کارسار هواًؼت اس اػذام ریحاًَ جثاری را ضذت تخطین !
رژین رکْرد دار اػذام در جِاى ( تَ لحاظ سزاًَ جوؼیت ) کَ تَ گشارش ػفْ تیي الولل ضاُذ رضذی سی درصذی در
دّرٍ ریاست جوِْری دّلت حسي رّحاًی تْدٍ ّ تَ رقن ُْلٌاک ًِصذ تا ُشار اػذام در سال رسیذٍ است  ،تار دیگز
ػشم خْد را جشم کزدٍ کَ حکن اػذام ّ قصاظ ریحاًَ جثاری را تَ اجزا درآّرد  .ریحاًَ ُفت سال است کَ ایي کاتْص
ّ سایَ ضْم طٌاب دار را تز گزدى خْد احساص هیکٌذ ّ هتاسفاًَ کارسار ّسیغ داخلی ّ تیي الوللی تا کٌْى ًتْاًستَ اّ
را اس هجاسات هزگ رُایی تخطذ ّ تٌِا اهیذ تستگاى اّ ّ فؼالیي کارسار لغْ اػذام ایي است کَ خاًْادٍ " سزتٌذی " را
قاًغ کٌٌذ کَ اس اجزای حکن قصاظ اًصزاف جْیٌذ .
ریحاًَ جثاری ُفت سال پیص سهاًیکَ فقظ ًْسدٍ سال داضت ّ در تخص دکْراسیْى ّ تشئیي هٌاسل اضتغال داضت  ،تزای
دفاع اس خْد در تزاتز تؼزض جٌسی هزتضی سزتٌذی ( کَ در کسْت یک هطتزی ظاُز ضذٍ تْد ) ًاهثزدٍ را تا ضزتَ
چاقْ تَ قتل هیزساًذ .
رژین اسالهی ضیؼی ایزاى ُوچْى ُوتایاى سٌی ّ فٌاتیک خْیص در سایز کطْرُا  ،هقاّهت دختزاى در تزاتز تجاّس
جٌسی را ًَ دفاع اس خْد تلکَ جزم تلقی هیکٌٌذ ّ در غالة هْارد تجای فزد هتجاّس  ،قزتاًی تجاّس ّ تؼزض را هتِن ّ
هجزم هی ضٌاسٌذ  .هْاردی اس ایي دست تارُا در افغاًستاى  ،پاکستاى  ،ػزتستاى ّ غیزٍ دیذٍ ضذٍ است  .اها آًچَ در
ػیي حال پزًّذٍ ریحاًَ جثاری را سٌگیٌتز کزدٍ است فقظ ایي ًْع ًگاٍ سى ستیشاًَ اسالهی ًیست تلکَ ُوچٌیي تَ ایي
خاطز است کَ هتجاّس هقتْل  ،یکی اس هقاهات تاسًطستَ سپاٍ ّ ّسارت اطالػات رژین ایزاى تْد  .در ّاقغ یکی اس
خْدیِای رژین کَ صزف ًظز اس ػول ضٌیغ اّ  ،حکْهت ّ دستگاٍ قضائیَ اش ّ ،ظیفَ دفاع اس اّ تزای قصاظ ریحاًَ
را ّظیفَ هسلن خْد هحسْب هیکٌذ  .تَ ُویي خاطز حذّد سَ ُفتَ پیص تا ُذف اًتقال ریحاًَ اس سًذاى قزچک تَ سًذاى
گُْزدضت ّ اجزای حکن اس اّ هیخْاٌُذ کَ آخزیي ّداع تلفٌی را تا هادرش اًجام دُذ اها یک رّس تؼذ  ،ایي قصذ را
اًکار کزد ّ هؼلْم ضذ کَ فؼال تا ُذف ضکٌجَ رّحی ریحاًَ ّ خاًْادٍ اش اقذام تَ ایي ػول کزدٍ اًذ  .تَ ُز رّ چٌذ
رّس پیص در تیذادگاٍ رژین  ،تَ دلیل خْدداری خاًْادٍ سزتٌذی اس تخطص  ،ریحاًَ هجذدا تَ اػذام هحکْم گزدیذ .
خاًْادٍ سزتٌذی ّ قٍْ قضائیَ رژین اس ریحاًَ هیخْاٌُذ کَ اتتذا تایذ اػتزاف کٌذ کَ درّؽ گفتَ ّ ُیچگًَْ تؼزض
جٌسی تَ اّ صْرت ًگزفتَ است تا " آتزّی سزدار گوٌام اهام سهاى " حفظ ضْد  .طثیؼی است کَ اػتزاف ریحاًَ جش
پذیزش قتل ػوذ هؼٌای دیگزی ًذارد .
ساسهاى ها ضوي ایٌکَ تا ُز ًْع قصاظ ّ هجاسات اػذام – صزف ًظز اس هجزم تْدى یا ًثْدى یک اًساى  -هخالف
است  ،ػویقا اػتقاد دارد کَ دفاع اس خْد در تزاتز تؼزض جٌسی  ،جسوی ّ رّحی هزداى هتجاّس  ،حق هسلن سًاى
هحسْب هیطْد ّ تایذ هتجاّسیي را هجاسات ضًْذ ّ سیاست هزدساالراًَ ّ ،اپسگزایاًَ ّضذاًساًی هجاسات قزتاًیاى
تْسظ رژین اسالهی تطذت هحکْم ضْد ،تایذ ایي سیاست خْى در هقاتل خْى  ،چطن در هقاتل چطن هوٌْع ضْد .در ایي
سیاست ّحطیاًَ ُ ،یچ ػذالتی ّجْد ًذارد.

ریحاًَ جثاری تایذ تی قیذ ّ ضزط آساد ضْد
کلیَ احکام اػذام تایذ فْرا هلغی گزدًذ
کویتَ هزکشی ساسهاى راٍ کارگز
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