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سخنگوي کمیسر عالی ، )فدراسیون بین المللی جامعه هاي حقوق بشرعضو (جامعه دفاع از حقوق بشر در ایرانبه گزارش 
تایید حکم اعدام و ازرا محکوم در ایرانو نیز اعدام در انظار عمومی اعدام یک مجرم نوجوان امروز ،حقوق بشر سازمان ملل

.نفر دیگر ابراز نگرانی کرد5
:در ژنو گفتامروز سخنگوي کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل، سیسیل پویلی

.نگران و متاسف شدیمبسیار ) 1391دي 25(2013ژانویه 16ما از خبر اعدام یک مجرم نوجوان در ایران در روز چهارشنبه 

او به خاطر . سالگی مرتکب شده بود اعدام شده است17ساله، به خاطر جرمی که گویا در 21ش ها، آقاي علی نادري، جوان بنا به گزار
.شرکت در قتل یک زن به اعدام محکوم شده بود

کنوانسیون حقوق کودك و حقوق بشري، به ویژه المللیبینمعاهده هاي . محکوم کردمجازات اعدامسال را نمی توان به 18اشخاص زیر 
ي که در زمان را براي افرادمجازات اعداممتعاهد هر دو آنهاست، عضوجمهوري اسالمی ایران، که میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی

.ندداشته اند به طور مطلق منع کرده اسال 18ارتکاب جرم کمتر از

به نظر می رسد دولتمردان براي جلوگیري از این و تاکنون، این اولین نوجوانی است که اعدام شده ) 1390ور شهری(2011از سپتامبر 
.راي همیشه پایان دهدما به تاکید از حکومت ایران می خواهیم به اعدام مجرمان نوجوان ب. موارد کوشش هایی به عمل آورده اند

هاشم شعبانی یعنی آقایان محمد علی عموري، سید جابر البوشکهع، سید مختار البوشکه،د در باره پنج نفر دیگر نیز نگرانی هایی وجود دار
در باره ما .در خطر اعدام هستندهر آن عموري و هادي راشدي که گویا دیوان عالی کشور اخیرا احکام اعدامشان را تایید کرده است و 

.هستیمنگرانبه طور جدي ي شکنجه آنها آنها و ادعاعادالنه بودن محاکمه 

حقوق بین المللیحقوق بر اساس . اعدام شده اند که اکثر آنها به جرایم مربوط به مواد مخدر متهم بودند2012نفر در سال 400بیش از 
ایران می مت حکواز ما .را براي آنها اجرا کردمجازات اعدامکه بتوان قرار نمی گیرند » مهم ترین جرایم«این جرایم در چارچوب بشر

ضامن موازین قانونی و بین المللیِرا محدود کند، تعداد جرایم مستوجب اعدام را کاهش دهد و به موازین مجازات اعدامخواهیم استفاده از 
.حمایت از حقوق افراد محکوم به اعدام احترام بگذارد

اعدام در انظار 55، بیش از 2012در سال . نظار عمومی را محکوم می کنیمانجام شده در ادر عین حال ما اوج گیري اخیر در اعدام هاي 
م در انظار عمومی گزارش شده است، از جمله اعدام دو نفر در یک پارك عمومی در ر سال جاري نیز چند مورد اعداعمومی انجام شده و د

ضدانسانی بر يرا تشدید می کند و تاثیرمجازات اعدامماهیت ظالمانه، غیرانسانی و تحقیرآمیز اعدام در انظار عمومی . روز یکشنبه گذشته
.قربانی و شاهدان اعدام دارد



******************
نیز با اشاره به رانیادربشرحقوقازدفاعجامعهسیرئو بشرحقوقيهاجامعهیالمللنیبونیفدراسسیرئبینا،عبدالکریم الهیجی

بین المللیاهده هاي معمنع مطلق، با وجود در حال حاضر تنها کشوري است کهایران «:کمیسر عالی حقوق بشر گفتسخنگويبیانیه 
تعداد اعدام هایی گفته سخنگوي کمیسر عالی حقوق بشر نشان می دهد که دیگر، از سوي . دبه اعدام نوجوانان ادامه می ده،يحقوق بشر

حقوق بین المللیمعتبراطالعات سازمان هاي بنا به .مورد بوده است400بیش از به طور رسمی اعالم کرده 2012که حکومت در سال 
اعدام اجراي حکمو افزایش تعداد اعدام ها .به صورت مخفیانه انجام شده استنیز مورد اعدام 100حداقل بیش از 2012، در سال بشري

وگسترش وحشت عمومی در سطح جامعه انجام می شودبه قصد جمهوري اسالمی، قوانین پرایراد در مغایرت باحتا در انظار عمومی، 
جهانی براي ایران باید به روند پرشتاب .خود ادامه می دهندحقوق بشربه سنگین تر کردن پرونده نقض جمهوري اسالمی دولتمردان 

».بپیوندداعدامغیرانسانی مجازات الغاي کامل 
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