
 

 
 

   

 

 ۲۰۲۲ تن در نخستین ماه سال ۴۶کم ایران؛ اعدام دست

 

تنها در ماه ژانویه سال جاری میالدی،  :۱۴۰۰ماه  بهمن ۱۳سازمان حقوق بشر ایران؛ 

های ایران در زندان« مواد مخدر»با اتهامات مربوط به  زندانی ۱۷از جمله  تن، ۴۶کم دست

با  ۲۰۲۲ها در ژانویه سال شدگان، بلوچ بودند. مقایسه اعدامتن از اعدام ۱۵اند. اعدام شده

ها به طرز دهد که شمار اعدامسال گذشته نشان می کم چهارمشابه در دستزمان مدت

 های اخیر است.چشمگیری باالتر از سال

ها توسط جمهوری اسالمی، خواستار سازمان حقوق بشر ایران ضمن محکوم کردن میزان اعدام

و  است در ایران هاتوجه جامعه جهانی به وخامت وضعیت حقوق بشر و افزایش میزان اعدام

توجهی کم ها در سایهآمار اعدام ای نیزکند که در جریان مذاکرات پیشین هستهخاطرنشان می

 به شدت افزایش یافته بود. المللی به نقض حقوق بشر در ایران،بین
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با توجه به »مقدم، بنیانگذار سازمان حقوق بشر ایران در این خصوص گفت: محمود امیری

ای پیشین، جامعه جهانی نباید همزمان با مذاکرات ها در مذاکرات هستهسابقه افزایش شدید اعدام

 کنیم کهها در ایران ببندد. ما بار دیگر تاکید میهای خود را بر موج اعدامبرجام، چشم احیای

حقوق بشر، بخصوص مسئله اعدام باید در صدر هرگونه مذاکره بین جامعه جهانی و جمهوری 

 «.صلح و ثبات پایدار بدون احترام به حقوق بشر میسر نخواهد شد اسالمی قرار بگیرد؛

زندانی  ۴۶کم ، تعداد دست۲۰۲۲بنا به گزارش سازمان حقوق بشر ایران، در نخستین ماه سال 

اعدام  ۶های داخل ایران و منابع رسمی، تنها ران اعدام شدند. از این بین، رسانههای ایدر زندان

 رسیده است. مستقل به تایید سازمان حقوق بشر ایران زندانی دیگر به طور ۴۰را اعالم کرده و 

اعدام و  ۳۳تعداد  ۲۰۲۰اعدام، سال  ۲۷ تعداد ۲۰۲۱این درحالی است که در مدت مشابه سال 

 های ایران به ثبت رسیده بود.اعدام در زندان ۳۶تعداد  ۲۰۱۹در سال 

به اعدام محکوم « مواد مخدر»نفر با اتهامات مربوط به  ۱۷زندانی اعدام شده،  ۴۶از بین این 

  به قصاص نفس محکوم شده بودند.« قتل عمد»زندانی با اتهام  ۲۱شده بودند و 

نفس محکوم شده بودند، یک نفر با مراسم به قصاص « قتل عمد»از بین زندانیانی که با اتهام 

ترین یکی از ضعیف قسامه قسامه و بدون وجود مدارک و شواهد کافی به اعدام محکوم شده بود.

مرد از طایفه قربانی، حکم به  ۵۰تنها بر اساس سوگند  است که طی آن قاضی ای اثبات قتلهراه

کنند، شاهد مستقیم قتل کند الزم به ذکر است، افرادی که در قسامه سوگند یاد میاعدام صادر می

  بر این باورند که متهم، مجرم است. نیستند اما

ویه سال جاری نیز ادامه پیدا کرد و بر طبق آمار همچنین موج اعدام زندانیان بلوچ در ماه ژان

اند. طی بلوچ و اهل سیستان و بلوچستان بوده نفر از اعدام شدگان این ماه، ۱۵ جمع آوری شده،
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اعدام شهروندان بلوچ به طرز چشمگیری افزایش  که از بیش از یک سال پیش آغاز شده، موجی

 یافته است.

 

 


