
 

 

ی یم  شدیدا کارشناسان سازمان ملل یم گویند: اعدام ورزشکار ایرانی پیایم  ضی  نگران کننده به معتر

. فرستد  

شدیدا محکوم  قهرمان کشتی نوید افکاری را  فراقضای  حقوق بشر امروز اعدام *کارشناسان  –( 2020سپتامبر  14ژنو )

اضات سال مجموعهآخرین اعدام از کردند و نسبت به این  صادر  2019و  2018 هایاحکام اعدام که در ارتباط با اعبی

 شده هشدار دادند. 

اعدام یک  که مقامات ظاهرا از عمیقا آزاردهنده است  »تسلیت به خانواده ی نوید افکاری گفتند: ابراز کارشناسان با 

ایط برای ورزشکار   «. نداستفاده کرد اجتمایع هایناآرایم ترساندن مردم در این شر

یفات قانویی الزماجرای )صدور و اجرای حکم اعدام بدون  این که با اعدام خودشانه»  یر توجیه فاحشر به  (تشر
ی چنی 

د موضویع منحص حق حیات  ی  صورت گب  خواهیم که به این اقدامات الملیل یمبه امور داخیل نیست. ما از جامعه بی 

 «دهد.  نشان جمهوری اسالیم ایران شدیدا واکنش

اضات، به همراه » ی اعدام در دو ماه اخب  در ارتباط با اعبی احکام اعدام  از دیگر  یاتعداد نگران کنندهاعدام افکاری، دومی 

ی صادر شده است،  ضی 
اض موجب نگرایی که علیه معبی لفت های آیی و هر نوع ابراز مخانسبت به برخورد مقامات با اعبی

 «. استنظر مخالف بیان یا 

از در سال  اضات شب 
کت   2018نوید افکاری در اعبی ی یک مامور حراست  سپتامبر  17کرده بود. او در شر به اتهام کشیی

شناخته شده و به قصاص محکوم شد. در یک دادگاه  مجرم استان فارسبا در دادگاه کیفری بازداشت شد. وی متعاق

یل ، دیوان عا2020آوریل  25اربه به اعدام محکوم کرد. در از افکاری را به اتهام محدادگاه انقالب شب   1دیگر، شعبه 

 اتهام برای وسط دادگاه انقالبتتایید کرد. حکم اعدام صادر شده  همراه با حکم قصاص قتل را  محکومیت افکاری به

 تجدیدنظر بود. هنوز در مرحله  محاربه

افات اخذ شده زیر شکنجه محاکمه  موجبو به است چرا پنهایی  گر افکاری مرتکب قتل شدها »کارشناسان گفتند:  اعبی

دادریس  های اصول شکیل و ماهویفاقد حداقل و در دادگایه شد؟ اعدام نوید افکاری فراقضای  و خودشانه بوده

 «در پوشش اتهام قتل صادر شده است. ، و منصفانه

را به وسیله باتوم و اجسام  شم و پاهایها و شکدست ه و اظهار داشته که ماموریننوید افکاری به قوه قضاییه شکایت کرد

ب و    او را و  دندیکشیم کیپالست شصورت یرو د، دادنشتم قرار یم سخت به شدت مورد ضی
 
 شیو مرگ پ تا مرز خفگ

 د. ریختنالکل یم شادر بیتی و  بردندیم

ی مجازات اعدامماهیت ذاتا یر رحمانه، غب  »کارشناسان ضمن تاکید بر  آمب   و تحقب 
درباره  اظهارات ینا»گفتند: «انسایی

 
 
، و استفاده از دادگاههم وقوع شکنجه که به آن رسیدگ افات اجباری وی در تلویزیون دولتی های نشده است، پخش اعبی

علتی   «عمیقا موجب پریشایی است. غب 

درخواست  از خانواده مقتول د، اجازه دارندانبه موجب قانون ایران، افرادی که به موجب قصاص به اعدام محکوم شده

از شده بودند که سپتامبر  12در تاری    خ عفو کنند.   وارد فرودگاه شب 
خانواده افکاری به منظور مالقات با خانواده قربایی

ی افراد حق دارنها اطالع داده شد اعدام اجرا شده است. به آن د قبل از اعدام با خانواده خود مالقات آخر داشته همچنی 

ده شد و خانواده وی متعاقبا  نوید افکاری. ها از آن محروم شدندآن که باشند، حقی  به طور مخفیانه در شب به خاک سبر

 تنها اجازه یافتند تا صورت وی را ببینند. 



یدهای جدی نسبت به صحت مبنای مجموعه حوادث رخ داده در پرونده ی نوید افکاری ترد»کارشناسان اظهار داشتند: 

افات اجباری تحت شکنجه به عنوان تنها دلیل، دادگاه شده شی    عتکند. اعدام مخفیانه ی ایجاد یموی  اتهام قتل بر  ، اعبی

عل همه نشانگر آن است که  با خانواده درخواست عفو و مالقات آخر  حاکم بر  و عدم اجرای مقررات داخیل ،تی غب 

 «مقامات قصد داشته اند که اعدام وی را به تشی    ع اندازند. 

ام  خواهند به تعهدایی که به موجبیم ن سازمان ملل از دولت جمهوری اسالیم ایرانکارشناسا ی الملیل دارد احبی ی بی  قوانی 

ضیتی که به مرگ محکوم شده  اند را متوقف کند. بگذارد و فورا اعدام تمایم معبی

اند به کار گرفته شود، به ردهکنیم، اگر مجازات اعدام همچنان در کشورهای  که آن را لغو نکما مجددا خاطرنشان یم»

ی الملل  ی بی  عادالنه در آن رعایت شده است صادر  دادریس یاستانداردهارین باالت که   دادریسباید تنها در یر موجب قوانی 

« . دارد که مجازات اعدام تنها در جرایم قتل عمد صادر شوداقتضا یم« شدیدترین جرایم»ی شود. عالوه بر این، مقرره

ی تاکید یم ها و اجتماعات تشکلو ، انیب یآزاد حق عمالا یافراد برام اعداستمرار در انند که ککارشناسان همچنی 

ی آممسالمت  . است جهایی  پذیرفتهحقوق بشر  یاصول و هنجارها ر یمغا ب 
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حقوق بشر در جمهوری اسالیم ایران؛ اگنس کاالمار، گزارشگر سازمان ملل متحد: جاوید رحمان، گزارشگر ویژه وضعیت  کارشناسان حقوق بشر *

، شتابزده و خودشانه؛ هایویژه اعدام قانویی ی و تشکل، گزارشگر ویژه حق آزادی تجمع وول کلمنت نیالتسویس غب  نیلز ملزر، ؛ مسالمت آمب 
انسایی یا گزارشگر ویژه شکنجه و سایر رفتارها یا مجازات ی های یر رحمانه، غب  آمب  ، گزارشگر ویژه تروی    ج و حمایت از حق آزادی ایرنه خان؛ تحقب 

 عقیده و بیان؛ 

های ویژه، بزرگ شود. رویههای ویژه شورای حقوق بشر شناخته یمهستند که تحت عنوان رویه سازوکاری ها بخشر ازگزارشگران ویژه و کارگروه

 یایر شورای حقوق بشر تملل، عنوایی است که به سازوکارهای نظاریی و حقیقسازمان  کارشناسان مستقل در نظام حقوق بشر   مجموعهترین 
ی و یا پدیده شود که به وضعیت حقوق بشر در کشور اطالق یم های پردازند. کارشناسان رویههای مهم نقض حقوق بشر در شاش جهان یممعی 

 برای کار خود دریافت نیم نند، کارمند سازمان ملل نیستندکویژه به صورت داوطلبانه فعالیت مت  
ی
ها در ظرفیت شخیص خود کنند. آنو حقوق

 فعالیت کرده و مستقل از هر سازمان و دولتی هستند. 

  

 صفحه ایران در وبسایت دفبی حقوق بشر سازمان ملل
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