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ایران

قطع دست یک متھم بھ سرقت گوسفندان
در زندان مشھد

٢٨ دی ١٣٩۶

برخی رسانھ ھای خبری در ایران از بریدن یک متھم بھ سرقت گوسفند در مشھد خبر داده اند.

روزنامھ خراسان چاپ مشھد نوشت این مرد ٣۴ سالھ، ٢١ فقره دزدی گوسفند در شھرھای مختلف استان خراسان
داشتھ است.

خبرگزاری ایسنا نیز گزارش داده «علی – خ» شش سال پیش برای سرقتھایی کھ کرده بود بازداشت شد. وی در
دادگاه کیفری بھ «قطع ید» متھم شد و بعد این حکم توسط «قضات با تجربھ دادگاه تجدیدنظر» تایید شد.

خراسان نیز درباره اجرای حکم نوشت این حکم روز چھارشنبھ ٢٧ دی با دستگاه گیوتین در زندان مرکزی مشھد
اجرا شد.

این چندمین اجرای حکم قطع اعضاء در سالھای اخیر در ایران است. جمھوری اسالمی ایران می گوید این نوع
مجازات، یک مجازات اسالمی بھ نام حدود و قصاص است و مبنای دینی دارد. نھادھای مدافع حقوق بشر آن را آزار

و شکنجھ می دانند.

بر اساس ماده ھفت میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی کھ از سوی ایران دھھ ھا پیش پذیرفتھ شد، آمده، «ھیچ  کس 

سھ شنبھ ١ اسفند ١٣٩۶ ایران ١٨:٢٢
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را نمی توان  مورد آزار و شکنجھ  یا مجازات ھا یا رفتارھای  ظالمانھ  یا خالف  انسانی  یا ترذیلی  (خوار کننده) قرار
داد.»

پیش از این مجمع عمومی سازمان ملل متحد ھم ضمن ابراز نگرانی عمیق نسبت بھ نقض مداوم و مکرر حقوق بشر
در جمھوری اسالمی ایران، در ارتباط با«شکنجھ و رفتار و یا مجازاتھای غیرانسانی و اھانت آمیز، شامل شالق و
قطع اندام»، از دولت جمھوری اسالمی خواستھ شد تا بھ تعھدات حقوق بشری خود، چھ در قوانین و چھ در اجرا، بھ
ویژه در خصوص از بین بردن قطع اندام، شالق، کور کردن و سایر فرم ھای شکنجھ و سایررفتارھا و مجازاتھای

بیرحمانھ، غیرانسانی، و یا اھانت آمیز احترام بگذارد.

ایاالت متحده و نھادھای حقوق بشری، ایران را بھ نقض گسترده حقوق بشر متھم می کنند.

روز پنجشنبھ ٢٨ دی، «دیده بان حقوق بشر» در گزارش جدیدی اعالم کرد کارنامھ حقوق بشری ایران سیاه تر از قبل
شده است.
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