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ﺳﮫ ﺷﻧﺑﮫ  ١اﺳﻔﻧد  ١٣٩۶اﯾران ١٨:٢٢

اﯾران

ﻗطﻊ دﺳت ﯾﮏ ﻣﺗﮭم ﺑﮫ ﺳرﻗت ﮔوﺳﻔﻧدان
در زﻧدان ﻣﺷﮭد
 ٢٨دی 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  ٣۴ﺳﺎﻟﮫ 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  ٢٧دی ﺑﺎ دﺳﺗﮕﺎه ﮔﯾوﺗﯾن در زﻧدان ﻣرﮐزی ﻣﺷﮭد
اﺟرا ﺷد.
اﯾن ﭼﻧدﻣﯾن اﺟرای ﺣﮑم ﻗطﻊ اﻋﺿﺎء در ﺳﺎﻟﮭﺎی اﺧﯾر در اﯾران اﺳت .ﺟﻣﮭوری اﺳﻼﻣﯽ اﯾران ﻣﯽ ﮔوﯾد اﯾن ﻧوع
ﻣﺟﺎزات ،ﯾﮏ ﻣﺟﺎزات اﺳﻼﻣﯽ 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 ﺑﯾناﻟﻣﻠﻠﯽ ﺣﻘوق ﻣدﻧﯽ و ﺳﯾﺎﺳﯽ ﮐﮫ از ﺳوی اﯾران دھﮫ ھﺎ ﭘﯾش ﭘذﯾرﻓﺗﮫ ﺷد ،آﻣده» ،ھﯾﭻﮐس
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را ﻧﻣﯽﺗوان ﻣورد آزار و ﺷﮑﻧﺟﮫ ﯾﺎ ﻣﺟﺎزاتھﺎ ﯾﺎ رﻓﺗﺎرھﺎی ظﺎﻟﻣﺎﻧﮫ ﯾﺎ ﺧﻼف 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 اﺳﻼﻣﯽ اﯾران ،در ارﺗﺑﺎط ﺑﺎ»ﺷﮑﻧﺟﮫ و رﻓﺗﺎر و ﯾﺎ ﻣﺟﺎزاﺗﮭﺎی ﻏﯾراﻧﺳﺎﻧﯽ و اھﺎﻧت آﻣﯾز ،ﺷﺎﻣل ﺷﻼق و
ﻗطﻊ اﻧدام« ،از دوﻟت ﺟﻣﮭوری اﺳﻼﻣﯽ ﺧواﺳﺗﮫ ﺷد ﺗﺎ ﺑﮫ ﺗﻌﮭدات ﺣﻘوق ﺑﺷری ﺧود ،ﭼﮫ در ﻗواﻧﯾن و ﭼﮫ در اﺟرا ،ﺑﮫ
وﯾژه در ﺧﺻوص از ﺑﯾن ﺑردن ﻗطﻊ اﻧدام ،ﺷﻼق ،ﮐور ﮐردن و ﺳﺎﯾر ﻓرمھﺎی ﺷﮑﻧﺟﮫ و ﺳﺎﯾررﻓﺗﺎرھﺎ و ﻣﺟﺎزاتھﺎی
ﺑﯾرﺣﻣﺎﻧﮫ ،ﻏﯾراﻧﺳﺎﻧﯽ ،و ﯾﺎ اھﺎﻧت آﻣﯾز اﺣﺗرام ﺑﮕذارد.
اﯾﺎﻻت ﻣﺗﺣده و ﻧﮭﺎدھﺎی ﺣﻘوق ﺑﺷری ،اﯾران را ﺑﮫ ﻧﻘض ﮔﺳﺗرده ﺣﻘوق ﺑﺷر ﻣﺗﮭم ﻣﯽ ﮐﻧﻧد.
روز ﭘﻧﺟﺷﻧﺑﮫ  ٢٨دی» ،دﯾدهﺑﺎن ﺣﻘوق ﺑﺷر« در ﮔزارش ﺟدﯾدی اﻋﻼم ﮐرد ﮐﺎرﻧﺎﻣﮫ ﺣﻘوق ﺑﺷری اﯾران ﺳﯾﺎهﺗر از ﻗﺑل
ﺷده اﺳت.
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