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 2022 می  19 – 1401اردیبهشت  29

   جویانهتالفیدر خطر اعدام  و گیریگروگانقربانی  ،ایرانی- پزشک سوئدی

 -، شهروند دوتابعیتی سوئدیاحمدرضا جاللی،  یقویا تأکید دارند بر این که مقامات ایران  شواهد فزایندهامروز اعالم کرد  الملل  عفو بینسازمان  

اکنون در خارج از ایران که هم  کنند  مسئوالن ایرانیاو با   یدلهوادار به مبا  اند تا اشخاص ثالث راو تهدید به اعدامش کرده  را گروگان گرفته  ،ایرانی

.  پرهیز کننددر آینده    مسئوالن جمهوری اسالمی ایران  قضاییپیگرد    از  زیر فشار قرار دهند که  ها راآن   طورینهمو    پیگرد قضایی هستند  تحت

 را فورا لغو کنند.  یاحمدرضا جاللاعدام  مهبرنا این سازمان بار دیگر از مقامات ایرانی خواست که

ایران  الملل عمیقاعفو بینسازمان   از    ممکن است  ینگران است که مقامات  انتقام  اتهام    که  ایرانی  سابق  مقام  یک  –حمید نوری    محاکمهبه  به 

احمدرضا جاللی را که      –   1است   قرار گرفته  محاکمه در سوئد تحت  1367در سال    زندانی   سیاسی   مخالفان و دگراندیشان  کشتارداشتن در  دست

 1401اردیبهشت    14در    حکومتیچندین رسانه    اعدام کنند.   1401قبل از پایان اردیبهشت  تا  ،  بردبه سر میخودسرانه در زندان اوین  در حبس  

سرنوشت احمدرضا هایی منتشر کردند مبنی بر اینکه حکم اعدام احمدرضا جاللی قرار است تا قبل از پایان ماه اردیبهشت اجرا شود و  گزارش 

از حق حیات    فاظتحهای خود را برای  خواهد تا تالشمی  جهانی  معهالملل از جاعفو بین 2.گره زدند  نوری  حمیدمه  محاکبه  صریحا  را    جاللی

 معادلآزادی احمدرضا جاللی و تهدیدهای مداوم به اعدام او    خودسرانه  سلب  دهند مینشان    کهافزایش داده و در مورد شواهدی    احمدرضا جاللی

 انجام دهند.  تحقیقات مستقل و شفاف ، گیری استگروگان جرم

قبل از   در جریان سفر کاری به ایران به طور خودسرانه دستگیر شد.،  1395اردیبهشت    7پژوهشگری است که در تاریخ  احمدرضا جاللی پزشک و  

در دانشگاه فرایه در بروکسل بلژیک بود   مدیریت بحران  در موضوع  مهمان  کرد و همچنین استاداش در سوئد زندگی میدستگیری، او با خانواده

پس از    1396مراجعه کنید(. او در مهرماه    ادامهمقامات بلژیکی« در    علنی   اظهارات)برای اطالعات بیشتر در مورد روابط او با بلژیک، به بخش »

االرض« از »افساد فی  از بابت ه انقالب تهران  دادگا  15شعبه    از سویآمده از شکنجه  یک محاکمه به شدت ناعادالنه و مبتنی بر اعترافات به دست

اعدام   محکومیت و مجازات  دیوان عالی کشور حکم  1که شعبه  مطلع شدند  وکالی او  ،  1397آذر    18طریق »جاسوسی« به اعدام محکوم شد. در  

ای از داخل زندان نوشت  در نامه  1396در مرداد  است. احمدرضا جاللی    کرده، تأیید  داده شودکه به آنها فرصتی برای ارائه دفاعیات    او را بدون این

  3.شده است زندانی اش در مؤسسات اروپایی که او تنها به دلیل امتناع از جاسوسی برای مقامات ایران در ارتباط با روابط دانشگاهی

 
 /faamnesty.org/en/documents/mde13/1406/2019، 2019نوامبر  14(، MDE 13/1406/2019« )شناسه 67های مهم به سوی عدالت برای قربانیان کشتار الملل، »گام عفو بین 1
«،   شودمی اجرا  اردیبهشت پایان تا جاللی احمدرضا حکم؛ خبرگزاری فارس، » bit.ly/3PjP6TB، 1401اردیبهشت  14خبرگزاری ایسنا، »اجرای حکم احمدرضا جاللی تا پایان اردیبهشت،   2

bit.ly/3LcOmfC1401اردیبهشت  14«، جرای حکم احمدرضا جاللی تا پایان اردیبهشت؛ الف، »ا ،bit.ly/3LcOmfC   
،  2022می  5(، MDE 13/5567/2022)شناسه   Iran: Execution looms for tortured academic: Ahmadreza Djalaliالملل، عفو بین  3

amnesty.org/en/documents/mde13/5567/2022/en الملل،؛ عفو بینIranian-Swedish Doctor At Risk of Execution: Ahmadreza Djalali ( شناسهMDE 13/3396/2020 ،)

)شناسه   Iranian-Swedish Academic Forcibly Disappeared: Ahmadreza Djalaliالملل، ؛ عفو بین amnesty.org/en/documents/mde13/3396/2020/en، 2020نوامبر  26

MDE 13/0853/2019 ،)6  2019آگوست ،amnesty.org/en/documents/mde13/0853/2019/enی به مراقبتهای پزشکی فوری نیاز دارد« )شناسه  زندان پژوهشگر –»ایران الملل، ین ؛ عفو ب

MDE 13/0359/2019 ،)16  2019می ،amnesty.org/en/documents/mde13/0359/2019/fa الملل، عفو بین  ؛Doctor and academic sentenced to death: Dr Ahmadreza 

Djalali  شناسه(MDE 13/7353/2017 ،)17  2017اکتبر ،amnesty.org/en/documents/mde13/7353/2017/en 

https://www.amnesty.org/en/documents/mde13/1406/2019/en/
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  یکنون  یطشرا  یلو تحل  بررسی  ی، خودسرانه احمدرضا جالل  محاکمهبازداشت و    یبرا  یرانمقامات ا  یهاولها و دالیل  بدون در نظر گرفتن انگیزه

با    توافقسرنوشت او را به    یرانمقامات ا  ،سو  ین به ا  1399  پاییزکه حداقل از اواخر    دهد ینشان م    المللینعفو ب  یاز سو  ی احمدرضا جالل   ه پروند

  ی، اسالم  یجمهور   یهامسئول سابق زندان   ی،نور  یدتبادل با حم  یسوئد برابا   توافق  یا  و  یاسداهلل اسد  یرانیسابق ا  یپلماتتبادل او با د  یبرا  یکبلژ

اسد  اند. مشروط کرده به دلیل    کیفری دردادگاه    یک  از سوی  1399بهمن  در  دستگیر شد و متعاقبا    1397یر ماه  ت   9در     ی اسداهلل  بلژیک 

  1398آبان  سال زندان محکوم شد. حمید نوری در    20به    1397شده در تجمعی در فرانسه در سال  گذاری خنثی بمب  طرحداشتن در یک  نقش

بر اساس اصل   1401اردیبهشت    و  1400مرداد  بین    در فاصله  ،41367در سال    کشتار زندانیان  داشتن دردر سوئد دستگیر شد و به اتهام دست

 اعالم شود. 1401تیر  23در  نتیجه محاکمه که رود انتظار میمحاکمه شد. در سوئد  جهانی  قضایی صالحیت

، مبتنی  است  گیریجرم گروگان  مصداق   احمدرضا جاللی و تهدیدهای مداوم به اعدام اوه  الملل مبنی بر اینکه بازداشت خودسرانتحلیل عفو بین

 است بر شواهدی قابل توجه از جمله:

 ؛1401 یبهشتارد 14در  یرانا حکومتیهای توسط رسانهمقاالت منتشر شده   •

به افراد حامی حقوق او  به احمدرضا جاللی و    یمقامات ایران  غیرعلنی  اظهارات  بارهالملل از چندین منبع آگاه دراطالعاتی که عفو بین •

 شود؛یا بلژیک انجام /سرنوشت او مشروط به اقداماتی است که باید توسط سوئد و کهآورده، مبنی بر ایندست

  اعدام  تعیین تاریخ اعدام و تهدید به  به سلول انفرادی،  وی، از جمله انتقال  کننده در شرایط احمدرضا جاللینگرانتحوالت  زمانی  هم  •

بلژیک و    با مقاطع   ،الوقوعقریب پرونده اسداهلل اسدی در   پیشنهادهای علنی برای تبادل  با   همینطور و    حمید نوری در سوئدمهم در 

 زندانیان توسط مقامات ایرانی؛ 

 ؛ عمومی مقامات بلژیکی  اظهارات •

 به ایران. شهروندانش یضرور یرسفر غ  مبنی بر پرهیز ازاز سوی مقامات سوئدی   1401اردیبهشت  9در  ایصدور توصیهو  •

از سوی    ی اتباع خارج  یا  یتیدوتابعه افراد  بازداشت خودسران  گیرد کهحالی صورت می  در  یانهجویمقاصد تالف  یبرا  یبه اعدام احمدرضا جالل  تهدید

ای سابقه  7«یخارج ی هافشار بر دولت یبرا  ی»به عنوان ابزار یا  6« یپلماتیکد »اهرم ها به عنوانآنو استفاده از  5مقامات جمهوری اسالمی ایران 

 
، 2019دسامبر  4(، MDE 13/9421/2018جنایتی علیه بشریت که همچنان ادامه دارد« )شناسه  – 67الملل، »اسرار به خون آغشته: کشتار عفو بین  4

amnesty.org/en/documents/mde13/9421/2018/fa 
 
گر ویژه حقوق بشر زارش؛ گ57تا   51 های، پاراگراف A/HRC/37/68 ،undocs.org/A/HRC/37/68، سند سازمان ملل 2018مارس  12گر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در مورد ایران، گزارش، گزارش  5

 28گر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در مورد ایران، گزارش، گزارش؛ 15، پاراگراف A/HRC/40/67 ،undocs.org/en/A/HRC/40/67 ، سند سازمان ملل2019ژانویه  30ایران، گزارش،  سازمان ملل در مورد

 ژیائو وانگ مورددر    52/2018شماره یأ، رهای خودسرانه بازداشت در مورد  لل؛ کارگروه سازمان م28، پاراگراف A/HRC/43/61 ،undocs.org/en/A/HRC/43/61، سند سازمان ملل 2020ژانویه 

های بازداشت در مورد  کارگروه سازمان ملل؛ 82، پاراگراف A/HRC/WGAD/2018/52 ،undocs.org/A/HRC/WGAD/2018/52، سند سازمان ملل 2018سپتامبر  21)جمهوری اسالمی ایران(، 

 A/HRC/WGAD/2017/49، سند سازمان ملل2017سپتامبر  22)جمهوری اسالمی ایران(،  سیامک و محمد نمازی در مورد  49/2017 رهرأی شما، ه خودسران

undocs.org/A/HRC/WGAD/2017/49, سند سازمان ملل 2018آگوست  6؛ دبیر کل سازمان ملل، گزارش، 46تا  43های ، پاراگراف ،A/73/299 ،undocs.org/en/A/73/299  ؛ دبیرکل  56، پاراگراف

، سند سازمان ملل 2019سپتامبر  4؛ دبیرکل سازمان ملل، گزارش، 17و  16های ، پاراگراف A/74/273 ،undocs.org/en/A/74/273، سند سازمان ملل 2019آگوست  2سازمان ملل، گزارش، 

A/HRC/37/24 ،undocs.org/A/HRC/37/24 سند سازمان ملل 2020ژانویه  17؛ دبیرکل سازمان ملل، گزارش، 57، پاراگراف ،A/HRC/43/20 ،undocs.org/en/A/HRC/43/20های ، پاراگراف

، سند سازمان ملل 2021می  14بیرکل سازمان ملل، گزارش، ؛ د11، پاراگراف A/HRC/47/22 ،undocs.org/A/75/287، سند سازمان ملل 2021می  14؛ دبیرکل سازمان ملل، گزارش، 15و  14

A/HRC/47/22 ،undocs.org/en/A/HRC/47/22 سند سازمان ملل 2021آگوست  4؛ دبیرکل سازمان ملل، گزارش، 36، پاراگراف ،A/76/268، undocs.org/A/76/268 29، پاراگراف . 
 .13، پاراگراف undocs.org/en/A/74/188، 2019جوالی  A/74/188 ،18گر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در مورد ایران، گزارش، سند سازمان ملل گزارش  6
 . 27، پاراگراف 9/75undocs.org/en/A/HRC/4، 2022ژانویه  A/HRC/49/75  ،13گر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در مورد ایران، گزارش، سند سازمان ملل گزارش  7

https://undocs.org/A/HRC/WGAD/2017/49
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کل    یرخودسرانه و دب  یهاکارگروه سازمان ملل در مورد بازداشت   یران،حقوق بشر در ا  یتسازمان ملل در مورد وضع  یژهگزارشگر وطوالنی دارد و  

   .  ند اهکرد ید تأک  وجود این الگوهم بر سازمان ملل  

 یکبازداشت    یا  یفتوق  کند: این طور تعریف میرا    یریگگروگان، جرم  «یری گگروگان  یهعل  المللیین ب  یونکنوانس» که    شودیم  یادآور  المللینعفو ب

  یکتداوم بازداشت، به منظور وادار کردن    یا  ی جسمان  یبآسوارد کردن  ،  کشتن  به  ید به او، از جمله تهد  رساندنیببه آس  ید شخص، همراه با تهد

گرفته    گروگان  فرد به  شدن  آزادبرای    یضمن  یا  یحصر  شرطیشعمل خاص به عنوان پ   یکندادن    یادولت، به انجام دادن    یکشخص ثالث، مانند  

 یریگتا جرم گروگان  شوند  یانبه صراحت ب  یزندان  فرد  کردن  آزاد  برایشده    تعیین  یطوجود ندارد که شرا  یالزام  یچه  المللیین ب  ین. طبق قوانشده

از    یخوددار  یا انجام    یاز شخص ثالث برا  یدرخواست ضمن   یکبر    ی کننده که مبنپرونده، از جمله رفتار خاص افراد بازداشت  یط. شرااحراز شود

   باشد.  یکاف  یریگروگانگ جرم به عنوان یعمل سلب آزاددر نظر گرفتن اثبات قصد و  یبرا تواندمیباشد،  یانجام کار

احمدرضا جاللی    برای بررسیمؤثر، شفاف و مستقل    اتیتحقیق  سازوکاریک  الملل خواستار تشکیل  عفو بین کنوانسیون  »  در چارچوبوضعیت 

  یدهایو تهد  یاحمدرضا جالل  یکه سلب آزاد  هستند  از آن  ی که حاک  یشواهد  ید با  اتی یقتحقسازوکار    یناست. ا  «گیریعلیه گروگان  المللیبین

او اعدام  به  را مورد    یریگگروگانجرم    ادیقاز مص   مداوم  این  قرار دهد   بررسیاست  انجام   اتیتحقیقسازوکار  .  برای  مؤثر  اختیارات  دارای  باید 

موجب شده که    فراگیری جو مصونیت در ایران  . با توجه بهبه همکاری  مقامات دولتی  ه، از جمله اختیار برای وادارکردن همد باشدهای خوبررسی

طور ای باید بهطرفانهالملل معتقد است که چنین تحقیقات مستقل و بی عفو بین  8، ی پاسخگو نباشندالمللجنایات بین  در قبالمقامات سابق و فعلی  

 ها وارد شده، صورت پذیرد. این فشار بر آنعنوان کشورهایی که به  ،سوئد و بلژیک از سویمشترک یا جداگانه 

علیه   یریگگروگان  درباره ارتکاب جرم  پسندمحکمه  وان بر اساس آن یک پرونده قضاییی به دست آیند که بتقابل قبول   کافی و  مدارکچنانچه  

دست   «یریگگروگان  یهعل  المللیبین  یونکنوانس»خود تحت    المللیبین  طبق تعهدات  ید با یکیو بلژ  ی، مقامات سوئدداد تشکیل  یاحمدرضا جالل

  متهمان   همحاکمو    مظنونان  ییقضا  پیگرد،  قرار بازداشت  صدور  اد متهمان،ددرخواست استر،  کیفری  یقاتحقدستور ت  صدور، که شامل  به اقدام بزنند

 . شودیم

علیه احمدرضا   این جرمگیری، در صورتی که ثابت شود مقامات ایرانی مرتکب  گروگاننسبت به جرم   المللیحساسیت باالی جامعه بینبا توجه به  

فورا با     «گیریعلیه گروگان  المللیبین کنوانسیون  »کشورهای عضو    یه که هم  خواهد بودهستند، ضروری    ارتکاب آن  یا در حال  اندجاللی شده

و مجازات    قضایی   ای برای پیشگیری، تعقیبچندجانبه  و   اقدامات مؤثرچنین باید  ها هم. آنکنند   پاسخگومقامات ایرانی را    کرده و یکدیگر همکاری  

 ها اتخاذ کنند. گیریاینگونه گروگان

 

 

 

 
 استیر»الملل، ؛ عفو بینfa.amnesty.org/__trashed، 2022آپریل  12ی«، پزشک یهااز مراقبت  ان یزندان یکشنده  تیمحروم یبرا تیدر اتاق انتظار مرگ؛ بحران مصون  ماری ب انیزندانالملل، »عفو بین  8

الملل،  عفو بین؛ amnesty.org/en/documents/mde13/4314/2021/fa، 2021جون  19(، MDE 13/4314/2021«، )شناسه رانیدر ا تیاز بحران مصون عی فج ینمود ،ی سی رئ میابراه یجمهور

  افتهیسازمان  تیبازداشت؛ استمرار مصون  نیدهه مرگ در ح کی عقوبت ماندن  یبالملل، »؛ عفو بین bit.ly/3Nq6AvE، 2021نوامبر  11متحد«،  ملل سازمان  اعضای کردن بیدار برای زنگی آبان مردمی »دادگاه

 bit.ly/3MnEH7w،  2021سپتامبر  15«، مرتکبان شکنجه از مجازات

https://fa.amnesty.org/__trashed
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 جویانهی مورد اعدام تالفحکومتی در  یهارسانه  هشدار

گفت »از طریق منابع آگاه شنیده  در ایران به طور همزمان مطالبی مشابه منتشر کردند که می  حکومتی  یهرسان  ین، چند1401اردیبهشت    14در  

 9شده که حکم اعدام احمدرضا جاللی در دستور اقدام قرار گرفته و این حکم حداکثر تا آخر اردیبهشت ماه جاری اجرا خواهد شد.«

یلگران سیاسی معتقدند که دولت ایران با اجرای حکم احمدرضا جاللی، ضمن ها به شکلی یکسان نقل قول کردند که »برخی تحلهمان مقاله

 اجرای یک حکم قضایی الزم االجرا، امکان اقدامی دیگر مشابه بازداشت حمید نوری را از دولت سوئد سلب خواهد کرد.«

شناخته های سیاسی  در ایران در مورد پرونده  حکومتیهای  های رسانهگزارش که    وجود دارد  ایترده، اتفاق نظر گسمردم و کارشناسان  میاندر  

 شوند.منتشر می کشوربا هماهنگی نزدیک با قوه قضائیه و دستگاه اطالعاتی و امنیتی   شده

به    دوتابعیتی  افراد  اتباع خارجی و  و استفاده از  بازداشترویه    بار دیگراردیبهشت    14الملل بر این باور است که مقاالت منتشر شده در  عفو بین

  ین همچن حکومتی یهامقاالت رسانه  10. کندآشکار می را عنوان سالحی برای سرکوب سیاسیاز مجازات اعدام به ه مکرراستفاد عنوان اهرم فشار و

 سایر محاکمه  و    یریدستگ  بازدارنده در رابطه با  تاثیر  تواندیم  یاحمدرضا جالل  جویانهفیتال  اعدام  ،یرانیاز نظر مقامات ا  که چطور  دهندمینشان  

 داشته باشد.  یندهدر آ یجهان یتبر اساس اصل صالح یرانیا و مسئوالن  مقامات

 ی نور یداز محاکمه حم یرانیخشم مقامات ا

جهانی علیه یک متهم ایرانی مطرح   قضایی  اساس اصل صالحیت بر    کیفری  هیک پروندکه    این نخستین باری است  حمید نوری در سوئد  همحاکمبا  

که طی آن هزاران تن از ،  1367در سال    زندانیان   کشتارشود. همچنین پس از چندین دهه مصونیت سیستماتیک، این اولین بار است که  می

مخفیانه اعدام شدند، از طریق یک محاکمه    و   فراقضایی   و به صورت  مورد ناپدیدسازی قهری قرار گرفته  زندانیسیاسی    و دگراندیشان  مخالفان

بر جزئیات   ایسابقهبی  به شکلای را به خود جلب کرده و  این محاکمه توجه عمومی گسترده  ،به همین دلیل 11.گیردمورد رسیدگی قرار میکیفری  

 12.نور تابانده است ،نگاه دارند  یمخفآن را  اندسعی داشتهها دهه یبرا ییرانکه مقامات ا 7136سال  کشتارهای

»گروهک   توسط  کهخوانده    »طراحی«یک  این محاکمه را    ،ایران  جمهوری اسالمی  انکار و تحریف، وزارت امور خارجه  دارسابقهمطابق با الگوهای  

 13.صورت گرفته است بر اساس »یکسری داستان و مستندسازی و شاهدسازی دروغی«و   منافقین« 

 
،  2022می  4 شود«، ؛ خبرگزاری فارس، »حکم احمدرضا جاللی تا پایان اردیبهشت اجرا می bit.ly/3PjP6TB، 2022می  4خبرگزاری ایسنا، »اجرای حکم احمدرضا جاللی تا پایان اردیبهشت«،   9

bit.ly/3LcOmfC« ،2022می  4«، اجرای  حکم احمدرضا جاللی تا پایان اردیبهشت ؛ سایت الف ،bit.ly/3LcOmfC 
، 2020جوالی  Two Kurds executed amid increasing use of death penalty as weapon of repression” ،15“الملل، عفو بین 10

amnesty.org/en/latest/news/2020/07/iran-two-kurds-executed-amid-increasing-use-of-death-penalty-as-weapon-of-repressionروح خبرنگار اعدام الملل، »؛ عفو بین  

 Fears mounting for detained Ahwazi Arabs amid reports of secret executions” ،13“الملل، ؛ عفو بین bit.ly/3FW19Ci، 2020دسامبر  12بیان«،  آزادی به «مرگبار ایهجمه » زم؛ اهلل

 amnesty.org/en/latest/news/2018/11/iran-fears-mounting-for-detained-ahwazi-arabs-amid-reports-of-secret-executions-2، 2018نوامبر 
 . documents/mde13/1406/2019/fa/amnesty.org/en ،2019 نوامبر 14 ،(MDE 13/1406/2019 شناسه) «67 کشتار قربانیان برای عدالت سوی به مهم هایگام » الملل،بین  عفو 11
، 2018دسامبر  4(، MDE 13/9421/2018« )شناسه که همچنان ادامه دارد تیبشر  هیعل  یت جنای – 67اسرار به خون آغشته: کشتار الملل، »عفو بین  12

amnesty.org/en/documents/mde13/9421/2018/en 2019آگوست  28است«،  بسته ایران در قهری هایناپدیدسازی  گسترده بحران روی به را خود چشم الملل، »جهان؛ عفو بین  ،

bit.ly/3wBQgkP شناسه حقوق بشر یالملل ن یب نیبه قوان  رانیکامل ا ییاعتنا یاست بر ب یدییتا 67درباره کشتار  یپورمحمد یاظهارات مصطف»الملل، ؛ عفو بین( »MDE 13/0815/2019 ،)30   جوالی

2019 ،faamnesty.org/en/documents/mde13/0815/2019/ 
 bit.ly/3NdC6gm ،2021آگوست  23«،  تهران در پنجشنبه پاکستان خارجه وزیر/ندارد نظامی راهکار افغانستان :زادهخطیب خبرگزاری فارس، » 13
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  ه معاون وزیر امور خارجه و مدیر اروپای غربی، سفیر سوئد در تهران را احضار کرد  ،1401اردیبهشت    11ایران، در    حکومتیهای  به گزارش رسانه 

  همعاون وزیر امور خارجه، محاکمد.  نو خواستار آزادی وی شو  کرده مطرح    را  نسبت به محاکمه حمید نوری  مقامات ایران  جدی  اعتراضمراتب  تا  

و ضمن   صورت گرفته «14»تحت تأثیر اقدامات و القائات کذب و جعلی گروهک تروریستی منافقینکه    خواند  «نمایش سیاسی»حمید نوری را یک  

 15.دانست «علیه جمهوری اسالمی معاندانه سازیفضا کردن این دادگاه آن را تالشی برای »محکوم 

 یران و سابق ا یفعل مسئوالن  علنی غیرت اظهارا

در تهران، به وکالی احمدرضا جاللی    ، مقامات اجرای احکام1401اردیبهشت    17الملل، در تاریخ  بنا بر اظهارات همسر احمدرضا جاللی به عفو بین

افزودند  مقامات  و »در اسرع وقت« اجرا خواهد شد.    قطعی استاعالم شده،  حکومتی  های  طور که در رسانه اعالم کردند که حکم اعدام وی همان

حمید نوری، سوئد به خیل    محاکمهدستگیری و  ند، اما با  تبه تعویق انداخ  1399، حکم اعدام احمدرضا جاللی را در آذر  «حسن نیت»که پیشتر با  

  برای  احمدرضا جاللی  و این امر گزینه دیگری جز اجرای حکم اعدام  »دشمنان« ایران پیوسته و برای جمهوری اسالمی ایجاد »دردسر« نموده

 باقی نگذاشته است.  مقامات

مقامات    اینکهبر    یمبن دهندی ارائه م  یشتریب  شواهد  منتشر شد،  حکومتی  هایدر رسانه  1401  یبهشتارد  14که در    یمقاالت  در کناراظهارات    ینا

 ی عدالت در سوئد و وادار نمودن مقامات سوئد  یرکردن مسجهت منحرف   یزنبه عنوان اهرم چانه   یاز جان احمدرضا جالل  استفادهحال    در  یرانیا

 قرار دارد. جویانهتالفیخطر اعدام  معرض احمدرضا جاللی درد که نکنچنین تأیید می. این اظهارات همهستند ،ینور یدحم یبه آزاد

احمدرضا جاللی در زندان   بار به  حداقل یک  ،از چندین منبع معتبر دریافته است که چندین مقام قضایی و اجرایی در ایرانبه عالوه    المللعفو بین

احمدرضا جاللی را در ازای    خواهندمیاند که مقامات ایرانی  عنوان نموده  اند،اقدام کردهاز جان و حقوق او    حمایتدر    که  افرادیبه    بار  ینو چند

از اعالم    و رعایت اصول محرمانگی،  الملل برای حفظ امنیت منابع خودیا حمید نوری در سوئد مبادله کنند. عفو بینو/اسداهلل اسدی در بلژیک  

 کند.ت آوردن این اطالعات خودداری میهویت منابع و چگونگی به دس

ضبط نموده و در    1397در اسفند  آن را   16امنیتی سابق به نام مسعود مولوی  مامورالملل همچنین دو پیام صوتی دریافت نموده که یک  عفو بین

شود  صوتی، صدای مسعود مولوی شنیده می هایپیامدر این   .«دارندبه مبادله احمدرضا جاللی   یدتمایل زیاکند که مقامات ایران »ادعا می هاآن 

اظهار می به دنبال »مبادله«معاونت  کند منبعی که در  که  ایرانی  تأیید نموده که مقامات  به کار است،   ضد جاسوسی وزارت اطالعات مشغول 

کند  میو تأیید    ندکای با دولت بلژیک مطرح  را به گونه  مسألهاین  بایست  کند که همسر احمدرضا جاللی میعنوان می او  .هستند  احمدرضا جاللی

 است.« اند همین هداشت نگه[ زنده]را [ احمدرضا جاللی ]این همه سال او ]مقامات ایرانی[ ی که که »دلیل

 

 

 
سال  ضایی فراق یهاو اعدام های قهریسازی د یناپد انی کند. قربانی و اعضا و هواداران آن استفاده م رانیخلق ا نیاشاره به سازمان مجاهد یبرا رانیا جمهوری اسالمی اصطالح موهن است که مقامات کی نیمنافق  14

 – 67 کشتار: آغشته خون به ، »اسرارالمللن یعفو ب رجوع کنید به شتری اطالعات ب یاعدام شدند. برا زیمخالف چپ ن یهابه گروه  هوابست یبودند، اما صدها زندان  رانیخلق ا نیمجاهدسازمان   هوادارانعمدتا از  1367

 amnesty.org/en/documents/mde13/9421/2018/fa ،2018دسامبر  4(، MDE 13/9421/2018«، )شناسه که همچنان ادامه دارد تیبشر هیعل  یتجنای 
 bit.ly/3sA9eah ،2022می  1«، شود آزاد نوری حمید /خارجه وزارت به  تهران در سوئد سفیر احضارخبرگزاری فارس، » 15
 Exclusive: Iranian diplomats instigated killing ofبرای اطالعات بیشتر رجوع کنید به: رویترز،. شد کشته گلوله ضرب به ترکیه استانبول در مشکوکی شرایط در 2019 نوامبر در فرد این 16

dissident in Istanbul, Turkish officials say ،27  2020مارس، reuters.com/article/us-turkey-iran-killing-exclusive-idUSKBN21E3FU 
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 یرانیمقامات ا علنی و اظهارات یعوقا یرس ی زمانهم 

های اسداهلل اسدی یا حمید نوری و همچنین پرونده  در  کلیدی  مقاطعاحمدرضا جاللی با    وضعیتدر    مهم، تحوالت  1399 پاییزحداقل از اواخر  

 است.  شدهزمان  مبادله زندانیان همبر مبنی   مقامات ایرانی  پیشنهادهای علنی

اجرا خواهد شد. این انتقال درست   هیک هفت  ظرف، احمدرضا جاللی به سلول انفرادی منتقل و به او اعالم شد که حکم اعدامش  1399آذر    4در  

  آذر، مقامات دادستانی در بلژیک برای این دیپلماتِ  9آذر صورت گرفت. دو روز بعد، در    7اسداهلل اسدی در بلژیک در    هچند روز پیش از آغاز محاکم

 سال حبس کردند.  20تقاضای  شدهمتهم

جاللی به تعویق افتاد. روز بعد، محمدجواد ظریف، وزیر    احمدرضا  اعدام  حکم  رایاج  المللی،بین  های گستردهبه دنبال پیگیری  1399آذر    12در  

زندانیان اشاره کرد. او گفت: »پیشنهادهای متعددی از سوی ایران روی   هبه تمایل ایران برای مبادل  ،عمومی  هبرناموقت ایران، در یک  هامور خارج

توانند  ها میآن   یه... همشوندنگهداری میام. زندانیان ایرانی به طور غیرقانونی در اروپا  میز است... من پیشنهاد تبادل جهانی زندانیان ایرانی را داده

  همین   حتیتوانیم  میما    این امر را صورت بدهیم. فردا  توانیم همین  ما می.  حرکتی متقابل استهای خود برگردند و ایران آماده  خانواده  آغوش  به

 17.« آن را عملی کنیمامروز 

زندان اوین، که    209بند  های انفرادی  یکی از سلول، مأموران وزارت اطالعات، احمدرضا جاللی را در  1400  فرودین  26  یا  25  تا    1399از آذر  

  جهان با  احمدرضا جاللی  در این دوران مقامات ارتباط  قرار دادند.    سایر آزارهامورد شکنجه و  نگه داشتند و    وزارت اطالعات است،    تحت کنترل

چنین او را مجبور کردند  ها همروزی باعث ناراحتی روحی شدید او شدند. آنداشتن چراغ سلولش به طور شبانهکرده و با روشن نگاه  را قطعبیرون  

 رای بیش از پنج ماه روی یک پتوی نازک روی زمین بخوابد. که ب

صورت گرفت.  ای در وین  همزمان با از سرگیری مذاکرات هسته  1400  ند عمومی در اواخر فرودینبانتقال احمدرضا جاللی از سلول انفرادی به  

تا    17برگزار شد. دور اول مذاکرات از    1394ای سال  توسط اتحادیه اروپا برای بازگرداندن ایران و آمریکا به توافق هسته  این دور جدید از مذاکرات

زندانیان را تکرار    هخود به مبادل  تمایل انجام شد. در این دوره، مقامات ایرانی دوباره به طور علنی    فروردین   31تا    26و دور دوم آن از    فرودین   20

هاوس گفت که جمهوری کالب  برنامهزاده، سخنگوی وزارت امور خارجه ایران، در یک  ، سعید خطیب1400فروردین    31د. به عنوان مثال، در  کردن

اتهامات  به دلیل  زمان زندانیان ایرانی را که »« است که آزادی همهمه زندانیان در برابر همه زندانیانگسترده »  تبادلمند به یک  اسالمی ایران عالقه

  18. تضمین کند،  برنددر بند به سر می  « در استرالیا، ایاالت متحده آمریکا و کشورهای اروپای غربیواهی

این بار عمدتا بر1401اواسط اردیبهشت  در   ابزاری برای اعمال فشار،  به اعدام به عنوان  از تهدید  ایرانی بار دیگر  مقامات    ای فشار بر، مقامات 

تاریخی حمید نوری    همحاکم  همزمان با آخرین روز  الوقوع احمدرضا جاللیاعدام قریبدرباره    حکومتیهای  رسانه  هشدار  استفاده کردند.سوئدی،  

 .کردند حبس ابد مجازاتتقاضای  اردیبهشت برای حمید نوری 8تنها چند روز پس از آن منتشر شد که مقامات دادستانی سوئد در  ودر سوئد 

 
. در خارج از کشور سوال شد  ی زندانیرانیبا سه ا که به ناحق زندانی بود،  ییای استرال-ی سیدانشگاه انگل  استاد کیدر آن زمان که مبادله  ریبا اشاره به تحوالت اخ انیدر مورد موضوع مبادله زندان  فی از محمدجواد ظر 17

 .30:43، دقیقه youtube.com/watch?v=-fmkcB37JfE، 2020دسامبر  3وگو با محمدجواد ظریف، ، گفت Instituto per gli Studi di Politica Internazionale (ISPI)نگاه کنید به 
dates-trial-sets-theguardian.com/world/2021/apr/21/iran- ،2021 آپریل trial dates for dual nationals before nuclear deal talks in ViennaIran sets ، 21 گاردین،  18

for-dual-nationals-before-nuclear-deal-talks-in-vienna چین«،   و  ایران ساله 25 توافق /عربستان-ایران مذاکرات جزئیات /وین مذاکرات وضعیت تشریح |هاوسکالب در  زادهیبخط اقتصاد نیوز، »؛

 bit.ly/3PrYvIR، 2021 آپریل 22
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شده بین  زاده، سخنگوی وزارت امور خارجه ایران، در کنفرانس مطبوعاتی هفتگی خود ابتدا ارتباط گزارش، سعید خطیب 1401  شتاردیبه  19در  

خواهد ارتباط  حمید نوری و احمدرضا جاللی را تکذیب کرد، اما سپس ادعا کرد که »اگر ارتباطی هم هست این طرف سوئدی است که می هپروند

»ناعادالنه« حمید نوری دست  محاکمهطور القا کرد که مقامات سوئدی با وی همچنین این 19«اندازد.موضوع ما را به شک می را برقرار کند و این 

دولت این کشور باید هرچه زودتر »:  کرد  عنوان  سوئد  دولت  هاند. او دربارگیری برای وادار کردن ایران به آزادی احمدرضا جاللی زدهبه عمل گروگان

احمدرضا   که  اضافه کردشود.« سعید خطیب زاده  جاللی فراموش میه  ها موضوع و پروندکند که با این گروکشینمسیر درست بازگردد و فکر  به  

 »درخواست بازنگری کرده که در حال بررسی است«، اما مشخص نکرد که کدام ارگان و بر چه اساسی مشغول انجام این بررسی است. جاللی

 احمدرضا جاللی با حمید نوری   تبادلقضائیه ایران، در نشستی خبری در مورد    ۀهلل خدائیان، سخنگوی قواذبیح،  1401  اردیبهشت  20روز بعد، در  

است. آقای جاللی    گناه و محاکمات ایشان نامشروعاین دو ارتباطی با هم ندارند. آقای حمید نوری بیپاسخ داد: »چنین  او    قرار گرفت و  سوال  مورد

براساس حکم صادره اقدام   قضائیهدو سال قبل از ایشان بازداشت شده و حکم قطعی در موردش صادر شده است. بحث مبادله مطرح نیست و قوه 

 20«.خواهد کرد

حمید نوری و احمدرضا   هگفت که پروند   ایرسانه  مصاحبه  یک  ایران، در  قضائیهقوه    حقوق بشر  ستاد آبادی، دبیرکل  در همان روز، کاظم غریب

آبادی از سوئد ایران است. کاظم غریب  جمهوری اسالمی  مربوط به امنیت ملی  موضوعات« سوئد در قبال  ایمخاصمه   رویکرد»  هدهند جاللی نشان

از   حمایت«  ه طرفیت وبد انتقاد کرد و گفت که سوئد »خوانبه دلیل »میزبانی« از سازمان مجاهدین خلق ایران که او یک »گروهک تروریستی«  

آبادی  «. کاظم غریبکرده است  ای برای محاکمه نظام جمهوری اسالمی ایرانبهانه»  را  تشکیل داده است و آنحمید نوری را  ه  پروند  این گروه

احمدرضا جاللی با مقامات اطالعاتی اسرائیل نقش داشته و مدعی شد که سوئد در تسهیل دیدارهای    پرداختاحمدرضا جاللی    ه سپس به پروند

تمامی امکانات خود را برای مقابله با  که سوئد »آبادی در پایان با بیان اینکاظم غریب  .است  کرده   ایجاد  »پایگاه«  ایران  ملی  امنیت  و علیه  است

پیشنهاد کرد که روابط ایران با سوئد باید بر  در روابط تلقی شود و    «کشور صادقی»تواند  که سوئد نمی  گفت  «جمهوری اسالمی ایران بسیج کرده

 21این اساس تعدیل و احتماال کاهش یابد. 

 سال  ایاروپا، طی یک سفر دو روزه به تهران برای گفتگو در مورد احیای توافق هسته  ه، انریکه مورا، دیپلمات ارشد اتحادی1401اردیبهشت    23در  

زاده، سخنگوی وزارت  ، سعید خطیب 1401اردیبهشت    26سه روز بعد، در   22مدرضا جاللی »به دالیل بشردوستانه« شد. ، خواستار آزادی اح1394

ممکن است  اجرای آن  گفت که  امور خارجه ایران، در یک کنفرانس مطبوعاتی مجددا تاکید کرد که حکم اعدام احمدرضا جاللی قطعی است اما  

این موضوع   ]است و[  قضائیهاند اجرای حکم در زمان دیگری انجام شود که در حال بررسی در قوه  داشته   »درخواست  به تعویق بیفتد. وی گفت:

 23. کرده است طرح.« وی توضیح نداد که چه کسی این درخواست را کنندرا پیگیری می

 20  مجازاتزمان با تأیید محکومیت اسداهلل اسدی و  به این سو هم  1401اردیبهشت    14تشدید تهدیدها برای اجرای اعدام احمدرضا جاللی از  

زاده، سعید خطیب  که  401اردیبهشت    26  روز. در نشست مطبوعاتی  ه استبودنیز    1401اردیبهشت    15دادگاه تجدیدنظر در    توسطسال زندان او  

احمدرضا جاللی با اسداهلل  ه  ، از او سوال شد که آیا احتمال مبادلخبر داداحتمال تعویق اعدام احمدرضا جاللی    از  وزارت امور خارجه ایرانسخنگوی  

 
 bit.ly/3wyXNAS، 2022می  9«، ستی ن "یجالل"و  "ینور"دو موضوع  نیب  یاست/ ارتباط امی انتقال پ "مورا" ژهی: کار وزادهب یخطخبرگزاری ایسنا، » 19
 bit.ly/3LycLgd، 2022می  10ی«، و نور ی از جعفرزاده/ رد ارتباط پرونده جالل  بافیقال  تیشکا /یل یمهرشاد سه حکم  اتیجزئ» برگزاری ایسنا،  20
 bit.ly/3sIq4nC، 2022می  10کردند«، می  برهنه زن، هایپلیس مقابل در را نوری حمید: آبادی، »غریب 24اقتصاد 21
 . اصل توییت به زبان انگلیسی:  twitter.com/enriquemora_/status/1524980856246439937?s=20&t=UYV_lprCv_CaeRDsXQzKzg،2022می  13، ر توییتپست انریکه مورا،  22

“While still waiting for continuing my trip to Brussels I want to underline that in Tehran I raised the need to stop execution of #AhmadrezaDjalali and 
asked for his release on humanitarian grounds.” 

 bit.ly/3yHWvX0 ،2022 می 16 ،«هستیم  واشنگتن سیاسی تصمیم منتظر /است نشده متوقف وین مذاکرات: زادهخطیب » ایسنا، خبرگزاری  23

https://bit.ly/3sIq4nC
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الذکر در مورد پرونده حمید نوری در با این حال، مانند اظهارات فوق  24. زاده از دادن پاسخی سرراست طفره رفتاسدی وجود دارد. سعید خطیب

اند تا ایران را وادار به آزادی احمدرضا جاللی کنند که  چنین القاء کرد که مقامات بلژیکی اسداهلل اسدی را گروگان نگه داشته  وی  اردیبهشت  19

واقعا  « و »نیست قبول  قابل  هاگروکشی برخی» افزودوی  25ان« دستگیر شده بود. به گفته او چندین سال قبل به دلیل »اقدام علیه امنیت ملی ایر

کنند و نمایش  شوند، هیاهو میهای اروپایی برای مجرمین، تبهکاران باسابقه و جاسوسان که با نقشه وارد ایران میسف است که دولتأ باعث ت 

 کنند.« برگزار می

 استراتژی دو دهده بازتاب ، به این سو 1401اردیبهشت  14از  حکومتیهای مبهم و متناقض مقامات ایرانی و رسانه اظهارات ،المللعفو بیناز نظر 

قطعی است و به  احمدرضا جاللی  کنند که حکم  برخی از مقامات اعالم می،  این استراتژیبر اساس  .  استآنها در مورد احمدرضا جاللی    وجهی

 فرصت که هنوز    رسانندتلویحا این پیام را می،  وابسته به حکومتهای  ، از جمله رسانهحکومتیت یا نهادهای  و سایر مقاما  خواهد شدزودی اجرا  

 های مقامات ایرانی، احمدرضا جاللی به عنوان انتقام اعدام خواهد شد. نشدن خواسته در صورت برآورده کنند که مذاکره هست و تهدید می

 یران به ا یرضرویاز انجام سفر غ یکشور سوئد به خوددار یهتوص

،  1401اردیبهشت    28سوئد در تاریخ    دادستانی مقامات  از سوی  حبس ابد برای حمید نوری  درخواست مجازات    طرحساعت پس از    24کمتر از  

دولت   26سفر غیر ضروری به ایران خودداری کنند.«امنیتی از هرگونه    یل شرایطتوصیه کرد تا »به دل  رسما  به شهروندانش  وزارت امور خارجه سوئد

د. مسافران خارجی ممکن  نغیرقانونی باشخود  شوند ممکن است  و تفسیرهایی که از قانون می  اجرای قانونافزود: »سوئد در توصیه رسمی خود  

 .«و محاکمه شوندبازداشت  یل روشناست به شکل خودسرانه و بدون دال

اند که شهروندانشان در دهد مقامات سوئدی به طور ضمنی این مسأله را به رسمیت شناخته نشان می  انتشار آن زمان  و    رسمی  این توصیه  صدور

 دادگاه حمید نوری قرار دارند.     یهخطر بازداشت خودسرانه و تبدیل شدن به اهرم فشار میان ایران و سوئد بر سر مسال

   یکیمقامات بلژ  اظهارات علنی

گیری جرم گروگان  توان مصداق را میوی    اعدام اند که بازداشت احمدرضا جاللی و تهدیدات مداوم به  مقامات بلژیکی به طور رسمی تأیید نکرده

مقامات ایرانی از   که  اندمورد، تلویحا به این موضوع اشاره کردهدر حداقل سه  در    ، آنهامطلع است  المللعفو بینبا این حال، تا آنجا که  .  دانست

 کنند. زنی برای آزادی اسداهلل اسدی استفاده میچانه ابزاربه عنوان  احمدرضا جاللی

در  ی  پارلمانسیون  ، تنها چند روز پیش از صدور رای دادگاه برای اسداهلل اسدی، یکی از اعضای پارلمان در جلسه کمی1399بهمن    15در تاریخ  

اسداهلل اسدی    از بلژیک خواسته است کهایران  جمهوری اسالنی  پرسید که آیا  ، وینسنت وان کوئیکنبرن،  بلژیک  دادگستریدادگستری از وزیر    امور

توانم وارد جزییات شوم. اما به طور کلی این مساله . وزیر دادگستری چنین پاسخ داد: »متوجه هستید که من نمیمبادله کند با احمدرضا جاللی  را  

 27است.« انفشار آوردن برای توافق و مبادله زندانیمایل به ایران  رژیم صحیح است که

 
 bit.ly/3wlCfci، 2022می  16«، طفره رفت یو اسداهلل اسد ینور دی با حم یاحمدرضا جالل همبادل ۀبه مسئل  ییزاده از پاسخگو بیخطخبرگزاری رادیو فرانسه، »  24
 bit.ly/3yHjGAT، 2022 می 16«، ایران دستور کار جدیدی برای پیگیری وضعیت »اسداهلل اسدی« داردخبرگزاری مهر، » 25
non-against-krisinformation.se/en/news/2022/ pril/advisory- ،2022 آپریل essential travel to Iran”-“Advisory against non، 29 کریس اینفورمیشن دات اس ای، 26

essential-travel-to-iran  
 . اصل اظهارات به زبان هلندی:9.02، بخش 15، پاراگراف dekamer.be/doc/CCRI/pdf/55/ic363.pdf، 2021فوریه  COM 363CRIV 55  ،3ی، گزارش در امور دادگستر  یپارلمان ونیسی کم 27

https://www.dekamer.be/doc/CCRI/pdf/55/ic363.pdf
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، سوال مشابهی پرسیده  ویلمِسامور خارجه، از وزیر امور خارجه بلژیک، سوفی    پارلمانی در  در طی جلسه کمیسیون  ،1399اسفند    12در تاریخ  

  دکتر احمدرضا جاللی از موضوع دادگاه دیپلمات  مسئله،  ه استها توضیح دادرسانه تر وزیر دادگستری در  شد. او پاسخ داد: »همان طور که پیش

از  که    از این دارداستفاده از کلمات »برای بلژیک« نشان   28. ست. برای بلژیک، این ها دو مسأله مجزا هستند و ارتباطی به هم ندارندا  ایرانی مجزا

که برای ایران، برخالف بلژیک، این دو مسأله ممکن است به  دریافت متفاوتی از شرایط دارند و اینایران و بلژیک    ،وزیر امور خارجه بلژیکنظر  

 یکدیگر مرتبط باشند.   

در خصوص دیدار وی  سوأالتی بلژیک،  ه، وزیر امور خارجویلمِسای به سوفی یکی از اعضای پارلمان در بلژیک در نامه ،1400اسفند  27اخیرا در 

 هوزیر امور خارج از    . در این نامهپرسید  1400بهمن    30کنفرانس مونیخ به تاریخ    حاشیهدر    ، امیرحسین عبداللهیانرجه ایرانبا وزیر امور خا

که در خالل جلسه، موضوع اسداهلل اسدی و »امکان توافق بر سر مبادله« وی با احمدرضا جاللی به   کند یید میأه شده است که آیا تپرسید بلژیک

که او »تمام مدت  کند که مبادله اسداهلل اسدی هرگز اجرا نخواهد شد« و اینکه آیا دولت بلژیک »ضمانت میمطرح شده است و این  طور صریح

  29محکومیت خود را در زندان در بلژیک سپری خواهد کرد.«

: »حتما متوجه افزودر مطرح شده است و سپس  یید کرد که پرونده اسدهلل اسدی در جریان دیداأ تخود    مکتوب  در پاسخ بلژیک  وزیر امور خارجه  

نظر دهم. هیج چارچوب قانونی که اجازه مبادله زندانیان را بدهد    بلژیک  قضائیه، مایل نبودم که درباره تصمیم قوه  خودی  هبه نوب  هستید که من، 

  در جریان دیدار   موضوع مبادله اسدهلل اسدی با احمدرضا جاللی   که   ه استتکذیب نکرد  وزیر امور خارجه بلژیک  در پاسخ خود،  30وجود ندارد.« 

  بر اساس قوانین بلژیک، امکان   تاکید شده است و اینکه  قضائیهاستقالل قوه  موضوع    که از طرف او، بر  ه استمطرح شده است اما وی مشخص کرد

 .وجود ندارد یتبادل چنین

 یجالل احمدرضا یبرا یکبلژ اقدامات

اعتراض   1395در دانشگاه فرایه بروکسل بود. به دلیل این سابقه، بازداشت وی در سال    مدیریت بحرانجاللی استاد مهمان در رشته  احمدرضا  

 کارزارهای در بلژیک برای آزادی وی    یحقوق بشر  نهادهای، همراه با  ش همکاران او و دانشجویان دانشگاه  برانگیخت ودر بلژیک    راعمومی    افکار

 اند. المل بلژیک بر این باور است که تا کنون بیش از صد و سی هزار نفر در بلژیک برای آزادی وی تالش کردهبه راه انداختند. عفو بین عمومی

 احمدرضا جاللی و صدور حکم اعدام برای او را محکوم  هبازداشت خودسران  های متعدد، با تصویب قطعنامهای و فدرال در بلژیک  های منطقهپارلمان

 31ند. اهشد اوو خواستار آزادی  هکرد

 
 “Mevrouw Samyn, u zal begrijpen dat ik op uw eerste vraag niet in detail kan ingaan. In het algemeen is het wel correct dat het Iraanse regime graag 
aanstuurt op een deal of een gevangenenruil.” 

 فرانسه:  زبان به . اصل اظهارات01.05 بخش ،5 پاراگراف ،dekamer.be/doc/CCRI/pdf/55/ic394.pdf ،2021 مارس CRIV 55 COM 394، 2 گزارش خارجی، امور در  پارلمانی کمیسیون 28

 “Comme le ministre de la Justice l'a déjà expliqué dans les médias, la situation du docteur Ahmadreza Djalali est distincte du procès contre les 
diplomates iraniens. Pour la Belgique, il s'agit bien de deux dossiers distincts qui n'ont aucun lien l'un avec l'autre.” 

29, 18 March 2022, Législature : 55 -, Question et réponse écrite n° : 0630 La Chamber.be 

https://www.dekamer.be/kvvcr/showpage.cfm?section=qrva&language=fr&cfm=qrvaxml.cfm?legislat=55&dossierID=55-Bxxx-1183-0630-
2021202214698.xml 

30, 18 March 2022, Législature : 55 -, Question et réponse écrite n° : 0630 La Chamber.be 

https://www.dekamer.be/kvvcr/showpage.cfm?section=qrva&language=fr&cfm=qrvaxml.cfm?legislat=55&dossierID=55-Bxxx-1183-0630-
2021202214698.xml 

،  2020شد. در دسامبر   بیتصو سنا)پارلمان فدرال( و  ندگانیمجلس نما، پارلمان جامعه فرانسه ، بروکسل تختی پارلمان منطقه پا، پارلمان والون ،پارلمان فالندردر  هاییقطعنامه ، 2017عنوان مثال، در سال  هب 31

پارلمان   ی، روسا 2022شد. در ماه مه تصویب  پارلمان جامعه فرانسه، بروکسل  تختی پارلمان منطقه پا، پارلمان والون ،فالندر ارلمانپ، پارلمان فدرالدر  یدیجدهای قطعنامه  افت،ی شیبه اعدام افزا  دیکه تهد یزمان

 . دی رس بیدر پارلمان فالندر به تصو  ی نیزدی جد قطعنامه کردند و های خود در حمایت از احمدرضا جاللی را اعالمدرخواست  فدرال مجددا

https://www.dekamer.be/kvvcr/showpage.cfm?section=qrva&language=fr&cfm=qrvaxml.cfm?legislat=55&dossierID=55-Bxxx-1183-0630-2021202214698.xml
https://www.dekamer.be/kvvcr/showpage.cfm?section=qrva&language=fr&cfm=qrvaxml.cfm?legislat=55&dossierID=55-Bxxx-1183-0630-2021202214698.xml
https://www.dekamer.be/kvvcr/showpage.cfm?section=qrva&language=fr&cfm=qrvaxml.cfm?legislat=55&dossierID=55-Bxxx-1183-0630-2021202214698.xml
https://www.dekamer.be/kvvcr/showpage.cfm?section=qrva&language=fr&cfm=qrvaxml.cfm?legislat=55&dossierID=55-Bxxx-1183-0630-2021202214698.xml
https://docs.vlaamsparlement.be/pfile?id=1352049
https://docs.vlaamsparlement.be/pfile?id=1352049
https://docs.vlaamsparlement.be/pfile?id=1352049
https://docs.vlaamsparlement.be/pfile?id=1352049
https://docs.vlaamsparlement.be/pfile?id=1352049
https://www.senate.be/www/webdriver?MItabObj=pdf&MIcolObj=pdf&MInamObj=pdfid&MItypeObj=application/pdf&MIvalObj=100663816
https://www.dekamer.be/FLWB/PDF/55/1684/55K1684003.pdf
https://www.vlaamsparlement.be/nl/parlementaire-documenten/parlementaire-initiatieven/1409252
https://www.parlement-wallonie.be/pwpages?p=doc-recherche-det&iddoc=100538
http://weblex.brussels/data/crb/doc/2020-21/140458/images.pdf
https://www.pfwb.be/le-travail-du-parlement/doc-et-pub/documents-parlementaires-et-decrets/documents/001676426
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کرده، او را عفو کنند و    لغواند که حکم اعدام احمدرضا جاللی را  و خصوصی از مقامات ایرانی خواسته   علنیبه طور    بارها نیز  دولت بلژیک  ات  مقام

کمی پس از آنکه احمدرضا جاللی به اعدام محکوم شد،    ، 1396  آذر  های پزشکی مورد نیاز وی را فراهم کنند. در مراقبتاز زندان،    تا زمان آزادی

امور خارجه وقت وزیر وقت دولت 32رِندرز   دیدیه  ،وزیر  بلژیک  و نخست  بورژواز منطقه فالندری  علنی   33، گیرت  به به طور  عفو  اعطای   خواهان 

 .  شدند احمدرضا جاللی 

جلسه دوطرفه با رییس جمهور وقت ایران، حسن روحانی مطرح   یک  احمدرضا جاللی را در  پروندهل،  یش، نخست وزیر وقت، چارلز م1397در  

   34کرد.

جواد ظریف، خواست تا اعدام  محمد، طی تماس تلفنی از همتای ایرانی خود در آن زمان،  سبلژیک، سوفی ویلمِه  ، وزیر امور خارج1399آذر  در  

 35احمدرضا جاللی را متوقف کنند. 

»ما همیشه در سطح سیاسی درخواست   :اعالم کردچنین  بلژیک    فدرال به پارلمان  ،، الکساندر دی کرو، نخست وزیر بلژیک1401اردیبهشت    15در  

ایم... من شخصا  ایم تا این اعدام اجرا نشود، ما همیشه خواستار تأمین سالمت روانی و جسمی پروفسور جاللی و امکان داشتن تماس با وی بودهداده

  30)فوریه    10ام تا مانع اجرای حکم اعدام شود. به تازگی، در  ام و در آن به روشنی از وی خواسته ای به رییس جمهور سابق روحانی نوشتههنام

اعدام را    ، وزیر امور خارجه ویلمس نیز با همتای ایرانی خود گفتگو کرده و از وی خواسته تا حکم(1401فروردین    6)  مارچ  26و  (  1400بهمن  

 36احمدرضا جاللی با ریس جمهور ایران ابراهیم رییسی گفتگو کند. وضعیتمتوقف نماید.« وی اضافه کرد امیدوار است تا بتواند در خصوص 

ایران علی  ای به رهبر  گزارش داد که وی نامه  فالندر   به پارلمان  رئیس دولت منطقه فالندری بلژیک، یان یامبن،  1401اردیبهشت    23در تاریخ  

 37. ای نوشته و از وی درخواست کرده تا اعدام احمدرضا جاللی را متوقف کند و او را مورد عفو قرار دهدخامنه

 به عنوان اهرم فشار  هایتیو دوتابع یاتباع خارج

مقامات    در ایران،  شود کهظاهر می  یدر شرایط  علیه احمدرضا جاللی   گیری توسط مقامات ایرانیگروگان  جرممبنی بر ارتکاب    شواهد فزاینده

کنند و بدین ترتیب نشان  خارجی بازداشت شده اشاره میاتباع و ها دوتابعیتی و »ارزش« «اهمیت»به طور مداوم به   حکومتیهای دولتی و رسانه

 د. کنناستفاده یا اقتصادی   دیپلماتیک وسیاسی،  پیگیری مقاصد عنوان ابزاری برای بهبازداشت آنها ممکن است از د که ن دهمی

 
 . اصل توییت به زبان هلندی:twitter.com/dreynders/status/941231541908332547، 2017دسامبر  14، پست توییتر، رِندرز  دیدیه 32

“Ik heb de Iraanse ambassadeur gevraagd om gratie te verlenen aan Ahmadreza #Djalali, de VUB-prof voor wie in Iran de doodstraf dreigt.” 
33 Vlaamse Alliantie-Nieuw ،prof in Iran”-“Bourgeois vraagt gratie voor VUB ،13  2017دسامبر ، 

m.n-va.be/nieuws/bourgeois-vraagt-gratie-voor-vub-prof-in-iran    
 .18  ص.،  https://www.dekamer.be/doc/PCRI/pdf/55/ip072.pdf،2020نوامبر  CRIV 55 PLEN 072 ،26مجمع نمایندگان، گزارش  34
، 2020دسامبر  Wilmès belt met Iraanse minister van Buitenlandse Zaken, "lot ter dood veroordeelde Djalali besproken ،2وی آر تی نیوز،  35

vrt.be/vrtnws/nl/2020/12/02/iraans-zweedse-vub-prof-djalali-nog-niet-overgebracht-naar-ander  2020سامبر د 2وزارت خارجه جمهوری اسالمی، پست توییتر، ؛  ،

twitter.com/IRIMFA_EN/status/1334075639201222656?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1334075639201222656%7
Ctwgr%5E%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.vrt.be%2Fvrtnws%2Fnl%2F2020%2F12%2F02%2Firaans-zweedse-vub-prof-djalali-

nog-niet-overgebracht-naar-ander%2F :اصل توییت به زبان انگلیسی . 

“In a phone call w/ FM @JZarif , Belgian Foreign Minister and Deputy Prime Minister Sophie Wilmès condemned the terrorist assassination of Iranian 
scientist Mohsen Fakhrizadeh.The two sides also exchanged views on bilateral consular issues .” 

 www.dekamer.be/doc/PCRI/pdf/55/ip177.pdf، 2022می  CRIV 55 PLEN 177 ،5گزارش  نمایندگان،  مجمع 36
37 Het Laatste Nieuws ،executie van Djalali niet uit te voereJambon vraagt Iraanse leider Khamenei om   ،13   2022می ،-raagtv-hln.be/binnenland/jambon

iraanse-leider-khamenei-om-executie-van-djalali-niet-uit-te-voeren~a6455bc8/?referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2F   

https://m.n-va.be/nieuws/bourgeois-vraagt-gratie-voor-vub-prof-in-iran
https://www.dekamer.be/doc/PCRI/pdf/55/ip072.pdf
https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2020/12/02/iraans-zweedse-vub-prof-djalali-nog-niet-overgebracht-naar-ander/
https://twitter.com/IRIMFA_EN/status/1334075639201222656?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1334075639201222656%7Ctwgr%5E%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.vrt.be%2Fvrtnws%2Fnl%2F2020%2F12%2F02%2Firaans-zweedse-vub-prof-djalali-nog-niet-overgebracht-naar-ander%2F
https://twitter.com/IRIMFA_EN/status/1334075639201222656?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1334075639201222656%7Ctwgr%5E%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.vrt.be%2Fvrtnws%2Fnl%2F2020%2F12%2F02%2Firaans-zweedse-vub-prof-djalali-nog-niet-overgebracht-naar-ander%2F
https://twitter.com/IRIMFA_EN/status/1334075639201222656?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1334075639201222656%7Ctwgr%5E%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.vrt.be%2Fvrtnws%2Fnl%2F2020%2F12%2F02%2Firaans-zweedse-vub-prof-djalali-nog-niet-overgebracht-naar-ander%2F
https://www.hln.be/binnenland/jambon-vraagt-iraanse-leider-khamenei-om-executie-van-djalali-niet-uit-te-voeren~a6455bc8/?referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2F
https://www.hln.be/binnenland/jambon-vraagt-iraanse-leider-khamenei-om-executie-van-djalali-niet-uit-te-voeren~a6455bc8/?referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2F
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-کند که نازنین زاغریوزیر وقت بریتانیا، ثابت میای از دیوید کامرون، نخست، دادستان تهران اعالم کرد که نامه1396در دی ماه  به عنوان مثال،  

به ناحق در ایران بازداشت شده بود، برای بریتانیا مهم    1400  اسفند  25  و  1395فروردین    15 بریتانیایی که بین-ایرانی  هتکلیف، کارمند خیریر

میلیون پوند را برای حل و فصل یک بدهی چند    393.8و پس از این که دولت بریتانیا    1400اسفند    25رتکلیف در  -نازنین زاغری 38بوده است. 

  ی خدمات نظام   ینب  یدهبه سرانجام نرس  به یک معامله تسلیحاتی  ای با ایران پرداخت کرد آزاد شد و اجازه خروج از ایران را پیدا کرد. این بدهیدهه

که در دوران محمدرضاشاه    گشتیبرم  ایرانو وزارت دفاع    –  ی نظام  یحاتفروش تسل  برای  یتانیا وزارت دفاع بر  عهزیرمجمو نهاد    –(  IMS)  المللیینب

 سلب خودسرانه حق آزادیبه بررسی شرایط مربوط به    «گیریعلیه گروگان  المللیبین کنوانسیون  »در چارچوب    المللین. عفو ببود  صورت گرفته

 های آینده منتشر خواهد کرد. های خود را در این زمینه در هفتهرتکلیف و در نهایت آزادی او پرداخته و یافته-نازنین زاغری

ایران به عنوان فردی که    حکومتیهای  ران زندانی بود، نیز بارها در رسانهماه در ای  18آمریکایی که به مدت  -نگار ایرانیجیسون رضائیان، روزنامه

اگرچه دولت ایران، از جمله وزارت امور  از زندان آزاد شد.    1394ماه  در دی  او 39. ه استبرای ایاالت متحده »مهم« و »باارزش« است توصیف شد

تبادل زندانیان   هآمریکایی تنها بخشی از یک معامل-که آزادی جیسون رضائیان به همراه چهار زندانی آمریکایی و یا ایرانی   انداشته دخارجه، اصرار  

و همچنین برخی از مقامات به   به حکومت و یا وابسته حکومتیهای اما رسانه اآمریک در ایران هبوده و نه در ازای آزادسازی منابع مالی مسدود شد

 آزادی اگر    حتیکه    کندمیخاطرنشان    المللبین  عفو 40. اندشدگان را مربوط به هم عنوان کردههای مالی و آزادی بازداشتطور مداوم پرداخت

 نفیرا    دبه گروگان گرفته شده بو  ایرانیمقامات    سویاو از    اینکهامر احتمال    این  ،صورت گرفته باشد  زندانیانتحت طرح تبادل    رضائیان  جیسون

 کند. نمی

از سوی   یزبه عنوان اهرم فشار ن  یو اتباع خارج  هایتیدوتابع  کردنیتر زندانگسترده  هیاز رو  ی حاک  یترو هشداردهنده  تریحاظهارات به مراتب صر

 ی که نگهدار   کرد  یان، یکی از مقامات ارشد سابق سپاه پاسداران با افتخار ب1400فروردین  شده است. به عنوان مثال، در    یانب  یرانمقامات ا  برخی از

 41. سپاه پاسداران است یبرا یپول منبع درآمد  یافتدر یو آزاد کردن افراد در ازا

و    ها یتیاز دوتابع  یخود اعالم کرده است که تعداد  رأی  ینخودسرانه در چند  هایبازداشت  مورد  متحد در، کارگروه سازمان ملل  1396از سال  

 بودن یتیدوتابع   یا  یخارج  یتداشتن تابع  یلشان را مورد بررسی قرار داده صرفا به دلپروندهاین کارگروه  که    یرانشده در ابازداشت  یاتباع خارج

 42اند. مورد هدف قرار گرفته

ها  در مورد »حبس خودسرانه دوتابعیتی  خود  نگرانی  ،1400دی ماه  ی در  ایران در گزارشوضعیت حقوق بشر در  در مورد  سازمان ملل  گر ویژه  ارش گز

تأکید کرده  اش قبلی هایگزارش یکی از در  همچنین وی 43کرده است.های خارجی« را عنوان و اتباع خارجی به عنوان ابزاری برای فشار بر دولت

هایی را در مورد »نگرانی  یا دوتابعیتی  راد خارجیای برای آزادی افوزیر امور خارجه ایران به عنوان گزینه   از سویزندانیان  ه  مبادلپیشنهاد  بود که  

  44کند.« صحت ادعاها و اتهامات وارده توسط دولت علیه افراد بازداشت شده ایجاد می

 
 bit.ly/3lcDjc5، 2017دسامبر  22ی«، زاغر نینازن " دی تهران درباره پرونده جد یدادگستر حیتوضخبرگزاری تسنیم، » 38
 ،2019جوالی  6«، دی»گاندو« را بهتر بشناس  الیجاسوس بزرگ سر» ؛ سایت الف، bit.ly/3wfGC8x، 2019جوالی  9«، انییرضا سونی مبادله ج اتی جزئخبرگزاری فارس، » 39

alef.ir/news/3980415034.html 
  انی آقا دیساز یهم گاندو م  یزاغر نینازن  ی/برا یو روحان  یسی تفاوت مبادله جاسوس در دولت رئ؛ اقتصادنیوز، »bit.ly/3wsxgqk ، 2016ژانویه  19«، فیظر تیبه روا  ییکایآمر انیزندان یآزاد  یماجراافکارنیوز، »  40

 radiozamaneh.com/287660، 2016جوالی   10«، معاوضه شد یران یا یچمدان دالر و هفت زندان  کی با  انیی رضا سونی : جیقدوس یمیکر» ؛ رادیو زمانه، bit.ly/3aaYpVV، 2022مارس  19«، اصولگرا؟
 youtube.com/watch?v=Kxextk8sW3A، 2021آپریل  5داشتیم«،  درآمد دالر میلیارد3سلیمانی قاسم از.. است گرفتن باج و گروگانگیری سپاه درآمد کسب شیوه:عباسی حسنیوتیوب، » 41
،  A/HRC/WGAD/2018/52، سند سازمان ملل 2018سپتامبر  21)جمهوری اسالمی ایران(،  در مورد ژیائو وانگ  52/2018های خودسرانه، رأی شمارهبازداشت در مورد  کارگروه سازمان ملل 42

undocs.org/A/HRC/WGAD/2018/52 سپتامبر   22در مورد سیامک و محمد نمازی )جمهوری اسالمی ایران(،    49/2017 ره ، رأی شماههای خودسرانبازداشتدر مورد  ؛ کارگروه سازمان ملل82، پاراگراف

 .  46تا   43های ، پاراگراف ,A/HRC/WGAD/2017/49 undocs.org/A/HRC/WGAD/2017/49، سند سازمان ملل2017
 . 27پاراگراف ، undocs.org/en/A/HRC/49/75، 2022ژانویه  A/HRC/49/75  ،13گر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در مورد ایران، گزارش، سند سازمان ملل گزارش  43
 . 82، پاراگراف undocs.org/en/A/HRC/43/61، 2020ژانویه  A/HRC/43/61  ،28گر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در مورد ایران، گزارش، سند سازمان ملل گزارش  44

https://bit.ly/3lcDjc5
https://www.youtube.com/watch?v=Kxextk8sW3A
https://undocs.org/A/HRC/WGAD/2017/49
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 آمیز مسالمت  اقدامات  به  است  ممکن  که  خارجی  اتباع  و   دوتابعیتی  افراد  دستگیری  بدو  در  ایرانی   مقامات  دالیل  و  اولیه  هایانگیزه  از  نظرصرف

 ای به بازداشت خودسرانه ممکن است در هر مرحله   باشد،  مرتبط  بشری  حقوق   یا  و  ایرسانه  دانشگاهی،  هایفعالیت  جمله  از  ها،آن  بشری  حقوق 

  ترک   یا  فعل  به  مشروط  ،به شکل صریح یا ضمنی  را  شدهبازداشت  ی که به صورت خودسرانه  آزادی فرد  مقامات  اگر د  تبدیل شو  گیریجرم گروگان

   .بکنند ثالث شخصیک دولت یا   سوی از خاصی  فعل

 ها یهتوص

 : یرانیمقامات ا   ازالملل عفو بین   یها خواسته 

تضمین حق دسترسی وی   آزادی فوری او و  ،اعدام او  مجازات  محکومیت وحکم  لغو    ،اعدام احمدرضا جاللی  اجرای  هبرنامتوقف هرگونه   •

 ؛بازداشت خودسرانه موردسازمان ملل در  کارگروه  هتوصی به جبران خسارات مطابق

 ؛ اعدام، با هدف لغو کامل مجازات اعدام احکام در آوردن تمامتعلیق  صدور یک دستور رسمی برای به •

گیری و سایر اشکال بازداشت  برای پایان دادن به جرم گروگان  و سایر تغییرات اساسی  سیاسی  ساختاری،قانونی،    تغییرات  فوری  اعمال •

اتباع خارجی و دیگراندوتابعیتی  هخودسران  این    و  ها،  به    کهامر  تضمین  به  دالیل  افرادی که  ارتکاب، صدور  منطقی مظنون  دستور، 

و در صورت   قرار بگیرند  جامعو    غیرجانبدارانهمستقل،    یفریکتحقیقات    تحت  ،یا مشارکت در چنین اعمال غیرقانونی هستند  مساعدت

 . به صورت منصفانه و بدون توسل به مجازات اعدام، محاکمه شوندیافتن شواهد قابل قبول و کافی، 

 الملل از مقامات سوئد و بلژیک: عفو بین   هایخواسته 

برای بررسی   ،به صورت مشترک بین دو کشور و یا به طور جداگانه  ، طرفمنصفانه، مستقل و بی  اتیتحقیقسازوکار  تشکیل فوری یک   •

شواهدی که حاکی از آن است که محرومیت وی   ارزیابی  و  گیریعلیه گروگان  المللیبین وضعیت احمدرضا جاللی مطابق با کنوانسیون  

دادن تمام اقدامات مقتضی برای رتاز آزادی و تهدیدهای مستمر به کشتن او معادل جرم گروگانگیری است، و اگر چنین است، صو

 ؛و آزادی کردن وی به عنوان یک گروگاناز او  حفاظت

و مکفی،   • قبول  قابل  پاسخگویی در صورت وجود شواهد  عدالت  پیگیری  با    خواهیو  بلژیک  تعهدات  مطابق  و  کنوانسیون  تحت  سوئد 

و    مظنونان  پیگرد قضایی  و  درخواست استرداد، صدور حکم دستگیریاز طریق انجام تحقیقات کیفری،  و    گیریعلیه گروگان  المللیبین

 و  ؛مرتبط با دادرسی منصفانه المللیاستانداردهای بین رعایت  با محاکمه متهمان 

با   ،گیریگروگانمجازات مصادیق و   گیرییشپ  یموثر برا ی و اتخاذ راهکارها یطراح یبرا المللیینب  هاییهمکار هماهنگی و پیگیری •

مستقل   اتیتحقیقسازوکار    اثبات این امر از سوی یک  و در صورت  یریگگروگان  جرم  به  نسبت  المللیبین  جامعه  باالی  حساسیت  توجه به

 .است وقوعدر حال  یا یافته ارتکاب یرانیمقامات ا سویاز  یحمدرضا جاللا علیه یریگکه جرم گروگان طرفانهیو ب

 گیری: المللی علیه گروگان الملل از همه کشورهای عضو کنوانسیون بین بین عفو  درخواست  

گیری در داخل و اقدامات عملی برای جلوگیری از ارتکاب جرم گروگان  و اتخاذ گیری  گیری از وقوع جرم گروگانبرای پیش  همکاری •

از قلمرو خود، از جمله ممنوعیت فعالیت ارتکاب جرمدر سازمانعناصر دولتی و غیردولتی که    از سوی  های غیرقانونیخارج   دهی یا 

 . اند کردهترغیب   یا تشویق دیگران را به ارتکاب این جرم  مشارکت کرده و یاگیری گروگان


