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Ιράν: Δύο άτομα απαγχονίστηκαν για βλασφημία

και την παρενόχληση θρησκευτικών μει-
ονοτήτων, επισημαίνοντας μια ιρανική 
πολιτική στοχοθέτησης διαφωνούντων ή 

Τ
ο Ιράν εκτέλεσε δύο ανθρώπους 
που είχαν καταδικασθεί σε θάνατο 
για βλασφημία, μετέδωσε σήμερα 
ο ειδησεογραφικός ιστότοπος της 

ιρανικής δικαιοσύνης Mizan.
Οι Γιουσέφ Μεχρντάντ και Σαντρολάχ 
Φαζελί Ζαρέ εκτελέσθηκαν για εγκλήματα 
στα οποία περιλαμβάνονται η βλασφημία, 
η εξύβριση της θρησκείας του ισλάμ, του 
προφήτη και άλλων ιερών, μετέδωσε το 
Mizan. Δεν ανέφερε πότε εκτελέσθηκαν.
Οι δύο διαχειρίζονταν δεκάδες ιντερνε-
τικές πλατφόρμες κατά της θρησκείας, 
αφιερωμένες στο μίσος για το ισλάμ, την 
προώθηση της αθεΐας και την εξύβριση 
ιερών, σύμφωνα με το Mizan.
Εμπειρογνώμονες του ΟΗΕ έχουν ζητή-
σει από το Ιράν, όπου ζουν κυρίως σιίτες 
μουσουλμάνοι, να σταματήσει τον διωγμό 
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θρησκευτικών πρακτικών, περιλαμβανο-
μένων ανθρώπων οι οποίοι έχουν ασπα-
σθεί τον χριστιανισμό και αθέων.

θνούς δικαίου» και ότι «το δικαίωμα των 
παιδιών στην εκπαίδευση πρέπει να γίνε-
ται σεβαστό».
Η αντιπροσωπεία της Ε.Ε. στην Παλαι-
στίνη επισήμανε νωρίτερα χθες πως «το 
Ισραήλ θα όφειλε να σταματήσει όλες τις 
κατεδαφίσεις και εξώσεις, που το μόνο 
που κάνουν είναι να επιδεινώνουν τα δει-
νά του παλαιστινιακού πληθυσμού και να 
κλιμακώνουν περαιτέρω το ήδη τεταμένο 
περιβάλλον».
Το Ισραήλ κατεδαφίσει σπίτια και άλλα 
κτίρια που εγείρονται από Παλαιστίνιους 
στη Δυτική Όχθη και την Ανατολική Ιε-
ρουσαλήμ χωρίς άδεια των ισραηλινών 
αρχών.  
Ο Άχμεντ Νάσερ, στέλεχος του παλαιστι-
νιακού υπουργείου Υγείας, υπογράμμισε 
τη σημασία που έχει η λειτουργία σχο-

Ο
ι ισραηλινές αρχές κατέστρεψαν 
παλαιστινιακό πρωτοβάθμιο 
σχολείο στην κατεχόμενη Δυτική 
Όχθη προκαλώντας την καταδί-

κη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Υπηρεσία του ισραηλινού στρατού 
(COGAT) κατεδάφισε το κτίριο, κοντά στη 
Βηθλεέμ, που είχε ανεγερθεί με τη βοή-
θεια της Ε.Ε., υποστηρίζοντας ότι δήθεν 
είχε κατασκευαστεί παράνομα και ότι ήταν 
επικίνδυνο για την ασφάλεια. Ισραηλινά 
στρατεύματα μπήκαν στο χωριό αξημέρω-
τα και χρησιμοποίησαν δακρυγόνα για να 
διαλύσουν συγκεντρωμένους κατοίκους.
Πρόκειται για τη δεύτερη φορά που κατε-
δαφίζεται το συγκεκριμένο πρωτοβάθμιο 
σχολείο, το αλ Ταχάντι, στην κατεχόμενη 
Δυτική Όχθη. Είχε ήδη ισοπεδωθεί το 
2017, προτού ανοικοδομηθεί.
Τον Μάρτιο, δικαστήριο της Ιερουσαλήμ 
έκανε δεκτό το αίτημα της ισραηλινής δε-
ξιάς οργάνωσης Ρεγκαβίμ, που ζητούσε 
να κατεδαφιστεί ξανά το σχολείο, υποστη-
ρίζοντας πως οικοδομήθηκε «αυθαίρετα» 
και ήταν «επικίνδυνο»..
Η κατεδάφιση καταδικάστηκε από την 
παλαιστινιακή πλευρά, αλλά και από την 
αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
στην Παλαιστινιακή Αρχή, που είχε χρη-
ματοδοτήσει την ανοικοδόμησή του και 
εξέφρασε χθες το σοκ της.
Η Ε.Ε. «παρακολουθούσε στενά την υπό-
θεση αυτή και είχε ζητήσει από τις ισρα-
ηλινές αρχές να μην προχωρήσουν στην 
κατεδάφιση, που πλήττει άμεσα 81 παιδιά 
και την εκπαίδευσή τους», τόνισε εκπρό-
σωπος του επικεφαλής της ευρωπαϊκής 
διπλωματίας, Τζουζέπ Μπορέλ.
Η Ε.Ε. σημείωσε ακόμη πως «οι κατεδα-
φίσεις είναι παράνομες δυνάμει του διε-
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λείων σε απομακρυσμένα χωριά στην 
κατεχόμενη Δυτική Όχθη. Επιτρέπει να 
προλαμβάνονται «ο εκτοπισμός και και 
οι εξαναγκαστικές εξώσεις, αν το Ισραήλ 
θέλει να προχωρήσει σε κατάσχεση εδα-
φών», καθώς «η παρουσία του πληθυσμού 
εμποδίζει» τέτοια σχέδια, εξήγησε.
Από την πλευρά της, η ισραηλινή ορ-
γάνωση Ειρήνη Τώρα χαρακτήρισε τον 
Απρίλιο «ντροπή» την απόφαση για την 
κατεδάφιση του σχολείου από την ισραη-
λινή δημόσια διοίκηση, που «πλέον έχει 
επικεφαλής τον (ακροδεξιό υπουργό Οι-
κονομικών Μπεζαλέλ) Σμότριτς».
Περίπου 490.000 ισραηλινοί έποικοι 
ζουν παράνομα σε οικισμούς στη Δυτική 
Όχθη –πέραν της Ανατολικής Ιερουσα-
λήμ–, ανάμεσα σε 2,8 εκατομμύρια Πα-
λαιστίνιους.  

To Iσραήλ κατεδάφισε παλαιστινιακό 
σχολείο παρά την αντίθεση της Ε.Ε.


