
 

 

 

 

 

 

 سازمان حقوق بشر ایران خواهان لغو احکام اعدام دو فعال همجنسگرا 

زهرا   دادگاه انقالب ارومیه،:  ۱۴۰۱شهریور    ۱۵سازمان حقوق بشر ایران؛  

به   جنسی را های)ساره( صدیقی و الهام چوبدار، دو تن از فعاالن حقوق اقلیت 

 اعدام محکوم کرد.

خواستارلغو  مرگ،  مجازات  با  کلی  مخالفت  ایران ضمن  بشر  حقوق  سازمان 

اعدام زهرا صدیقی الهام چوبدار احکام  از جامعه ش و  این سازمان همچنین  د. 

جهانی خواست تا نسبت به این احکام و موج اعدام در ایران واکنش فوری نشان  

 دهند.

امیری  گفت:  محمود  خصوص  این  در  ایران  بشر  حقوق  سازمان  مدیر  مقدم، 

در طی یک پروسه حقوقی ناعادالنه و براساس   و الهام چوبدار »زهرا صدیقی
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دام محکوم شده اند. حکم و اتهامات وارده به آنها هیچ اعترافات اجباری به اع

اند مشروعیت قانونی ندارد. از سوی دیگر مقامات جمهوری اسالمی اذعان کرده

که ترویج همجنسگرایی یکی از دالیل دستگیری این دو شخص است. واکنش  

می  ایران  داخل  مدنی  جامعه  و  جهانی  جامعه  قوی  و  دو  فوری  این  جان  تواند 

 ی را نجات دهد.« زندان

  ۳۱زهرا )ساره( صدیقی،   به گزارش خبرگزاری میزان، نزدیک به قوه قضاییه،

دو تن از فعاالن حقوق   ساله، اهل ارومیه،  ۲۴و الهام چوبدار،   ساله، اهل نقده

 اند.دگرباشان جنسی در ایران، از سوی دادگاه انقالب ارومیه به اعدام محکوم شده 

دو زندانی »فریب و قاچاق زنان و دختران جوان به  در این گزارش اتهام این  

منابع حقوق   که  است  درحالی  این  است.  ذکر شده  منطقه«  از کشورهای  یکی 

های  های جنسی تاکید دارند که این دو زندانی، بخاطر فعالیت بشری و فعاالن اقلیت 

 اند. خود مورد تعقیب و پرونده سازی قرار گرفته 

ارتکاب  اتهامی   ادعای  که  برایچنین  میگیرد  درحالی صورت  دو زندانی  این 

و   کرد  پخش  ایران  اسالمی  جمهوری  سیمای  و  صدا  که  مستندی  در  حتی 

های رسمی منتشر کردند، ترویج همجنسگرایی از گزارشاتی که برخی از رسانه 

 دالیل بازداشت زهرا صدیقی و الهام چوبدار بوده است.

اه سال جاری، هنگامی که برای به گزارش دویچه وله، زهرا صدیقی در مهرم

در اربیل حضور یافته بود، از سوی نیروهای امنیتی دولت  ساختن یک فیلم مستند 

سر برده بود. وی پس  روز در زندان به   ۲۱اقلیم کردستان بازداشت شده و مدت  



 

آبان    ۵از ورود به مرز ایران و موقعی که تالش داشت به ترکیه برود، در تاریخ  

 بازداشت شده بود. العات سپاه، توسط اط۱۴۰۰

نگاو در روزهای اخیر خبر داد که این دو زندانی، دو  سازمان حقوق بشری هه 

دی توسط دادسرای عمومی    ۲۶شنبه  روز یک  فعال حقوق همجنسگرایان بوده و

االرض« از طریق »ترویج همجنسگرایی« و »ترویج ارومیه به اتهام »افساد فی 

رس با  »ارتباط«  و  اعدام  انه مسیحیت«  به  اسالمی  جمهوری  مخالف  های 

 اند.شده  محکوم

گزارش، این  اشرفی   براساس  سهیال  پرونده،  این  با  ارتباط  اهل    ۵۲در  ساله 

بند زنان زندان   نیز اکنون در  او  نیز در انتظار ابالغ رأی خود است.  ارومیه 

 مرکزی ارومیه در بازداشت است. 

بط جنسی همجنسگرایانه مجازات قانون مجازات اسالمی برای روا  ۲۳۴ماده  

 شالق و اعدام در نظر گرفته است.

 

 


