
 
 

 
رسیم» «ترجمه غیر  

 
 ایران: کارشناسان سازمان ملل نسبت به اعدام زندانیان اقلیت بلوچ هشدار دادند

 

کارشناسان سازمان ملل اعدام جاوید دهقان ایرانی متعلق به اقلیت بلوچ را محکوم کردند.   –( 2021فوریه  4ژنو )
 لوچ در ایران ادامه داشته باشد. اعدام زندانیان اقلیت ب هستند که افزایش اخیر نگران کارشناسان 

 
 یبرا یرانهفته گذشته ما از دولت ا یرغم درخواست فور  عیل یهژانو  30دهقان در  یاعدام آقا ما از »کارشناسان گفتند: 

ی متوقف كردن آن و همچن  «. یمشوكه شد و جامعه مدنی  دفیر حقوق بشر سازمان ملل یهادرخواست  یر
 
ی دهقان در نی نقض های جدی حکم اعدام آقا های جدی وجود دارد کهبه دولت ایران اطالع دادیم که نگرانی ما »

اف اجبار و در سلول انفرادی طوالنی مدت ، نگهداری شکنجه از جمله ادعای ارتکاب دادریس منصفانه صادر  به اعیر
 هانی كه به نظر نیم رسد  . است شده

 «. برریس شده باشد توسط مقامات ایرانی نگرانی
 

ی در  2015ژوئن  5دهقان در آقای   مور مأکه منجر به کشته شدن دو   یگروه مسلح و حمله ا  یکبه اتهام دست داشیر
یپس از دستگ یشد. و  یر شد ، دستگ سپاه پاسداران انقالب اسالیم مدت سه ماه در معرض ناپدیداری اجباری قرار  به یر

و  یستاندر استان س دانزاه یسپس به زندان مرکز  . شد ینگهدار  در بازداشتگاه نامعلویم یو در سلول انفراد گرفت

ی مدت چند ماه ب یبرا او  ها پس از آن بنا بر گزارشبلوچستان منتقل شد.  این  و در  هشدمنتقل  مکان نامعلویمزندان و  یر
اف" به اتهامات با شکنجه مجبور به "وی  مکان یس به وکیلاز  تمام این دوراندر او . شده استاعیر ه بودمحروم  دسیر
 . است

غم، علبه اعدام محكوم كرد دهقان را آقای زاهدان ، دادگاه انقالب  2017ماه مه  در  به دادگاه گفته بود كه وی  ینكها یر

اف اجبار  ی این و همچن از برریس این ادعاها خودداری کرددادگاه  ها . طبق گزارشه بودگرفت  را پس یشكنجه شده و اعیر یر
افات را بخشر از مبنای صدور حکم قرار داد اطالع  یو  یلبه وک یهژانو  25 ی    خو در تار  نظر داده نشدتجدید به او . اعیر

 رد کرده است.  را وی اعاده دادریس کشور درخواست   عایل یوانداده شد که د

 
ی قانون ب» را این مجازات تواند  ، فقط یمه مجازات اعدام را لغو نکرده استک  دولتر حقوق بشر روشن است.  الملیل یر
 قضانی   و در نی  قتل عمد یعتی  "شدیدترین جرایم" یبرا

ی
 به رسیدگ

ً
، باشد یبندعادالنه پا دادریسهای ضمانتکه کامال

 «.اجرا کند

 
 ثر مؤ  ، از جمله فقدان حق تجدیدنظر عادالنه دادریساصول نقض جدی  دربارهپرونده  مطرح شده در این مالحظات»

اف اجباری نایسر   «.است بوده یک اعدام خودرسانه ، به این معتی است كه اعدام ویاز شكنجه و اعیر

 
ی کارشناسان همچن  است که  اعدایم یناز چند ییکدهقان آقای نگرانند که اعدام  یر

 
ا بلوچ در  یتاقل یانزندان یهعل اخیر

 یدر زندان ها بلوچی  زندانی  21حداقل  2020، از اواسط دسامیر سال یافتر شده است. بر اساس اطالعات در  جرا ا یرانا

 در اعدام شدگان  ز ا یاریمشهد و اصفهان اعدام شده اند. بس، زاهدان
ی

اتهامات ر اساس بهای قضانی پراشکال نی رسیدگ
ی ن دیگر  زندانی  124م شده اند. گزارش شده است که محکو  میل یتامن یا مواد مخدر مرتبط با   زاهدانمرکزی در زندان  یر

 . نیم شود یقتل عمدشامل که   اییمجر  بابت، از جمله اعدام هستند صفدر 

 

https://twitter.com/UNHumanRights/status/1355121312453300225
https://twitter.com/UNHumanRights/status/1355121312453300225


ی . یمهست گرانن یار بس اعدام در صفبلوچ  یتاقل یانزندانروند اعدام  ینما از ا»کارشناسان اظهار داشتند:  ما همچنیر
 نگرانی های اقلیت هستند نگرانیم. ناپدیداری اجباری افرادی که از گروهی رویهاز 

ً
خود را درباره افرادی از  یها ما قبال

. یم، اعالم کرده ااعدام شده اند یرانا یا در  اعدام هستند لوقوعقریب ا در معرض خطر اقلیتر دیگر در ایران که های گروه

 ا  یمخواهیم یرانا اسالیم یما از جمهور 
 
با  یر احکام اعدام صادر شده که مغا یهاعدامها را متوقف کرده و کل ینکه فورا

ی قوان ی ب یر ی را لغو کند. ما همچن هستند حقوق بشر  الملیل یر ی گام در لغو به عنوان كه   یمخواهیمایران از دولت  یر نخستیر

 «اجرا كند.  تعلیق فوری مجازات اعدام را  مجازات اعدام 
 

 پایان
 
 
 

؛ آگنس کاالمار، گزارشگر ویژه وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسالیم ایران*کارشناسان سازمان ملل متحد: جاوید رحمان،  
، شتابزده و خودرسانهمگزارشگر ویژه اعدا قانونی ر،   ؛ های غیر ی های نی گزارشگر ویژه شکنجه و سایر رفتارها یا مجازاتنیلز ملی 

ی  آمیر  یا تحقیر
انسانی ، آئو یکویویوسم یکاسهیی ، اونگ بایک ته  ؛ها گزارشگر ویژه امور اقلیتفرناند دو وارنس،  ؛  رحمانه، غیر

الده، برنارد دوهایم، لوسیانو هازان؛   ار کارگروه نب   ادیاپدیداری اجباری یا غیر
 
  

های شود. رویههای ویژه شورای حقوق بشر شناخته یمهستند که تحت عنوان رویه سازوکاری بخشر از گزارشگران ویژه
ویژه، بزرگ ترین مجموعه کارشناسان مستقل در نظام حقوق بشر سازمان ملل، عنوانی است که به سازوکارهای نظارن  و 

ی و یا پدیدهشود که به وضعیت حقوق بشر دیانی شورای حقوق بشر اطالق یمحقیقت های مهم نقض حقوق ر کشور معیر

کنند، کارمند سازمان ملل نیستند های ویژه به صورت داوطلبانه فعالیت میر پردازند. کارشناسان رویهبشر در رسارس جهان یم
 ها در ظرفیت شخیص خود فعالیت کرده و مستقل از هر سازمان و دولی  کنند. آنو حقوق  برای کار خود دریافت نیم

 هستند. 

  
 صفحه ایران در دفی  حقوق بشر سازمان ملل

 
: دنبال کنیدتویییر در این صفحه اخبار مرتبط با گزارشگران مستقل حقوق بشر سازمان ملل را در   

@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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