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 فراخوان اقدام فوری
 

 اعدام خطر در دارای اختالل روانی جوان

  شدت   به   نمایشی   های محاکمه   در پی  او .  است   اعدام   شدید   خطر   معرض   در   ایران   در   اخیر   سراسری   اعتراضات   با   ارتباط   در   قبادلو   محمد

با  .است   کرده   دریافت  اعدام   حکمدو    ناعادالنه  دادرسی  و    روند  شکنجه  تحت  شده  گرفته  »اعترافات«  به    دستور   صدور   عدم اتکا 

  ، المللی بین  موازین  و  قوانین  طبق  . از اساس مخدوش شده است  ، محمد قبادلو  1اختالل روانی  علیرغم ، روان  سالمت  دقیق   های ارزیابی 

 است.    ممنوع   اختالالت روانی ناتوانی و    دارای   افراد   برای   اعدام   مجازات صدور  

 . اقدام شما موثر است؛ به زبان و قلم خودتان نامه بنویسید یا از متن زیر الگوبرداری کنید 
 ای اژه محسنی غالمحسینریاست قوه قضائیه، آقای 

c/o Embassy of Iran to the European Union, Avenue Franklin Roosevelt No. 15, 1050 Bruxelles, Belgium 
 

 ای،اژه محسنی غالمحسین آقای جناب

 

  یکی  مرگ با ارتباط رد  صادر شده است که  علیه وی اعدام   حکم دو .است اعدام خطر معرض در  ،اختالالت روانی طوالنی سابقه  با  ساله 22 وانمحمد قبادلو، ج

  در تهران استان  کریم رباط  در اعتراضات  جریان در  قبادلو محمد توسط خودرو با   شدن زیرگرفته  نتیجه  در مقامات گفته  به  که است  انتظامی نیروی مأموران  از

  دی 3 در  و صادر 1401 آبان 2۵  تاریخ  در «االرض فی  افساد» اتهام به و تهران  استان انقالب  دادگاه سوی  از حکم  اولین . است داده  رخ 1401 شهریور 31

  استان  یک کیفری دادگاه سوی از  دوم حکم. است  بررسی حال  در  اعاده دادرسی برای وی وکیل درخواست . است شده تأیید کشور عالی دیوان توسط  1401

  منزله  به   اعدام حکم  دو هر. است  رسیدگی حال در کشور   عالی دیوان  خواهی درخواست فرجامدر و شده صادر 1401 دی 3 تاریخ در «قتل» اتهام به  تهران

   اند.صادر شدهمنصفانه  دادرسی صولا  این احکام در پی نقض زیرا  است وی حیات حق  از  خودسرانه  محرومیت

 

  آورده دست  به  المللبین عفو که اطالعاتی اساس  بر . شد محروم کامال  وکیل  به  دسترسی از  انجامید،   طول به ماه  یک  حدود  که تحقیقات دوره  در قبادلو  محمد 

  کنند وادار  را  وی تا  کردند محرومش  دوقطبی اختالل  با  مرتبط داروهای  دسترسی به  از  و داده  قرار شتم و  ضرب مورد را  او بارها سئوالن م مدت،  این  در است،

  در دوران  که کندمی تأیید  1401 مهر  2۸ تاریخ به قانونی  پزشکی گزارش . است  گرفته  زیر خودرو با را  مأمور  چندین   کشت  قصد به   و عمدا که کند «اعتراف»

وی را به   وکالت انقالب   دادگاه در محاکمه جریان در نیافت اجازه  اوتعیینی و مستقل  وکیل. است ظاهر شده  وی بدن روی  جراحت و کبودی عالئم، ازداشتب 

  از و  داشتند نگه   انفرادی سلول  در جلسه  دو این فاصله  در را قبادلو محمد مقامات بود و   آبان 24 و ۷ در  کوتاه جلسه   دو محاکمه محدود به. عهده بگیرد

او شد. محاکمه   پذیریآسیب تشدید   به  منجر که  ادامه دادند  از داروهایش وی  به رویه محروم کردن   همچنین آنها. کردند محروم  یلشوک و  خانواده  به دسترسی

تعیینی و مقامات مانع دسترسی وکیل ، هدادگا در جریان این آذر بود.  19آذر و  13هم محدود به دو جلسه کوتاه در  محمد قبادلو در دادگاه کیفری یک

 مندی از دفاع مناسب محروم کردند.به مستندات کلیدی شدند و بدین ترتیب محمد قبادلو را از حق بهره اومستقل 

 

 ذهنی تواناییدر حالی که  است  بوده   روان سالمت  دقیق و مستقل هایارزیابی  دستور از  مقامات  امتناع  ،دادرسی منصفانه حقوق نقض از دیگر جدی  مورد

و ناتوانی را   اختالل  دارای  افراد   برای  اعدام مجازات صدور   المللیبین استانداردهای  و  قوانینوده است. ب  بحث  مورد  رفتارش کنترل  و تشخیص برای قبادلو  محمد 

 .  است  مخالف مجرم هایویژگی یا   جرم ماهیت به توجه بدون  استثناء بدون   در همه شرایط و اعدام مجازات با   المللبین  عفو. اندکردهممنوع 

 

را بدون توسل به مجازات   منصفانه   دادرسی   به یک   دسترسی او   وکرده   لغو   فورا   را  قبادلو  محمد   اعدام   مجازات  و  محکومیت احکام   کنم می   درخواست   شما  از   من 

اختالل و    دارای  افراد   برای   اعدام   مجازات  صدور  منوعیت م دادرسی مجدد،    جریان   ، درالمللی بین   استانداردهای  و   قوانین   با   مطابق اعدام تضمین نمایید.  

  شما  از  همچنین .  شود   تأمین  قبادلو   محمد اختالل روانی    به  مربوط   ویژه   نیازهای   و  ده کنار گذاشته شاجباری    « اعترافات »   ، شده  های روانی باید رعایتناتوانی 

  درباره   اطمنیان حاصل کنید.  ش وکالی  و   خانواده مالقات با   ومناسب برای سالمت روان    و   به موقع   های درمان ه  ب   زندان  در   وی  از دسترسی  که   خواهم می 

نگه داشته    پاسخگو   کیفری  مسئولیت   به   مظنون  افراد  همه   و   صورت گیرد طرفانهبی   و   مستقل   تحقیقات   باید   های رفتار بد   سایر و   شکنجه   مورد  در  وی   شکایات

 خواهم که در راستای لغو کامل مجازات اعدام، دستوری مبنی بر تعلیق اجرای تمام احکام اعدام صادر کنید. به عالوه، از شما می شوند.  

 

های ذهنی و اختالالت  ها یا ناتوانیتواند انواع معلولیتمفهومی گسترده است و می mental disabilityاست. عبارت  mental disabilityواژه اختالل روانی که در این متن به کار رفته، ترجمه عبارت انگلیسی  1
 روانی را در برگیرد. 
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 اطالعات تکمیلی

  
  عفو  توسط  آمده  دست   به  اطالعات   طبق.  ه استبود  دوقطبی  اختالل  برای  های روانپزشکیدر بیمارستان درمانو    نظر  تحت  سالگی  1۵  سن   از  قبادلو  محمد 

 .رنج برده بود  ناشی از بیماری دو قطبی  ادح ی(  های خلقدورهاپیزودها )  و  اضطراباو از تشدید    ،1401  شهریور  31  در  حادثه  به   منتهی  ماه  دو  طی  الملل،بین

(  امنیت  پلیس )  انتظامی   فرماندهی  عمومی  امنیت  پلیس  نظر  تحت   بازداشتگاهی   در   روز  چند   مدت   به   1401  شهریور   31  در   دستگیری  از   پس  قبادلو  محمد 

  است  دریافته  المللبین  عفو.  قرار گرفته است  شتم  و  ضرب   مورد  شدیدا  جاآن  در  وی  الملل،بین  عفو  توسط  شدهآوریگرد  اطالعات  اساس  بر.  شودمی  نگهداری

تهیه   پیش از  متنی قرائت و «اعتراف» به   مجبور ایران، از  خروجش تسهیل و  او آزادی بر مبنی بازجویانش  وعده از  پس و مکرر هایشتم و ضرب  از پس  وی که

  ندامتگاه   در  ،داشت  ادامه  1401  آبان  اوایل  تا  که  تحقیقات  مرحله  در  را  خود  بازداشت  زمان  بقیه  قبادلو  محمد.  است  گشته   فیلمبرداری  دوربین  مقابل  در  شده

.  برده شد  تهران   استان  کریم  رباط   عمومی و انقالب  دادسرای   اول  شعبه  بازپرسنزد    به  بازجویی   برای   بار  چندین  مدت  این  در   وی.  گذراند  بزرگ  تهران   مرکزی

 د. ان زده کتک و انداخته   خودرو عقب  صندلی   زیر به خشونت بااو را  و بسته به هم  را  او پای و  دست أمورانم انتقال، هر در  گویدمی او

.  بوده است  محروم دوقطبی اختالل برای  الزم داروهای  به  دسترسی از  آبان ۷اش در تاریخ  در تمام دوران تحقیقات و تا پس از جلسه اول محاکمه قبادلو  محمد 

رو به وخامت    قبادلو   محمد   موجب شد که حال روانی   است،  غیرانسانی و تحقیرآمیزی بیرحمانه،  برخوردها  سایر   و  شکنجه   ممنوعیت   ناقض   که   بدرفتاری،   این 

  مالقات  از  را  پسرش  مقامات  که  گفت  وییئوید  پیامی  طی  وی  مادر  ،1401  آبان  10  در.  بخشید  شدت  هایش محاکمه  و  هابازجویی   طی  را   وی  پذیریآسیبرود و  

  رجایی   زندان  به   بزرگ  تهران  مرکزی  ندامتگاه  از  را  قبادلو  محمد  متعاقبا  مقامات.  دانداشته  نگه  داروهایش  از   محروم  و  انفرادی  سلول  در  و  کرده  منعخانواده    با

روز قبل از جلسه دوم محاکمه در   دو  تا مقامات اما کرد، دریافت را  داروهایش سپس  لو قباد  محمد. بردمی سر  به آنجا در  امروز  به   تا که  کردند  منتقل کرج  شهر

  تهران  مرکزی   ندامتگاه   ارشد   مقامات  سوی  از   ارسالی  1401  مهر  23  و  19  مورخ  رسمی  نامه  دو  الملل بین  عفو.  نگه داشتند  انفرادی سلول دررا    آبان او  24  تاریخ

  مقامات   از  و  شده  داده  هشدار  قبادلو  محمد  روانی  سالمت  به  نسبت  هاآن  در  که ه است  کرد  بررسی  را  ی عمومی و انقالب شهرستان رباط کریمدادسرا  به  بزرگ

دادستان عمومی و انقالب شهرستان رباط    رسمی  هایمهر  دارای  اسناد  این .  کنندفراهم    را  او  آزادی  امکان  ،پزشکی  دالیل   به که    بود  شده  خواسته   دادستانی

  این،  وجود  با. دارد  را مقامات دادستانی  این نشان از دریافت اخطارها از سوی  که   است   کریم  باطعمومی و انقالب ر  دادسرای  اول شعبه بازپرس کریم و همینطور

  روان   سالمت  وضعیت  دقیق  ارزیابی  دستور ها همچنین از صدور  به داروهایش انجام ندادند. آن    قبادلو  محمدمقامات دادستانی اقدامی برای تضمین دسترسی  

  طور   بهوانی محمد قبادلو  اختالل ر  که  تواند سندی باشد برای اثبات اینمحمد قبادلو، این ارزیابی می  وکیل  و  خانوادهبه گفته    که  حالی  در  سرباز زدند  وی

  پزشکی   سازمان  روانپزشک  یک   به  بار  یک  تنها  بازداشت  از  پس  هفته  دو  حدود  قبادلو  محمد  مختل کرده است.  اعمالش  قبال  دررا    او  مسئولیت  توجهیقابل

  روانپزشک  این  به  و مدارک پزشکی او   قبادلو   محمد  سابقه بیماری روانی   مورد  دری  اطالعات  هیچ .  شد  معرفی  ،کندعمل می  قضائیه   قوه  نظر  زیر که    ایران   قانونی 

دار  هدف   رفتار   قبادلو   محمد   که   داشت   اظهار   ، 1401  شهریور   31  وقایع   مورد   در   کلی   سوال   چندین   از   پس   و  دقیق   ارزیابی   انجام  بدون  روانپزشک این    نشد.  ارائه 

  19  تاریخ  در   تهران   استان   یک   کیفری  دادگاه  در   قبادلو   محمد   محاکمه  جریان   در   روانپزشک   این .  است  بودهچه    رفتارش  ماهیت  دانسته که کامال می  و   داشته

  سرگشاده   اینامه  که  پیوست  روانپزشک  هاده  به  و  گرفت  پس  را  خود  قبلی  موضع  عمال  روانپزشک  این  ،1401  دی  ۸  در  اما.  داد  شهادت  موضوع  این  به  1401  آذر

  تأثیرو  قبادلو محمد  روانی وضعیت  تا  ندشد معتبر و شناخته شده  روانپزشکان از  متشکل شورایی تشکیل خواستارو   کردند منتشر قضائیه رییس قوه   به خطاب 

هایی که مجازات اعدام در آن مطرح است،  در پرونده  که   کندمی  ایجاب  المللیبین  موازینشود.    بررسی   دقیق   صورت  به   او  تمیز  قوه   و   شناختی  وای بر ق  آن

  ایجاب همچنین قوانین  این. باشند داشته  دسترسی مناسب زمانی  فواصل  با روان  سالمت  دقیق و  مستقل منظم، هایارزیابی بهدادرسی   فرآیند کل  درمتهمان 

  محافظت   اعدام   مجازات  برابر   در  هااز آن  و  شود  ارائه   زندانیان  به  مناسب  و  سریع  حمایت   و  درمان   ،و اختالالت روانی  هاناتوانی  تشخیص  محض  به  که   کنندمی

 .شودمی محسوب تبعیضنوعی  معقول تسهیالت  و فردی  هایحمایت به دسترسی از  محرومیت  ملل،  سازمانمعلولیت  دارای  افراد   حقوق  کمیته گفته  به. شود

  خود  توئیتری  حساب   در  وی  وکیل.  بود  1401  آذرماه   19  و  13  تاریخ   در   کوتاه  جلسه  دو  محدود به   تهران  استان   یک  کیفری   دادگاه   در   قبادلو  محمد  محاکمه

  در  متوفی به وارده جراحات،  شهریور  31 روز حادثه مداربسته هایدوربین و تصاویر فیلم  جمله ازو مستندات کلیدی   مدارک  به دسترسی از  ویاعالم کرده که 

  هایگزارش  بین  فاحش  تناقضات  با  همراه   شفافیت،   عدم  این  که  است  کرده  اعالم   همچنین  وکیل  این .  است  شده   محروم  مرگ،  از  پس  او   بدن  یا  حادثه   زمان 

  مورد   در  را  جدی  تردیدهای  متوفی،  به  وارده  صدمات  ماهیت  مورد  در  دادسرا  مقامات  بعدی  ادعاهای  و  حادثه  از  پس  کوتاهی  مدت  در  پلیس  توسط  شده  تهیه

 کند. می ایجاد است، بوده مرگ اصلی علت  موکلش رفتار  آیا اینکه

شان را به دلیل اعمال مجرمانه از  ی که عزیزانهایخانواده.  نیست  آمیز خشونت  رایم ج  به معنی ناچیز شمردن یا تأیید   اعدام  مجازات   با   الملل بین  عفو مخالفت  

  و   جویانه  انتقام  قتل  اعدام، .  شودمیپاسخگو نگه داشته    اعدام  مجازات  به  توسل  بدونو    عادالنه  محاکمه  یک   در  مسئول  فردببینند که    دارند  حق  انددست داده

  ها انسان  حیات  حق  برای  باید  جامعه  که  ارزشی  از  و  دهدرا در جامعه ترویج می  یگرخشونت  این مجازات.  عدالت  نه  ،هاستحکومت  سوی  از  شده  طراحی  پیش  از

 .  کاهدمی باشد قائل 

 


