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  ستحق او  منصفانهدادرسی اعاده ؛ اماعد فوری خطر در  لوچب جوان

. کنند  متوقف ، را  بلوچستمدیده    تیاقل  از اعضای  ،دهقان  دیجاو  اعدام  برنامه  بالفاصله  خواست  یرانیا  یهامقام از    یاهیانیب  نتشاربا ا  امروز  المللن یب  عفو  سازمان

  تکان  مجموعه  کردن  برجسته  با  سازمان  نیا.  شود   شتهرا گذابه اج  1399بهمن    11  خیتار  در  ساعت  48  از  کمتر  درقرار است    ساله  31جوان  این  حکم اعدام  

  نقض  را  هقاند  جاوید  اعدام  حکم  که  خواست  یران یا  یهامقام   از  ،دنظریتجد  و  مه بدویمحاک  ،قیتحق  مراحل  در  عادالنه  یدادرس   اصولنقض  د  موار  از  یا دهنده

 یرند. بپذ  را  عادالنه  یدادرس  اعاده  یبرا   یو   لیوک  درخواست  و  کنند

  دادگاه  1  شعبه  توسط«  محاربه»  بت اتهاماز با  1396یبهشت  ارد  دراست،    انیزند  بلوچستان  و  ستانیس  استان  ،زاهدن  یمرکز   زندان  در  که  دهقان  دیاوج

ر یک د  او کت ادعایی  طور مشارلح و همین  خالف مسمک گروه  در ی  اوعضویت ادعایی    در ارتباط بااین عنوان اتهامی    .شد  محکوم  به اعدام  زاهدان  در  انقالب

شکنجه    تحتگرفته شده  «  »اعترافات  به  استناد  با  قالب زهداننا  دادگاه  طرح شده است.، مه ران منتهی شدداگ دو مامور سپاه پاس که به مر  حمله مسلحانه

در این    انیهای دادستماموران سپاه پاسداران و مقام توسط    رسیددا  أصولجدی    نقض موارد متعدد  و  ادر کرده  را ص  دهقان  دیاوج  و مجازاتحکم محکومیت  

   است.    را نادیده گرفته  پرونده

 

  و  ستانیس  استان  ،رانشهریا  در1394رداد  خ  15  در  دهقان  دیاوج  یریدستگ  دنبال  به  ،آورده  دست  به  آگاه  منبع  دو از  المللن یب  عفو  که  یاطالعات  طبق

علیه او و    هریقزی  سایدناپد  جرممرتکب   جهینتدر    و  کردند  پنهان  اشاز خانواده   ماه  سه  مدت  یبرا  را  او  نگهداری  محل  و  سرنوشت  مسئولین  ،بلوچستان

  قضایی و  و  ستانیددا  ،یاطالعات  هایم مقا  با  و  جوع کردندر  مختلف  یهای کالنتر  و  هامارستان یب  به  او  مضطرب  خانواده  ،ان دور  نیا  در  .دنداش شخانواده 

 .  کردند  انکار  را  یو بودن  بازداشت  تحت    و  ندادند  آنها  به  یاطالعات  چیه  هامقام   اما  ،تماس گرفتند  یو   مورد  در  اطالعات  کسب  یبرا   رانشهریا  زندان  مسئوالن

 
ی کی به  خبر داد که  گرفت و  هانآبا    یکوتاه  تلفنی  تماس  یو  که  بود  یر یدستگ  از  پس  ماه  سه  شد  باخبر  یو   سرنوشت  از  دهقان  دیجاو  خانواده  که  یبار  نیاول

 13  ای  12در.  است  هشد نگهداری می  رانهای سپاه پاسداگاه بازداشت یکی از    یانفراد   هایسلول   تر درو پیش   قال داده شدهانت  زاهدان  زندان  یعموم  هایبند  از

 گفته  به  آنجا  در  و  شدیم  منتقل  نپاسداراه  پا س  هایبازداشتگاه   کی ازی  های انفرادیسلول   به  زاهدان  زندان  از  ،هاییبرای دوره   مکررا  دهقان  دی جاو  ،بعدی  ماه

  از  بعد  هفته  کی  حدود  پیدا کرد  را  اش  خانواده  با  مالقات  اجازه  یو  که  یبار   نیاول.  فترگمی  قرار  های بدرفتار سایر    و  شکنجهه با  همراهای  جویی باز   مورد  دخو

 . بود  زاهدان  زندان  از  هاآن   با  تماس

 
های  یوه ش  جملهز  گی اجباری ابرهن  و  دست  یهاناخن   از  یکی  حداقل  دنیکش  ،شالق  ،حجر   و  ضرب  ،المللنیب  عفو  توسط  آمده  دست  به  اطالعات  طبق

 . علیه وی اعمال شده است  هقانید دجاوفته  گبه  که    است  ایجه شکن

 
در به عضویت    تا  کردند  شکنجه  را  او  بارها  پاسداران  سپاه  مأموران  ،یانفراد حبس  در دوران    که  عالم کردا  دادگاه  به  دهقان  دیجاو  ،محاکمهجلسه  جریان    در

  «اعتراف»  1394فرودین   20  ایی درحمله   ریانجپاسداران در  سپاه    مامور  دو  به  کلمه تیراندازی  مین طور  و ه  «العدلش یج»به نام    گروه جهادی مسلحیک  

 ت کهپذیرفگاه نچیه  اما  اعتراف کرد  حمسل گروه  در  تیعضو  به  ت فشارتح  دهقان  دیجاو،  دان کرده   ارشگز   المللنیب  عفوع به  نابع مطلچه مآن  أساسر  ب.  کند

  وی  ه یعل  ی گشوده شدهپرونده   یهاجنبه  نیا  به«  اعتراف»  ازمستمر او    امتناع.  است   داشتهرکت  ش  1394  نفرودی  مرگبار  یحمله   در  و  مل کردهح  اسلحه

   .  داری شودنگه انفرادی    حبس  در  هاماه برای  او    شد  باعث

 
  تبه اظهارا  ف دیگرطراز  و    کردند  و گرفته بودند استنادا  زا  کنجهتحت شی که  اظهارات  به  طرف  کاز ی  ،قانهد  جاویدکردن    برای محکوم  های قضایی نهایتام مقا

  کردهرا تایید    1394ی فرودین  له حمریزی و اجرای  برنامه   درقان  هد  جاویدمشارکت  ادعای    هاری یر بدرفتاشکنجه و ساتحت  بازهم    دیگر پرونده که  متهم  پنج

 هابا آن   رانسانیغیمانه و  حی بیرها رفتار  ریسا  و  مانمته  شکنجهباره  ح درمطر   یادعاهاو    اجباری  این اظهارات  اخذ  وهنح  مورد  در  رسمی  اتقیتحقچ  هی.  بودند

 انجام نشده است.  
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نقض نیز  را  ی  خواهر جدیدنظترحله  مدر    عنادارم  بینیزابیک  از    خورداریبربرای    دهقان   دیجاوحق  ها  مقام  که  دهدیم  نشان   المللن یب  عفو  سازمان  قاتیتحق

  در  کشور  یعال  وانید  ،رسیده  سازمان  دست اینکه به  ی  اطالعات  براساسالمللی تضمین شده است.  انین بین نین ایران و هم در قودر قواهم  قی که  ح،  اندکرده 

جه  موا دیوان    نیبنابرا  و  است  نکرده  افتیدر  دهقان  دیجاو  برای  خواهیجدیدنظرت  الیحه  که  نوشت  سطر  چندنها  ت  از  متشکل  یرأ  کی  در  1396داد  رم  7  خیتار

  کرده  دنظریتجد  درخواست،  خود  اعدام  حکم  از  اطالع  از  پس  دهقان  دی جاو  ،پروندهدر    شده  ثبت  اطالعات  أساسبر    که  است  یحال  در  نیا  کلیفی نیست.ت  اب

  ایو  م شده  دلیلی گ   هربه    بعداً  کهثبت کرده    او  ی برا  اعتراضی  حهالی  دهقان  دیجاو  خیریتس  لیوک  ایآ  که  ستین  روشن  الملل  نیب  عفو  سازمان  یبرا.  استبوده  

 است. کرده  ر  صوقتهیه و تقدیم الیحه اعتراضی  بتدا در  از ا  خیریتس  لیوک  کهنیا

 

انجام    ممه و عدکدر مرحله محا  هابدوی به آن  جهی دادگاهوتبیو    قاتیتحق  حلهمر   در  منصفانه  یدادرسن  موازیقض  د نارمو   انبوه  به  توجه  با  ،صورت  هردر  

ئه  مستندات ارا  و  شواهد  یفیتک  ،قرار دهد  ی بررس  ظر شکلی موردر ماهوی و هم از نهم از نظ را  نده  وپر  که  دهبوظف  وم   کشور  یعال  وانید  ،رسمی  تحقیقات

  یدادرس  در  متهمدفاعی    حقوق  نقض  پیدر  مجازاتی که    و  تیمحکومحکم    که  نماید  حاصل  نانیاطم  و  ،ارزیابی کندرا    قانونطور رعایت مواد  شده  و همین 

 شود. مین  یقطع  ،در شدهصا  عادالنه

 
  دیجاو  لی وکاست.    کشور  یعال  وانید  توسط  دهقان  دیجاو  دی جد  لیوک  رسیداداده درخواست اع  الملل است ردعفو بین   و تاسف  موضوع دیگری که مایه نگرانی

  تریتوئ  حساب   در  1399بهمن    9روز    یو.  مطلع شدثبت کرده بود،    1399  هذر مااعاده دادرسی که در آ   درخواسترد  از    1399بهمن    6دوشنبه  روز    دهقان

  یزیر  برنامه  1399ن  بهم  11روز    یبرا   را  دهقان  دیجاو  اعدام  هامقام   کهه  شد  مطلعا  ام   دهد  ارائه  ندهیآ  هفته  را  دیدیج  درخواست اشته  د  قصد  که  نوشت  خود

 . اندفراخوانده   زندان  بهدار  خرین دیآ   یبرا  را  یو   خانواده  و  اندکرده 

 

را هرچه    دهقان  دیجاو  اعدامتا حکم  است    ییقضا   مقاماتعمال فشار به  حال ادر    پاسداران  سپاه  کهیافت کرده  ضوع درمبنی بر این مو  یاطالعات  المللن یب  عفو

 به اجرا بگذارند.    طرفانهو بی  عادالنه  نیزبییک با  به  یفور   ازین  وجود  باتر و  سریع 

 
  حمانه،های بیرمجازات   ای  هارفتارت  ممنوعی  نقض  و  اتیح  حق  خودسرانه  قضن  ، رمنصفانه یغ  یدادرس  از  پس  اعدام  مجازات  اعمال  ،یالمللن یب  نیقوان  طبق

 . است  زیرآمیتحق  ای  یرانسانیغ

 
  حقوق  نقض  موارد  یدهنده تکان   فهرست  بر   این  از  بیش  و  کرده  متوقف  را  دهقان  جاوید  اعدام  برای  ریزیبرنامه   تا  خواهدمی   ایرانی  مقامات  از  المللبین   عفو

 فراهم شود.   عادالنهمجدد    یدادرسسی وی به  تردس  ونقض شده    فورا  دیبااو  حکم اعدام    .نیافزایند  اند،شده   مرتکب  وی  علیه  تاکنون  که  بشری

 

کند، در همه شرایط و  محکوم یا روشی که حکومت برای کشتن استفاده می  شرایط و خصوصیاتصرف نظر از ماهیت جرم،    ،الملل با مجازات اعدامعفو بین 

اعالمیه جهانی حقوق بشر به  است و حق حیات که در    ترین نوع مجازاتو تحقیرآمیز  ترین، غیرانسانی ترینظالمانه مجازات اعدام    .بدون استثنا مخالف است

 .کندمیا نقض  ر  رسمیت شناخته شده است

 
 
 


