
 

 

رسیم»  «ترجمه غیر
 

گویند که ایران باید اعدام قریب الوقوع زندانی کرد را متوقف کندکارشناسان سازمان ملل متحد یم  
 

، اعدام قریب اند تا خواسته کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل* از ایران  -( 2021سپتامبر  3ژنو ) الوقوع حیدر قربانی

ی ، دننرا لغو ک زندانی کرد ایرانی را متوقف و حکم اعدام وی و  او در مورد عدم محاکمه عادالنه که   های جدی نگرانی  در بی 
 شکنجه وی در دوران پیش از محاکمه وجود دارد. 

 

 اعدام ح یدبا یرانی مقامات ا»: یندگو کارشناسان یم
ً
به او را لغو و  یو  یهرا متوقف کرده و حکم اعدام عل قربانی  یدر فورا

 
ی

ی تعهدات بمجدد مطابق با قضانی رسیدگ  «کنند.    خود اعطا الملیل ی 
 
وهایقتل سه مرد وابسته به ن یدر ارتباط با ادعا 2016در اکتبر  ،ساله 48 قربانی  یآقا بنا بر  یجبس شبه نظایم ب 

یبه مدت سه ماه پس از دستگشد.  ب  الف مسلح دستگگروه مختبط با یک  توسط افراد مر  ها گزارش  یدتحت ناپد ی، و ب 
 ها بنا بر گزارش اش داده نشد. به خانواده یو  نگهداریو محل  وضعیتاز  اطالیع یچه یرا ، ز قرار گرفت یشدن اجبار 

 قرار گرفته است.  یو تحت شکنجه و بدرفتار  نگهداری شده یدر سلول انفراد یو 

 
به اجبار اقرار و بدرفتاری شکنجه  یجهنت نهایت در  در  قربانی  یآقا که  یمما به شدت نگران هست»: یندگو کارشناسان یم
ی آنها همچن «. کرده باشد یس مبنی ها در مورد گزارش ی  یس بازجونی  یاندر جر  یلبه وک قربانی  یآقا بر عدم دسبر  و دسبر

ی کامل وک  کردند.   نگرانی  ابراز محاکمه  یاندر جر  یبه پرونده و  یلنداشیر
 

وع آدم، قتل معاونت در  اتهامرا به  قربانی  یآقا کیفریدادگاه  ، 2019در اکتبر   عامالن حمله برای فرار  و کمک به ربانی شر

 ماه زندان محکوم شد.  6سال و  118در مجموع به  یکرد. و حاکمه  م
 

به اعدام  دولت( یهمسلحانه عل قیام) بغی  را به اتهام قربانی  یدادگاه انقالب در استان کردستان آقا یک، 2020 یهدر ژانو 

 هرگز مسلح نبوده است.  قربانی  یاست که دادگاه در حکم اذعان داشت که آقا در حایل ینمحکوم کرد. ا
 

 به سالح   یکعضو  ید، متهم باغی اثبات جرم ب یند که براکیم ی    حتص  یرانا یفریقانون ک
ً
گروه مسلح باشد و شخصا

و  یستکرد ن  یایسس گروه  یکاتهامات را رد کرد و اظهار داشت که او عضو  محاکمه یاندر جر  قربانی  یمتوسل شود. آقا

 . ه استنداشت هرگز سالیح انددر زمانی که قربانیان کشته شده
 
توسط  نی قضا یبازنگر  یبرا یو  یهاکرد. درخواست  ییدرا تأ قربانی  یآقا اعدام حکم یرانا عایل یوان، د 2020 اوتدر 

 ممکن است در هر زمان اجرا شود.  یرد شد. حکم و  2021 اوتو  2020در سپتامبر  عایل یواند
 

مندرج در  عادالنه دادریس اسایس یهااز ضمانت یاریرسد بس، به نظر یمقربانی  یدر ح پروندهدر »: یندگو   کارشناسان یم

ی ببشر حقوق  افاتاخذ شکنجه و  ظهارات در موردا الملل نقض شده است.  ی   . کننده استنگران یار بس اجبار  تحت اعبر
ی همچن توسط دادگاه  یرسد در طول محاکمه و نشده و به نظر یم یقر تحق یچبه ه ر منج اظهارات ینا هکله  مسا ینا ی 

 «مورد توجه قرار نگرفته است. 

 
 زمانی  یژهامر به و  ینا دهد. دولت همچنان به صدور حکم اعدام ادامه یم سف است کهباعث تا»کارشناسان افزودند: 
ی قوان ر "شدیدترین جرایم" مقرر شده در جرم منتیه به اعدام معیانگران کننده است که  ی ب ی  ی ب یثاقاز جمله م الملیل ی   ی 

 «. را نداشته باشد عضو آن است یران، که ایایسو س حقوق مدنی  الملیل

 
ی همچن» ی ب ینه تنها استانداردها دهند کهیمادامه  هانی دادگاهم اعدام در صدور حک به ها نگران کننده است که دادگاه ی   ی 

ی قوان ، بلکه حنر عادالنه دادریس الملیل  یران، ما از ایگر د بار  یککنند. یممناسب را نقض  دادریس یهاو ضمانت داخیل ی 

   یمخواهیم
ً
 «. دهد تخفیفصادر شده را احکام اعدام و  اجرای مجازات اعدام را معلق کندکه فورا

 



 

 

با دولت و نقض دادریس عادالنه در پرونده وی  قربانی  یآقا علیه را در مورد حکم اعدام های خودنگرانی  یشبر کارشناسان پ
 . نمودارسال  را   ظهاراتشا. دولت در پاسخ مطرح کرده بودند یرانا اسالیم یجمهور 

 
 پایان
 

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

 بایک، ئونگ تا ؛ایران
ی

 س یالگابر   ، آوا بالد،یکویویوسم یکاسهی
ی

ون
ر

کاری مربوط به گروه نهاز  لوچیانو ای.  ،یی
ارادیهای ناپدیدشدن ی -وریس تیدبالم ؛قهری یا غب 

ی
، شتابزده و خودشانهگزارشگر ویژه اعدام،  بیی قانونی فرناند ؛ های غب 

ی نیلز مل؛ ها گزارشگر ویژه امور اقلیت  دو وارنس
ر

های نر رحمانه، گزارشگر ویژه شکنجه و سایر رفتارها یا مجازات  ر،ی

ی  آمب   یا تحقب 
انسانی  . غب 

 
 

های ویژه شورای حقوق بشر شناخته هستند که تحت عنوان رویه سازوکاری ها بخشر ازگزارشگران ویژه و کارگروه
های ویژه، بزرگ ترین مجموعه کارشناسان مستقل در نظام حقوق بشر سازمان ملل، عنوانی است که به شود. رویهیم

ی و یا یانر شورای حقوق بشر اطالق یمسازوکارهای نظارنر و حقیقت شود که به وضعیت حقوق بشر در کشور معی 
های ویژه به صورت داوطلبانه فعالیت پردازند. کارشناسان رویههای مهم نقض حقوق بشر در شاش جهان یمپدیده

 برای کار خود دریافت نیممن  
ر
ها در ظرفیت شخیص خود فعالیت کنند. آنکنند، کارمند سازمان ملل نیستند و حقوق

 و مستقل از هر سازمان و دولنر هستند. کرده 
 

 در دفتر حقوق بشر سازمان ملل ایرانصفحه 

 
 
 
For more information and media requests, please contact Katharine Marshall (+41 22 917 
9695 / kmarshall@ohchr.org) 

For media inquiries related to other UN independent experts please contact Jeremy 
Laurence (+ 41 22 917 9445 / jlaurence@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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