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 اقدام فوریفراخوان  

  سه زندانی در خطر اعدام قرار دارند

ها  آن   اند. محاکمه به مرگ محکوم شده   ۱۳98در جریان اعتراضات آبان    آتش زدن اموال عمومی امیرحسین مرادی، محمد رجبی، و سعید تمجیدی به اتهام  

اند.  گویند که در این دوره شکنجه شده و می   بودند   ی بازجویی از دسترسی به وکیل محروم شده به شدت ناعادالنه بوده است. این سه زندانی در طول دوره 

ه و به عنوان مدرک برای محکوم کردن این زندانیان در دادگاه  گوید وادار به »اعترافاتی« شده است که از تلویزیون دولتی پخش شد امیرحسین مرادی می 

   مورد استفاده قرار گرفته است.  

 اقدام شما موثر است؛ به زبان و قلم خودتان نامه بنویسید یا از متن زیر الگوبرداری کنید.

 یابراهیم رئیس، قضائیه رئیس قوه

 ژنونمایندگی دائم ایران در سازمان ملل در مقر دفتر 

C/o Permanent Mission of Iran to the UN 

Chemin du Petit-Saconnex 28 

1209 Geneva, Switzerland 

 
 قضائیه قوه محترم رئیس، یابراهیم رئیس یجناب آقا

اند؛ این دادگاه انقالب تهران در خصوص چندین اتهام از جمله »محاربه« مجرم شناخته شده و به مرگ محکوم شده  ۱5ی در شعبهسعید تمجیدی  ، و محمد رجبی ، میرحسین مرادیا 

ها« کرد که از »رهبران شورش را متهم نفر، این سه ۱۳98بهمن  29اش در ی ایران، در جریان کنفرانس مطبوعاتی هفتگیقضائیه سخنگوی قوهاند. زندانیان در معرض خطر اعدام قرار گرفته

ی به گفتهاند.« های خارجی فرستاده برداری کرده و برای رسانهخود فیلم اند و از اقدامات مجرمانه[ آتش زده ۱۳98ها را ]در جریان اعتراضات سراسری در آبان ها و پمپ بنزیناند و »بانکبوده 

احکام محکومیت اند. سال حبس و شالق محکوم شده  ۱6تا  ۱۱اتهامات دیگری از جمله »سرقت مسلحانه«، در رابطه با حوادثی جداگانه، به  یک منبع مطلع، این سه زندانی به عالوه بر پایه

 این زندانیان در اواخر بهمن ماه به دست وکیل آنان رسیده است.

 

برگزار شده به شدت ناعادالنه بوده  ۱۳98دی  ۱6و  ۱5این سه نفر که در روزهای  ، اما محاکمهی کنندبرخورد قانونهای مجرمانه ورزیبا خشونت توانندمیمشروع  به شکلکشورها  یهمه 

ن اوین تهران و به بعد از آن به مدت یک ماه به زنداداری دستگیر شده و به مدت یک هفته در بازداشتگاه وزارت اطالعات در تهران نگه ۱۳98آبان  28 در ساله، 25امیرحسین مرادی، است. 

ها  داری شده و بدون حضور وکیل مورد بازجویی قرار گرفته بود. امیرحسین مرادی گفته است که مورد شکنجه و سایر بدرفتاری انتقال یافت. این زندانی به مدت طوالنی در سلول انفرادی نگه

گوید تنها به این دلیل اقدام به »اعتراف« کرده است که بازجویان به او وعده داده او می رار گرفته است.اش( قی سینهباتوم، شوک الکتریکی، و ایستادن بازجو روی قفسه ت)از جمله ضربا

ساله،  25کردند. محمد رجبی، ؛ اما متعاقباً از این کار خودداری کنندفراهم میکه به او رسیده را ای های جسمیآسیب یمعالجه بودند در این صورت، امکان برخورداری او از خدمات درمانی و

از ) هااند که مورد شکنجه و سایر بدرفتاری این دو زندانی نیز گفتهشدند. داری میدستگیر شده و بدواً در بازداشتگاه وزارت اطالعات در تهران نگه ۱۳98دی  7 در ساله، 27و سعید تمجیدی، 

شان مورد »ناپدیدسازی قهری« قرار گرفته و تا چندین هفته بعد از بازداشتاند. این هرسه زندانی پاهایشان( قرار گرفته ه زدن بهو ضرب دن، ضربات باتوم، و وارونه آویزان کروشتمجمله ضرب

ی تبلیغاتی از تلویزیون لب یک برنامه این سه زندانی، در قا که، چند روز پیش از برگزاری محاکمهبازجویی محروم شده بودند. »اعترافات« امیرحسین مرادی  از دسترسی به وکیل در مرحله

 برند.این سه نفر در حال حاضر در زندان فشافویه در استان تهران به سر می دولتی ایران پخش شد، در دادگاه به عنوان مدرک برای محکوم کردن آنان مورد استفاده قرار گرفته است.

 

ی این افراد، بدون  ی مجدد و عادالنه امیرحسین مرادی، محمد رجبی، و سعید تمجیدی را ملغا کرده و دستور برگزاری محاکمه  اعدام کنم که حکم جانب مصرانه از شما درخواست می این 

شان  ن افراد در مورد شکنجه شدن ادعای ای ها و وکالیشان در تماس باشند، و کسب اطمینان کنید که  با خانواده   تا   به این زندانیان اجازه دهید  خواهشمندم توسل به حکم اعدام، را صادر کنید.  

با اتخاذ تدابیر الزم، کسب اطمینان کنید   ، خواهشمندم  همچنین  گیرند. به دست داشتن در این اقدامات به صورت عادالنه مورد محاکمه قرار می  متهمان گیرد و ص قرار می فح مورد تحقیق و ت

کنم  . از شما درخواست می د گیر ادگاه مورد استفاده قرار نمی د، و در د شو نمی ها منتشر د، در رسانه رس اخذ شده به ثبت نمی  ها رفتاری شود بر اثر شکنجه و سایر بد »اعترافاتی« که گفته می 

      احکام اعدام را در راستای ملغا کردن حکم اعدام رسماً به حال تعلیق در آورید.   اجرای کلیه 

 

  با احترام
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 اقدام فوریفراخوان  
 

 

 اطالعات تکمیلی

مرد، از جمله امیرحسین مرادی، پیش از  ۱2ای شامل »اعترافات« یک زن و ی دولتی ایران، به پخش برنامه، سازمان صداوسیمای جمهوری اسالمی، رسانه۱۳98دی  ۳

شد، از جمله: جریان اعتراضات نشان داده میر به اقدامات مختلف د کردن ی افرادی در حال »اعتراف«های محوشدهچهرهاقدام کرد. در این برنامه  آنان برگزاری محاکمه

کشور، تشویق کردن مردم به شرکت در  از های خارجشرکت کردن در اعتراضات، فرستادن تصاویر و ویدئوهایی از اعتراضات برای خانواده یا دوستان و یا برای رسانه

الملل اطالعاتی در خصوص عفو بینه است که بر اثر شکنجه وادار به »اعتراف« شده است. یا دست زدن به خشونت در جریان اعتراضات. امیرحسین مرادی گفتاعتراضات، 

از آنان در آن مقطع به وکیل دسترسی  یکرسد هیچجا که به نظر میاز آنشوند در اختیار ندارد. با این حال، فرد دیگری که در آن برنامه دیده می ۱2ی برخورد با نحوه

یک از این افراد کند که احتماالً هیچنگرانی می از این بابت ابراز المللدرازمدت حکومت در اخذ »اعترافات« اجباری در چنین مواردی، عفو بین به رویه اند، و با توجهنداشته

   اند. آزادانه و با رضایت خود در این برنامه شرکت نکرده

 

اعتراضاتی اقدام کردند که در بیش از صد شهر در سراسر کشور به راه افتاده بود.  رحمانهبیحکومت ایران به سرکوب ها و مسئوالن ، مقام۱۳98آبان  28تا  24ی در فاصله

فر از معترضان، در هزاران ن نفر را کشته و هزاران نفر را زخمی کردند.  ۳00قهریه بیش از  ین مرگبار، از قوهنو همچ غیرقانونی بنا به منابع موثق، نیروهای امنیتی با استفاده

های و اعضای اقلیت ها و حقوق کارگرانو مدافعان حقوق بشر، از جمله فعاالن حقوق اقلیت نگاران، دانشجویانبسیاری از موارد به شکل خودسرانه، بازداشت شدند. روزنامه

های بسیاری از اند. خانوادهها قرار گرفتهو سایر بدرفتاری زی قهری، شکنجهشدگان مورد ناپدیدساقومی نیز به شکل خودسرانه بازداشت و حبس شدند. شماری از بازداشت

آمیز بوده، رسد رفتار اکثر تظاهرکنندگان مسالمتها حضور پیدا نکنند. در حالی که به نظر میها هشدار داده شده است که در رسانهاند و به آنشدگان تهدید شدهبازداشت

و  های علمیهها، حوزهپرانی و آتش زدن و آسیب رساندن به بانکنیروهای امنیتی، تعداد محدودی از معترضان به سنگ جانبها از کوبتشدید سردر برخی موارد، با 

 های دیگر اقدام کرده بودند.مکان

 

فظت از مردم در مقابل تهدیدات جانی و فیزیکی اقدام کنند. با این بار، برای محامتهمان به ارتکاب جرایم خشونت با اتخاذ تدابیر الزم، از جمله محاکمه تا اندها موظفدولت

عادالنه، مطابقت داشته باشد و باید بدون توسل به صدور حکم  المللی حقوق بشر، از جمله حق برخورداری از محاکمهچنین تدابیری باید به طور کامل با موازین بینحال، 

 اعدام انجام شود. 

 

شود جرم »محاربه« را به عنوان »دست به اسحله بردن به منظور آسیب زدن به جان و مال و حیثیت مردم با هدف »قانون مجازات اسالمی« که در ایران به اجرا گذاشته می

د، و نشواقداماتی »موجب جو ناامنی« محسوب میچگونه ند که کای که موجب جو ناامنی شود« تعریف کرده است. این قانون مشخص نمیایجاد رعب در میان آنان به گونه

 شمارد، حتی در شرایطی کهالمللی، اقدام به »محاربه« را مستوجب حکم اعدام میکند. قانون مجازات اسالمی، با نقض قوانین بینتشخیص آن را به قضات واگذار می

    منجر نشده باشد.  کشیِ عمدیآدمیک فرد به  اقدامات
 

ی دولت برای اعدام کردن زندانی، الملل با صدور حکم اعدام، بدون استثنا و در تمام موارد، فارغ از ماهیت جرم، مشخصات مجرم، و روش مورد استفادهبینسازمان عفو 

 آورد.ر میرحمانه، غیرانسانی و ترذیلی به شماداند و آن را حد اعالی مجازات بیمخالف است. این سازمان حکم اعدام را ناقض حق حیات می

 
 


