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به گزارش عفو بین الملل سال گذشته بیش از 380 نفر در
ایران اعدام شدند

'قطع دست و پای یک سارق در جنوب ایران'

به گزارش روزنامه دولتی "ایران" چاپ تهران،
دادستان ماهشهر در جنوب ایران می گوید که
یک سارق مسلح در این شهر در مالء عام اعدام

شده و حکم قطع دست و پای همدست او نیز در
زندان اجرا شده است.

بنابه این گزارش جرم فرد اعدام شده - که "عدنان"
معرفی شد - و دو همدستش ربودن کامیون های

باربری از بندر امام و سرقت بار آنها بوده است.

سارقان پس از آن کامیون ها را رها می کرده اند.

به نوشته این روزنامه "عدنان" و یکی از دو
همدستش در سال 1383 دستگیر شدند اما عضو

سوم گروه موفق به فرار شده بود. گفته شد که
متهم اصلی پرونده قبال در شهر های آبادان و

شادگان سابقه سرقت داشته است.

قاضی رضا ابوالحسنی، دادستان عمومی و انقالب ماهشهر، گفت که عدنان ساعت 11 صبح روز سه شنبه در

میدان "پلیس" ماهشهر اعدام شد.

او افزود: "حکم قطع دست و پای دیگر عضو شبکه نیز در زندان اجرا شد."

او از این متهم نام نبرد.

ماهشهر در جنوب اهواز در نزدیکی سواحل خلیج فارس و مرز عراق قرار دارد.

نهادهای حکومتی ایران می گویند که مجازات مرگ برای حفظ امنیت اجتماعی الزم است اما آن را تنها پس از

رویه های مفصل قضایی اعمال می می کنند. قتل، تجاوز، سرقت مسلحانه، قاچاق مواد اعتیادآور و زناء جملگی

مهمترین خبرها
سقوط هواپیمای آسمان؛ تعدادی از اجساد در

ارتفاعات کوه دنا پیدا شد
مسئوالن عملیات امداد و جست وجوی هواپیمای سقوط

کرده شرکت آسمان در مسیر تهران - یاسوج می گویند
گروه های اعزامی تعدادی از اجساد را در محل حادثه
پیدا کرده اند. رئیس سازمان امداد و نجات جمعیت

هالل احمر می گوید شدت وزش باد در منطقه به قدری
است که امکان پرواز بالگرد برای انتقال اجساد وجود

ندارد.
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پلیس ایران: 
دراویش بازداشت شدند

20 فوریه 

توییت رئیس جمهوری ونزوئال به ترامپ؛
گفت و گو به جای رویه خصمانه

20 فوریه 

گزارش و تحلیل

همرسانی

http://www.bbc.com/persian
http://www.bbc.com/persian
http://www.bbc.com/persian/tvandradio/2013/08/000001_bbcpersian_livetv
http://www.bbc.com/persian/media/video
http://www.bbc.com/persian/tv-and-radio-37434377
http://www.bbc.com/persian/tv-and-radio-37434376
http://www.bbc.com/persian/iran
http://www.bbc.com/persian/afghanistan
http://www.bbc.com/persian/world
http://www.bbc.com/persian/arts
http://www.bbc.com/persian/sport
http://www.bbc.com/persian/business
http://www.bbc.com/persian/science
http://www.bbc.com/persian/interactivity
http://www.bbc.com/persian/media/photogalleries
http://www.bbc.com/persian/blogs/viewpoints
http://www.bbc.com/persian/iran-43124061
http://www.bbc.com/persian/iran-43124059
http://www.bbc.com/persian/world-43124060
mailto:?subject=%D8%A8%D9%87%20%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D8%B1%D8%A7%DA%A9%20%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D9%87%20%D8%B4%D8%AF%D9%87%20%D8%A7%D8%B2%20%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%AA%20%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3%DB%8C%20%D8%A8%DB%8C%20%D8%A8%DB%8C%20%D8%B3%DB%8C&body=http%3A%2F%2Fwww.bbc.com%2Fpersian%2Firan%2F2010%2F04%2F100414_u04_amputation
http://www.bbc.com/persian/iran/2010/04/100414_u04_amputation#
http://www.bbc.com/persian/iran/2010/04/100414_u04_amputation#
http://www.bbc.com/persian/iran/2010/04/100414_u04_amputation#
http://www.bbc.com/
https://search.bbc.co.uk/search?scope=persian
https://session.bbc.com/session?lang=fa-IR&ptrt=http%3A%2F%2Fwww.bbc.com%2Fpersian%2Firan%2F2010%2F04%2F100414_u04_amputation&userOrigin=news-ws-persian&context=news-ws-persian


2/20/18, 6)18 PMBBC Persian - 'ڡ﮴طع دست و ٮ﮹ای ٮ﮵ک سارق در ﮳حنوب اٮ﮵ران'

Page 2 of 4http://www.bbc.com/persian/iran/2010/04/100414_u04_amputation

قابل مجازات با اعدام است.

اما گروه های حقوق بشر دولت ایران را متهم می کنند که نه تنها اخیرا بر شمار اعدام ها افزوده بلکه در
مواردی به طور مخفیانه اقدام به اعمال این مجازات می کند که نشانه نداشتن استدالل حقوقی کافی برای

اعمال این مجازات است.

گروه عفو بین الملل اخیرا اعالم کرد که در سال 2009 بیش از 388 نفر در ایران اعدام شدند که پس از چین، با
جمعیت یک میلیارد و سیصد میلیون نفری، بیشترین است.

عفو بین الملل یادآور می شود که دولت ایران در مورد تعداد اعدام ها آمار رسمی منتشر نمی کند و به همین
دلیل، احتمال زیاد می رود که آمار اعدام ها بیش از رقمی باشد که در این گزارش ذکر شده است.

این سازمان مدافع حقوق بشر تاکید می کند که در بیشتر موارد، احکام اعدام در پی محاکماتی صادر شد که
از نظر قوانین بین المللی و معیارهای ناظر بر صدور اینگونه احکام، باید آنها را مخدوش و غیرمنصفانه معرفی

کرد.

هم رسانی چگونه می توانید این مطلب را به دیگران برسانید

باال

مطالب مرتبط

انتقاد عفو بین الملل از رد پیشنهادات سازمان ملل متحد از سوی ایران

ایران با اعزام بازرس برای بررسی شکنجه در این کشور مخالفت کرد

دیده بان حقوق بشر: وضعیت ایران به "فاجعه حقوق بشری" تبدیل شده است

عفو بین الملل خواهان آزادی مجید توکلی شد

فرانسه، بریتانیا و آمریکا خواستار تحقیق درباره خشونت های بعد از انتخابات ایران

افزایش فشارها بر اوباما درباره حقوق بشر در ایران

کاهش چند صد تومانی دالر در یک هفته؛ آیا
'حباب' بازار ارز ترکیده؟

#تهران_یاسوج؛ مسابقه برای سقوط

جشنواره فجر: در جستجوی سینمای مستند

روابط جنسی و ارتباط آن با سرطان دهانه رحم
#ازمابپرس
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واکنش بین المللی به اعدام دو معترض در ایران

عفو بین الملل خشونت های روز عاشورا در ایران را محکوم کرد

مقام حقوق بشر سازمان ملل: دولت ایران خشونت ماموران را مهار کند

هشدار عفو بین الملل به افزایش بی سابقه اعدام ها در ایران

دیده بان حقوق بشر: وضعیت ایران به "فاجعه حقوق بشری" تبدیل شده است

نخستین جلسه بررسی وضعیت حقوق بشر در ایران برگزار شد

نگاهی به شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد

لینک های اینترنتی مرتبط

گزارش عفو بین الملل درباره مجازات اعدام در سال 2009

بی بی سی مسئول محتوای سایت های دیگر نیست

  

مرگبارترین سوانح هوایی ایران

جهان خودرو؛ بزرگترین تولیدکننده خودروی
جهان کیست؟

پربیننده ترین ها

مطالب بیشتر از ايران
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سقوط هواپیمای آسمان؛ تعدادی از اجساد در

ارتفاعات کوه دنا پیدا شد

ایستگاه خبر؛ سه شنبه اول اسفند

الوروف اظهارات قاسم سلیمانی در مورد اسرائیل

را محکوم کرد

پلیس ایران: 

بازداشت شدند

روابط جنسی و ارتباط آن با سرطان دهانه رحم

#ازمابپرس

'طرح بوکوحرام با فرار دختران یک مدرسه ناکام
ماند'

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

وزیر دفاع ایران بر توسعه توان موشکی
تاکید کرد

روزنامه های تهران، ایران در وسط دعوای
ترامپ و کلینتون
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