کارشناسان سازمان ملل یم گویند :اعدام ورزشکار ایر یان پیایم شدیدا نگران کننده به ر
معت ی
ضی یم
فرستد.
بش امروز اعدام فراقضای قهرمان ی
سپتامب  – ) 2020کارشناسان*حقوق ر
کشت نوید افکاری را شدیدا محکوم
ژنو (14
ر
ی
کردند و نسبت به این آخرین اعدام از مجموعه احکام اعدام که در ارتباط با اعباضات سال های  2018و  2019صادر
شده هشدار دادند.
کارشناسان با ابراز تسلیت به خانواده ی نوید افکاری گفتند« :عمیقا آزاردهنده است که مقامات ظاهرا از اعدام یک
ورزشکار برای ترساندن مردم در این رشایط ناآرایم های اجتمایع استفاده کردند».
ی
ر
«این که با اعدام خودشانه (صدور و اجرای حکم اعدام بدون اجرای ر
ی
فاحش به
چنی ری توجیه
قانوی الزم )
تشیفات
حق حیات صورت گبد موضویع منحص به امور داخیل نیست .ما از جامعه ی
بیالملیل یمخواهیم که به این اقدامات
جمهوری اسالیم ایران شدیدا واکنش نشان دهد».
دومی اعدام در دو ماه اخب در ارتباط با ی
ی
اعباضات ،به همراه تعداد نگران کنندهای از دیگر احکام اعدام
« اعدام افکاری،
ی
ی
ی
که علیه ی
ی
معبضی صادر شده است ،موجب نگرای نسبت به برخورد مقامات با اعباض های آی و هر نوع ابراز مخالفت
یا بیان نظر مخالف است».
نوید افکاری در ی
سپتامب به اتهام ی ی
کشی یک مامور حراست
اعباضات شباز در سال  2018رشکت کرده بود .او در 17
ر
بازداشت شد .وی متعاقبا در دادگاه کیفری استان فارس مجرم شناخته شده و به قصاص محکوم شد .در یک دادگاه
دیگر ،شعبه  1دادگاه انقالب شباز افکاری را به اتهام مح اربه به اعدام محکوم کرد .در  25آوریل  ، 2020دیوان عایل
محکومیت افکاری به قتل را همراه با حکم قصاص تایید کرد .حکم اعدام صادر شده توسط دادگاه انقالب برای اتهام
محاربه هنوز در مرحله تجدیدنظر بود.
پنهای و به موجب ی
ی
اعبافات اخذ شده زیر شکنجه محاکمه
کارشناسان گفتند« :اگر افکاری مرتکب قتل شده است چرا
شد؟ اعدام نوید افکاری فراقضای و خودشانه بوده و در دادگایه فاقد حداقل های اصول شکیل و ماهوی دادریس
منصفانه  ،و در پوشش اتهام قتل صادر شده است».
نوید افکاری به قوه قضاییه شکایت کرده و اظهار داشته که مامورین دست ها و شک م و پاهایش را به وسیله باتوم و اجسام
سخت به شدت مورد یضب و شتم قرار یمدادند ،روی صورتش پالستی ک یمکشیدند و او را تا مرز خفگ و مرگ پیش
یمبردند و در ی
بیتاش الکل یمریختند.
کارشناسان ضمن تاکید بر «ماهیت ذاتا ی رحمانه ،غب ی
انسای و تحقب ی
آمب مجازات اعدام»گفتند« :این اظهارات درباره
ر
وقوع شکنجه که به آن رسیدگ هم نشده است ،پخش ی
اعبافات اجباری وی در تلویزیون ی
دولت  ،و استفاده از دادگاههای
ی
غب ی
پریشای است».
علت عمیقا موجب
به موجب قانون ایران ،افرادی که به موجب قصاص به اعدام محکوم شدهاند ،اجازه دارند از خانواده مقتول درخواست
ی
قربای وارد فرودگاه شباز شده بودند که
سپتامب خانواده افکاری به منظور مالقات با خانواده
عفو کنند .در تاری خ 12
ر
ی
به آن ها اطالع داده شد اعدام اجرا شده است .همچنی افراد حق دارند قبل از اعدام با خانواده خود مالقات آخر داشته
ی
سبده شد و خانواده وی متعاقبا
باشند ،حق که آن ها از آن محروم شدند .نوید افکاری به طور مخفیانه در شب به خاک ر
تنها اجازه یافتند تا صورت وی را ببینند.

کارشناسان اظهار داشتند « :مجموعه حوادث رخ داده در پرونده ی نوید افکاری ترد یدهای جدی نسبت به صحت مبنای
اتهام قتل بر وی ایجاد یمکند .اعدام مخفیانه ی تشی ع شده  ،ی
اعبافات اجباری تحت شکنجه به عنوان تنها دلیل ،دادگاه
غبعل یت  ،و عدم اجرای مقررات داخیل حاکم بر درخواست عفو و مالقات آخر با خانواده همه نشانگر آن است که
مقامات قصد داشته اند که اعدام وی را به تشی ع اندازند».
بی الملیل دارد ی
ی
قوانی ی
ی
احبام
تعهدای که به موجب
کارشناسان سازمان ملل از دولت جمهوری اسالیم ایران یمخواهند به
بگذارد و فورا اعدام تمایم ی
معب ی
ضیت که به مرگ محکوم شدهاند را متوقف کند.
«ما مجددا خاطرنشان یمکنیم ،اگر مجازات اعدام همچنان در کشورهای که آن را لغو نکردهاند به کار گرفته شود ،به
قوانی ی
ی
بی الملل باید تنها در ری دادریس که باالترین استانداردهای دادریس عادالنه در آن رعایت شده است صادر
موجب
شود .عالوه بر این ،مقررهی «شدیدترین جرایم» اقتضا یمدارد که مجازات اعدام تنها در جرایم قتل عمد صادر شود».
ی
همچنی تاکید یمکنند که استمرار در اعدام افراد برای اعمال حق آزادی بی ان  ،و تشکل ها و اجتماعات
کارشناسان
ی
ر
ی
مسالمتآمب مغایر اصول و هنجارهای حقوق بش پذیرفته جهای است.

پایان

بش سازمان ملل متحد :جاوید رحمان ،گزارشگر ویژه وضعیت حقوق ر
* کارشناسان حقوق ر
بش در جمهوری اسالیم ایران؛ اگنس کاالمار ،گزارشگر
ی
ی
ویژه اعدام های غبقانوی ،شتابزده و خودشانه؛ کلمنت نیالتسویس وول ،گزارشگر ویژه حق آزادی تجمع مسالمت آمب و تشکل؛ نیلز ملزر،
گزارشگر ویژه شکنجه و سایر رفتارها یا مجازات های ی رحمانه ،غب ی
انسای یا تحقب ی
آمب؛ ایرنه خان  ،گزارشگر ویژه تروی ج و حمایت از حق آزادی
ر
عقیده و بیان؛
بخش از سازوکاری هستند که تحت عنوان رویه های ویژه شورای حقوق ر
گزارشگران ویژه و کارگروهها ر
بش شناخته یمشود .رویه های ویژه ،بزرگ
ی
ی
بش سازمان ملل ،عنوای است که به سازوکارهای نظاری و حقیقتیای شورای حقوق ر
ترین مجموعه کارشناسان مستقل در نظام حقوق ر
بش
ر
ر
ی
اطالق یمشود که به وضعیت حقوق ر
.
بش در کشور معی و یا پدیده های مهم نقض حقوق بش در شاش جهان یمپردازند کارشناسان رویههای
ی
ویژه به صورت داوطلبانه فعالیت متک نند ،کارمند سازمان ملل نیستند و حقوق برای کار خود دریافت نیمکنند .آن ها در ظرفیت شخیص خود
فعالیت کرده و مستقل از هر سازمان و ی
دولت هستند.

صفحه ایران در وبسایت ی
دفب حقوق ر
بش سازمان ملل

