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 ایران: کارشناسان سازمان ملل اعدام روح هللا زم را محکوم کردند
 

ایرانی و  اعدام روح هللا زم، مخالف *سازمان مللحقوق بشر کارشناسان   –( 2020دسامیر  14ژنو )
و نقض جدی تعهدات ایران به  «رحمانهنر »و اعدام او را  را محکوم کرده، حکم «آمدنیوز»س موس

ی الملیل خواندند.  ی بیر  موجب قوانیر
 

به اعدام  «فساد فی االرضا» اتهام مبهم که آقای زم به  اعالم کرد 2020 یهقوه قضائیه ایران در ژوئ
شده در محکوم شده است. مقامات ایر   یکه به گفته« آمدنیوز»انی آقای زم را به دلیل اطالعات منتشر

علیه  اتهامان  مخربثیر داشته و تأ 2017در سال  در رسارس کشور  ت  اضات ضددولاعی   مقامات بر 
دسامیر اعالم کردند که  12های دولت  ایران در محکوم نمودند. رسانه ت حکومت  آشکار ساختهمقاما

 آقای زم اعدام شده است. 
 

بازداشت، رفتار با  هایاست. گزارش رحمانهنر  م آقای زممحکومیت و اعدا»کارشناسان اظهار داشتند: 
ی دالیل هدف قرار دادن وی توسط مقامات ایرانی دادریس  روند ، و وی در بازداشت نقض  او، و همچنیر

ی الملیل حقوق مدنی و سیایس  تعهدات ایران تحتجدی  از جمله حق بر آزادی عقیده  ،کنوانسیون بیر
 «. حیات است و بیان و حق

 
سفر وی به عراق  را هنگام که آنان آقای زم  سداران انقالب اسالیم اعالم کرد، سپاه پا2019در اکتیر 
 پیش از بازداشت و  آقای زم پناهنده شده بوداند. و به ایران بازگردانده کرده  بازداشت

ی
در فرانسه زندگ

اف تحقیقات یا روند قضان   و پیش از آغاز   پس از بازداشت ویکرد. اندگیم  ، اعی 
ً
آقای  اجباریظاهرا

ی وابسته به دولتهرسان زم توسط  پخش شد.  های خیر
 

در گزارش اخیر خود به شورای حقوق بشر گزارشگر ویژه وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسالیم ایران 
اف اجباری آقای گرانی نسبت بهن2020در سال   زم را مطرح کرده بود.  بازداشت و اعی 

 
که «ز آمدنیو »در  اطالعان   و ارائه ایدبه دلیل ابراز عقاست که روح هللا زم  واضح»کارشناسان گفتند: 

 «اعدام شده است.  بود ایران مخالف نظرات رسیم دولت
 
 علیه آقای زم و موثق  وجود دارد که دادریس قضان  نگرانی های جدی »

ً
اف ظاهرا از جمله پخش اعی 

سلب کند. اعدام وی را نقض یمحق دادریس منصفانه  در بازداشت بوده اجباری وی زمانی که او 
 «کنیم. محکوم یمبه شدت ایران را  اقدامات دولت خودرسانه حق حیات است. ما 
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در تعامل اخیر با دولت ایران مطرح را درباره حکم اعدام آقای زم جدی خود  هایگزارشگر ویژه نگرانی 
آقای زم توسط دیوان اعالم کرد که حکم اعدام  ایران قوه قضاییه ،2020دسامیر  8ود. در تاری    خ کرده ب

 یید شده است. عایل ایران تأ
 
ان  برای صدور احکام اعدام و بازداشت قض از روند خود ی سیستماتیکایران باید به استفاده»

، روزنامه خودرسانه ی حقوق بشر  از طریق مخالفت خود را با دولت افرادی کهنگاران و سایر علیه مدافعیر
ی الملیل  پذیرفته شدهحقوق بشر   «کنند پایان دهد. اعالم یمبیر

 
 پایان

 

 
؛ آگنس کاالمار، وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسالیم ایرانگزارشگر ویژه *کارشناسان سازمان ملل متحد: جاوید رحمان،  

، شتابزده و خودرسانهگزارشگر ویژه اعدام قانونی  های غیر

  
شود. های ویژه شورای حقوق بشر شناخته یمرویههستند که تحت عنوان  سازوکاری ها بخشر ازگزارشگران ویژه و کارگروه

های ویژه، بزرگ ترین مجموعه کارشناسان مستقل در نظام حقوق بشر سازمان ملل، عنوانی است که به سازوکارهای رویه
ی و یا پدیدهیانی شورای حقوق بشر اطالق یمنظارنی و حقیقت های مهم شود که به وضعیت حقوق بشر در کشور معیر

کنند، کارمند های ویژه به صورت داوطلبانه فعالیت میر پردازند. کارشناسان رویهوق بشر در رسارس جهان یمنقض حق
ها در ظرفیت شخیص خود فعالیت کرده و مستقل از هر کنند. آنسازمان ملل نیستند و حقوقی برای کار خود دریافت نیم

 سازمان و دولیی هستند. 

  
 صفحه ایران در دفیی حقوق بشر سازمان ملل
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