
 
 

 
رسیم» «ترجمه غیر  

 
 یابد یانپا باید شکنجه این است،در آستانه مرگ  یدر سلول انفراد : احمدرضا جالیلیرانا

آن شدند که مقامات  * امروز خواستارکارشناسان حقوق بشر سازمان ملل  -( 2021مارس  18ژنو )
  یران  ا

 
بنا بر گزارش  و بازداشت شده را که به طور خودرسانه  یسوئد-یران  ا محقق، احمدرضا جالیل فورا

 ند. نآزاد ک استبه مرگ  یکو نزد یموخ یتوضع یکدر  طوالن   یها انفرادپس از ماه ها 

ایط آقای جالیل»   رسر
 
مدت در  طوالن   یروز در سلول انفراد 100از  یشب یوحشتناک است. و حقیقتا

مقامات زندان  کارشناسان گفتند «. است برو الوقوع رو  یباعدام قر  خطر  دائم با  ه در حایل کهبودحبس 
محروم  خوابرا از  او تا  دارندپرنور روشن نگاه یم یهاچراغ یدر سلول کوچک و شبانه روز  ساعت 24

 کنند. 

ایط پزشیک»: کارشناسان اظهار داشتند  وحشتناککاهش   منجر به و  وی یحمانع از غذا خوردن صح او  رسر
پیدا کرده دن مشکل شود در صحبت کر یم گزارشاو آنقدر دشوار است که   وضعیت. او شده استوزن 
 «. نگرانیمشوکه و شود یم جالیل ای که با آقایرحمانه ن   یهارفتار  . ما از است

کت در کارگاه یبرا یرانسفر به ا در  2017در اکتی   آقای جالیل دستگیر و به ، حراندر ب پزشیک یهارسر
اف یو حکم و  یتبه اعدام محکوم شد. محکوم جاسویسنادرست به اتهام  تحت هانی بر اساس اعیر
اعالم  2017در سال کارگروه بازداشت خودرسانه   . ه استشد صادر دادگاه ناعادالنه  یک در و  شکنجه

 شد.  یو  یفور  یخودرسانه بازداشت شده و خواستار آزاد یکه و   کرد

به صورت  آقای جالیل پس از  آنکه ویالوقوع  یب، کارشناسان نسبت به اعدام قر  2020در نوامی  سال 
-رفتار ن   کندآنچه این تهدیدها را تشدید یم . کردند  ابراز نگران  منتقل شد  یبه سلول انفراد ناگهان  

انسان  و غ رحمانه ، ممکن است به اگر اعدام نشود که حتر   موجب این نگران  شده کهاست   سئولیر  م یر
 . فوت کنددر بازداشت  یزود

وجود  جالیلآقای با  و روان   جسیم یدشد یبدرفتار  یفتوص یکلمه برا  یکفقط »کارشناسان گفتند: 
غمها را علكامل آن  عمیل ن   یر  و همچن یران  ما اقدامات مقامات ا . دارد، و آن شکنجه است درخواست  یر

 ن   یهعل امات. اتهیمكنمحكوم یمبه شدت او  یفور  یآزاد یما برا کرر م
ً
 یداساس است و با او کامال

 «خانواده اش در سوئد برگردد.  نزد اجازه داده شود هرچه زودتر 

نمونه بارزی از استفاده مدت  طوالن   یسلول انفرادآقای جالیل در  حبسکارشناسان افزودند که 
، از جمله حت فشار قرار دادن بازداشت شدگانمجازات و ت یبرادر ایران دی اسلول انفر  سیستماتیک
افات اجبار برای گرفیر   قانون  استفاده غنسبت به  فعاالن جامعه مدن  ، مارس 1 ی    خدر تار  است.  یاعیر  یر

کارشناسان سازمان ملل متحد به دولت .  کردند  ثبت یران  ا سئولیر  م علیه را یتر شکا یاز سلول انفراد

https://www.ohchr.org/Documents/Issues/Detention/A_HRC_WGAD_2017_92.pdf
https://www.ohchr.org/Documents/Issues/Detention/A_HRC_WGAD_2017_92.pdf
https://www.ohchr.org/en/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=26543&LangID=E


نقض  را  یایسو س حقوق مدن   الملیل یر  ب یثاقم آنان به موجبعمل تعهدات  ینکه ا  کنندیم یادآوری
 کند. یم

 یر  قوان و این در حایل است که. یستن یرانا اسالیم یواقعه منفرد در جمهور  یک آقای جالیل یتوضع»
 یمخواهیم یرانا قوه قضائیهما از دولت، مجلس و  کند. اده از سلول انفرادی را محدود یماستف داخیل

لغو  یگام برا  یر  عنوان اول هب زات متوقف کرده و مجا را به عنوان نویع یانفراد یهاکه استفاده از سلول
 «مجازات اعدام، این مجازات را معلق کنند. 

 پایان
 
 
 

؛ گزارشگر ویژه وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسالیم ایرانسازمان ملل متحد: جاوید رحمان،   کارشناسان حقوق بشر *

، شتابزده و خودرسانهگزارشگر ویژه اعداماگنس کاالمار،   قانون  ، ؛ های غیر ادایل تویم، الینا اشتایی  یام اسیر ، کاسیلو -میر
گزارشگر ویژه شکنجه و سایر رفتارها یا ؛ نیلز ملزر،  خودرسانه هایکارگروه بازداشتشونگ فیل هونگ،  مومبا مالیال، 

انسان  یمجازات آمیر  های ن  رحمانه، غیر  . ا تحقیر

 
 

های ویژه شورای حقوق بشر شناخته هستند که تحت عنوان رویه سازوکاری ها بخشر ازگزارشگران ویژه و کارگروه

سازمان ملل، عنوان  است که به  کارشناسان مستقل در نظام حقوق بشر   مجموعههای ویژه، بزرگ ترین شود. رویهیم
معیر  و یا  شود که به وضعیت حقوق بشر در کشور اطالق یم وق بشر یان  شورای حقتسازوکارهای نظارنر و حقیق

های ویژه به صورت داوطلبانه فعالیت پردازند. کارشناسان رویههای مهم نقض حقوق بشر در رسارس جهان یمپدیده
 برای کار خود دریافت نیمکمتر 

ر
خود فعالیت ها در ظرفیت شخیص کنند. آننند، کارمند سازمان ملل نیستند و حقوق

 کرده و مستقل از هر سازمان و دولتر هستند. 
  

 صفحه ایران در دفیر حقوق بشر سازمان ملل

 
 
 
 

 
 
 
 
 
For more information and media requests, please contact Mr. Ciaron Murnane 
(cmurnane@ohchr.org)  
 
For media inquiries related to other UN independent experts, please contact Renato de Souza 
(+41 22 928 9855 / rrosariodesouza@ohchr.org). 
 
Follow news related to the UN’s independent human rights experts on 
Twitter@UN_SPExperts.  
 

Concerned about the world we live in? 
Then STAND UP for someone’s rights today. 

#Standup4humanrights 
and visit the web page at http://www.standup4humanrights.org 
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