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 جان هشت زندانی بلوچ و عرب اهوازی در خطر است  

های  تیاقلمتعلق به  انیزندان اعدام دهشتناک  شیافزاضمن اعتراض به  ،امروز با انتشار یک بیانیه المللنیب فوسازمان ع

 را ی اهواز عرب زندانی چهار و بلوچ زندانی چهار اعدام برنامه فورا خواست که یرانیا مقامات از ،گذشته ماه دو طی اتنیکی

 ی برا دیبا ،اروپا هیاتحاد و ملل سازمان  ی بشر حقوق ی نهادها جمله از ،جهانی جامعه  گفت که  المللنیب فوع. ف کنندقمتو

 کنند. اقدام فورا این زندانیان جان نجات

 بعر و بلوچ زندانیان اعدامگفت: »افزایش شدید  المللنیب عفوی قایآفر شمال  و انهیخاورم دفتر معاون ،ی اوطحال اناید

به عنوان ابزاری  اعدام مجازات ازدر حال استفاده   مقامات که زده استجدی دامن  های ینگران های اخیر بهدر ماه ی اهواز

ها در شمار باالی اعدام در سراسر جامعه هستند. طورینهم و ستمدیده  ی ها تیاقل انیم در رعب و وحشت ایجاد ی برا

ی ترین نمونهگویاها در ایران های اتنیکی و عدم تناسب این آمار با جمعیت این اقلیتمیان زندانیان متعلق به اقلیت

  .«اندبوده  روبرو آن باها های تحت ستم برای دههی است که این گروههنتبعیض نهادیسرکوب و 

به توقف اجرای  را وادار یرانی ا مقاماتخواهد که با اتخاذ اقدامات منسجم، می یالمللنیب جامعهاز  المللنیب عفو»او افزود:

صادر  شکنجهگرفته شده تحت  اعترافاتو با استناد به  ناعادالنه آشکارانه های همحاکم احکام اعدامی کنند که به دنبال 

 اند.«شده

خطر  معرض در اصفهان استان در دستگرد و بلوچستان و ستانیس استان در زاهدان های زندان در که  بلوچ یزندانچهار 

گیری تحت سازی قهری، اعترافدیناپد جمله  از ،بشر حقوق نقضهستند، همگی مورد فهرستی طوالنی از موارد  اعدام

اسامی دو نفر   و یی استنارو مهران ی وگیر حامدها اند. اسامی دو تن از آنقرار گرفته ناعادالنه ی هاو محاکمه شکنجه

 الملل محفوظ نگاه داشته شده است. امنیتی توسط عفو بین های یل دغدغهدیگر به دل

 و ی الوی س نی حس ،یرجس خ یعل – خوزستان استان، اهواز بانیش زندان در اعدام به محکوم ی اهواز عرب یزندان سه

خود و تهدید دائمی به   های هخانواد  منع مالقات با زندان، طیشرا به اعتراض در، 1399بهمن  4 روز از – ی دریح جاسم

 از ان،یخفاج ناصراند. یک زندانی عرب دیگر به نام زده غذا اعتصاب  دست به و دوخته هم به را خود ی ها لباعدام، 

 انهیمخف اعدام و شکنجه خطر معرض دربدین ترتیب،  و ،بردمی در وضعیت ناپدیدشدگی قهری به سر 1399 ینردفرو

 .داد قرار

 



 ها تیاقل اعدام دهشتناک آمار

  اعدام را نفر 49  حداقل یرانیا مقامات(، 1399آذر  11)  2020سال   دسامبر اول  از برومند، عبدالرحمن مرکز آمار اساس بر

زندانی   19 حداقل(، 1399آذر  29)  2020دسامبر 19روز  از. اندبوده  بلوچ از زندانیان آنها سوم کی  از و بیش اندکرده

 .اندشده اعدام  ی اهواز عربزندانی   کی و بلوچ

( اعدام شد، با وجود  2021  هیژانو 30)  1399بهمن  11بود که روز  دهقان دیجاو بلوچیکی از آخرین قربانیان، زندانی 

 انقالب دادگاه دادستانی، مقامات پاسداران، سپاه توسط منصفانه یدادرسول أص ی وی،به پرونده در روند رسیدگی هکاین

 .به شدت نقض شده بود یعال یواند و

، بردیم سر  به غذا اعتصاب حالی که در در ی ر طیم یعل ی اهواز عرب یندان( ز2021هیژانو 28)  1399بهمن  9در روز 

در  دادرسی منصفانه صادر و قطعی شده بود. او گفته بود که  أصول موارد نقض جدی   وجود  با نیز حکم اعدام اواعدام شد. 

 یعلتحت شکنجه قرار گرفته بوده است. مقامات بر خالف قوانین ایران، برنامه اعدام  برای دادن »اعتراف« دوران بازجویی، 

 محروم کردند. هم مالقاتداشتن آخرین  حقها را از را از قبل به خانواده وی اعالم نکرده و آن ی ریمط

 اعدام خطر  معرض در بلوچ انیزندان

  یتیامن  ی روهاین با مسلحانه ی ریدرگ یک در مشارکت در ارتباط با زاهدان، زندان در محبوس زندانی بلوچ ،یگیر حامد

  کشته یتیامن  ی روهاین از نفر نیچند آن جریان در که  ،بلوچستان و ستانیس استان در1396 سال  در مخدر مواد با مبارزه

 19)  1399آذر  29ارتباط با همین پرونده روز  در ،ی گیر بیشع  و بهنام ،او برادر دو. ه استشد محکوم اعدام به شدند،

 .شود اعدام ی زود به است ممکن که او نیزه کرد جادیا را ینگران نیاها آن اعدام .شدند اعدام( 2020 سال  دسامبر

  از بابت شیپ سال  چهار حدود  ، از دیگر زندانیان بلوچ در صف اعدام است. اودستگرد زندان محبوس در ،یینارو مهران

  در حالی که هم در مرحله تحقیقات و هم در مرحله محاکمه از ،شد محکوم اعدام به مخدر مواد با مرتبط میجرا

به   و شد  اعدام( 2021 هیژانو 28)  1399بهمن  9نارویی روز  أنور ،ای اوهم پرونده. ه بودشد محروم ل یوک به یدسترس

 هم در خطر قریب الوقوع اعدام باشد. یینارو مهرانکه  رودهمین خاطر، بیم آن می

ها را به دلیل آن نام المللنیب عفوولی  هستند اعدام خطر معرض در زاهدان زندان در نیز گری د بلوچ یزندان دو

 زاهدان انقالب دادگاه توسط ناعادالنه به شدت  دادگاه کی دنبال  به نیز آنها. است های امنیتی محفوظ نگه داشتهدغدغه

 در هاماه برای ، 1394آبان  در ی ر یدستگ از  پساین دو زندانی . شدند به اعدام محکومبه جرم »بغی« )قیام مسلحانه( 

  لیوکاند که وادار شده  آنها. شدند شکنجه اطالعات وزارت مامورانی خود توسط نگهداری شدند و به گفته ی انفراد سلول 

انتخاب کنند و به همین وکیل هم تا چند روز قبل   هیقضائ قوه سیرئ  توسط شده دییتأ میان فهرستی از وکالی  از خود را

 از جلسه محاکمه دسترسی نداشتند. 

 ند در حالیاهها استناد کرد اجباری آن «اعترافات»بر خالف قانون به  ، قضاتبلوچ یزندان  چهاری این جریان محاکمهدر 

قرار   شکنجه تحت برای بیان این اظهارات که دنداعالم کر و هگرفت پس دادگاه خود را در «اعترافاتنفر »هر چهار  که

 اند. گرفته

https://www.amnesty.org/en/documents/mde13/3595/2021/en/


 

 اعدام  خطر معرض در یاهواز  عرب انیزندان

  ،ی الویس نی حس ،1398دی  24 روزدر جریان یک نشست مطبوعاتی در ایران  هییقضا قوه ی سخنگو اظهارات   أساسبر 

که  1396اردیبهشت  24 روز  در اهواز در کالنتری  کی به مسلحانه حمله با ارتباط در انیخفاج ناصر و یرجخس یعل

 اند.منتهی به مرگ دو مامور شد، محکوم به اعدام شده

 و خانواده به یدسترس بدون، اهواز در اطالعات گاه وزارتبازداشت ی انفراد های سلول  ها دراین سه زندانی برای ماه

بیرحمانه، غیرانسانی و  ی هارفتار سایر و شکنجه مورد هاآن در این دوران، ،ابع آگاه من گفته به. داری شدندنگه شان،وکیل

  یاطالعات و یتیامن ماموران. شد گیشکست ها دچارهای آندست یا/، به طوری که قفسه سینه وگرفتند قرارتحقیرآمیز 

 ی ری دستگ از پسقرار دادند تا علیه خود »اعتراف« کنند. این »اعترافات« مدت کوتاهی  شکنجه  تحت را آنها بارها

 توسطبرای صدور حکم محکومیت  و شد پخش از صدا و سیمای جمهوری اسالمی ایران 1396اردیبهشت  درمتهمان 

 .  گرفت قرار ناداست مورد دادگاه

 ،1399فرودین  در. را انتخاب کنند خود دلخواه  لیوکاند که اجازه نیافته انیخفاج ناصر و یرجخس یعل ،ی الویس  نیحس

 ی نهایتارجخس یعل و ی الویس  نیحس. شدند شدگی قهری قرار دادهدیناپد در وضعیت نامعلوم یمکان به انتقال  از پس آنها

  و بردشدگی قهری به سر میدیناپد در وضعیت همچنان  انیخفاج  ناصر. شدند بازگردانده بانیش زندان  به 1399 آبان در

 .است مانده پاسخ یب  ی و ی نگهدار محل و سرنوشت درباره مقامات ازاو  خانواده های یگیری پ

 ی همکار  با ارتباط دره است. این اتهام شد محکوم به اعدام اهواز در انقالب دادگاه توسط ه اتهام »بغی« ب ی دریح جاسم

  دییتأ 1399آبان  در را حکم نی ا یعال یواند. به او نسبت داده شده است یاسالم ی جمهور مخالف ی هاگروه با ادعایی وی 

 و خانواده به یدسترس بدون ی انفراد سلول  در هاماه ،1396آذر  در ی ر یدستگ از پس ی و  آگاه، منابع گفته به. کرد

 . گرفت قرار های بدرفتارسایر  و شکنجه تحت وداری شد نگه اشلیوک

مرتبا   رانیا یعال»وحشتناک است که دیوان  گفت: المللنیب عفوی قایآفر شمال  و انهیخاورم دفتر معاون ،ی اوطحال اناید

 امکان چهی  وضعیت عمال نیا اند.شده صادر ناعادالنهبه شدت  ی هامحاکمه از پس زند کهمیمهر تایید احکامی بر 

 از مطلق به ناقضان حقوق بشر، مصونیت و نگذاشته یباق کشور معیوب ی فریک نظام انیقربان پیگیری و دادخواهی برای 

 «.اعطا کرده است مجازات

و  ترین، غیرانسانیترینظالمانهمجازات اعدام . در همه شرایط و بدون استثنا مخالف است الملل با مجازات اعدامعفو بین

ا نقض ر است و حق حیات که در اعالمیه جهانی حقوق بشر به رسمیت شناخته شده است ترین نوع مجازاتتحقیرآمیز

 .  کندمی
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