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 ایپیام رسانه

  2017مارس  8

 (1395اسفند  18)

 :حقوق بشرالمللی ی بینجامعه

 دولت فدرال آلمان باید برای پایان دادن به اعدام نوجوانان در ایران اقدام کند

 ارتکاب پلیس به یسالگی دستگیر و به قتل همسرش متهم شد. وی زیر شکنجه 17. او در استساله، در خطر اعدام  22، زن زینب سکانوند لکراندر ایران 

، دیوان عالی کشور ی اخیرها. بنا به گزارشرا صادر کردحکم اعدام « اعتراف»این بر اساس  دادگاه، کرد انکارکه او بعداً آن را با وجود این کرد و« اعتراف»جرم 

ها اظهار نظر ی این گزارشمردان ایران در بارهاعدام او را صادر کرده است. دولتی ی قضاییه نیز اجازهو رئیس قوهدوباره او را رد کرده ی درخواست محاکمه

 اند. نکرده

در خطر  ساله را به عقب انداختند. او هنوز 2۶، حمید احمدیاعدام ی بهمن( برای پنجمین بار برنامه ۶فوریه ) 18مردان ایران روز شنبه از سوی دیگر، دولت

ایراد نقص و  پرای در محاکمهبه اتهام قتل سالگی  17. حمید احمدی در سن محسوب شودبرد که ممکن است شکنجه اعدام و زیر فشار شدید روانی به سر می

  . ه بودشکنجه برگزار شدزیر « اعتراف»ی ادعای تحقیق در بارهبدون ی عادالنه و المللی محاکمهبه اعدام محکوم شد که بدون رعایت موازین بین

اعدام حمید احمدی و متهم ی مردان ایران خواستند برنامهاز دولتنوبت دو در چندین کارشناس حقوق بشر سازمان ملل  2017ی ژانویه و فوریه هادر ماه

 را متوقف کنند. سجاد سنجرینوجوان دیگری به نام 

روز  آسمانیآرمان بحرشده بودند. سالگی محکوم  18اند که به اتهام ارتکاب جرم پیش از رسیدن به کرده دو مرد را اعدام 2017مردان ایران از آغاز سال دولت

سالگی محکوم شده بود.  1۶سال داشت و به اتهام ارتکاب قتل در سن  20اعدام شد. او در هنگام اعدام ( در شهر کرمان در جنوب ایران دی 2۶ژانویه ) 15

 15سال داشت و به اتهام ارتکاب قتل در سن  18دی( در شهر تبریز در شمال غربی ایران اعدام شد. وی در زمان اعدام  29انویه )ژ 18در روز  زادهحسن حسن

 سالگی محکوم شده بود.

ر جهان قرار دارند. کنندگان نوجوانان دشمار زیادی از متهمان نوجوان در ایران محکوم به اعدام هستند. ایران یکی از کشورهایی است که در صدر اعدام

 اعدام شدند.  201۶اند. پنج تن از این عده در سال در ایران ثبت کرده 201۶تا  1999متهم نوجوان را از  88کم المللی حقوق بشر اعدام دستهای بینسازمان

افراد نابالغ  ( »1392) 2013المللی هستند. بر اساس قانون مجازات اسالمی سال ی نوجوانان پر از ایراد و در مغایرت آشکار با حقوق بینقوانین ایران در باره

به قاضی به عالوه، همان قانون  1است.رده ک، اما این قانون سن بلوغ دختران و پسران را به ترتیب نه و پانزده سال تمام قمری تعیین «مسؤولیت کیفری ندارند

 2باشند داده است. عقل کمال و رشد در یا و کنند درک را جرم حرمتو ماهیت سال که  18اختیار صدور حکم اعدام را برای اشخاص کمتر از 

                                                           
روز کمتر از  11دارند. سال قمری  مسؤولیت کیفریشوند و بالغ محسوب میماه  9سال و  8ماه و دختران در سن  7سال و  1۴در عمل، این بدان معناست که پسران در سن 1 

 سال شمسی است.

ی جامعه»آن های حقوق بشر و سازمان ایرانی عضو المللی جامعههای فدراسیون بینی مجازات اعدام و قوانین آن در ایران، نگاه کنید به گزارشبرای اطالعات بیشتر در باره2 

 «وحشت مجازات اعدام ـ سیاست دولتی ایجاد ایران:»: که در فرانسه به ثبت رسیده است« دفاع از حقوق بشر در ایران
(full062009.pdf-http://www.fidh.org/IMG/pdf/Death_Penalty_report و )«1392روز شده در سال ـ به مجازات اعدام ـ سیاست دولتی ایجاد وحشت »
(113http://www.fidh.org/article14) 

http://www.fidh.org/IMG/pdf/Death_Penalty_report-full062009.pdf
http://www.fidh.org/article14113
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کودکان را متوقف کند. کنوانسیون حقوق کودک ، از ایران خواسته است اعدام 201۶حقوق کودک سازمان ملل چندین بار، و آخرین بار در ژانویه ی کمیته

(CRCو میثاق بین )( المللی حقوق مدنی و سیاسیICCPR ـ که ایران هر دو را تصویب کرده است ـ مجازات اعدام را برای جرایمی که اشخاص کمتر از )18 

 اند. طورِ مطلق ممنوع کردهشوند، بهسال مرتکب می

است که این مجازات در قانون وجود دارد و به اجرا ای متعهد به الغای مجازات اعدام در سراسر جهان و در هر نقطه 3(LMRIبشر ) حقوق المللیبین یجامعه

 شود. گذاشته می

 

 ی این موضوع:اطالعات بیشتر در باره

 
 به انگلیسی:  کارشناسان سازمان ملل یاطالعیه

http://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=21138&LangID=E 
  به فارسی:همان اطالعیه 

(om/lddhi.fidh/photos/a.444681868902420.91569.442297999140807/1226954650675134/?type=3&theaterhttps://www.facebook.c) 

 
 : )به فارسی( ی دفاع از حقوق بشر در ایرانهای حقوق بشر و سازمان عضو آن جامعهالمللی جامعهفدراسیون بین

 ( https://www.fidh.org/article19900اعدام مداوم نوجوانان )ی سرگشاده به کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل علیه نامه -

کنند می دیدار تهران از اروپا اتحادیه مسؤوالن هستند، اعدام معرض در نوجوان محکومان که حالی در -

(https://www.fidh.org/article18148) 

 

 به آلمانی: 
http://www.n-tv.de/politik/Amnesty-Iran-laesst-Minderjaehrige-hinrichten-article16854791.html 

straftaeter-jugendlicher-hinrichtungen-weiterhin-ttps://www.amnesty.de/2016/1/26/iranh 

 

 بشر:  حقوق المللیبین یتماس با جامعه

Arni Mehnert, member of the Board and Iran Group, Internationale Liga für Menschenrechte: 
arni.mehnert@ilmr.de 
 

   

                                                           
 (FIDHهای حقوق بشر )المللی جامعهسازمانِ آلمانی عضو فدراسیون بین3 

https://www.facebook.com/lddhi.fidh/photos/a.444681868902420.91569.442297999140807/1226954650675134/?type=3&theater
https://www.fidh.org/article19900
https://www.fidh.org/article18148
http://www.n-tv.de/politik/Amnesty-Iran-laesst-Minderjaehrige-hinrichten-article16854791.html
mailto:arni.mehnert@ilmr.de

