»ترجمه غیررسمی«

ارشناسان سازمان ملل از ایران می خواهند که اح ام اعدام عل ه شرکت کنند ان در اعتراضات را
ﻟﻐو کنند
ژنو ) 16ژوئ ه  – (2020ارشناسان و ژه حقوق شر سازمان ملل امروز تصم ِم تﺄی د اح ام اعدام سه
نفر ه دل ل شرکت در اعتراضات آ ان  1398را ه شدت محکوم کردند .این سه نفر – امیرحسین
مرادی ،سع د تمج دی ،و محمد رجبی  -می گ ند برای اخذ اعتراف شکنجه شده اند و این شکنجه
عدا عل ه آنان در دادرسی های غیرمنصفانه استفاده شده است.
ارشناسان و ژه گفتند» :امروز ما ه صدهاهزار ایرانی در ش که های اجتماعی که این اح ام را محکوم
کردند می پیوند م .ما از رئ س قوه قضای ه ایران می خواه م که فورا این تصم م را لغو کند و بررسی
قضایی مستقل و فوری را تج ز کند .ما همچنین خواهان تحقیق مستقل و بی طرفانه س ت ه
ادعاهای شکنجه ط ح شده و در پی آن در صورت اث ات این ادعاها ،محا مه ی مرتکبین هس م«.
ارشناسان* اظ ار داش ند » صدور مجازات اعدام بر اساس ات امات امن ت ملی که از آن ا تفسیر
موسع میتوان کرد ،منجر ه نقض فاحش تع دات حقوق شری ایران از جمله س ت ه ممنوع ت
شکنجه ،و همچنین حق بر ح ات ،آزادی و امن ت و حق بر آزادی ب ان و آزادی تجمعات مسالمت
آمیز خواهد بود«.
در  14ژوئ ه ،این خبر تای د شد که دیوان عالی ایران اح ام اعدام عل ه مرادی ،تمج دی ،و رجبی را ه
ات ام محار ه و مشارکت در تخ ب و تح ق ه قصد مقا له ا نظام جم وری اسﻼمی ایران در طی
تظاهرات گسترده در آ ان ماه سال گذشته تﺄی د کرده است .این سه نفر این ات امات را ان ار کرده اند.
اح ام اعدام ابتدائا در  22فور ه امسال توسط شع ه  15داد اه انقﻼب ه همراه ح م زندان و شﻼق
برای ات امات د گر صادر شد» .ما تصر ــح می کن م که قوانین بین الملل صدور مجازات اعدام جز در
شد دت ن جنا ت ها جایز نمی داند و صدور آن در صورتی که دادرسی منصفانه تضمین شده اشد
و ا ر سایر حقوق نقض شده اشد ممن ع است«.
ارشناسان گفتند» :از ابتدا ،ازداشت و ح س و در ادامه دادرسی این افراد آم خته ا نقض حق بر
دادرسی منصفانه این افراد بوده است .در ج ان ازجویی اول ه – که در طول آن در معرض نا د داری
اج اری و شکنجه قرار گرفته اند – حق آنان در دسترسی ه وک ل تضمین شده است .این نقض ها در
طول دادرسی ادامه افته است .و ﻼی سخیری انتخاب شده توسط داد اه برای این دو نفر در داد اه
دوی از آن ها دفاع افی نکرده اند ،و و ﻼیی که خود انتخاب کرده بودند اجازه پ دا نکردند تا آنان را
در دیوان عالی نمایندگی کنند و از دسترسی ه پرونده در طول ج ان دادرسی منع شده اند«.

در تار ــخ  19نوامبر  ،2019مرادی س از شناسایی در تظاهرات ها توسط نیروهای امنیتی ایران
ازداشت شد .در پی ترس از ازداشت ،تمج دی و رجبی ه ترک ه فرار کردند .آن ها س از ازگشت ه
ایران در تار ــخ  28دسامبر ازداشت شدند.
ارشناسان می گ ند» :این سه فرد توسط مسﺌولین ایرانی در ازداشت تحت شکنجه ،از جمله ضرب
و شتم ،ضر ه ا شوکر ،و آو زان کردن از ا قرار گرفته اند .در ن جه این شکنجه ها ،آنان اعتراف کردند.
گزارش شده است که مرادی س از اینکه ازج ان ه او گفتند تن ا در صورت اعتراف تحت درمان قرار
می گیرد ،اعتراف نموده است  .ا این وجود وی س از اعتراف چنین درمانی را در افت نکرد«.
اعتراضات کشوری در آ ان  1398در پی تغییر س است دولت س ت ه ق مت بنزن آغاز شد .اعتراض
ها ه صورت خشونت آمیزی توسط نیروهای امنیتی سرکوب شد و دست م  304نفر کشته شند.
سرکوب اعتراضات همراه ا ازداشت گسترده معترضین بود .دولت اقدام ه تحق قات بی طرفانه،
مستقل و شفاف س ت ه وقایع رخ داده در اعتراضات نکرده است و آمار رسمی تعداد کشته شد ان
و مجروحین را من شر نکرده است.
ارشناسان تﺄ د داش ند» :این پرونده ک واقعه مجرد ن ست .گزارشات فراوانی س ت ه ازداشت
افات خﻼف واقع وجود دارد .بنا بر گزارش ها افراد
خودسرانه معترضین و شکنجه آنان برای اخذ اعتر ِ
ً
د گری نیز برای شرکت در تظاهرات در زندان هس ند و احتما محکوم ه اعدام شده اند«.
ارشناسان اظ ار داش ند» :ما نگرانی های خود را ا دولت ایران مط ح کرده ا م و مجددا درخواست
می کن م که اقدام ه تحق قات مستقل ،بی طرفانه و شفاف س ت ه وقایع آ ان  1398کند ،مقامات
حکومت که در نقض های حقوق شری دخالت داشته اند را مورد تعق ب قانونی قرار دهد ،و تمامی
افرادی که برای اعتراض مسالمت آمیز ازداشت شده اند را آزاد کنند«.
ا ان

* برای مشاهده اسامی ارشناسان لطفا ه سخه ان ل سی مراجعه شود.

