بازگشت چوبههای دار به خیابانهای ایران پس از دو سال؛ سازمان حقوق بشر اعدام در
مالء عام را محکوم کرد
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اعدام ,اعدام در مالء عام ,شیراز ,در شهر من اعدام نکنید ,ایمان سبزیکار جونقانی
هدف از سر گرفتن این مجازات وحشیانه در خیابانها ،ارعاب مردم برای پیشگیری از اعتراضات «
»است

سازمان حقوق بشر ایران؛  ۱مرداد  :۱۴۰۱حکم یک زندانی به نام ایمان سبزیکار جونقانی که به
اتهام «قتل عمد» علیاکبر رنجبر ،مامور نیروی انتظامی ،به قصاص نفس (اعدام) در مالء عام
محکوم شده بود ،صبح امروز در شیراز به اجرا درآمد .این اولین اعدام در مالء عام در ایران از
زمان شیوع ویروس کرونا است.

سازمان حقوق بشر ایران اعدام ایمان سبزیکار را شدیدا محکوم کرد و خواهان واکنش قوی جامعه
جهانی علیه از سر گرفتن اجرای احکام اعدام در مالء عام شد.
محمود امیری مقدم ،مدیر این سازمان در این خصوص گفت« :هدف از سر گرفتن این مجازات
وحشیانه در خیابانها ،ارعاب مردم برای پیشگیری از اعتراضات است .مردم با اعتراض بیشتر به
اعدامها -بهویژه اعدام در مالء عام -و جامعه جهانی با محکومیت قوی ،باید هزینه این
وحشتپراکنی را برای حکومت جمهوری اسالمی باال ببرند».
بنا به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ،صبح روز شنبه  ۱مرداد ماه ،حکم اعدام یک مرد در مالء
عام در شیراز به اجرا درآمد .براساس گزارشهایی که در شبکههای اجتماعی منتشر شد ،این زندانی
ایمان سبزیکار جونقانی ۲۸ ،ساله و اهل یاسوج بود که به اتهام «قتل عمد» علیاکبر رنجبر ،مامور
نیروی انتظامی شیراز در تاریخ  ۱۳بهمن ماه  ،۱۴۰۰بازداشت و به قصاص نفس (اعدام) در مالء
عام محکوم شده بود.
حکم اعدام ایمان سبزیکار در ساعت  ۵:۴۰صبح روز جاری و در محل وقوع قتل به اجرا درآمد.
ایمان سبزیکار پیش از بازداشت کارگر آرماتوربند بوده است .گفته میشود که انگیزه قتل از سوی
ایمان سبزیکار اختالفات شخصی بوده است.
اعدام زندانیان در مالء عام از حدود دو سال پیش که ویروس کرونا در ایران شیوع پیدا کرد ،متوقف
شده بود.
سازمان حقوق بشر ایران پیشتر نسبت به از سر گیری اعدام در مالء عام هشدار داده و خواهان
مخالفت شدید جامعه مدنی ایران ،کنشگران حقوق بشر و جامعه جهانی شده بود.
بنا بر اسناد کمیته حقوق بشر سازمان ملل متحد ،اعدامهای مالء عام در مغایرت با مقررات میثاق
بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی و تخطی از ماده  ۷این میثاق است که میگوید «هیچکس نباید در

معرض شکنجه یا رفتار تحقیرآمیز و مجازات غیرانسانی و وحشیانه قرار گیرد»؛ و همچنین ناقض
ماده  ۶این کنوانسیون است که تاکید میکند «هر انسانی بطور ذاتی حق زندگی دارد» .اجرای احکام
اعدام در مالء عام بارها مورد انتقاد جوامع بین المللی قرار گرفته است.
تصویری که در رسانههای داخل ایران از لحظه اعدام ایمان سبزیکار جونقانی منتشر شده:

