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سياسی

عفو بین الملل: جوانب سیاسی حکم اعدام حکمتی جای سؤال دارد

۲۰/دی/۱۳۹۰

سازمان عفو بین الملل روند دادرسی امیر میرزایی حکمتی را که در ایران به اتهام �جاسوسی� به اعدام محکوم

شده �ناعاد�نه� خواند و از مقام های ایرانی خواست حکم اعدام وی را لغو کنند. 

آن هریسون، مدیر موقت بخش خاورمیانه و شمال آفریقای عفو بین الملل، روز دوشنبه در بیانیه ای گفت: �مانند

بسیاری دیگر از بازداشت شدگان در ایران، برای امیر حکمتی هم محاکمه عاد�نه ای برگزار نشده و برای ما زمان این

تصمیم و جوانب سیاسی آن جای سؤال دارد.� 

رسانه های ایران روز دوشنبه اع�م کردند که شعبه ۱۵ دادگاه انق�ب به ریاست قاضی صلواتی، امیر میرزایی

حکمتی، شهروند ایرانی تبار آمریکایی، را به �عضویت در سازمان جاسوسی آمریکا و همکاری با دولت متخاصم�

متهم و به اعدام محکوم کرده  است. 

عفو بین الملل در بیانیه مطبوعاتی که روز دوشنبه بر روی وب سایت این سازمان منتشر شده نوشت که آقای

حکمتی از زمان بازداشتش در ماه اوت سال گذشته، تابستان ۹۰، �از دسترسی به خانواده، وکیل یا رایزنی کنسولی

محروم بوده و این امر ناقض قوانین بین المللی است.� 

آن هریسون، مدیر موقت بخش خاورمیانه و شمال آفریقای عفو بین الملل، در این بیانیه افزوده  است: �از تجربیات

قبلی می دانیم که مقام های ایرانی در زمان های حساس سیاسی گاه در اعدام زندانیان سیاسی از جمله افراد

دوملیتی شتاب می کنند و نگرانی ما این است که این اعدام نیز طی چند روز یا چند هفته اتفاق بیفتد.� 

فرجام خواهی برای این حکم اعدام قانوناً طی ۲۰ روز آینده باید انجام شود و غ�محسین محسنی اژه ای، سخنگوی

قوه قضائیه، نیز در مورد حکم امیر میرزایی حکمتی گفته  است: �این حکم صادر شده  است و در زمان مشخصی

جمعه ۱۷ آذر ۱۳۹۶ تهران ۱۵:۴۹
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قابل اعتراض است که وی می تواند به صورت رسمی به این حکم اعتراض کند.� 

وزارت خارجه ایا�ت متحده نیز قویاً این حکم را، �در صورت صحت خبر�، محکوم کرد و اع�م داشت از طریق

سفارت سوئیس در تهران پیگیر وضعیت وی خواهد بود. 

آلن ایر، سخنگوی فارسی زبان وزارت خارجه آمریکا، در گفت وگو با رادیوفردا اتهام همکاری امیر میرزایی حکمتی با

سی.آی.ای، یا اعزام او از طرف این سازمان را ادعایی �مضحک� خواند و گفت: �رژیم ایران در انتساب اتهام

بی پایه و اساس و اخذ اعترافات با اجبار و حبس آمریکاییان بی گناه با اهداف سیاسی سابقه طو�نی دارد.� 

به گزارش خبرگزاری ایلنا، محسنی اژه ای، سخنگوی قوه قضائیه، روز دوشنبه در پاسخ به پرسش خبرنگاران درباره

واکنش ایا�ت متحده به این حکم اعدام گفت: �من عکس العمل آنها را رصد نکردم.� 

تلویزیون دولتی جمهوری اس�می ویدئویی از آقای میرزایی حکمتی پخش کرده  است که در آن وی گفته بود که

در پی نفوذ به وزارت اط�عات جمهوری اس�می بوده  است. 

خانواده آقای حکمتی نیز در بیانیه ای تصریح کرده اند که �ادعاهای مطرح شده علیه امیر واهی است و معتقدیم

که اعترافات دروغی او داوطلبانه نبوده و تحت شرایط سخت و اجباری بوده  است.� 

این خانواده گفته اند که امیر برای دیدار مادربزرگ هایش به ایران سفر کرده و اتهاماتی که علیه وی اع�م شده

بی پایه است.
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