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تقاضای صدور حکم 'اعدام' برای حسین درخشان
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نزد�کان حسین درخشان، وبالگ نو�سی که از آبان ماه سال ۸۷ تاکنون در ایران در بازداشت به سر می برد، می گو�ند که او

با احتمال صدور حکم 'اعدام' مواجه است.

�کی از نزد�کان حسین درخشان به بی بی سی فارسی گفت که در کیفرخواست قرائت شده در جلسه غیرعلنی دادگاه رسیدگی به

اتهامات او، اشد مجازات �عنی اعدام برای او درخواست شده است.
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گفته می شود که در کیفرخواست مربوط به این وبالگ نو�س، اتهاماتی چون "سب النبی"، "توهین به مقدسات"، "همکاری با دول و

گروه های متخاصم"، "تبلیغ علیه نظام اسالمی"، "تبلیغ به نفع گروهک های ضدانقالب"، "توهین به رهبری و رئیس جمهور" و "راه

اندازی و مدیر�ت سا�ت های مبتذل و مستهجن" مطرح شده است.

فرد نزد�ک به آقای درخشان گفت که همزمان با انتشار خبر احتمال صدور حکم اعدام برای آقای درخشان، مالقات های هفتگی و

تماس های معمول او با خانواده اش نیز دچار محدود�ت های جد�دی شده است.

دادگاه آقای درخشان در تیرماه امسال طی سه جلسه و بدون حضور خانواده وی برگزار شد و ر�است آن به عهده قاضی ابوالقاسم

صلواتی بود.

قاضی صلواتی رئیس شعبه ۱۵ دادگاه انقالب اسالمی و دادرس علی البدل دادگاه های عمومی تهران است که از جمله ر�است

دادگاه دسته جمعی متهمان حوادث �س از انتخابات سال گذشته ایران را به عهده داشت.

او به سختگیری در مورد متهمان و صدور احکام شد�د مجازات شهرت دارد.

حسین درخشان �کی از نخستین وبالگ نو�سان فارسی زبان و از منتقدان حکومت ایران بود که از سال ها پیش در خارج از این

کشور زندگی می کرد.

لحن و محتوای نوشته های او از چند سال پیش تغییر کرد و او به تدریج به �کی از حامیان سیاست های محمود احمدی نژاد و

حکومت ایران تبدیل شد.

آقای درخشان �ائیز دو سال پیش به این امید که �س از تحمل مدتی حبس به دلیل آنچه در گذشته گفته و نوشته است، اجازه

خواهد �افت آزادانه در ایران زندگی کند به این کشور بازگشت، اما چندی بعد بازداشت شد.

سخنگوی قوه قضائیه ایران در آن زمان اتهام آقای درخشان را نوشتن مطالبی در مورد "ائمه اطهار" عنوان کرد.

محمود احمدی نژاد، رئیس جمهوری ایران در اوایل سال ۱۳۸۸ و در اوج کشمکش های مربوط به دستگیری و محکومیت رکسانا

صابری، خبرنگار ایرانی- آمر�کایی به اتهام جاسوسی، در نامه ای به دادستان وقت تهران خواستار رعا�ت حقوق قانونی خانم صابری

و آقای درخشان شد.

�در آقای درخشان که گفته می شود روابط نزد�کی با اعضای حزب موتلفه اسالمی دارد، �ک سال �س از بازداشت �سرش در نامه ای

سرگشاده به رئیس قوه قضائیه ایران از بالتکلیفی او و بی �اسخ ماندن سئواالت اعضای خانواده اش گال�ه کرد.

چند ماه بعد مادر آقای درخشان هم در نامه ای به رئیس قوه قضائیه نوشت: "دعا می کنم هیچ گاه خانواده ای، حتی خانواده

مسئوالنی که این قدر در مشخص کردن تکلیف مردم اهمال می کنند و تقصیر دارند، این چنین به بی �ناهی ما دچار نشوند".

هم رسانی چگونه می توانید این مطلب را به د�گران برسانید

باال
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مطالب مرتبط

انتقاد خانواده وبالگ نو�س زندانی در ایران از '۵۰۰ روز بالتکلیفی'

نامه �در حسین درخشان به رئیس قوه قضائیه ایران

احمدی نژاد خواهان رعا�ت حقوق رکسانا صابری شد

قوه قضاييه بازداشت حسين درخشان را تاييد کرد

عبادی: زندان جای وبالگ نويسان نيست

رهبر ایران تایید کرد که مخالف نامزدی احمدی نژاد در انتخابات است

26 سپتامبر 2016 - 05 مهر 1395
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