
 

 روز طول کشید  ۲۳دومین معترض اعدام شد؛ از دستگیری تا اعدام مجیدرضا رهنورد  

 دسامبر  12

قوانینی وحشیانه مانند قطع دست و پا و به صلیب کشیدن در نص قوانین جمهوری اسالمی وجود  

کند. مجازات اعدام نیز باید شامل همین بیم  جرا نمیها را ادارند اما حکومت از بیم واکنش جهانی آن 

 شود تا جمهوری اسالمی از اجرای آن خودداری کند 

 
قضائیه جمهوری اسالمی صبح امروز از اعدام  قوه :  ۱۴۰۱آذر   ۲۱سازمان حقوق بشر ایران؛ 

روز پیش از    ۲۳مجیدرضا رهنورد در مالءعام خبر در مشهد خبر داد. این جوان معترض تنها 

کند. پیشتر،  اعدام، بازداشت شده بود. این دومین معترضی است که جمهوری اسالمی اعدام می 

 آذر اعدام شده بود.  ۱۷محسن شکاری در تاریخ 

کند و با تکرار  ق بشر ایران با شدیدترین لحن اعدام مجیدرضا رهنورد را محکوم میسازمان حقو 

تر  هایی جدی دهد: در صورتی که اقدامخواست خود از جامعه جهانی برای اقدام فوری، هشدار می 

file:///C:/Users/bekhrad-tab/Desktop/websaite/index.48.jpg


برای بازداشتن جمهوری اسالمی از اعدام معترضان انجام نشود، ممکن است جنایات هولناکتری  

 تکرار شود.  ۶۰های زندانیان در دهه  مانند اعدام 

مقدم، مدیر سازمان حقوق بشر ایران، گفت: »اعدام یک معترض جوان در مالءعام،  محمود امیری 

ی افزایش سطح  روز بعد از بازداشت، جنایتی دیگر از سوی رهبران جمهوری اسالمی و نشانه  ۲۳

اکمه نمایشی و ناعادالنه،  خشونت حکومت علیه معترضان است. مجیدرضا رهنورد در یک مح

برمبنای اعترافات ساختگی زیر شکنجه، به اعدام محکوم شده بود. جمهوری اسالمی برای دست  

 رو شود.« زدن به این جنایت باید با عواقبی جدی روبه 

اند و تعداد قابل توجهی حکم اعدام تا به حال صادر شده  او افزود: »هزاران معترض بازداشت شده 

سک جدی وجود دارد که جمهوری اسالمی تعداد پرشماری از معترضان را اعدام کند.  است. این ری

های اعدام امروز باید چنان واکنش محکمی دریافت کند که رهبران جمهوری اسالمی را از اعدام

 بیشتر منصرف نماید.« 

جهت   پراکنی که رهبران جمهوری اسالمی با هدف ارعاب و وحشتمقدم با ذکر اینمحمود امیری 

زدن  ها سابقه دست زنند، گفت: »آنی اعتراضات سراسری دست به اعدام می نجات حکومت در میانه 

هزاران معترض و مخالف سیاسی را اعدام کردند. مرتکبان آن   ۶۰به جنایات جدی را دارند. در دهه 

ابل توجهی باال  ها به طرز قهای کلیدی را در دست دارند. اگر هزینه سیاسی اعدامجنایات امروز پست 

 ما شاهد قتل عام دیگری خواهیم بود.«  نرود، 

 


