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داحمدرضا جالیل را متوقف کن خواهند اعدامکارشناسان سازمان ملل از ایران یم  
 

-ایرانی  محققها مبنی بر اینکه نسبت به گزارش *کارشناسان سازمان ملل  –( 2020نوامبر  25ژنو )
شکنجه  بوده و وی، عیل رغم اینکه محاکمه وی به طرز فاحشی ناعادالنه سوئدی آقای احمدرضا جالیل

 ابراز نگرانی کرد شده سلول انفرادی منتقلبرای اجرای اعدام به  شده است،
ً
 . ندشدیدا

 
آقای  از گزارش ها مبنی بر اینکه جمهوری اسالیم ایران قرار است به زودی ما » کارشناسان اظهار کردند: 

م. بازداشت خودرسانه، شکنجه، صدور حکم اعدام، و حاال اعدام یاوحشت زدهرا اعدام کند جالیل 
قابل دفاع اقری ی ست که باید به شب الوقوع وی رفتارهانی غبر -دیدترین شکل ممکن توسط جامعه بیر

 «. الملیل محکوم شود
 
 «تصمیم را لغو کنند. خواهیم با اقدام فوری پیش از آنکه دیر شود این ما از مقامات ایرانی یم»

 

به اعدام محکوم  2017ست که بنا بر اتهامات نادرست جاسویس در اکتبر محقق اشک و جالیل پز آقای 
افات اجباری تحت شکنجه  دهدنشان یم که  یبا وجود مدارک معتبر شد.  محکومیت وی بر اساس اعبر

منصفانه بوده است، محکومیت و مجازات وی برقرار مانده است.    و در دادگاه غبر
 

بازداشت شده و آقای جالیل خودرسانه  که  اعالم کرد 2017در سال بازداشت خودرسانه کارگروه 
 ، وی در طول بازداشتشبه لوکمیا  ابتالی آقای جالیل قوی با وجود احتمالوی شد.  فوری خواهان آزادی

 از درمان پزشیک محروم شده است. 
ً
 مکررا
 

نگرانی شدید نسبت به اینکه آقای جالیل در خطر اعدام قریب الوقوع است در نی آن ایجاد شد که وی 
بنا گفت که این آخرین خداحافظی وی است. رس خود تماس تلفنی گرفته و  نوامبر با هم 24در تاری    خ 
شهر در کرج منتقل ن  به سلول انفرادی در زندان رجا ی به همرسش اطالع داد که به زودیها و بر گزارش

ی وکیل آقای جالیل شوداعدام شناخته یم مجازاتش از اجرای پی یود. این به عنوان رویهشیم . همچنیر
 تمقاماپیش از آن به دادرسای زندان اوین مراجعه کرده و حکم اجرای اعدام وی را مشاهده کرده است. 

 و خانواده او اطالع دهند. به وکیل  را  ند تا حکم اجرای اعدام ویهیچ اقدایم نکرد
 

این . ایران برای اعدام آقای جالیل باید محکوم شود ولت و قوه قضاییهمیم دتص»کارشناسان گفتند: 
  است کهتصمیم از جهات متعدد و به طور خاص در زمینه حق حیات، نقض آشکار و جدی تعهدانر 

ی الملل حقوق  ی بیر م که یهاز جمهوری اسالیم ایران یم خوا . ما مرصانهبرسی داردایران به موجب قوانیر
 این اعدام را متوقف کنند. 

ً
 «فورا

 پایان
 

https://www.ohchr.org/Documents/Issues/Detention/A_HRC_WGAD_2017_92.pdf


 
 

اگنس ؛  گزارشگر ویژه وضعیت حقوق برسی در جمهوری اسالیم ایرانآقای جاوید رحمان به عنوان  کارشناسان سازمان ملل متحد: *  
، شتابزده و خودرسانهگزارشگر ویژه اعدامکاالمار،   قانونی  های غبر

 
 هایشود. رویههای ویژه شورای حقوق برسی شناخته یمهستند که تحت عنوان رویه سازوکاری ها بخشی ازگزارشگران ویژه و کارگروه

سازمان ملل، عنوانی است که به سازوکارهای نظارنر و  کارشناسان مستقل در نظام حقوق برسی   مجموعهویژه، بزرگ ترین 
ی و یا پدیده شود که به وضعیت حقوق برسی در کشور اطالق یم یانر شورای حقوق برسی تحقیق های مهم نقض حقوق برسی در معیر

نند، کارمند سازمان ملل نیستند و حقوقر برای کویژه به صورت داوطلبانه فعالیت منر های پردازند. کارشناسان رویهرسارس جهان یم
 ها در ظرفیت شخیص خود فعالیت کرده و مستقل از هر سازمان و دولنر هستند. کنند. آنکار خود دریافت نیم

 
 در دفبر حقوق برسی سازمان ملل ایرانصفحه 

 

https://www.ohchr.org/EN/HRBodies/SP/CountriesMandates/IR/Pages/SRIran.aspx
https://www.ohchr.org/EN/HRBodies/SP/CountriesMandates/IR/Pages/SRIran.aspx
https://www.ohchr.org/en/issues/executions/pages/srexecutionsindex.aspx
https://www.ohchr.org/EN/Countries/MENAregion/Pages/IRIndex.aspx
https://www.ohchr.org/EN/Countries/MENAregion/Pages/IRIndex.aspx

