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 هستی امیری , جنبش لغو اعدام, محکومیت  

های قانونی و مدنی مانند ابراز نظر در مورد مجازات اعدام، اوج  صدور حکم زندان برای فعالیت »

محدودیت آزادی بیان در جمهوری اسالمی است. از سوی دیگر، صدور این حکم نشانگر هراس  

 «.حکومت از جنبش رو به رشد مخالفت با اعدام است 

 

هستی امیری، دانشجوی دانشگاه عالمه طباطبایی  : ۱۴۰۰اسفند  ۲۴سازمان حقوق بشر ایران؛ 

های اجتماعی محکوم شد.  یه نظام« به یک سال زندان و محرومیت تهران، با اتهام »تبلیغ عل

مصادیقی که در دادگاه علیه این دانشجو استفاده شد، مواضع وی در خصوص مجازات اعدام در  

 .های دانشجویی بوده استتوییتر و شرکت در گردهمایی 

ستار لغو فوری حکم  کند و خواها در ایران را محکوم می سازمان حقوق بشر ایران تشدید سرکوب 

مقدم، مدیر سازمان حقوق بشر ایران، در این باره گفت:  زندان هستی امیری است. محمود امیری 

های قانونی و مدنی مانند ابراز نظر در مورد مجازات اعدام، اوج  »صدور حکم زندان برای فعالیت 
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م نشانگر هراس  محدودیت آزادی بیان در جمهوری اسالمی است. از سوی دیگر، صدور این حک 

 «.حکومت از جنبش رو به رشد مخالفت با اعدام است 

بنا به اطالع سازمان حقوق بشر ایران، هستی امیری، دانشجوی دانشگاه عالمه طباطبایی تهران، با  

های دانشجویی محکوم  اتهام »تبلیغ علیه نظام« به یک سال حبس تعزیری و منع شرکت در گردهمایی 

 .شده است 

در خصوص حکم صادر شده در توییتر خود نوشت: »حدود دو ماه پیش و در محل کار  هستی امیری 

ام شدند و بعد از تفتیش منزل  بود که متوجه شدم ماموران امنیتی با حکم بازداشت وارد منزل پدری 

  ای که با تفهیم اتهام،تاکید کردند که در روزهای آینده به شعبه دو بازپرسی اوین مراجعه کنم. مراجعه 

 .«ام در زندان اوین همراه شد گشودن پرونده و بازداشت یک شبه 

مارس در سردر دانشگاه عالمه   ۸وی در ادامه افزود: »مصادیق اتهام اما اول عکسی است که روز  

ام. در  گرفتیم و دوم مواضعی است که در دفاع از حق حیات و مخالفت با حکم اعدام در توئیتر داشته 

ق حضور در هیچ اجتماع دانشجویی جز کالس درس ندارم، مضحکترین قسمت  این میان اما اینکه ح

 .«ماجراست 

ای داشته است. این مخالفت یا  های اخیر، مخالفت شهروندان با مجازات اعدام، رشد فزاینده طی سال 

گیرد که سعی  هایی صورت می های اجتماعی یا در چارچوب جنبش های رسانه مستقیماً از طریق کمپین 

 .و مجازات اعدام دارند در لغ

دهد که مقامات ایرانی  های اخیر نشان می سرکوب جامعه مدنی خواستار لغو مجازات اعدام در سال

 .دانند آمیز علیه مجازات اعدام را تهدیدی علیه موجودیت خود می هرگونه تالش صلح 

روز جهانی  سازمان حقوق بشر ایران و ائتالف جهانی علیه مجازات مرگ در آستانه هجدهمین 

که گویای دیدگاه   نتیجه یک تحقیق را منتشر کردند ،۱۳۹۹مبارزه با مجازات اعدام در شهریور  
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شهریور   ۲۰تا  ۱۳ایرانیان در مورد مجازات اعدام است. این تحقیق به دست موسسه گمان بین 

 .هروند از داخل ایران در آن شرکت کردند هزار ش  ۲۰انجام شد و  ۱۳۹۹

درصد( ایرانیان یا بطور کل با مجازات مرگ مخالف بودند و یا  ۴۴درصد ) ۷۰در این نظرسنجی،  

 .درصد( با اجرای آن موافق بودند  ۲۶تنها در برخی موارد استثنایی ) 

 رانیان خواستار محدود شدن مجازات اعدامنظرسنجی: اکثریت ای

 

https://iranhr.net/fa/articles/4458/
https://iranhr.net/fa/articles/4458/
https://iranhr.net/fa/articles/4458/

