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 فراخوان اقدام فوری
 

   کندمی تهدیدرا  دیدهخطر اعدام هفت زندانی کرد شکنجه
  کُرد   سُنی    اقلیت   به   همه   که   بشارت   خسرو   و   شیخه   کامران   آبسته،   قاسم   سلیمی،  فرهاد   عبداللهی،  داوود   کریمی،   ایوب   خضری،   انور 

اساس »اعترافاتی«    به شدت ناعادالنه و بر   ی های محاکمه   طی   هاآن .  دارند   قرار   اعدام   خطر   معرض   در   کرج   شهر رجایی   زندان   در   دارند   تعلق 

   .ند ا ه شد   محکوم  اعدام   به   « االرض فی   افساد»   از بابت  ها گرفته شده، که به گفته این زندانیان تحت شکنجه از آن 

 

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

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

 

 ،ایاژه محسنی غالمحسینجناب آقای 
 

  شهر رجایی  زندان  در  خسرو بشارت  و  شیخه ، قاسم آبسته، کامران  سلیمی ، فرهاد  عبداللهی ، داوود  کریمی   ایوب،  خضری انور    هاینام  به   سنت  اهل  کُرد   زندانی  چند

  1397خرداد    در  کرد،  منع  دفاع  حق از  را  هاآن  وکیل  دادگاه  قاضی  آن  طی  که ناعادالنه اساس  از  یهایمحاکمه  پی  در  هاآن.  دارند  قرار  اعدام  خطر  معرض  در  کرج

  1388اواسط آذر    بین  دستگیری  از  پس .  شدند  محکوم  اعدام  به  ملی  امنیتمرتبط با    جرایم  و  «االرضفی  افساد»  اتهام  به  تهران  انقالب  دادگاه  15  شعبه  توسط

  شدند،  «سلفی  هایگروه»  در  عضویت  به  متهم  و  منتقل  ارومیه  در  اطالعات  وزارت  بازداشتگاه  به  نفر  هفت  این  غربی،  آذربایجان  استان  در  1388بهمن    اوایلتا  

ه کرده و موجب  حمل یک مرد   به  اتوموبیل  شدند که با  متهم  تربعد  بشارت  خسرو  و  شیخه  کامران  خضری،  انور  ،این  عالوه بر.  کنندمی  انکار  شانتکتک  که  اتهامی

  در اطالعات  وزارت  هایشکنجه از سرگشاده هاینامه در  افراد این  از نفر   چهار حداقل . کنندمی انکارنیز   رااین واقعه  در  داشتن دست هاآن اما اند، مرگ وی شده

  به   مکرر  یهضرب  و  کوبیدن  جمله  از  دستگیری،  از  پس  شکنجه  روز  56  تحمل  از  پس  که  نوشت  1397بهمن    در  خضری  انور.  اندگفته  شانبازجویی  یرهدو  طی

  دادن دست  از  دلیل  بهاو سپس  .  زد  خودکشی  به  دست  –  خواندمی  اطالعات  وزارت  «گاه»شکنجه  را  آن  او که  –   اطالعات  وزارت  بازداشتگاه  در  پا  کف  و  سر  سینه،

  زندان  به   ،پزشکی  های توصیه  برخالف ،  خون  دریافت   از   بعد   روز یک    را  او  اطالعات  وزارت  مأموران   اما   ،منقل شد  بیمارستان به    خودکشی   به   اقدام   پی   در  ن خو

  خسرو آگاه، منبع یکی  هگفت به. کند امضاء را علیه خود «اعترافات» متن تا شد مجبور او شد  سرگرفته از هاشکنجه وقتی چطور  که گفته این از او. بازگرداندند

  دست  طوالنی  هایمدت  برای  طورو همین  گرفت  قرار   شتموضرب  مورد  برق  کابل   با   بارها  بود،  شده  بسته  تخت  به  که  حالی  در  و   دستگیری  از  پس  نیز  بشارت

و این    باشدبوده    دیگران  هشکنج  صدای  آمدمی  نظر  به  که  ه استدشمی  هاییجهض  و  فریادها  شنیدن  به  وادار  هاشب  شد. وی همچنین  آویزان  سقف  بسته از

  متن   شد   مجبور  او  دست،  این  از  هاییشکنجه  اعمال  هفته  سه   از  پس.  شده استبه وی می  شدید  استرس   آوردن  وارد  و  خواب  از  محرومیتوضعیت موجب  

 .کند امضا  تنظیم شده بود را  تهیه و پیش  از  که «اتیاعتراف»

 

  و  کرد  تایید  را  هفت زندانی  علیه این  صادره  احکام  کشور،  عالی  دیوان  41  شعبه  ،1398  بهمن  14  در  عادالنه،  دادرسی  ضوابط  جدی  نقضموارد متعدد    با وجود

  شیخه  کامران غربی،  آذربایجان  استان در  دیگری دادگاه ، 1397 تیر در . کرد رد  دادرسی اعاده برای را   هاآن درخواست  عالی دیوان 38 شعبه   ،1399 شهریور در

با خمرد  عمد  قتل  اتهام  به  را   هم   عنوان  به  را  بشارت  خسرو  و  ریضخ   انور  و  کرد  محکوم  اعدام  بهجانش را از داست داده بود،    ودروی که در جریان برخورد 

 .کرد محکوم حبس  به دستانش 

 

  شیخه کامران  ، قاسم آبسته، سلیمی ، فرهاد  عبداللهی ، داوود کریمی  ایوب ، خضری اعدام انور  ریزی برای اجرای احکامهرگونه برنامه فورا درخواست دارم از شما 

بدون  را    محاکمه مجدد و عادالنه زمینه برگزاری یک  و    کنیدها را لغو  ناعدام آ   مجازاتو    محکومیت احکام  که    خواهم می از شما    .کنید و خسرو بشارت را متوقف  

اعدام   به مجازت  نمایید. توسل  گذاشته شمی تحت شکنجه  گرفته شده    « »اعترافات مجدد،    در جریان محاکمه   فراهم  از شما    همچنین . من  وند بایست کنار 

داشتن در    افراد مظنون به نقش و    بگیرد قرار    بررسی به طور مؤثر و مستقل مورد  این زندانیان    شکنجه  شکایات مرتبط با که    کنید حاصل    اطمینان که    خواهم می 

 .عادالنه محاکمه شوند  هاییدادگاه ها در  شکنجه   این

 

 احترام   با
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 اطالعات تکمیلی

  
  وزارت   بازداشتگاه  در  جداگانه  طور  به  دستگیری،  از  پس  بشارت  خسرو  و  شیخه  کامران  آبسته،  قاسم  سلیمی،  فرهاد  عبداللهی،  داوود  کریمی،  ایوب  خضری،  انور

  اوین  زندان  به  ابتدا  جداگانه  طور  به  هاآن  1389آذر  در  .  شدند  منتقل  غربی  آذربایجان  استانواقع در    هایزندان  به  سپس  و  شدند  نگهداری  ارومیه  در  اطالعات

  چندباره،  هایجابجایی  این   چگونه  که داد  توضیح   1398مرداد    12 در  سرگشاده اینامه در  سلیمی فرهاد.  شدند  منتقل کرج  شهر رجایی  زندان به سپس و  تهران

  گذراندن  از  پس  ها آن.  بود  تازه  هایسیستم  و  زندانیان  زندانبانان،   با  دوباره   تطبیق  ضرورت   معنای  به  انتقال   هر  زیرا  شده،  اش روحی  ناراحتیاضطراب و    باعث   خود

  دادگاه. شدند محکوم  اعدام به  تهران   انقالب  دادگاه  28 شعبه   سوی از  « االرضفی افساد » اتهام   به 1395خرداد    وایلا در  موقت،  بازداشت  در  سال  شش  از  بیش 

مرتبط    جرایم   به   شد،می  کُرد   اپوزیسیون  هایگروه  و  طالبان   القاعده،   شامل  اطالعات  وزارت   ادعای   به   که  «سلفی  هایگروه  در   عضویت »  اتهام   به   را  هاآن  همچنین

ه  ب.  کشید  درازا   به دقیقه  پنج  فقط   که  بود   1394سفند  ا   اواخر  در  استماع  جلسه  یک محدود به   و   بود ناعادالنه   شدت   به  هاآن  محاکمه .  کرد  محکوم   ملی  امنیت  با 

  مجدد رسیدگی برای را هاآن پرونده دادگاه و شد نقض  1395سفند ا حدود در  هاآن محکومیت احکام کشور، عالی دیوان 41 شعبه در تجدیدنظرخواهیدنبال 

  و   اجباری  «اعترافات»دادن    برای  بارها  ،بازداشت  دوران  در  که  نوشت  1398در مرداد    سرگشاده  اینامه  در  سلیمی  فرهاد.  داد  ارجاع  انقالب  دادگاه  15  شعبه  به

  اتهام   به   را   نفر   هفت   هر   تهران   انقالب   دادگاه   15  شعبه  ، 1397  خرداد   در .  است  گرفته   قرار   فشار   تحت  اش انتخابی  وکیل  عزل   طور همین  و   خود  کردن   متهم

  را   صادره  مجازات  و  محکومیتاحکام    عالی  دیوان  41  هشعب  نظر  تجدید  دادگاه  ،1398بهمن    14  در.  کرد  محکوم  اعدام  به  و  شناخته  مجرم  «االرضفی  افساد»

  در   تا  شدند  منتقل  ارومیه  زندان  به  شهر رجایی  زندان  از  بشارت  خسرو  و  شیخه  کامران  خضری،  انور  ،1396  شهریور  28در    جداگانه،  پرونده  یک  در.  کرد  تأیید

  حبس   سال   10  و  اعدام   به   و   شناخت   مجرم   قتل  اتهام   به   را   شیخه  کامران  1397  تیرماه   اوایل   در   دادگاه   این .  شوند  محاکمه   قتل  اتهام   به   ارومیه   کیفری  دادگاه

 .شدند  محکوم   تعزیری  حبس  سال  10  به یک هر  و  شده   شناخته  مجرم  قتل  در   همدستی   جرم  به  بشارت   خسرو   و   خضری انور   که   درحالی   کرد،  محکوم  تعزیری 

  توسط   که  را  بشری  حقوق  نقض  متعدد  موارد  است،  نوشته  قضائیه  قوه  وقت  رئیس  رئیسی  ابراهیم  به  1397در بهمن    که  خود  سرگشاده  نامه  در  خضری  انور

  بندچشم  و  بند دست  او  به  1396در مرداد    که  ه استداد  توضیح  او.  است  کرده  تشریح  است،  شده   علیه وی اعمال  زندان  مقامات   و  قضات  اطالعات،  وزارت  ماموران

  صورت   شکنجه   درباره  دیگرشش زندانی    و  اوشکایات    مورد  در  تحقیقی  گونه هیچ  که  رسد نمی  نظر  به   امروز  تا.  دن دار  را  اعدامش  قصد   که   کردند  وانمود  و  زده

 .باشد  گرفته

  به   باید  دارند  سروکار  اشد  مجازات  با  که هاییپرونده  در  اعدام،  مجازات  ناپذیربرگشت  ماهیت  به  توجه  با  المللی،بین  بشر  حقوق  استانداردهای  و  قوانین  اساس  بر

  وکیل   خدمات  به   دسترسی  از  دادرسی  از   مرحله  هر  در   باید   هستند  اعدام   مجازات  معرض  در  که   افرادی  همه .  شود  رعایت  عادالنه  دادرسی  استانداردهای  دقت

شواهد مورد استناد  .  شوند  فرض   گناهبی  باشد،  نشده   ثابت   کننده قانع  و   روشن  شواهد  اساس  بر  ها آن  گناه   که   زمانی  تا  باید   آنها .  شوند  مند بهره  کاردان   مدافعی 

بایست در جریان صدور رای  مخففه می عوامل تمامی  این،  بر عالوهباید به حدی روشن باشند که جایی برای برداشت یا تعبیر جایگزینی از وقایع باقی نگذارند. 

  را  باالتر  هایدادگاه  در   پرونده   رسیدگی  قانونی   سیر  بودن  درست  و   شواهد   سندیت  بررسی   حق   باید  دادرسی .  شوند  گرفته  نظر   ر د  محکومیت و تعیین مجازات 

  « حیات  حق  خودسرانه  »سلب  بوده باشد  دور  به  منصفانه  دادرسی  استانداردهای  از  جدی  طور  به  که  کیفری  دادرسی  پی  در  اعدام  مجازات  اعمال.  کند  تضمین

نیز در نظر   ضایی«فراق اعدامالمللی »به منزله جرم بین  است ممکن هاییچنین اعدام الملل است.ترین موارد نقض حقوق بینکه یکی از جدی شودمی محسوب

 گرفته شوند. 

  یزندان   کشتن   برای  ها حکومت  که  روشی   یا  آن  های ویژگی  جرم،  ماهیت  به  توجه  بدون  و  استثنایی  هیچ  بدون   موارد،  همه  در  اعدام  مجازات  با  المللبین  عفو

  واره هم   المللبین  عفو .  است  ترین نوع مجازات تحقیرآمیز  و   ترین غیرانسانی  ، ترینظالمانه  و  حیات   حق  نقض   اعدام   مجازات .  است  مخالف  ، دنکنمی  استفاده  محکوم 

اجرای احکام اعدام را به حالت تعلیق    تا  خواسته  ایران،  جمله  از  اند،کرده  حفظ  شانکیفری  قانونی  ساختار  در  را  اعدام  مجازات  چنانهم  که  کشورهایی  تمام   از

 .حرکت کنند اعدام مجازات کامل  لغو   درآورند و به سمت

  تحصیل،   به  برابر  دسترسیاز    و  هستند  مواجه  تبعیض  با  هاترکمن  و  هابلوچ  آذربایجان،  هایترک  اهوازی،  هایعرب  کردها،  جمله  از  ایران،  در  اتنیکی  هایاقلیت

  به  «االرض فی افساد» مانند مبهمی اتهامات  بابت  ازبیشتر  شانجمعیت نسبت  به  کردها، جمله از ،اتنیکی های اقلیت. محروم هستند سیاسی   مناصب و اشتغال

  مذهبی  های اقلیت.  زنندسرباز می  هاخانواده  به   اجسادشان   تحویل   از  و  کنندمی  اعدام   مخفیانه   ها را بیشتر به صورت. مقامات همچنین آندشونمی  محکوم  اعدام 

  دسترسی  گیرند و از، مورد تبعیض قرار میعمل  درهم    و  قانون  در   ، همیارسان  و  یهودیان  گنابادی،  دراویش  مسیحیان،  بهائیان،  سنی،  مسلمانان  جمله  ازنیز  

و    ایمان   بیان  دلیل  به   را   مذهبی  هایاقلیت  همچنین  مقامات .  محروم هستند  عبادت   های مکان  و   سیاسی  مناصب   خواندگی،  فرزند  اشتغال،   آموزش،   به   برابر 

 . دهندمی قرار ها بدرفتاری  سایر و شکنجه ناعادالنه،  قضایی  پیگرد خودسرانه،  بازداشت مورد  شاندینی و فرایض آیین به   کردنعمل یاشان مذهب

 


