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ﭘﻨﺠﺸﻨﺒﻪ  ۲۷اردﯾﺒﻬﺸﺖ  ۱۳۹۷ﺗﻬﺮان ۲۰:۲۲

اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ

اﻋﺪام دﺳﺖﮐﻢ  ۱۸3ﺗﻦ .در اﯾﺮان
ﻃﯽ ﻣﺎه ﮔﺬﺷﺘﻪ
/۰۹ﺑﻬﻤﻦ۱۳۹۲/

ﺑﺎ اﻋﺪام ﯾﮑﯽ از ﻣﺘﻬﻤﺎن ﻗﺎﭼﺎق ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر ﮐﻪ روز ﺳﻪﺷﻨﺒﻪ ،ﻫﺸﺘﻢ ﺑﻬﻤﻦ ،در ﻣNء ﻋﺎم در ﻗﺰوﯾﻦ اﻧﺠﺎم
ﺷﺪ ﺷﻤﺎر اﻋﺪامﺷﺪﮔﺎن ﻃﯽ ﺣﺪود ﯾﮏ ﻣﺎه اﺧﯿﺮ در اﯾﺮان ﺑﻪ دﺳﺖﮐﻢ ﻫﺠﺪه ﻧﻔﺮ رﺳﯿﺪ.
اﺳﻤﺎﻋﯿﻞ ﺻﺎدﻗﯽ ﻧﯿﺎرﮐﯽ ،دادﺳﺘﺎن ﻋﻤﻮﻣﯽ و اﻧﻘNب اﺳﺘﺎن ﻗﺰوﯾﻦ ،ﮐﻪ در ﻣﺤﻞ اﻋﺪام در ﻣNء ﻋﺎم
ﺣﻀﻮر داﺷﺖ در ﺣﺎﺷﯿﻪ اﯾﻦ اﻋﺪام در ﮔﻔﺖوﮔﻮ ﺑﺎ ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﺟﻤﻬﻮری اﺳNﻣﯽ ،اﯾﺮﻧﺎ ،ﻫﻮﯾﺖ ﻓﺮد اﻋﺪاﻣﯽ
را 3ح .ل .اﻋNم ﮐﺮده و ﮔﻔﺖ ﮐﻪ وی در آﺧﺮﯾﻦ ﺑﺎزداﺷﺖ 3ﻫﺸﺖ ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم ﻫﺮوﺋﯿﻦ .ﻫﻤﺮاه ﺧﻮد داﺷﺘﻪ
اﺳﺖ.
ﭘﯿﺶ از اﯾﻦ ﻣﺠﺘﺒﯽ ﻣﻠﮑﯽ ،دادﺳﺘﺎن اﺳﺘﺎن ﮐﺮﻣﺎﻧﺸﺎه ،از اﺟﺮای ﺣﮑﻢ اﻋﺪام ﻫﻔﺖ ﻧﻔﺮ در روز ﺳﻮم ﺑﻬﻤﻦ
در ﮐﺮﻣﺎﻧﺸﺎه ﺧﺒﺮ داد.
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﻣﻬﺮ ،وی ﺟﺮم ﭘﻨﺞ ﻧﻔﺮ از اﯾﻦ اﻋﺪاﻣﯿﺎن را 3ﻗﺎﭼﺎق ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر .و ﺟﺮم دو ﺗﻦ دﯾﮕﺮ را
3ﻗﺘﻞ .اﻋNم ﮐﺮد.
وی اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺗﻮﺿﯿﺢ داد ﮐﻪ ﻫﺮ  ۵ﻧﻔﺮ ﻓﺮد اﻋﺪاﻣﯽ 3در ﺧﺮﯾﺪ و ﻓﺮوش و ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ  ۱۰۱ﮐﯿﻠﻮ و  ۷۳۱ﮔﺮم
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ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر از ﻧﻮع ﺗﺮﯾﺎک ،ﺣﺸﯿﺶ ،ﻫﺮوﺋﯿﻦ ،و ﮐﺮاک ﻣﺸﺎرﮐﺖ داﺷﺘﻨﺪ .و در ﻣﻮرد ﯾﮑﯽ از اﻋﺪاﻣﯿﺎن
ﻣﺘﻬﻢ ﺑﻪ ﻗﺘﻞ ﮔﻔﺖ ﮐﻪ 3او ﻫﻤﺴﺮ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻗﺘﻞ رﺳﺎﻧﺪه ﺑﻮد..
در ﻫﻤﯿﻦ ﺣﺎل ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﻣﻬﺮ ﭘﯿﺶ از اﯾﻦ از اﻋﺪام ﭘﻨﺞ ﻧﻔﺮ در ﺷﯿﺮاز ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان 3ﻗﺎﭼﺎﻗﭽﯿﺎن ﻣﺴﻠﺢ ﻣﻮاد
ﻣﺨﺪر .در ﺗﺎرﯾﺦ  ۲۴دی ﺧﺒﺮ داده ﺑﻮد.
ﻋﻠﯽ اﻟﻘﺎﺻﯽ ،دادﺳﺘﺎن ﻋﻤﻮﻣﯽ و اﻧﻘNب ﺷﯿﺮاز ،ﺑﻪ ﻣﻬﺮ ﮔﻔﺖ ﮐﻪ 3اﺣﮑﺎم اﻋﺪام اﯾﻦ ﻗﺎﭼﺎﻗﭽﯿﺎن ﮐﻪ اﻗﺪام
ﺑﻪ ﺣﻤﻞ و ﻧﮕﻬﺪاری ﻣﺴﻠﺤﺎﻧﻪ  ۵۹ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم ﺗﺮﯾﺎک ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ در ﻣﺤﻞ زﻧﺪان ﻋﺎدلآﺑﺎد ﺷﯿﺮاز ﺑﻪ اﺟﺮا در
آﻣﺪ..
ﮔﺰارش ﻫﺎی ﺗﺄﯾﯿﺪﻧﺸﺪه
ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻓﻌﺎÄن ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ در اﻳﺮان ،ﻫﺮاﻧﺎ ،ﻧﯿﺰ روز ﺳﻪﺷﻨﺒﻪ ،ﻫﺸﺘﻢ ﺑﻬﻤﻦ ،از ﭼﻨﺪ اﻋﺪام دﯾﮕﺮ
ﻃﯽ روزﻫﺎی ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺧﺒﺮ داده اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﮔﺰارشﻫﺎ ﻫﻨﻮز ﺗﻮﺳﻂ ﻣﻨﺎﺑﻊ دوﻟﺘﯽ اﯾﺮان ﺗﺄﯾﯿﺪ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ.
ﻫﺮاﻧﺎ از اﻋﺪام 3ﭘﻨﺞ زﻧﺪاﻧﯽ ﺑﺎ ﻫﻮﯾﺖ ﻧﺎﻣﻌﻠﻮم در زﻧﺪان ﻣﺮﮐﺰی اروﻣﯿﻪ .ﺧﺒﺮ داده و ﻧﻮﺷﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ
3اﺗﻬﺎم ﺑﺮﺧﯽ از اﯾﻦ زﻧﺪاﻧﯿﺎن ﺣﻤﻞ و ﻧﮕﻬﺪاری ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر ﺑﻮده اﺳﺖ..
اﯾﻦ ﺧﺒﺮﮔﺰاری در اداﻣﻪ از اﻋﺪام دو زﻧﺪاﻧﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﻧﺎمﻫﺎی ﻫﺎدی ﺣﻤﯿﺪی زارع ﻣﺘﻬﻢ ﺑﻪ ﻗﺘﻞ و ﺣﻤﺰه
رﻣﻀﺎﻧﯽ ﻣﺘﻬﻢ ﺑﻪ ﻗﺘﻞ در روز دوﺷﻨﺒﻪ ،ﻫﻔﺘﻢ ﺑﻬﻤﻦﻣﺎه ،ﺧﺒﺮ ﻣﯽدﻫﺪ.
ﻫﺮاﻧﺎ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﺪ ﮐﻪ 3روز ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻧﯿﺰ ﻫﻔﺖ ﻧﻔﺮ در زﻧﺪان ﻗﺰل ﺣﺼﺎر ﺑﻪ اﺗﻬﺎم ﺣﻤﻞ و ﻧﮕﻬﺪاری
ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر اﻋﺪام ﺷﺪﻧﺪ..
ﺑﻪ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻫﺮاﻧﺎ3 ،اﻓﮑﺎر ﻧﯿﻮز .ﻧﯿﺰ ﮔﺰارش داده اﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﻪ زﻧﺪاﻧﯽ از اﻫﺎﻟﯽ روﺳﺘﺎﻫﺎی ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن دﻟﻔﺎن
ﺑﻪ ﺟﺮم ﺣﻤﻞ و ﻓﺮوش ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر در ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﻣNﯾﺮ اﻋﺪام ﺷﺪهاﻧﺪ.
ﺑﻨﺎ ﺑﺮ اﯾﻦ ﮔﺰارش ،ﺳﺎﯾﺖ 3ﻋﺮش ﻧﯿﻮز .ﻧﯿﺰ ﺳﻮم ﺑﻬﻤﻦﻣﺎه از اﺟﺮای ﺣﮑﻢ اﻋﺪام ﯾﮏ زﻧﺪاﻧﯽ ﻣﺘﻬﻢ ﺑﻪ ﻗﺘﻞ
در ﺳﺎری ﺧﺒﺮ داده اﺳﺖ.
ﺷﻤﺎر اﻋﺪامﻫﺎ در اﯾﺮان از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻮاردی اﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻏﺮﺑﯽ ،ﻧﻬﺎدﻫﺎی ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮی و
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اﺣﻤﺪ ﺷﻬﯿﺪ ،ﮔﺰارﺷﮕﺮ وﯾﮋه ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ در اﻣﻮر ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ در اﯾﺮان ،ﺑﺎرﻫﺎ از آن اﻧﺘﻘﺎد ﮐﺮدهاﻧﺪ.
در ﺗﺎزهﺗﺮﯾﻦ ﮔﺰارﺷﯽ ﮐﻪ ﮔﺰارﺷﮕﺮان وﯾﮋه ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ در اﻣﻮر ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﺮدهاﻧﺪ از دوﻟﺖ
اﯾﺮان ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ﺗﺎ ﺟﻠﻮ اﻋﺪامﻫﺎﯾﯽ را ﮐﻪ از آﻏﺎز ﺳﺎل ﺟﺪﯾﺪ ﻣﯿNدی ﺑﻪ ﻃﻮر ﻓﺰاﯾﻨﺪهای اﻧﺠﺎم
ﺷﺪه اﺳﺖ ﺑﮕﯿﺮد.
ﺳﺎزﻣﺎن ﻋﻔﻮ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻞ ﺧﺮدادﻣﺎه ﺳﺎل ﺟﺎری ﮔﺰارﺷﯽ از اﻋﺪامﻫﺎ در ﺟﻬﺎن ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﺮد ﮐﻪ در اﯾﻦ ﮔﺰارش
اﯾﺮان ﺑﻪ ﻋﻨﻮان دوﻣﯿﻦ ﮐﺸﻮر ﺟﻬﺎن از ﻧﻈﺮ آﻣﺎر ﺑﺎÄی اﻋﺪام ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﯽﺷﺪ.
ﺑﺮ اﺳﺎس اﯾﻦ ﮔﺰارش ،در ﺳﺎل  ۳۱۴ ،۲۰۱۲ﺗﻦ در اﯾﺮان اﻋﺪام ﺷﺪهاﻧﺪ ﮐﻪ ﻋﻔﻮ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻞ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﺑﺎ
اﺣﺘﺴﺎب دﺳﺖﮐﻢ  ۲۳۰ﻣﻮرد اﻋﺪام ﭘﻨﻬﺎﻧﯽ ،ﺷﻤﺎر اﻋﺪامﻫﺎ در اﯾﺮان ﺑﻪ ﺑﺎÄی  ۵۰۰ﻣﻮرد ﻣﯽرﺳﺪ.
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