غیرسیم»
«ترجمه ر
ایران :احمدرضا جالیل در سلول انفرادی در آستانه مرگ است ،این شکنجه باید پایان یابد
ژنو ( 18مارس  - )2021کارشناسان حقوق ر
بش سازمان ملل* امروز خواستار آن شدند که مقامات
ایران فورا احمدرضا جالیل ،محقق ایران-سوئدی را که به طور خودرسانه بازداشت شده و بنا بر گزارش
ها پس از ماهها انفرادی طوالن در یک وضعیت وخیم و نزدیک به مرگ است آزاد کنند.
« ررسایط آقای جالیل حقیقتا وحشتناک است .وی بیش از  100روز در سلول انفرادی طوالن مدت در
حبس بوده در حایل که دائم با خطر اعدام قریب الوقوع روبرو است ».کارشناسان گفتند مقامات زندان
 24ساعت شبانه روز در سلول کوچک وی چراغهای پرنور روشن نگاه یمدارند تا او را از خواب محروم
کنند.
کارشناسان اظهار داشتند « :ررسایط پزشیک او مانع از غذا خوردن صحیح وی و منجر به کاهش وحشتناک
وزن او شده است .وضعیت او آنقدر دشوار است که گزارش یمشود در صحبت کردن مشکل پیدا کرده
است .ما از رفتارهای ن رحمانهای که با آقای جالیل یمشود شوکه و نگرانیم».
دستگی و به
آقای جالیل در اکتی  2017در سفر به ایران برای ررسکت در کارگاههای پزشیک در ب حران،
ر
ر
هان تحت
به اتهام نادرست جاسویس به اعدام محکوم شد .محکومیت و حکم وی بر اساس اعیاف ی
شکنجه و در یک دادگاه ناعادالنه صادر شده است .کارگروه بازداشت خودرسانه در سال  2017اعالم
کرد که وی خودرسانه بازداشت شده و خواستار آزادی فوری وی شد.
در نوامی سال  ، 2020کارشناسان نسبت به اعدام قریب الوقوع آقای جالیل پس از آنکه وی به صورت
ناگهان به سلول انفرادی منتقل شد ابراز نگران کردند .آنچه این تهدیدها را تشدید یمکند رفتار ن -
سئولی است که موجب این نگران شده که ر
حت اگر اعدام نشود ،ممکن است به
رحمانه و غ ریانسان م
ر
زودی در بازداشت فوت کند.
کارشناسان گفتند« :فقط یک کلمه برای توصیف بدرفتاری شدید جسیم و روان با آقای جالیل وجود
دارد ،و آن شکنجه است .ما اقدامات مقامات ایران و همچن ری ن عمیل كامل آنها را عل ریغم درخواست
ً
مکرر ما برای آزادی فوری او به شدت محكوم یمكنیم .اتهامات علیه او کامال ن اساس است و باید
اجازه داده شود هرچه زودتر نزد خانواده اش در سوئد برگردد».
کارشناسان افزودند که حبس آقای جالیل در سلول انفرادی طوالن مدت نمونه بارزی از استفاده
سیستماتیک سلول انفرادی در ایران برای مجازات و ت حت فشار قرار دادن بازداشت شدگان ،از جمله
گرفی ر
برای ر
اعیافات اجباری است .در تاری خ  1مارس ،فعاالن جامعه مدن نسبت به استفاده غ ریقانون
سئولی ایران ثبت کردند .کارشناسان سازمان ملل متحد به دولت
از سلول انفرادی شکا ریت را علیه م
ر

یادآوری یمکنند که این عمل تعهدات آنان به موجب میثاق ب ری الملیل حقوق مدن و سیایس را نقض
یمکند.
«وضعیت آقای جالیل یک واقعه منفرد در جمهوری اسالیم ایران نیست .و این در حایل است که قوان ری
داخیل استفاده از سلول انفرادی را محدود یمکند .ما از دولت ،مجلس و قوه قضائیه ایران یمخواهیم
که استفاده از سلولهای انفرادی را به عنوان نویع مجا زات متوقف کرده و به عنوان اول ری گام برای لغو
مجازات اعدام ،این مجازات را معلق کنند».
پایان

بش سازمان ملل متحد :جاوید رحمان ،گزارشگر ویژه وضعیت حقوق ر
*کارشناسان حقوق ر
بش در جمهوری اسالیم ایران ؛
ر
مییام اسیادا-کاسیلو،
غیقانون  ،شتابزده و خودرسانه ؛ یل تویم ،الینا اشتایی ،ر
اگنس کاالمار ،گزارشگر ویژه اعدام های ر
مومبا مالیال ،شونگ فیل هونگ ،کارگروه بازداشت های خودرسانه ؛ نیلز ملزر ،گزارشگر ویژه شکنجه و سایر رفتارها یا
آمی.
غیانسان ی ا
تحقی ر
ر
مجازات های ن رحمانه ،ر
بخش از سازوکاری هستند که تحت عنوان رویه های ویژه شورای حقوق ر
گزارشگران ویژه و کارگروهها ر
بش شناخته
یمشود .رویه های ویژه ،بزرگ ترین مجموعه کارشناسان مستقل در نظام حقوق ر
بش سازمان ملل ،عنوان است که به
ر
ر
نظارن و حقیقتیان شورای حقوق ر
معی و یا
سازوکارهای
بش اطالق یمشود که به وضعیت حقوق بش در کشور ر
ر
پدیده های مهم نقض حقوق بش در رسارس جهان یم پردازند .کارشناسان رویه های ویژه به صورت داوطلبانه فعالیت
ر
رمتکنند ،کارمند سازمان ملل نیستند و حقوق برای کار خود دریافت نیمکنند .آن ها در ظرفیت شخیص خود فعالیت
کرده و مستقل از هر سازمان و ر
دولت هستند.
صفحه ایران در ر
دفی حقوق ر
بش 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).
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