
 

 

   

زمان حقوق بشر ایران: هرگونه انعطاف اروپا، جان جمشید شارمهد را به  سا

 اندازدخطر می 

  ۶۷جمشید شارمهد، شهروند : ۱۴۰۱اسفند   ۲سازمان حقوق بشر ایران؛ 

دست نیروهای  به  ۱۳۹۹آلمانی و مدیر رادیو تندر که مرداد -ساله ایرانی 

امنیتی جمهوری اسالمی از دوبی ربوده شده بود، پس از چند جلسه دادگاه  

اعدام نمایشی و بدون دادرسی عادالنه، امروز با اتهام افساد فی االرض به 

  محکوم شد.

کردن شدید صدور حکم اعدام سازمان حقوق بشر ایران همزمان با محکوم 

برای جمشید شارمهد، از سکوت نسبی جامعه جهانی درباره ربایش، شکنجه  

 کند.شدت انتقاد می و محاکمه او در دادگاه غیرقانونی انقالب به 

ن باره گفت:  مقدم، مدیر سازمان حقوق بشر ایران، در ایمحمود امیری 

تهدید به کشتن جمشید شارمهد با حکم غیرقانونی اعدام، تالش    ربایی و »آدم

گیری با هدف کاهش فشار سیاسی از سوی  جمهوری اسالمی برای باج 
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کشورهای اروپایی است. دولت آلمان و جامعه اروپا باید با قاطعیت به این  

  اقدام تروریستی واکنش نشان دهند.« 

اسالمی جان  ونه انعطاف در مقابل تروریسم جمهوری او افزود: »هرگ 

شارمهد و دیگر شهروندان دوتابعیتی که توسط جمهوری اسالمی به گروگان  

 اند را بیشتر به خطر خواهد انداخت.« گرفته شده 

شدن به یک  ربودن مخالفان حکومت ایران از کشورهای همسایه در حال تبدیل 

ران پیشتر نیز هشدار داده بود که  روند عادی است. سازمان حقوق بشر ای

باعث   »عدم واکنش مناسب جامعه جهانی به این اعمال غیرقانونی،

 .«سازی آن خواهد شد عادی 

که در جمهوری اسالمی موازین  سازمان حقوق بشر ایران با اشاره به آن 

دادرسی عاالنه وجود ندارد و سیستم بازجویی این حکومت بر مبنای اعترافات  

ناشی از شکنجه استوار است، خواستار دخالت جامعه جهانی برای نجات  

 ن است. شارمهد و جلوگیری از ربایش مخالفا

، وزارت اطالعات جمهوری اسالمی با صدور  ۱۳۹۹مرداد ماه  ۱۱روز  

ای از بازداشت جمشید شارمهد، »رئیس گروه تندر، در پی عملیاتی  بیانیه 

پیچیده« خبر داد. تندر رسانه گروهی به نام »انجمن پادشاهی ایران« است،  

زارت  رود. وشمار میهای سیاسی مخالف حکومت ایران به که از گروه 

اطالعات ایران از این انجمن به عنوان یک گروه »تروریستی« نام برده  

 است.
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پس از آن، جمشید شارمهد بدون دسترسی به وکیل انتخابی طی چند جلسه،  

ای نمایشی در دادگاه انقالب قرار گرفت. محتوای سخنانی که  تحت محاکمه 

گاندای حکومتی شبیه بوده  و پروپا علیه او در دادگاه ارائه شد، بیشتر به بیانیه 

است تا یک کیفرخواست حقوقی. در نهایت، قوه قضائیه جمهوری اسالمی  

 امروز اعالم کرد که حکم اعدام جمشید شارمهد صادر شده است. 

هللا  سابقه نیست. روح دستگیری فعاالن سیاسی درخارج از مرزهای ایران بی

در عراق بازداشت و به   ۱۳۹۸زم، مدیر کانال تلگرامی آمد نیوز، مهر ماه 

  ۱۳۹۹آذرماه   ۲۲ایران منتقل شد. او که پناهنده سیاسی مقیم فرانسه بود، در 

- اعدام شد. همچنین حبیب کعب رهبر پیشین »جنبش نضال« و شهروند ایرانی

از ترکیه ربوده و به ایران برده شد. او نیز در خطر   ۱۳۹۹سوئدی، سال 

 صدور و اجرای حکم اعدام قرار دارد.

 

 


