غیرسیم»
«ترجمه ر
کارشناسان سازمان ملل از ایران یمخواهند اعدام احمدرضا جالیل را متوقف کند
نوامب  – )2020کارشناسان سازمان ملل* نسبت به گزارشها ی
مبن بر اینکه محقق ایر یان-
ژنو (25
ر
ی
سوئدی آقای احمدرضا جالیل ،عیل رغم اینکه محاکمه وی به طرز فاحش ناعادالنه بوده و وی شکنجه
ً
شده است ،برای اجرای اعدام به سلول انفرادی منتقل شده شدیدا ابراز نگر یان کردند.
کارشناسان اظهار کردند« :ما از گزارش ها ی
مبن بر اینکه جمهوری اسالیم ایران قرار است به زودی آقای
جالیل را اعدام کند وحشت زدهایم .بازداشت خودرسانه ،شکنجه ،صدور حکم اعدام ،و حاال اعدام
غبقابل دفاع است که باید به شدیدترین شکل ممکن توسط جامعه ر ی
بی -
قریب الوقوع وی
رفتارهان ر
ی
الملیل محکوم شود».
«ما از مقامات ایر یان یم خواهیم با اقدام فوری پیش از آنکه دیر شود این تصمیم را لغو کنند».
اکتب  2017به اعدام محکوم
آقای جالیل پزشک و محقق است که بنا بر اتهامات نادرست جاسویس در ر
معتبی که نشان یمدهد محکومیت وی بر اساس ر
اعبافات اجباری تحت شکنجه
شد .با وجود مدارک ر
غبمنصفانه بوده است ،محکومیت و مجازات وی برقرار مانده است.
و در دادگاه ر
کارگروه بازداشت خودرسانه در سال  2017اعالم کرد که آقای جالیل خودرسانه بازداشت شده و
خواهان آزادی فوری وی شد .با وجود احتمال قوی ابتالی آقای جالیل به لوکمیا ،وی در طول بازداشتش
ً
مکررا از درمان پزشیک محروم شده است.
نگر یان شدید نسبت به اینکه آقای جالیل در خطر اعدام قریب الوقوع است در ین آن ایجاد شد که وی
ی
نوامب با همرس خود تماس ی
خداحافظ وی است .بنا
تلفن گرفته و گفت که این آخرین
در تاری خ 24
ر
بر گزارشها وی به همرسش اطالع داد که به زودی به سلول انفرادی در زندان رجانشهر در کرج منتقل
ری
یمش ود .این به عنوان رویهی پیش از اجرای مجازات اعدام شناخته یمشود.
همچنی وکیل آقای جالیل
به دادرسای زندان اوین مراجعه کرده و حکم اجرای اعدام وی را مشاهده کرده است .پیش از آن مقاما ت
هیچ اقدایم نکردند تا حکم اجرای اعدام وی را به وکیل و خانواده او اطالع دهند.
کارشناسان گفتند« :تصمیم دولت و قوه قضاییه ایران برای اعدام آقای جالیل باید محکوم شود .این
ر
تعهدان است که
تصمیم از جهات متعدد و به طور خاص در زمینه حق حیات ،نقض آشکار و جدی
بی الملل حقوق ی
قوانی ر ی
ایران به موجب ر ی
برس دارد .ما مرصانه از جمهوری اسالیم ایران یم خواهیم که
ً
فورا این اعدام را متوقف کنند».
پایان

* کارشناسان سازمان ملل متحد :آقای جاوید رحمان به عنوان گزارشگر ویژه وضعیت حقوق ی
برس در جمهوری اسالیم ایران ؛ اگنس
ی
غبقانون ،شتابزده و خودرسانه
کاالمار ،گزارشگر ویژه اعدامهای ر
بخش از سازوکاری هستند که تحت عنوان رویههای ویژه شورای حقوق ی
گزارشگران ویژه و کارگروهها ی
برس شناخته یمشود  .رویههای
ر
ی
ی
ویژه ،بزرگ ترین مجموعه کارشناسان مستقل در نظام حقوق برس سازمان ملل ،عنوان است که به سازوکارهای نظارن و
معی و یا پدیدههای مهم نقض حقوق ی
برس اطالق یمشود که به وضعیت حقوق ی
حقیقتیان شورای حقوق ی
برس در کشور ر ی
برس در
ر
ر
رسارس جهان یمپردازند  .کارشناسان رویههای ویژه به صورت داوطلبانه فعالیت رمن کنند ،کارمند سازمان ملل نیستند و حقوق برای
کار خود دریافت نیم کنند  .آنها در ظرفیت شخیص خود فعالیت کرده و مستقل از هر سازمان و ر
دولن هستند .
صفحه ایران در ر
دفب حقوق ی
برس سازمان ملل

