
 هفته گذشته  اعدام درطی ۲۴ اعدام در زابل؛ انتقال سه زندانی بلوچ جهت

 ژوئن  10

 شهروند بلوچ , قصاص نفس, مواد مخدر, اعدام 

جامعه جهانی باید به سکوت خود در قبال موج اعدام در ایران، بخصوص اعدام زندانیان بلوچ پایان  »

 «دهد 

 

خرداد ماه، سه زندانی  ۲۰طی روز جاری، جمعه  :۱۴۰۱خرداد  ۲۰سازمان حقوق بشر ایران؛ 

اند، در زندان زابل  »مواد مخدر« و »قتل عمد« به اعدام محکوم شده بلوچ که با اتهاماتی همچون

طور  اعدام )به ۲۴ی حکم به سلول انفرادی منتقل شدند. طی یک هفته گذشته مجموعا جهت اجرا

که   ساعت یک اعدام( توسط نهاد آمار سازمان حقوق بشر ایران به ثبت رسیده است ۸میانگین هر 

 .اندنفر از آنها شهروندان بلوچ بوده  ۱۴

دام در ایران از جامعه جهانی سازمان حقوق بشر ایران ضمن محکوم کردن شروع موج کم سابقه اع

 .خواهد که واکنش درخوری به این موضوع نشان دهندمی 

سازمان حقوق بشر ایران در این خصوص گفت: »جامعه جهانی باید به   مقدم، مدیرمحمود امیری 

سکوت خود در قبال موج اعدام در ایران، بخصوص اعدام زندانیان بلوچ پایان دهد. ما از نهادهای 
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ها  ی، و فعاالن مدنی داخل و خارج کشور میخواهیم که با تالش و کارزار خود از این اعدامحقوق بشر

 .«جلوگیری کنند 

خرداد ماه، سه مرد بلوچ جهت اجرای حکم   ۲۰به گزارش وبسایت حال وش، صبح روز جاری، جمعه 

امین هللا  ویتشاناعدام در زندان زابل به سلول انفرادی منتقل شدند. دو تن از این سه زندانی که ه 

و ثناءهللا بهادرزهی   ساکن شهرستان زهک ساله، ۲۷ براهویی ) نارویی( معروف به مهرهللا،

شده، در یک پرونده مشترک، با اتهامات مربوط به   ساکن شهرستان زهک، اعالم ساله، ۳۴ )نارویی(،

 .اند »مواد مخدر« به اعدام محکوم شده 

نه اعالم شده، با اتهام »قتل عمد« به قصاص نفس محکوم شده رسام پودی یک زندانی دیگر که هویتش

 .است 

زندانی در شهرهای مختلف ایران توسط نهاد آمار سازمان   ۲۴گفتنی است، طی هفته گذشته اعدام 

 .اند نفر شهروندان بلوچ بوده  ۱۴حقوق بشر ایران به ثبت رسیده است که از این میان 

در ایران که سازمان حقوق بشر ایران منتشر کرده بود، از اعدام ها پیشتر در گزارش پنج ماهه اعدام 

زندانی در شهرهای مختلف ایران خبر داده بود. این رقم نسبت به مدت مشابه در سال  ۱۶۸کم دست 

 .دهد ونیم برابر افزایش را نشان می بیش از یک  نفر اعدام شده بودند، ۱۱۰میالدی، که  ۲۰۲۱

سیر صعودی   ،۱۴۰۱از زمان آغاز اعتراضات در اردیبهشت  ها در ایرانموج کم سابقه و اخیر اعدام 

 .به خود گرفت و روند آن طی هفته گذشته به اوج خود رسید 

 


