
 

الوقوع؛ لزوم اقدام فوری و کارزار سراسری برای نجات جان  ماهان صدرات در خطر اعدام قریب 

 معترضان 

دهد که در صورت سکوت، امکان  کند و وعده می ها را دعوت به سکوت می دستگاه قضایی خانواده 

تغییر حکم وجود دارد. این در حالی است که سکوت به معنای پایین آوردن هزینه اعدام برای  

 کند جمهوری اسالمی است و تجربه نشان داده که احتمال اجرای حکم را بیشتر می 

 

اعدام    های جمهوری اسالمی، حکمبه گزارش رسانه : ۱۴۰۱آذر   ۱۹سازمان حقوق بشر ایران؛ 

  ساله به نام ماهان صدرات مرنی تایید و به اجرای احکام فرستاده شده است. ۲۳یک معترض  

شدگانی که در خطر اعدام قرار دارند، از حق دسترسی به وکیل انتخابی  او نیز مانند سایر بازداشت 

  مراحل بازجویی، دادرسی و محاکمه، محروم بوده است.در  
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سازمان حقوق بشر ایران که پیشتر نیز خواستار برگزاری یک کارزار سراسری برای جلوگیری از  

شده در داخل و خارج از ایران شده بود، بر لزوم اقدام قاطع و هماهنگ  اعدام معترضان بازداشت 

 کند. هایی که به حقوق بشر معتقدند، تاکید و پافشاری می ت المللی و دولجامعه مدنی، نهادهای بین 

ها، مقدم، مدیر سازمان حقوق بشر ایران، گفت: »جمهوری اسالمی با آغاز اعدام محمود امیری 

استفاده از خشونت علیه معترضان را به سطح باالتری برده است. در این شرایط، واکنش مناسب  

ه جهانی، باید شدیدتر از قبل باشد. تنها با باال بردن هزینه  مردم، جامعه مدنی داخل کشور و جامع

 های بیشتر جلوگیری کرد.« توان از اعدامها برای جمهوری اسالمی، می اعدام

ساله که در اعتراضات تهران بازداشت   ۲۳به گزارش شرق، حکم اعدام ماهان صدرات مرنی، جوان 

 ام ارسال شده است. شده، در دیوان عالی کشور تایید و به اجرای احک

ماهان صدرات به اتهام »محاربه از طریق کشیدن سالح سرد )چاقو( به نحوی که موجب ایجاد ناامنی  

و ترس در محیط شده است، اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرم علیه امنیت کشور، آتش زدن  

اکی« به  موتورسیکلت و تخریب گوشی شاکی خصوصی و ایراد جرح عمدی با چاقو نسبت به ش

  داشتن چاقو را رد کرده است.اعدام محکوم شده است. این در حالی است که او همراه

دانیم چه کاری باید انجام دهیم...  گویند پرونده امنیتی است و نمی پدر ماهان به شرق گفته بود: »می 

حکم محاربه به   است. او بارها در جلسه دادگاه گفته که چاقو دست او نبوده است اما ۷۸ماهان متولد  

 گویند پرونده به اجرای احکام رفته است.« ماهان دادند و حاال هم می 

دادگاه انقالب برگزار شده بود و از   ۲۶آبان ماه در شعبه   ۱۲دادگاه ماهان صدرات روز پنجشنبه  

  آمد که از بازداشت وی تا دادگاه، یک ماه سپری شده است. های رسمی اینطور برمی گزارش

  

 ها و پایین بردن هزینه ری دستگاه قضایی برای تسریع اعدامفریبکا



اند، سعی  های زندانیانی که به اعدام محکوم شده سیستم قضایی با تهدید و دادن امید واهی به خانواده 

ها برای  دارند تا مانع اطالع رسانی درمورد وضعیت ایشان شوند تا به این ترتیب هزینه اعدام 

 ورده شود. جمهوری اسالمی پایین آ

رسانی پیشین اعدام شد و ماهان صدرات که حکم او به اجرای  غیر از محسن شکاری که بدون اطالع 

اند و ممکن است هر لحظه حکم ایشان در  تن دیگر حکم اعدام گرفته  ۱۰کم  احکام رفته است، دست 

  سایه سکوت اجرا شود.

دهد که در صورت سکوت، امکان  می  کند و وعده ها را دعوت به سکوت می دستگاه قضایی خانواده 

تغییر حکم وجود دارد. این در حالی است که سکوت به معنای پایین آوردن هزینه اعدام برای  

 کند.جمهوری اسالمی است و تجربه نشان داده که احتمال اجرای حکم را بیشتر می 

هشدار   داشت شده،سازمان حقوق بشر ایران پیشتر نسبت به خطر قریب الوقوع اعدام معترضان باز

ای سرگشاده به آنتونیو  در نامه  چندین کنشگر حقوق بشر ایرانی  همچنین روز گذشته، .داده بود 

به اعدام محسن شکاری و گسترش سرکوب   گوترش، دبیر کل سازمان ملل متحد، از او خواستند تا 

 جمهوری اسالمی واکنش نشان دهد. 
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