
 

 
 

   

 

به « نامعلوم»گواهی فوت حیدر قربانی؛ استفاده از کلمه 

 «اعدام» جای

آذر اعدام  ۲۸تصویر گواهی فوت حیدر قربانی که روز  :۱۴۰۰دی ماه  ۲۰سازمان حقوق بشر ایران؛ یکشنبه 

های جمهوری اسالمی از درج علت فوت خودداری کرده و علت مرگ را دهد که مقامشد، نشان می

 اند.نوشته «نامعلوم»
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گواهی فوت حیدر قربانی سند دیگری »مقدم، مدیر سازمان حقوق بشر ایران، در این باره گفت: محمود امیری

ها، اعتباری ندارند و قابل استناد در مورد اعدام خصوصجمهوری اسالمی، به اسناد دهدشان مین است که

 «نیستند.

های خودداری از اقرار به اعدام زندانیان سیاسی در جمهوری اسالمی مسبوق به سابقه است. برخی از خانواده

در  شان را دریافت کنند.گواهی فوت عزیزاناند هنوز نتوانسته ۱۳۶۷عام زندانیان سیاسی در سال قربانیان قتل

  های صادر شده بدون قید کلمه اعدام بوده است.گواهی بسیاری از موارد نیز

شود، که اکنون به همین خاطر در دادگاهی در سوئد محاکمه می ۱۳۶۷حمید نوری، یکی از متهمان جنایت 

کنند تا های زندانیان خودشان درخواست میوادههنگامی که در برابر این سوال قرار گرفت، ادعا کرد که خان

 کنند.ها کلمه اعدام درج نشود. خانواده قربانیان ادعای او را رد میروی گواهی

بنا به اطالع سازمان حقوق بشر ایران، در تصویر گواهی فوت حیدر قربانی که یک نسخه از آن در اختیار 

ذکر شده است. این « نامعلوم»ین زندانی سیاسی اعدام شده، سازمان حقوق بشر ایران قرار گرفته، علت مرگ ا

های رسمی تایید کرده جمهوری اسالمی خبر اعدام او را منتشر و به نقل از مقام هایدر حالی است که رسانه

 بودند.

. اعدام اعدام شد «بغی»آذر ماه در زندان سنندج به اتهام  ۲۸شنبه روز یک حیدر قربانی، زندانی سیاسی ُکرد،

« ای مشارکت نداشتهاو هیچ وقت مسلح نبوده و در هیچ اقدام مسلحانه»به گفته وکیل مدافعش،  وی درحالی بود که

 است.

پس از اعدام ماموران، او را بدون اطالع خانواده یا وکیلش اعدام کردند و جسد را نیز مخفیانه دفن کردند. حکم 

آیین دادرسی کیفری )اعاده دادرسی(  ۴۷۷اش مراحل اعمال ماده اعدام حیدر قربانی در حالی اجرا شد که پرونده

 کرد.را طی می
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