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 دار را متوقف کنید جبه صالحید الوقوع فرهااعدام قریب -ایران 

ایران   به  ي اساله  30دار، مرد  جبه  یفرهاد صالحمقامات  اتهام تجاوز  به  اعدام محکوم شده است،    یک  که  به  از   بهرا  کودك   یکی 
به اجرا بگذارند. در واکنش    مهر ماه  7در سحرگاه    وي را   حکم اعدامصد دارند  اند و قمنتقل کرده   مرکزي کرج  زندان  ي انفراد   هاي سلول 

 : لملل گفت ان یعفو ب  ي قایآفر خاورمیانه و شمال  دفتر ، معاوني الطحاو اناید  ،دارجبه  یفرهاد صالحالوقوع به خبر اعدام قریب

 ن ی تری رانسانیو غ  نیترنظر از جرم مطرح، اعدام ظالمانهف صر دار را متوقف کنند.  جبه  یفرهاد صالح  اعدام  برنامه را  فو  دیبا  رانیمقامات ا«
مجازات  هنوز  که    یی، کشورهایالمللن ی ب  نیبر اساس قوان  .ستین  هی قابل توج  یطیشرا  چینوع مجازات است و استفاده از آن تحت ه

 ن یدوم  به عنوان  ،رانیا  حکومت  محدود کنند. عمد    قتلیعنی    جرایم  ترینجدي به  تنها  را    استفاده از آن  دیبا  گیرندبه کار میرا    اعدام
 ».دهداش ادامه مییالمللن یب تعهدات بر خالف اتیحق حرحمانه به نقض بی جهان، همچنان  بزرگجالد 

، تداوم چرخه خشونتو    به اعدام  مکرر  سلتو  ي به جا ،  یتیو جنس  یجنس  فجیع  ي هابه خشونت   یدگیدر رس  دیبا  رانیا  مقامات«
بازماندگان    دیدگانآسیب   یدسترس وو  عدالت  خسارت    به  بخشندجبران  بهبود  پ  ،را  اقدامات  اتخاذ  با  جمله  ایجاد رانهیشگیاز   ،

 » تحقیقات جنایی موثر. انجام اسب ومن یحفاظت سازوکارهاي 

ا  یمبن   ي معتبر  مدرك  چیه«افزود:    ي الطحاو  اناید در    که   نیبر  اعدام  ازمجازات  تأثمجازات  از    شتریب  رمج   پیشگیري   ر ی حبس 
 که اعدام   کنیمدرخواست می  رانیشود. ما از مقامات ایبرقرار نم  هاجان انسانگرفتن  دارد، وجود ندارد و عدالت هرگز با    یبازدارندگ

 » .ام اعدام را به حالت تعلیق در آورندلغو کامل مجازات اعدام، اجراي احک تا و را متوقف کنند دارفرهاد صالحی جبه

 زمینه پیش 

 ن یپدر ا  تیبه دنبال شکاو    96ساله در سال    10کودك    کی  یدر ارتباط با آزار جنس   1397خرداد    20دار در  جبه  یفرهاد صالح
به اعدام    »لواط به عنف«به اتهام  را  دار  جبه   یفرهاد صالحالبرز    استان  کی  ي فریدادگاه ک  1397اسفند    21شد. در    ر یدستگ  کودك

 . شد دییکشور تأ یعال وانیتوسط د متعاقبا حکم نی. اکردمحکوم 

.  در نظر نگیرنددار  جبه   یفرهاد صالح  ي درخواست کرد که مقامات مجازات اعدام را برا  یپدر کودك به طور رسم،  1398آبان  در  
و دستور   ردهرا متوقف کاو    موکل  درخواست کرد تا اعدام   ی،سیرئ  می ابراه  ،فعلی  جمهور  سی رئ  وقت و  هیقوه قضائ  سی رئ  از  ي و  لیوک

ی کشور ارائه  عال   وانیبه د  چندین تقاضاي اعاده دادرسی.  رفتیدرخواست را نپذ  نیا  یسیرئ  میهرا صادر کند. ابرابررسی مجدد پرونده  
 حقوقی   ي هااز تالش  تیدر حما  عهی ش  هرتببلند م  یروحان  نیچند  نیز از سوي   هار نظرهاي فقهی ظا  ي . تعداداندرد شده   شده که همگی

 ارائه شده است.  به مقامات قضایی دارجبه یفرهاد صالحتوقف اعدام  ي برا



 ق ی به تعو  یالمللنی و ب  یداخل  هاي پیگیري شده بود، به دنبال    ي زیبرنامه ر  1400فرودین    ي برا  ترپیش که    دارجبه   یفرهاد صالحاعدام   
 .افتاد

ین  در جایگاه دومایران  ، حکومتبیترت نیو به ا ثبت شد نفر در ایران 246 اعدامبنابر مستندات موجود، ،  2020  میالدي  در سال
  شده تحت اخذ »اعترافات« با اتکا به و  به شدت ناعادالنه هاي همحاکمپس از اعدام احکام  گرفت.در جهان قرار مجري بزرگ اعدام 

 . گیرند می به کار  دعم قتلرایمی به غیر از ج ي برا  را مجازات اعداممقامات  .  شدندصادر و به اجرا گذاشته  شکنجه
 

  ت، یارتکاب آن، فارغ از مجرم طیشرا ایجرم   تی موارد و بدون استثنا، فارغ از ماه همهالملل با مجازات اعدام در سازمان عفو بین 
مخالف صدور و  برند، ی حکم اعدام به کار م ي اجرا  ي ها براکه حکومت  ي اوه یمشخصات متهم و صرف نظر از ش ریسا  ای ،یگناهی ب

 . کندیکامل مجازات اعدام کارزار م  ي الغا ي سازمان برا نیا .مجازات اعدام است ي اجرا 
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