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 راشا تودی

   حميد علوی:رگردانب
  ٢٠٢٢ جوالی ١٧

 .کند می مزدوران را تيرباران تھديد
 .کند مزدوران را تيرباران تھديد می –ممنوعيت مجازات اعدام لغو شد : جمھوری خلق دونتسک

 

 
 مزدور خارجی، از شته، سهماه گذ. نمايندگان مجلس جمھوری خلق دونتسک ممنوعيت مجازات اعدام را لغو کردند

پس از تعليق شدن ممنوعيت مجازات اعدام اکنون آنھا با اجرای . ، در دونتسک به اعدام محکوم شدندجمله دو انگليس

  .دنرو ھسته حکم اعدام روب

منافع حياتی جمھوری «قانونگذاران در جمھوری خلق دونتسک ممنوعيت مجازات اعدام را لغو کردند و دليل آن را 

در حال حاضر، سه داوطلب خارجی که برای نيروھای مسلح اوکراين می جنگيدند و توسط . ذکر کردند» تسکدون

 .نيروھای مسلح جمھوری خلق دونتسک اسير شده بودند، در زندان در انتظار اعدام ھستند

سک، اعالم کرد  حقوق کيفری و اداری شورای خلق جمھوری خلق دونتۀ، النا شيشکينا، رئيس کميتوالیج ٨در روز 

سياسی -با توجه به نياز به حفاظت از حاکميت، تماميت ارضی و منافع جمھوری خلق دونتسک تحت شرايط نظامی«که 

  .، پيشنھاد می کند ممنوعيت اعدام را باطل اعالم کنيد»موجود
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يع عليه جان و بدن و جنايت شن«شيشکينا ھمچنين خاطرنشان کرد که مجازات اعدام فقط برای کسانی اعمال می شود که 

  » خصومت ھا مرتکب شده باشند و مجرم شناخته شده باشندۀجنايات در زمان جنگ يا در زمين

ًدر وب سايت پارلمان جمھوری خلق دونتسک در بيانيه آمده است که صرف اين واقعيت که مجرمان محکوم واقعا می 

ارتکاب جنايت عليه صلح «يتکاران بالقوه، به ويژه کسانی که  قوی برای جناۀتوانند اعدام شوند، به عنوان يک بازدارند

  .در نظر گرفته شده است» ام می دھندو امنيت بشريت انج

رو ھستند از روز ه يد کردند، افرادی که با مجازات اعدام روبئأی که اکثريت نمايندگان مجلس اين پيشنھاد را تئاز آنجا

  .لغو تعليق می توانند اعدام شوند

 مراکشی را به اعدام محکوم ۀی و يک تبعئ بريتانياۀ، دادگاه عالی جمھوری دموکراتيک خلق دونتسک دو تبعونج ٩در 

 .مجرم شناخت»  اوکراين به جمھوری خلق دونتسکۀتجاوز مسلحان«کرد و سه مزدور را به دليل شرکت در 

نيروھای اوکراينی از يک طرف و ريل در شھر ماريوپول که شاھد درگيری شديد بين پامزدوران در اواسط ماه 

  .نيروھای روسی و جمھوری دموکراتيک از سوی ديگر بود، تسليم شدند

و با شھروندانش به عنوان اسيران جنگی رفتار شود، حتی اگر بريتانيا به طور يلندن اصرار دارد که طبق کنوانسيون ژن

ی اين جمھوری را به عنوان يک کشور رسمی با جمھوری دموکراتيک جمھوری خلق دونتسک در جنگ نيست و حت

  .مستقل به رسميت نمی شناسد

 خالف جنگجويان عادی، يد کرده اند که بازداشت شدگان را مزدور می دانند، به اين معنی کهئمقامات در دونتسک تأ

  .آنھا تحت قوانين بين المللی محافظت نمی شوند

 .لين در دادگاه گفت که از حکم اعدام درخواست تجديد نظر کرده استی آيدن آسئ جوالی، تيم مدافع مزدور بريتانيا۴در 

 :برد فرا می خواندنی، به خبرگزاری روسی تاس گفت که در اين حکم دو اتھام را به ئپاول کوزوان، وکيل بريتانيا

  »تصرف قدرت به زور يا حفظ قدرت به زور«و » ارتکاب جرايم توسط گروھی از افراد«

  .بود» که چنين جرم در اقدامات متھم قرار ندارد به دليل اين«ار رد اتھام وی با اين کار خواست

، شاون پينر، ھموطن آسلين نيز از تصميم دادگاه درخواست تجديد نظر کرد و وکيل او خواستار تبديل ونجدر اواخر 

  .مجازات اعدام به حبس ابد شد

  .خواست تجديد نظر کرد گذشته درۀوکيل مدافع سعدون براھيم مزدور مراکشی نيز جمع

 .يد کرده استئأدادگاه جمھوری خلق دونتسک دريافت ھر سه درخواست را ت

 

 


