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ـ سه گزارشگر ویژه ایران، اعدام هاي فوري و شکنجه اعدام ) 1391تیر7ـ 2012ژوئن 28(ژنو 
را محکوم جمهوري اسالمی ایراناخیر چهار عضو اقلیت عرب اهوازي در زندان کارون اهواز در 

2012ژوئن 19ناعادالنه به مرگ محکوم و در تاریخ آنها در پی محاکمه بنا به گزارش ها، . کردند
.یا در همان حدود اعدام شدند) 1391خرداد 30(

با توجه «: ، با اشاره به اعدام عبدالرحمن حیدریان، عباس حیدریان، طه حیدریان و علی شریف، گفتنداین کارشناسان مستقل حقوق بشر
در ایران باقی مجازات اعدامو عادالنه بودن آنها در زمینه فرایند محاکمه، نگرانی هاي اساسی در مورد دادگاه هابه نبود شفافیت در

در خوزستان دستگیر و اعتراضی در تظاهرات )1390فروردین(2011در آپریل این چهار نفر، که سه نفر از آنها برادر بودند، گویا» .است
.فی االرض محکوم شدندفساد ابه اتهام محاربه و 

فقط باید قرار گیرد، استفاده ی که مورد، مجازات اعدام شدیدترین نوع مجازات است که در صورتبین المللیبر اساس حقوق «: آنها گفتند
میثاق بین المللی مقرر در محاکمه عادالنهتضمین هاي ازم باید امتهمان در پرونده هاي اعد«. مترین جنایت ها صادر شودمهدر مورد 

».تصویب کرده، برخوردار باشند1975، که ایران در سال حقوق مدنی و سیاسی

» .انجام شود معادل با یک اعدام خودسرانه استبین المللیهر حکم اعدام که بر خالف این تعهدات«: این سه گزارشگر ویژه تاکید کردند

امه رییس قوه بخشندر عدام در انظار عمومی اممنوعیت در مغایرت با که ،رااین کارشناسان حقوق بشر با نگرانی تعداد زیادي اعدام 
در انظار عمومی انجام اعدام 25در سال جاري، حداقل . ر عمومی انجام می شود مورد مالحظه قرار دادنددر انظا، 1387قضاییه در سال 

.شده است

و تنها می را تشدید می کندماهیت غیرانسانی و تحقیر کننده مجازات اعدام اعدام در انظار عمومی «: این کارشناسان مستقل تاکید کردند
».ازي بر شاهدان اعدام داشته باشدسنبر قربانی و تاثیر خشکردن انسانی غیرتواند تاثیر 

تعداد را در مجازات اعدامبراي توقف اعدام،ري اسالمی ایرانجمهو، با وجود درخواست ها از دولت گزارشگران ویژه از این که دولتمردان
انجام شده است و بعضی اعدام 140حداقل 2012از ابتداي بنا به اطالعات موجود، . می گذارند، ابراز تاسف کردندبه اجرانگران کننده اي 

از رشناسان اکثر اعدام ها در مورد جرایم مربوط به مواد مخدر انجام شده که به نظر کا. مورد اعالم کرده اند220منابع تعداد اعدام ها را تا 
.بر اساس حقوق بین المللی به شمار نمی روند» مهمترین جنایت ها«جمله 

فورا اجراي مجازات اعدام را در مورد جنایت هایی که در ردیف مهمترین «کارشناسان مستقل سازمان ملل از ایران به تاکید خواستند 
».اطمینان حاصل نمایدمحاکمه عادالنههاي رعایت دقیق تضمین از جنایت ها به شمار  نمی روند، متوقف سازد و 

اعدام هاي فراقضایی، فوري یا خودسرانه، ویژهگزارشگر، احمد شهید؛ جمهوري اسالمی ایرانحقوق بشر در ویژه گزارشگر
، خوان ئی مندزي ظالمانه، غیرانسانی یا تحقیر کنندهو مجازات هاشکنجه و دیگر رفتارهاویژهگزارشگرکریستف هینز؛ و 

---------------------------------------
)فدراسیون بین المللی جامعه هاي حقوق بشرعضو (ع از حقوق بشر در ایرانجامعه دفا: ترجمه و پخش از

lddhi(at)fidh.net: تماس


