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 فراخوان اقدام فوری

 اعدام خطر و زندانی بلوچ در معرضد
جدی حقوق    موارد نقض های حامد ریگی و مهران نارویی در معرض خطر اعدام قرار دارند. این دو تن مورد  در ایران با نام   بلوچ   دو زندانی 

بدرفتاری   بشر  و سایر  ناپدیدسازی قهری، شکنجه  قرار گرفته از جمله  تا  ها  طی    ها آن   اجباری   « ت »اعترافا کنند.    »اعتراف« علیه خود  اند 

را اعدام    مرد بلوچ   18  ، مقامات ایران 1399ماه    آذر از    است.   گرفته قرار  ها به اعدام مورد استفاده  محکوم کردن آن عادالنه برای  نا های  دادرسی 

 الوقوع حامد ریگی و مهران نارویی شده است. قریب اعدام  ها درمورد احتمال  اند، امری که موجب افزایش نگرانی کرده 

 

 . اقدام شما موثر است؛ به زبان و قلم خودتان نامه بنویسید یا از متن زیر الگوبرداری کنید 
 

 ریاست قوه قضائیه، آقای ابراهیم رئیسی
c/o Embassy of Iran to the European Union 

Avenue Franklin Roosevelt No. 15, 1050 Bruxelles, Belgium 

 

 ، ریاست قوه قضاییه جناب آقای رئیسی،

 

اعالم    ، شدت غیرمنصفانه در معرض خطر اعدام قرار دارندبه  هایدادرسیدر پی  که    در ایران   بلوچ نگرانی خود را درباره وضعیت دو زندانی    یله، ین وسد ب 

مبارزه  برد، در رابطه با یک درگیری مسلحانه با ماموران  سر می  حامد ریگی، که در زندان زاهدان در استان سیستان و بلوچستان در صف اعدام به   . نمایدمی

های بهنام ریگی و  است. دو برادر وی با نام  شده  محکومام  اعدبه    ،که منجر به کشته شدن چندین تن از نیروهای امنیتی شد  139۶با مواد مخدر در سال  

به   پرونده  که طی همین  بودند، در   اعدام شعیب ریگی،  اعدام    1399آذر    29تاریخ    محکوم شده  نگرانی درمورد  افزایش  که موجب  امری  اعدام شدند، 

وی حدود  ،  المللعفو بینبر اساس اطالعات  .  برددر زندان دستگرد در استان اصفهان در صف اعدام به سر می  شود. مهران ناروییالوقوع حامد ریگی میقریب

مرگ  محکوم شده است. یک زندانی بلوچ دیگر با نام انور نارویی که در همان پرونده به    اماعددر رابطه با جرائم مربوط به مواد مخدر به  چهار سال پیش  

 . دهدالوقوع مهران نارویی را افزایش میها درباره اعدام قریبدر زندان دستگرد اعدام شد، امری که نگرانی 1399بهمن   9محکوم شده بود در تاریخ 

 

ند تا »اعتراف«  ها قرار گرفتشان مورد ناپدیدسازی قهری، شکنجه و سایربدرفتاریدر پی دستگیریو مهران نارویی    حامد ریگی الملل،  عفو بینطبق اطالعات  

  جریان   در  را  خود  هایگفته  افراد  این   دوی  هر  که  درحالی  اند، کرده  استناد  ها آن  اجباری  «اعترافات»  به ،  قانون  خالف  بر  ،محاکمه  مسئول  قضات  کنند.

از دسترسی به  و مهران نارویی    حامد ریگی یک منبع مطلع،    ی به گفته  . اندشده  «اعتراف»  به  مجبور   شکنجه  زیر   که   اندکرده  اعالم   و   گرفته   پس   محاکمه 

 تایید شده است.نیز وکیلی نداشته است. حکم این دو در دیوان عالی  حاکمه در زمان م اند و مهران نارویی بازجویی محروم بودهوکیل طی مرحله 

 

عفو  طبق اطالعات    دهند.تشکیل می  را زندانیان بلوچ  شدگاناعدامبیش از یک سوم    واند  هکرداعدام    را  نفر  ۵2حداقل  مقامات ایرانی  ،  1399آذر    11از  

مقامات طی کارزاری  کند که  این نگرانی را ایجاد می  بلوچزندانیان  شدت گرفتن اعدام  اند.  اعدام شده  مرد بلوچ  18تاکنون حداقل    1399آذر    29الملل، از  بین

 کنند. در ایران و همچنین کل جمعیت کشور استفاده میاتنیکی ی ها ها و سایر اقلیتمیان بلوچدر  شده از مجازات اعدام برای اشاعه ترس  ریزیبرنامه

 

این افراد  و  شود   ها بایست لغو حکم اعدام آنکنم هرگونه برنامه برای اعدام حامد ریگی و مهران نارویی را بالفاصله متوقف کنید. ن از شما درخواست می م

ند. من همچنین از شما  شو مند  اعدام و بدون استفاده از »اعترافات« حاصل از شکنجه بهره   زات جا ممنصفانه بدون رجوع به  جدد  م از یک دادرسی    دبای 

باشند،  شان برخوردار ها و وکالی انتخابی خانواده   مالقات با  از دسترسی منظم به حامد ریگی و مهران نارویی کنم که اطمینان حاصل نمایید  درخواست می 

طرفانه و موثر مورد تحقیق قرار  ها محافظت شوند و ادعاهای ایشان مبنی بر شکنجه شدن، به نحو مستقل، بی برابر هرگونه شکنجه و سایر بدرفتاری   در

  ل مجازات اعدام لغو کام  تا در راستای   کنم های عادالنه به دست عدالت سپرده شوند. افزون بر این، از شما درخواست می گیرد و مسووالن این امر در دادگاه 

 ید. ربه حال تعلیق درآو سمی  ه صورت ر را ب   حکام اعدامتمام ا 

 

 با احترام 
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 اطالعات تکمیلی  
  

  برایها ست که این گروها یداربخش سرکوب و تبعیض ریشهتجسم جمعیت( به تناسب  )  های اتنیکی در ایران از مجازات اعدام علیه اقلیتبیشتر استفاده 

،  کیزشپهای  ها را به آموزش، مراقبتهایی روبرو هستند که دسترسی آنهای اتنیکی در ایران با تبعیضاقلیتها و سایر  اند. بلوچبا آن مواجه بوده  هادهه

برد،  دولت مرکزی رنج می  توسط  گذاریسرمایه  مرسازد. استان سیستان و بلوچستان از کمبود مستمحدود می  ، مسکن مناسب و مناصب سیاسیشتغالا

ها از حق خود برای  همچنین به خاطر ضعف زیرساخت  نشینی در این منطقه شده است. بسیاری از روستاییان بلوچ شیهامری که موجب افزایش فقر و حا

ایمن،   به نحو  به آب  نوشیدن  . این وضعیتمحرومند  مطمئنو    کافیدسترسی  برای مصارف خانگی و  به منابع غیر  ،آنان را  اتکا  به  آب نظیر    ایمن وادار 

 دهد.معرض خطر قرار میدر است، امری که زندگی آنان را  هستند کرده هاحتسماهای آبی که محل زیست ها و گودالها، برکهها، چاهدخانهرو

های  مواد مخدر طی سال  ط باهای مرتباعدام راآممواد مخدر دارند.  ا  ب   رتبطمبرای جرائم  اعدام  صدور و اجرای حکم  زمینه   درای طوالنی  سابقه مقامات ایران

افراد همچنان ممکن است به خاطر جرائم غیرخشن  اما  کاهش چشمگیری داشته است،    139۶مواد مخدر در سال  انون مبارزه با  ق   اصالح  ه دلیلب اخیر  

ذعان  اپیشتر به طور علنی    چندین تن از مقامات ارشد ایران   محکوم شوند.  اعدام به    ، شده از آنان  اخذ مواد    نوع بسته به کمیت و    ، مربوط به مواد مخدر

مواد مخدر   و قاچاق اعتیاد  لعضاعدام در این زمینه نتوانسته است مجازات م از  گستردههای تنبیهی در مورد مواد مخدر و نیز استفاده اند که سیاستکرده

 د.نشواند که جرائم مربوط به مواد مخدر اغلب به سایر مشکالت اجتماعی نظیر فقر و بیکاری مربوط میرفتهآنان همچنین پذی  در کشور را حل کند.

خود به شورای حقوق بشر سازمان ملل اظهار    1399گر ویژه سازمان ملل درباره وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسالمی ایران در گزارش دی ماه  گزارش

شوند  ترین جرائم« محسوب نمیها، از جمله در مجازات افعالی که »جدینگران تعداد باالی احکام مرگ و اجرای اعدامده است که وی »همچنان عمیقا  کر

تلقی   «جرائم  ترینیجد» را به عنوان عمد  قتلهای غیرمنصفانه، در جمهوری اسالمی ایران است. کمیته حقوق بشر به طور پیوسته و نیز متعاقب دادرسی

های  اقلیت متعلق به  زندانیان  لشام  ها مقامات ایران زندانیانآن درهای پرشماری را مستندسازی کرده است که الملل پرونده.« سازمان عفو بیناست کرده

 اند. هاعدام کرد، الملل نبایست با مرگ مجازات شوندهای به شدت نامنصفانه و به خاطر اتهاماتی که طبق قانون بیناتنیکی را در پی دادرسی

تجدید  و    محاکمه ،  تحقیقاتمراحل  در  از زمان دستگیری و  دادرسی منصفانه    حقوق مرتبط با   که  دهد نشان میالملل همچنین  سازمان عفو بینمستندات  

ایران  یافتهبه صورت سازمان  نظر به یک رویه خل تشود و این  قض مین   توسط مقامات  امنیتی  .شده استدر کشور    فات حقوق بشری تبدیل  و   نهادهای 

های نامعلوم و بدون دسترسی به  در مکان  ، در حبس انفرادی طوالنی مدتها را  آنو    کردهدستگیر    لب حکم جئه  ارا  اغلب بدون را  شدگان  بازداشت یاطالعات

. مقامات دادستانی و بازجویان متعلق به نهادهای امنیتی و  دکننمینگهداری  ،  رودشمار میهایشان و در شرایطی که معادل ناپدیدسازی قهری بهخانواده

حکام  ایوسته  به طور پ  هادادگاه.  دذارنگمیشدگان را مبنی بر دسترسی به وکیل از زمان وقوع دستگیری زیر پا  حق بازداشت  یافتهسازمانه نحو  اطالعاتی ب

همچنین الگویی از وقوع    المللبینعفو  .  انددست آمده  به شکنجه و در غیاب وکیل    که از طریق   کننددر میصای  ا ی»اعترافات« اجباربه    استنادبا    خود را

های اتنیکی به نحوی که مقامات این افراد را در تناقض با قانون ایران  است، از جمله اعدام اعضای اقلیت  های مخفیانه را در ایران مستندسازی کردهاعدام

 اند. شان اعدام کردهها یا وکالیبدون مطلع کردن خانواده

حق دادرسی    بر ر  ناظالمللی  بین  رها و موازین یا معهای اعدام بایست تمامی  در پرونده  دادرسیناپذیر مجازات اعدام، فرایندهای  ماهیت بازگشتبا توجه به  

  حو صال   خدمات یک مشاور حقوقی توانا  و تجدید نظر از   ه در تمام مراحل تحقیقات، محاکم وند. متهمان باید از زمان دستگیری  کنرعایت  به دقت  منصفانه را  

سازند،  ه توضیح دیگر وقایع را ناممکن مین که هرگو   کنندهعقاناساس اسناد و مدارک روشن و    تا زمان اثبات جرم بر  دهمچنین بای   متهمانمند باشند.  بهره

هایی همچنین  ند دادرسی چنین پروندهآیفریرقابل استناد در نظر گرفته شوند.  غباید  ها  جه و سایر بدرفتاریشکنذ شده تحت  اظهارات اخ گناه تلقی شوند.  بی

رای دادگاه به    که  ن استآزم  ستلحق ماین    تحقق   ؛دکن را تضمین    باالتر  مرجع قضاییپرونده توسط یک    شکلیو    ماهوی  بایست حق تجدید نظر در وجوه

الملل،  نیز باید تضمین شود. طبق قانون بین  یو بخشودگ  عفودرخواست  . حق  قرار گیردمردم  عموم    و  حکوم م  رختیاو در ا   در شودصورت مکتوب و مستدل صا

 د.شوحق حیات محسوب می خودسرانه  بسلصدور حکم اعدام در پی یک دادرسی غیرمنصفانه 

ترین  ترین، غیرانسانیرحمانهبیها با مجازات اعدام مخالف است. مجازات اعدام، نقض حق حیات است و  الملل بدون استثنا در کلیه پروندهسازمان عفو بین

 رود. مجازات به شمار می نوع   ترینو ترذیلی

 


