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ای سرگشاده به چندین کنشگر حقوق بشر ایرانی در نامه  :۱۴۰۱آذر  ۱۹سازمان حقوق بشر ایران؛ 

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

جناب و افکار ها نوشتند: »تنها واکنش سریع عالیسرکوب جمهوری اسالمی واکنش نشان دهد. آن

دوست های تاثیر گذار و انسانخواه و شخصیت های دموکراتیک و آزادیعمومی جهانی و دولت

 «.تواند ماشین اعدام و سرکوب دولت جمهوری اسالمی را متوقف کندمی 

 :متن کامل این نامه و اسامی امضاکنندگان به شرح زیر است

 »و قاضیان برای اثبات این 

 ای نیست که در عدالتشان شایبه 

 زدند« ردن محکوم را می گ

 شاعر بزرگ آزادی احمد شاملو،

 جناب آقای آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل متحد!

رتبه را به گزارشی هولناک و دهشتناک که این روزها در  ما امضا کنندگان این نامه توجه آن مقام عالی 

های آن را  ادی" تمامی کرانه ساز "زن، زندگی، آزسرزمین خونین و ملتهب ما ایران که جنبش دوران 
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ساله ایرانی، محسن شکاری، که بیشتر به  ۲۳اعدام هولناک و شتابزده و فراقانونی جوان معترض  -۱

های صحرایی و جنگی" مشابهت دارد، سرزمین و مردم ما را در بهت و حیرت و اندوهی  "دادگاه

ی آزادی به کف خیابان آمده بود  ن شجاع که برای احقاق حق و مطالبه سنگین فرو برده است. این جوا

،صرفا برای شرکت در تظاهرات در تهران، و بر فرض صحت اظهارات حکومت در استفاده از  

سالح سرد، مطابق قانون، از حق دفاع مشروع خود استفاده کرده بود، در دادگاه غیر قانونی انقالب 

ی جمهوری اسالمی، از فرصت دفاع و نقض آشکار قوانین موضوعه بدون حضور وکیل انتخابی و 

المللی که ایران به  های بین جمله قانون اساسی، قانون مجازات اسالمی، آیین دادرسی کیفری و میثاق 

 ها ملحق گردیده است، شتابزده محکوم گردید.آن

دبشری اعدام هستیم، ضمن  ما امضاکنندگان این نامه که مخالف اصولی مجازات "غیر انسانی و ض -۲

های انقالب اسالمی در سراسر ایران و بویژه تهران  جا که دادگاهمحکومیت شدید این جنایت و از آن 

آمیز مبادرت به صدور حکم اعدام چندین انسان معترض که تنها جرم آنان شرکت در تظاهرات مسالمت 

ای این احکام غیر قانونی و ضد  جنبش زن زندگی آزادی بوده است، برای جلوگیری حتمی از اجر

های زیادی را عزادار خواهد کرد، از آن مقام که بر  بشری که در صورت اجرای ناباورانه، خانواده 

ی پرافتخار سوابق حقوق بشری ترین جایگاه آن سازمان معتبر تکیه زده و خود دارای کارنامه رفیع 

ی جهانی و و وجدان قانونی و استمداد از جامعهباشند، مصرانه استدعا داریم با استفاده از اهرم می

بیدار در سراسر جهان صریحا و سریعا از دولت جمهوری اسالمی توقف احکام صادره را خواسته و 

پیرو محکومیت جمهوری اسالمی در شورای حقوق بشر، از این دولت بخواهند روند محاکمات غیر  

در آینده نیز مطابق قوانین داخلی و استانداردها و   قانونی معترضین اعم از کودک و غیره را متوقف و

 المللی و با حضور وکیالن مستقل برگزار نمایند. های بین میثاق 

در تمامی شهرهای ایران محاکمات معترضین را با هدایت مقامات امنیتی و اطالعاتی و در شعبات   -۳

قض گسترده و فاحش قانون و  باشند که ضمن ن ای که درآن قضاتی مشغول انجام وظیفه می ویژه 

معیارهای انسانی، در کمال تاسف و بر خالف "سوگند قضاوت" احکامی تکان دهنده، هولناک و 



 کنند. غیرقانونی صادر می 

های دموکراتیک و جناب و افکار عمومی جهانی و دولت اطمینان کافی داریم تنها واکنش سریع عالی - ۴

تواند ماشین اعدام و سرکوب دولت جمهوری  و انسان دوست میهای تاثیر گذار خواه و شخصیت آزادی

 اسالمی را متوقف کند.
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