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 فراخوان اقدام فوری
 در معرض خطر اعدام  شکنجه  قربانی کرد زندانی

دادگاه مبنی بر این که وی  و با وجود تصدیق  منصفانه  تخلفات جدی در روند دادرسیبروز رغم علی ساله،  ۴۷حیدر قربانی، زندانی کرد 

  بر مبنای  )بغی( قرار دارد. محکومیت وی صرفا   « نظام مسلحانه علیه  ام قیدر معرض خطر اعدام به اتهام »  ، هرگز مسلح نبوده است 

  یک اند. مقامات مسئول بایست این حکم را لغو و دست آمده ناپدیدسازی قهری وی به  ی در دوره ی است که ا تحت شکنجه  »اعترافات« 

 برای وی تضمین نمایند.  را   عادالنه   دادرسی 

 

 .یدکن ی الگوبردار یراز متن ز یا یسیداقدام شما موثر است؛ به زبان و قلم خودتان نامه بنو
  ابراهیم رییسیرییس قوه قضاییه 

c/o Permanent Mission of Iran to the UN 
Chemin du Petit-Saconnex 28, 1209 Geneva, Switzerland 

 

 جناب آقای ابراهیم رییسی،

  

دیوان عالی  2۷شعبه معرض خطر اعدام است.  برد و دربه سر می اعدام در صفدر زندان سنندج در استان کردستان ، از اعضای اقلیت کرد در ایران، حیدر قربانی

دادگاه را که  و مستندات مربوط به شواهد یصنقاو  منصفانهتخلفات متعدد دادرسی ، بدون این که کرد تاییدحکم اعدام وی را  1399مرداد  16کشور به تاریخ 

 . رد کرد نیزوی را  اده دادرسیاعدرخواست ، دیوان عالی کشور 1399شهریور  15در  ، بررسی کند. متعاقبا اندتوسط وکالی وی طرح شده

 

در ارتباط با کشته شدن سه تن از اتهام این  .محکوم کرد اعدام به« نظاممسلحانه علیه  امیق» بابتاز حیدر قربانی را  سنندج ، دادگاه انقالب1398بهمن  1در 

ح شده مطر مسلح کرد، های مخالف، از گروهایران حزب دمکرات کردستانضای توسط افرادی از اع 1395مهر نظامی بسیج در وابسته به گروه شبهظاهرا  اعضای 

وی  مبنی بر اینکهتحت شکنجه وی است  «اعترافات» به ، استناد دادگاهعوضدر است.  که حیدر قربانی هرگز مسلح نبوده دادگاه در حکم خود تصدیق کرده است.

 .هاقتلوقوع ها به محل حمل و نقل آنها یاری رسانده، از جمله با مرتکبان قتلبه 

 

که  جرائم« ترین»جدی بهاست که استفاده از مجازات اعدام را  المللیقوانین بین تحت کند که حکم صادره نه تنها ناقض تعهدات ایرانالملل یادآوری میعفو بین

 غی(،ب ) «نظاممسلحانه علیه  قیامبرای اثبات جرم »تصریح دارند چنین مخالف قوانین خود ایران نیز هست که ، بلکه همکندحدود میعمد است منی قتل تنها به مع

 متوسل شده باشد. سالحبه استفاده از و خود  بوده متهم بایست عضو یک گروه مسلح

 

برای مدت چندین ماه در سلول انفرادی مسئولین وی را ، 1395مهر  20بوده است. در پی دستگیری وی در  غیرمنصفانهشدت جریان دادرسی حیدر قربانی به

بارها شکنجه شده است تا دست به »اعترافات« ویدیویی طبق اظهارات خود او، وی طی این مدت بارها و اند. اند و تحت ناپدیدسازی قهری قرارش دادهحبس کرده

اظهار داشته است چنین است. حیدر قربانی هم برائتگردید، امری که نقض آشکار اصل  وی پخشتی پرس تیحکوماش توسط تلویزیون بزند که پیش از محاکمه

اش اند که روی زمین دراز بکشد در حالی که روی سینهمجبورش ساختهو  اندکردهاند، از خواب محرومش او را تحت ضربات مشت و لگد قرار داده جویانشبازکه 

نیز  محاکمهاست، و وکالیش در مرحله  وی همچنین از دسترسی به وکیل طی مرحله بازپرسی محروم بودهاند. کردهاند و او را دچار حس خفگی میرفتهراه می

  اند.را نداشته ویکیفری اجازه دسترسی کامل به پرونده 

 

اطمینان  لطفا به مجازات اعدام صادر کنید.  توسل بدون را منصفانهرا لغو نمایید و دستور دادرسی  و حکم اعدام حیدر قربانیمحکومیت خواهم از شما می مصرا من 

 دست داشتناطمینان حاصل شود که افراد مظنون به تا جایی که  ،نداو شکنجه مورد بررسی قرار گرفته قهری سازیناپدید وی مبنی بر حاصل کنید که ادعاهای

ها یا حاصل از شکنجه و سایر بدرفتاری «اعترافات» این که اقدامات الزم برای اطمینان از نیز و شوندنگاه داشته سئول م منصفانه در این امر طی یک روند دادرسی

 گردند.ذ خاتاند، وکیل به عنوان مدرک در دادگاه استفاده نمی شو در غیاب
 

 با احترام،
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 لییمکت اطالعات

به  توجه، با المللعفو بینیافته است.  ایکننده افزایش نگراندر ایران ی تنیکی اهااقلیتو اعضای  سیاسی استفاده از مجازات اعدام علیه معترضان، مخالفانهای گذشته طی ماه 

اعدام  راظتندر انگران است که زندانیان  ،رودهایی که بیم شدت یافتن اعتراضات مردمی میدر برهه هادر اعدام زندانیان متعلق به این گروه  ایران لالگوی رفتاری مقامات مسئو

 .خطر هستند این طور خاص در معرضبهدر ایران تعلق دارند  تحت ستمهای که به اقلیت

شود و در صورت استفاده از گروهی که در برابر اساس نظام جمهوری اسالمی ایران، قیام مسلحانه کند باغی محسوب می»: کندتصریح میقانون مجازات اسالمی ایران  28۷بند 

 که در نیز ، حتی بازپرس پرونده است رسیده  المللنعفو بی که به دستطبق اطالعات ثبت شده در پرونده حیدر قربانی  .«گردندسالح، اعضای آن به مجازات اعدام محکوم می

مسلحانه علیه م  ای»قبه    حیدر قربانی  ای متهم کردنکه هیچ مدرکی بر  ه استبه صورت مکتوب اظهار داشت  1395بهمن    13کند، در تاریخ  می کار  دفتر دادستان استان کردستان  

 ج شود.در کیفرخواست اتهام مذکور در که کرده استتاکید ظاهرا  تحت تأثیر نهادهای امنیتی و اطالعاتی  . با این حال، دادستانوجود ندارد ی(غ)ب «نظام

استفاده به وی اعطا شده است    ایران  آیین دادرسی کیفری  ۴۷۷  اختیاراتی که به موجب ماده   از، وکالی حیدر قربانی به ریاست قوه قضاییه توسل جستند تا  1399شهریور    22در  

 قرار دارد.ع شرن قوانیبه طور واضح در تناقض با قانون کشور و در پرونده را صادر نماید بر این أساس که حکم صادره  اعاده دادرسیو دستور  نماید

برای نشان دهند.  جلبحکم بدون این که اند که به خانه وی هجوم آورده است  دستگیر شده وزارت اطالعات  مأمورانتوسط حدود ده نفر از  1395مهر  21حیدر قربانی در 

دی  18از مرده یا زنده بودن او آگاهی نداشتند. در یب به سه ماه، خانواده حیدر قربانی از هرگونه اطالعات درباره سرنوشت و محل نگهداری وی محروم بودند و حتی رمدتی ق

فی بود. پس از این تماس تلفنی، خانواده حیدر قربانی ، با این حال محل نگهداری او همچنان مخداشته باشد کوتاهیبا خانواده خود تماس تلفنی  ، وی اجازه یافت که1395

، 1395فند اس 18در تاریخ  به زندان مرکزی سنندج در استان کردستان منتقل شد. 1396بهاراوایل ناآگاه بودند تا این که در ی وی همچنان در مورد سرنوشت و مکان نگهدار

حاوی   قربانییدر حبدون اطالع ش کرد که کند، ویدئویی تبلیغاتی با عنوان »راننده مرگ« پخایران که به زبان انگلیسی برنامه پخش می حکومتییک رسانه وی، پرس تی

چنین    یدر نتیجهشدگان و بستگان آنان  بازداشت  آزار روحی و روانیو حق حفظ سکوت حین بازپرسی و دادرسی،    برائتعالوه بر نقض حق فرض بر  .  بود  وی»اعترافات« اجباری  

منع مطلق  ناقض د،نجرایم سنگین نشان ده در ارتکابرا  ایشان «قصیرت» کنندمیو قصد  دهندجلوه می و اهریمنی شان را ناانسانقربانیان عموما ، که ویدئویی «اتاعتراف»

 است. بین الملل وانینتحت ق زیمآریقحرحمانه، غیرانسانی و تهای بی رشکنجه و سایر رفتا

  و  رباییمآد شروع،  لقتدر  معاونتبه اتهام  نیز استان کردستانیک دادگاه کیفری  1در شعبه شماره  2019اکتبر  6در تاریخ در دادگاه انقالب،  محاکمهحیدر قربانی عالوه بر 

 .ضربه شالق محکوم شد 200و  حبس سال و شش ماه  118برای فرار محاکمه شد. در این دادگاه، وی در مجموع به  قتل کمک به عامالن مستقیم

 مرتبط باالمللی استانداردهای بین  کلیهو رعایت  تمام دقتباید با  دام جازات اعرائم مشمول مبا ج بطمرت های، دادرسی در پرونده ناپذیر مجازات اعدامبا توجه به ماهیت برگشت

 تمام مراحل . کلیه افرادی که در معرض مجازات اعدام قرار دارند باید در  چه شدتی داردنظر    بدون در نظر گرفتن این که جرم مورد،  صورت گیرد  منصفانهحمایت از حق دادرسی  

اعمال دقیق باالترین استانداردها   بابر اساس شواهد روشن و قانع کننده،    شاناثبات جرمتا زمان    ستبای  این افرادمند شوند.  صالح بهره   ل مدافعوکییک    حقوقیمشاوره  از    گاه داد

 مجازات نیز  دهنده تخفیفعوامل    ی. عالوه بر این، تمامفرض شوند  گناه بی  نماند،ها باقی  واقعیت  از  یتوضیح جایگزینهیچ  جایی برای    به نحوی که  آوری و ارزیابی شواهدجمع  در

دادرسی  ینتیجهمجازات اعدام در  صدور حکم باالتر تضمین کند. یهای واقعی و حقوقی پرونده را توسط دادگاهدر نظر گرفته شوند. دادرسی باید حق بررسی جنبه ستبای

 باشد.  قضاییفرااعدام  معادلاست و حتی ممکن است  حیاتخودسرانه حق  به منزله سلب دور است انهمنصفکه کامال  از استانداردهای دادرسی کیفری

عدام مخالف است. با مجازات ا  بدون استثنا  دهدمیبرای کشتن زندانی مورد استفاده قرار    حکومتالملل بدون در نظر گرفتن ماهیت جرم، خصوصیات مجرم، یا روشی که  عفو بین

کشورهایی که مجازات اعدام  تماماز  پیوستهالملل به طور رحمانه، غیرانسانی و تحقیرآمیز است. سازمان عفو بینمجازات بی صورت شدیدترینو  حیاتمجازات اعدام نقض حق 

 یق در آورند. تعل حالرسمی سراسری به  ا صدور یک دستوربتمام احکام اعدام را ، مجازات اعدام لغو کامل ایدر راست خواسته است که، از جمله ایران، کنندمی اعمالرا 

 : فارسی یا انگلیسی گیرنده خطاب قرار دادن    زبان مرجح برای

 متن را در زبان انتخابی خود تنظیم کنید.  توانیدچنین میشما هم

 

 2020 نوامبر   1۷لطفا در اسرع وقت اقدام نمایید تا:  
 
 

https://www.amnesty.org/en/latest/news/2020/07/iran-two-kurds-executed-amid-increasing-use-of-death-penalty-as-weapon-of-repression/

