
 

 

   

 یک معترض به اعدام محکوم شد؛ هشدار مجدد سازمان حقوق بشر ایران

یک   رسمی قوه قضائیه جمهوری اسالمی، دادگاه انقالب  براساس گزارش رسانه 

می نشان  شواهد  است.  کرده  محکوم  اعدام  به  را  مقامات معترض  که  دهند 

برنامه  حال  در  است  ممکن  اسالمی  اعدامجمهوری  اجرای  برای  های  ریزی 

جامعه ارعاب  هدف  با  گزارش  شتابزده  طبق  دست هایباشند.    ۲۰کم  رسمی، 

درپی   تواند حکم اعداممعترض در حال حاضر با اتهاماتی روبرو هستند که می

 داشته باشند. 

خواهد تا قبل از اینکه  الملل می از جامعه بین دیگر  بار سازمان حقوق بشر ایران

مقدم، مدیر سازمان حقوق بشر  دیر شود، اقدام فوری انجام دهند. محمود امیری 
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اسالمی  به جمهوری  با جدیت  باید  »جامعه جهانی  گفت:  باره  این  در  ایران، 

اروپایی   کشورهای  اول،  گام  در  دهد.  هشدار  معترضان  اعدام  عواقب  درباره 

مقامات  اح باید علیه  بشری  حقوق  موثرتر  اقدامات  اجرای  و  سفیران  ضار 

 در نظر بگیرند.« را حکومتی

 محکومیت یک معترض به اعدام 

گزارش انقالب میزان  خبرگزاری به  دادگاه  قضاییه،  قوه  به  وابسته  از  ،  یکی 

که نام وی اعالم نشده، به اتهام »اخالل در نظم و آسایش عمومی،  معترضان را

فی  افساد  و  محاربه  ملی،  امنیت  ضد  بر  جرم  ارتکاب  برای  تبانی  و  اجتماع 

به اعدام   محاربه از طریق به آتش کشیدن )تحریق و تخریب عمدی(«   -االرض 

 است. کوم کردهمح

گزارش اساس  شده بر  منتشر  معترضان  محاکمه  از  پیشتر  که  رسمی  اند،  های 

نواز و محمد بروغنی هر دو به اتهام »محاربه برای آتش زدن  منوچهر مهمان 

 اند.ساختمان های دولتی« محاکمه شده

همچنین، جان محمد قبادلو که در انتظار صدور حکم به اتهام »افساد فی االرض« 

سوی دادگاه انقالب و محکومیت قصاص نفس )اعدام( به اتهام قتل از سوی   از

دادگاه کیفری است، در خطر قرار دارد. براساس پست اینستاگرامی معصومه  

بدون اطالع خانواده و وکیلش به زندان   احمدی، مادر محمد قبادلو، این معترض 

ر ایران گفتند که  رجایی شهر منتقل شده است. منابع مطلع به سازمان حقوق بش

 او ممکن است بدون دسترسی به وکیلش به سلول انفرادی منتقل شده باشد.
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تن از معترضان بازداشت شده با اتهامات امنیتی روبرو هستند که    ۲۰کم  دست

 تواند حکم اعدام درپی داشته باشدمی 

آبان ماه، وبسایت خبرگزاری میزان گزارش داد که کیفرخواستی    ۲۱در تاریخ  

نفر از جمله یک زن به اتهام    ۱۱   سوی دادگاه عمومی و انقالب کرج علیه  از

متهم این پرونده که   ۱۱افساد فی االرض صادر شده است. اعترافات اجباری  

زندانی،  ۱۱نامشان فاش نشده، پیشتر از سوی صدا و سیما پخش شده است. این 

دارند و پیشتر  معترضی هستند که درخطر صدور حکم اعدام قرار    ۹عالوه بر  

آن مورد  در  ایران  بشر  حقوق  بود.سازمان  داده  هشدار   ها 

 

 از  استفاده  در  اسالمی  جمهوری  سابقه  به  اشاره  با  ایران  بشر  حقوق  سازمان

  برگزاری   احتمال  مورد   در  جامعه،  ارعاب   جهت   اعدام  غیرانسانی  مجازات 

  جهانی   جامعه  از  سازمان  این  دهد.می   هشدار  آگهیپیش  بدون  و   شتابزده  هایاعدام 

  شود. جنایاتی چنین بروز از مانع بموقع،  واکنش  با تا خواهد می

 

 


