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ایران باالترین آمار اعدام را پس از چین دارد

هشت نفر در کرمانشاه اعدام شدند

دو نفر به جرم تجاوز به عنف و شش نفر به جرم
قاچاق مواد مخدر در کرمانشاه اعدام شدند.

به گزارش خبرگزاری های ایران روز سه شنبه هشتم
آذر (اول دسامبر) دو نفر به اتهام تجاوز به عنف

در میدان آزادی کرمانشاه در مال عام اعدا شدند.

مجتبی ملکی، دادستان کرمانشاه در حاشیه
اجرای مراسم گفت که اعدام، عاملی است برای
عبرت گرفتن کسانی که دست به چنین اعمالی

می زنند.

او افزود: "صبح امروز نیز در زندان مرکزی کرمانشاه شش نفراز قاچاقچیان به دار کشیده شدند."

مقام های قضایی ایران با اشاره به اصالح قانون مبارزه با مواد مخدر اعالم کرده اند که برخورد با مواد
روان گردان از جمله شیشه همانند کراک و هرویین است و مجازات حمل، نگهداری و خرید و فروش بیش از ۳۰

گرم از این مواد اعدام خواهد بود.

مدافعان حقوق بشر اعدام در مأل عام را روشی غیر انسانی و دور از شان انسانها می دانند.

براساس برخی از گزارش ها از مهر سال ۸۹ تا مهر سالجاری، ۶۴۰ به اعدام محکوم و ۴۸۴ نفر اعدام شدند که ۵۰
نفر از آنها در مال عام اعدام شدند.

ازموارد اتهامی اعدامیان می توان به قاچاق مواد مخدر، محاربه، قتل، حضور در اغتشاشات و تجاوز نام برد.

بر اساس گزارش ساالنه سازمان دیده بان حقوق بشر، ایران پس از چین (پر جمعیت ترین کشور جهان) بیشترین
تعداد اعدام را در دنیا دارد.

این در حالیست که مدافعین حقوق بشر ایران می گویند تعداد واقعی اعدام ها در ایران بخصوص در مورد
قاچاقچیان مواد مخدر باالتر چیزی است که رسما اعالم می شود.

مهمترین خبرها
اتحادیه اروپا روند حقوقی مقابله با تحریم های

آمریکا را رسما آغاز می کند
ژان کلود یونکر، رئیس کمیسیون اروپا، اعالم کرده است

که اتحادیه اروپا از صبح جمعه روند حقوقی اجرای
مقرراتی را آغاز می کند، که به موجب آنها می تواند با

تحریم های آمریکا علیه ایران مقابله کند.

اعتراضات کازرون، چندین کشته، دهها زخمی

و بازداشتی برجای گذاشت

بزرگترین شرکت کشتیرانی جهان فعالیت در

ایران را متوقف می کند

گزارش و تحلیل

کاهش بی سابقه نرخ زاد ولد در آمریکا
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هم رسانی چگونه می توانید این مطلب را به دیگران برسانید

باال

مطالب مرتبط

سال ۱۳۸۹ و 'موج اعدام در ایران'

نگرانی کمیسر حقوق بشر سازمان ملل از 'موج اعدام در ایران'

نگرانی کمیسر حقوق بشر سازمان ملل از 'موج اعدام در ایران'

  

درگیری کازرون بر سر چیست؟

بحران تقسیمات کشوری در جمهوری اسالمی؛

از قزوین تا کازرون

حسین مهری؛ شاگرد فلسفه، نیچه خوان و

روزنامه نگار

چرا زنها بیشتر از مردها عمر می کنند؟

مطالب بیشتر از ايران

28 سپتامبر 2016 - 07 مهر 251395 سپتامبر 2016 - 04 مهر 261395 سپتامبر 2016 - 05 مهر 1395

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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شرکت کشتیرانی مولر-مرسک فعالیت در ایران

را متوقف می کند

کاهش بی سابقه نرخ زاد ولد در آمریکا

فضل حق عبادی، هنرپیشه نامدار افغانستان
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زنگنه: شرکت ملی نفت چین جایگزین توتال
می شود
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