
محکومیت دو معترض به اعدام؛ هشدار نسبت به احتمال صدور احکام اعدام به بهانه ارتباط با  

 سازمانهای سیاسی 

محمدی  معترض  مهدی  و    ۱۸فرد،  االرض«  فی  »افساد  اتهام  با  نوشهر،  در  شده  بازداشت  ساله 

نام مهدی بهمن نیز با اتهام  نویس و نگارگر به »محاربه« به دو بار اعدام محکوم شد. یک داستان

»جاسوسی و ارتباط با اسرائیل« به اعدام محکوم شده است. از سوی دیگر، وزارت اطالعات در  

شهروند به اتهام »تامین مالی و تجهیزات« برای سازمان    ۶ای خبر از بازداشت همزمان  عیهاطال

  مجاهدین خلق داد. یکی از آنان میریوسف یونسی، پدر علی یونسی، دانشجوی نخبه زندانی است.

سازمان حقوق بشر ایران نسبت به احتمال صدور احکام اعدام به بهانه ارتباط با سازمان مجاهدین  

خواهد تا برای نجات  دهد و از مردم ایران و جامعه جهانی می لق یا هر گروه سیاسی دیگر هشدار می خ

 زندانیان محکوم به اعدام و جلوگیری از صدور احکام بیشتر، تالش کنند. 

مقدم، مدیر سازمان حقوق بشر ایران، در این باره گفت: »جمهوری اسالمی که با گذشت  محمود امیری 

  ر به کنترل اعتراضات نشده است، برای ادامه بقای خود نیازمند ارعاب و اعدام است.«روز قاد  ۱۰۹

اند یا به دالیل مختلف توجه کافی مردم  شدهاو افزود: »شهروندانی بیشتر در خطرند که کمتر شناخته 

فشار  شود. ما باید با کارزارهای شهروندی و  ها جلب نمیو جامعه جهانی به اتهامات منتسب به آن

 ها را برای جمهوری اسالمی باال ببریم.« المللی، هزینه سیاسی همه اعدامبین 

ساله بازداشت شده در اعتراضات نوشهر، در شعبه اول دادگاه انقالب    ۱۸فر، معترض  مهدی محمدی 

 ساری، با اتهام »افساد فی االرض« و »محاربه« به دو بار اعدام محکوم شده است.
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نویس و نگارگر  شدگان، مهدی بهمن، داستان همچنین به گزارش کمیته پیگیری وضعیت بازداشت 

اسرائیل، با اتهام »جاسوسی و ارتباط با اسرائیل«   تلویزیون ۱۳ایرانی، به دلیل گفتگوی او با شبکه 
اوین   ۲۰۹مهر ماه در تهران بازداشت و به بند  ۱۹به اعدام محکوم شده است. مهدی بهمن در تاریخ  

 منتقل شد و در این مدت از حق داشتن وکیل محروم بوده است. 

ایران گفتند: »مهدی بهمن به همراه ع  به سازمان حقوق بشر  بدالحمید معصومی تهرانی  منابع مطلع 

 بازداشت شده است و احتماال برای این روحانی منتقد نیز حکم اعدام صادر شده است.« 

نفر در »چند    ۶ای از بازداشت همزمان  از سوی دیگر، روابط عمومی وزارت اطالعات در اطالعیه 

 . استان کشور« به اتهام »تامین مالی و تجهیزات« برای سازمان مجاهدین خبر داد 

های تروریستی است  در این گزارش به بازداشت فردی اشاره شده که »پدر یکی از اعضای عملیاتی تیم 

دلیل انتسابش به یک دانشگاه صنعتی مهّم کشور، موجب  که نزدیک به سه سال پیش بازداشت شد و به 

 های امنیتی و قضایی کشور شد«. های معاند علیه دستگاه تهاجم وسیع رسانه 
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رسد که فرد مورد اشاره در این اطالعیه، میریوسف یونسى، پدر على یونسى است که صبح  به نظر می 

شد.   ۱۴۰۱دی    ۷روز   بازداشت  شاهرود  در  خود  والدین  منزل   در 

 

شهروند بازداشت شده نیز احکام سنگین، از جمله حکم اعدام، صادر    ۶رود که برای این  آن می بیم  

 شود. 
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