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'اﻋﺪام دﺳﺘﻪ ﺟﻤﻌﯽ  24ﻧﻔﺮ در ﮐﺮج'
 5اوت  14 - 2009ﻣﺮداد 1388

ﺑﻪ ﮔﺰارش ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺧﺒﺮی اﯾﺮان روز ﻨﺠﺸﻨﺒﻪ ﻫﻔﺘﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ  24ﻧﻔﺮ 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 اﻋﻼم ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﻣﺤﻤﻮد ﺳﺎﻻرﮐﯿﺎ ،ﻣﻌﺎون دادﺳﺘﺎن ﺗﻬﺮان در اﻣﻮر زﻧﺪان ﻫﺎ ،روز  13ﻣﺮداد ﮔﻔﺖ" :روز ﻨﺠﺸﻨﺒﻪ ) 8ﻣﺮداد(  ۲۴ﻗﺎﭼﺎﻗﭽﯽ 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  20زﻧﺪاﻧﯽ در ﻫﻤﯿﻦ زﻧﺪان در ﮐﺮج اﻋﺪام ﺷﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﺟﺮم آﻧﻬﺎ ﻧﯿﺰ ﻗﺎﭼﺎق ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر
اﻋﻼم 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 ﺳﺎﻻﻧﻪ 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  ۱۸ﺳﺎﻟﮕﯽ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ارﺗﮑﺎب ﺟﺮم ﻣﺤﮑﻮم
ﺷﺪه اﻧﺪ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﺟﺮای ﺣﮑﻢ ﺳﻨﮕﺴﺎر اداﻣﻪ ﻣﯽ دﻫﺪ.
اﯾﻦ ﺳﺎزﻣﺎن در ﮔﺰارش ﺳﺎل  2008ﺧﻮد ﺷﻤﺎر ﻣﻮارد اﻋﺪام در اﯾﺮان را ﺑﯿﺶ از  346ﻣﻮرد ﺑﺮآورد ﮐﺮد و در ﻓﻬﺮﺳﺘﯽ از وﺿﻌﯿﺖ اﺟﺮای
ﻣﺠﺎزات ﻣﺮگ در ﺟﻬﺎن ،اﯾﺮان را ﺲ از ﭼﯿﻦ ،در رﺗﺒﻪ دوم ﻗﺮار داد.
ﺗﻼش 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.

ﻫﻢرﺳﺎﻧﯽ

ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ را ﺑﻪ د ﮕﺮان ﺑﺮﺳﺎﻧﯿﺪ

ﺑﺎﻻ

ﻣﻄﺎﻟﺐ ﻣﺮﺗﺒﻂ
اﺗﺤﺎد ﻪ ارو ﺎ اﻋﺪامﻫﺎ 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  18ﺳﺎل
ﻓﺮاﺧﻮان ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﺑﺮای ﺗﻮﻗﻒ اﻋﺪام ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن
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اﻋﺪام ﺟﻮان  ۲۰ﺳﺎﻟﻪ اﯾﺮاﻧﯽ در اﺻﻔﻬﺎن

ﻣﻄﺎﻟﺐ ﺑﯿﺸﺘﺮ از اﻳﺮان

رﻫﺒﺮ اﯾﺮان ﺗﺎﯾﯿﺪ ﮐﺮد ﮐﻪ ﻣﺨﺎﻟﻒ ﻧﺎﻣﺰدی اﺣﻤﺪیﻧﮋاد در اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﺳﺖ
 26ﺳﭙﺘﺎﻣﺒﺮ  05 - 2016ﻣﻬﺮ 1395

وزﯾﺮ دﻓﺎع اﯾﺮان ﺑﺮ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺗﻮان ﻣﻮﺷﮑﯽ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﺮد
 25ﺳﭙﺘﺎﻣﺒﺮ  04 - 2016ﻣﻬﺮ 1395
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روزﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﺗﻬﺮان ،اﯾﺮان در وﺳﻂ دﻋﻮای ﺗﺮاﻣﭗ و ﮐﻠﯿﻨﺘﻮن
 28ﺳﭙﺘﺎﻣﺒﺮ  07 - 2016ﻣﻬﺮ 1395

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

دوﻟﺖ وزﯾﺮی ،ﺳﺨﻨﮕﻮی وزارت دﻓﺎع اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ،ﻣﯽﮔﻮ ﺪ ﺣﻤﻠﻪ ﻣﻬﺎﺟﻤﺎن ﺑﻪ ﮏ واﺣﺪ ﻧﻈﺎﻣﯽ در ﮐﺎﺑﻞ ﺎ ﺎن ﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ .در
اﯾﻦ ﺣﻤﻠﻪ  ۱۱ﻧﻔﺮ از ﻧﯿﺮوﻫﺎی اﻣﻨﯿﺘﯽ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪﻧﺪ .داﻋﺶ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ اﯾﻦ ﺣﻤﻠﻪ را ﺑﺮ ﻋﻬﺪه ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
 29ژاﻧﻮ ﻪ  09 - 2018ﺑﻬﻤﻦ 1396

ﺎﺳﺦ وزارت ﺧﺎرﺟﻪ اﯾﺮان ﺑﻪ ﻣﻨﺘﻘﺪان :ﻣﻌﺎﻫﺪه ﺎﻟﺮﻣﻮ ﺑﻪ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﺎﻟﯽ ﺗﺮور ﺴﻢ ﻧﻤﯽﭘﺮدازد
 29ژاﻧﻮ ﻪ  09 - 2018ﺑﻬﻤﻦ 1396
ﺲ از  ۶۰ﺳﺎل ﮏ رﺋﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮر اﻧﺪوﻧﺰی وارد ﮐﺎﺑﻞ ﺷﺪ
 29ژاﻧﻮ ﻪ  09 - 2018ﺑﻬﻤﻦ 1396

ﮔﺰارش و ﺗﺤﻠﯿﻞ
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