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5 اوت 2009 - 14 مرداد 1388

'اعدام دسته جمعی 24 نفر در کرج'

به گزارش منابع خبری ایران روز �نجشنبه هفته گذشته 24 نفر به طور همزمان در زندان رجایی شهر کرج به جرم قاچاق

مواد مخدر اعدام شده اند.

نه تنها هو�ت این افراد فاش نشده بلکه خبر اعدام آنها نیز ظاهرا �س از گذشت �نج روز از زمان اجرای حکم اعالم شده است.

محمود ساالرکیا، معاون دادستان تهران در امور زندان ها، روز 13 مرداد گفت: "روز �نجشنبه (8 مرداد) ۲۴ قاچاقچی بین المللی

مواد مخدر در زندان رجایی شهر کرج به دار آو�خته شدند." وی افزود که تقاضای عفو این افراد رد شد و حکم اعدام آنها توسط

دیوان عالی کشور تایید شده بود.

ا�نگونه اعدام ها در گذشته بارها مورد انتقاد گروه های حقوق بشر و کشورهای غربی قرار گرفته است.

حدود �ک ماه قبل در روز چهارم ژوئیه نیز 20 زندانی در همین زندان در کرج اعدام شدند که جرم آنها نیز قاچاق مواد مخدر

اعالم شده بود و با واکنش منفی اتحاد�ه ارو�ا روبرو شد که خواستار لغو اعدام شده است.
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سازمان مدافع حقوق بشر موسوم به "عفو بین الملل" اخیرا در گزارش ساالنه خود ایران را "�کی از پیشگامان اجرای مجازات اعدام"

خواند و ایران را تنها کشوری دانست که به اعدام مجرمان نوجوان �عنی کسانی که پیش از ۱۸ سالگی به دلیل ارتکاب جرم محکوم

شده اند و همچنین اجرای حکم سنگسار ادامه می دهد.

این سازمان در گزارش سال 2008 خود شمار موارد اعدام در ایران را بیش از 346 مورد برآورد کرد و در فهرستی از وضعیت اجرای

مجازات مرگ در جهان، ایران را �س از چین، در رتبه دوم قرار داد.

تالش برای منسوخ ساختن مجازات اعدام با استناد به منشور جهانی حقوق بشر صورت می گیرد اما ایران نه تنها برنامه ای جهت

لغو مجازات اعدام ندارد، بلکه با استناد به موازین شرعی از مجازات اعدام دفاع می کند.

هم رسانی چگونه می توانید این مطلب را به د�گران برسانید

باال

مطالب مرتبط

اتحاد�ه ارو�ا اعدام ها در ایران را محکوم کرد

اعدام بیست نفر به اتهام قاچاق مواد مخدر در ایران

اعدام دو عضو گروه 'جندالله' در زاهدان

سه نفر از 'عوامل بمب گذاری' در زاهدان اعدام شدند

'اجرای حکم اعدام نوجوان ایرانی متوقف شد'

وزارت خارجه بر�تانیا اعدام دل آرا دارابی را محکوم کرد

اعدام سه مرد و �ک زن به جرم قتل در تهران

محکومین پرونده انفجار در حسینیه شیراز اعدام شدند

ده نفر در زندان اوین اعدام شدند

'فاطمه حقیقت پژوه در آستانه اعدام'

انتقاد از اعدام نوجوان ها در ایران

حبس ابد جا�گزین اعدام برای متهمان زیر 18 سال

فراخوان بین المللی برای توقف اعدام نوجوانان
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اعدام جوان ۲۰ ساله ایرانی در اصفهان

رهبر ایران تایید کرد که مخالف نامزدی احمدی نژاد در انتخابات است

26 سپتامبر 2016 - 05 مهر 1395

وزیر دفاع ایران بر توسعه توان موشکی تاکید کرد

25 سپتامبر 2016 - 04 مهر 1395

مطالب بیشتر از ايران
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روزنامه های تهران، ایران در وسط دعوای ترامپ و کلینتون

28 سپتامبر 2016 - 07 مهر 1395

مهمترین خبرها

�ا�ان حمله به �ک واحد نظامی در کابل؛ ۱۱ کشته و ۱۶ زخمی

دولت وزیری، سخنگوی وزارت دفاع افغانستان، می گو�د حمله مهاجمان به �ک واحد نظامی در کابل �ا�ان �افته است. در

این حمله ۱۱ نفر از نیروهای امنیتی افغانستان کشته شدند. داعش مسئولیت این حمله را بر عهده گرفته است.
29 ژانو�ه 2018 - 09 بهمن 1396

�اسخ وزارت خارجه ایران به منتقدان: معاهده �الرمو به تامین مالی ترور�سم نمی پردازد

29 ژانو�ه 2018 - 09 بهمن 1396

�س از ۶۰ سال �ک رئیس جمهور اندونزی وارد کابل شد

29 ژانو�ه 2018 - 09 بهمن 1396

گزارش و تحلیل
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