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عفو بین الملل
اعالمیه خبری
ایران :جوان ایرانی در خطر اعدام؛ در بحبوحه افزایش نگران کننده اعدام نوجوانان
عفو بین الملل امروز گفت مقامات دولت ایران باید اعدام مرد جوانی را که در زمان ارتکاب جرم
اتهامی هنوز کودک بود متوقف و روند افزایش نگران کننده اعدام مجرمان نوجوان را معکوس کنند.
این افزایش ،در نیمه اول سال  2014به اعدام دست کم هشت تن به اتهام ارتکاب جرایمی در سن
کمتر از  18سالگی منجر شده است.
در اکتبر  ،2010رسول حلومی که اکنون  22ساله است به اتهام به قتل رساندن پسری در دعوای
دسته جمعی در سال  ،2009زمانی که او هنوز  17سال داشت ،به اعدام محکوم شد .بر اساس اصل
قصاص در حقوق اسالمی ،او ممکن است در هر لحظه به درخواست خانواده قربانی اعدام شود.
حسیبه حاج صحراوی ،معاون بخش خاورمیانه و آفریقای شمالی عفو بین الملل ،گفت« :اعدام هر فردی
ظالمانه و غیرانسانی است ،اما این کار به ویژه زمانی زشت و شنیع است که ایران شخصی را که در
زمان جرم اتهامی کودک بوده اعدام کند و این اعدام در پی تحقیقات ناقص و ناقض موازین دادرسی
عادالنه انجام شود».
ایران از جمله کشورهای انگشت شماری است که هنوز مجرمان نوجوان را اعدام می کند .عفو بین
الملل در نیمه اول سال  2014اعدام دست کم هشت نفر را که در هنگام وقوع جرم نوجوان بوده اند ثبت
کرده است در حالی که این سازمان در نیمه اول سال  2013هیچ اعدام مشابهی را ثبت نکرده است.
عفو بین الملل در سال  2013گزارش هایی مبنی بر اعدام حداقل  11فرد که در زمان ارتکاب جرم
اتهامی زیر  18سال سن داشته اند دریافت کرد.
حسیبه حاج صحراوی گفت« :اعدام رسول حلومی افزایش تاسف باری به کارنامه وحشت بار ایران در
زمینه اعدام خواهد بود .صرفنظر از هر استداللی که مقامات ممکن است مطرح کنند ،این کار نقض
فاحش حقوق بین المللی است .رسول حلومی در زمان جرم اتهامی هنوز کودک بوده و حکم اعدام او
باید لغو شود».
شعبه  17دادگاه کیفری استان خوزستان رسول حلومی را در اکتبر  2010به اتهام قتل به اعدام
محکوم کرد .این محکومیت بر اساس این ادعا صادر شد که او طی زد و خوردی با شرکت چند تن در
سپتامبر  2009شیئی سختی را به سوی نسیم نوری مالکی پرتاب کرده و موجب فوت او شده است.
ظاهرا چند تن از کسانی که خود در دعوا شرکت داشته اند این ادعا را مطرح کرده اند.
رسول حلومی در دوران تحقیقات از وکیل مدافع برخوردار نبوده است و پیش از محاکمه و در طی آن
هم زمان و امکانات کافی برای دفاع نداشته است .او در بازجویی های اولیه نزد پلیس آگاهی اتهام
وارده را می پذیرد ،اما پس از چند هفته اقرارات خود را انکار کرده و مطالبی را بیان می کند که در

مورد وقایع منجر به مرگ مقتول و حتی حضور رسول حلومی در محل حادثه در زمان وقوع جرم
تردید ایجاد کرده است.
رسول حلومی در تاریخ  30سپتامبر  2009گفت که در زمان درگیری در خانه بوده و کودک دیگری
نزد او در باره زدن نسیم نوری مالکی در طی دعوا اعتراف کرده و وی از روی دلسوزی برای آن
کودک به ارتکاب جرم اعتراف کرده است .در تاریخ  2اکتبر  ،2009او گفت که وقتی چند تن از افراد
شرکت کننده در دعوا به سوی او می آمدند ،شیئی سختی را برداشته و پرتاب کرده ولی ضربه از روی
عمد نبوده است .در تاریخ  5ا کتبر  ،2009او پرتاب شیئی سخت را به کل انکار کرد .گزارش های
مربوط به وجود تاریخچه ایی خصومت آمیز بین خانواده رسول حلومی و شاهد اصلی پرونده که علیه
رسول حلومی شهادت داده نیز به تردیدها افزوده است.
با وجود تمام این مسایل ،دیوان عالی کشور در سال  2010حکم اعدام رسول حلومی را بدون ارایه
استدالل تایید کرده است.
مسوؤالن دولتی ایران قصد داشتند او را در تاریخ  4مه امسال اعدام کنند اما پس از این که خانواده
مقتول اعالم کرد که از درخواست قصاص در صورتی گذشت خواهد کرد که خانواده رسول حلومی دیه
به میزان  3/5میلیارد لایر (معادل  135323دالر آمریکایی) به ایشان بپردازد و مالکیت خانه و
مزرعه خود را نیز به ایشان منتقل کند ،اجرای حکم متوقف شد .مبلغ سنگین  3/5میلیارد لایر دیه به
نظر می رسد که از توان خانواده رسول حلومی خارج است و این مساله این مرد  22ساله را در
معرض خطر اعدام قریب الوقوع قرار داده است.
احکام قصاص قابل عفو یا بخشش مقام رهبری نیست و این امر نقض حقوق بین المللی
است.
پیشینه
ایران کماکان از جمله کشورهایی در جهان است که بیشترین تعداد اعدام ها را انجام می دهد .بر اساس
گزارش عفو بین الملل درباره ی احکام اعدام و اجرای مجازات اعدام در سال  ،2013مقامات ایران
اعدام دست کم  369تن را در سال  2013تایید کرده اند اما به گزارش منابع موثق دست کم 335
اعدام دیگر نیز انجام شده است .بنا به گزارش ها ،حداقل  11تن از اعدام شدگان ممکن است در زمان
ارتکاب جرم اتهامی زیر  18سال بوده باشند.
تا تاریخ  26ژوئن  ،2014مقامات یا رسانه های مورد تایید دولت انجام  171اعدام در سال 2014
را تایید کرده بودند و منابع موثق وقوع دست کم  233اعدام دیگر را نیز گزارش کرده اند.
اعدام افراد به خاطر ارتکاب جرم در زمانی که کمتر از  18سال داشته اند به طور مطلق در ماده 6
میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و ماده  7کنوانسیون حقوق کودک ممنوع اعالم شده و ایران هر
دو عهدنامه را تصویب کرده است.
بر اساس ماده ( 6)4میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی ،تمام کسانی که به اعدام محکوم می شوند
می بایست از حق درخواست عفو یا تخفیف مجازات برخوردار باشند.
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