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سازمان حقوق بشر ایران، ۴ آبان ماه ۱۳۹۶: یک زندانی که به اتهام مشارکت در قتل در طی یک نزاع خیابانی به

قصاص نفس (اعدام) محکوم شده بود در حالی در زندان مرکزی یزد اعدام شد که قاتل اصلی با رضایت شکات آزاد

شده است.

بنا به اطالع سازمان حقوق بشر ایران، صبح روز سه شنبه 2 آبان ماه، یک زندانی در محوطه زندان مرکزي یزد به دار
آویخته شد.

زندانی اعدام شده "علی ساالري" نام داشت که به اتهام مشارکت در قتل فردي در طی یک نزاع خیابانی به اعدام محکوم
شده بود.

یک منبع مطلع به سازمان حقوق بشر ایران گفت: "بعد از نزاع، علی ساالري فردي که مرتکب قتل شده بود را فراري داد،
براي همین نیز وقتی که هردو نفر بازداشت شدند به علی مشارکت در قتل زدند و حکم قصاص برایش صادر کردند. خانواده

مقتول پس از مدتی به ضارب اصلی رضایت دادند ولی بر اعدام علی پافشاري کردند."

اعدام این زندانی تا لحظه تنظیم این گزارش از سوي رسانه هاي رسمی ایران اعالن نشده است.

طبق گزارش واحد آمار سازمان حقوق بشر ایران 142 اعدام از میان 530 اعدام در سال 2016 با اتهام قتل عمد صورت
گرفته است. عدم درجه بندي براي قتل عمد در ایران باعث می شود هر نوع قتلی فارغ از شدت و ضعف و انگیزه متهم،

منجر به صدور حکم اعدام شود.
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