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دوﯾﭽﮫ وﻟﮫ ﻓﺎرﺳﯽ  /اﯾﺮان

ﺟ ﺎﻣﻌﮫ

ﭘﻨﺞ ﻣﻮرد ﻗﻄﻊ دﺳﺖ طﯽ ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﮫ در اﺻﻔﮭﺎن
دادﺳﺘﺎن ﺳﺎﺑﻖ اﺳﺘﺎن اﺻﻔﮫﺎن ﺑﻪ اﺟﺮای ﭘﻨﺞ ﻓﻘﺮه ﻗﻄﻊ دﺳﺖ ﺳﺎرﻗﺎن در ﯾﮏ ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ در اﯾﻦ اﺳﺘﺎن اﺷﺎره ﮐﺮده و
آن را ﺑﺮ ﮐﻢ ﺷﺪن ﻣﯿﺰان ﺟﺮم و ﺟﻨﺎﯾﺖ ﻣﺆﺛﺮ داﻧﺴﺖ .وی اﻋﺪام ﺳﺎرﻗﺎن ﻣﺴﻠﺢ را ﻧﯿﺰ دﻟﯿﻞ ﮐﺎھﺶ ﺳﺮﻗﺖ ﻣﺴﻠﺤﺎﻧﻪ ﻋﻨﻮان
ﮐﺮد.

دادﺳﺘﺎن اﺳﺘﺎن اﺻﻔﮫﺎن در ﻣﺮاﺳﻢ ﺗﻮدﯾﻌﺶ ﮔﺰارﺷﯽ را از ﻋﻤﻠﮑﺮد دادﺳﺘﺎﻧﯽ اراﺋﻪ ﮐﺮد .ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺧﺒﺮﮔﺰاری اﯾﺴﻨﺎ ،ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ ﺣﺒﯿﺒﯽ
در ﺳﺨﻨﺎﻧﺶ ﺑﻪ ﭘﻨﺞ ﻓﻘﺮه ﻗﻄﻊ دﺳﺖ ﺳﺎرﻗﺎن در ﯾﮏ ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ اﺷﺎره ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ» :طﯽ ﯾﮏ ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﭘﻨﺞ ﻓﻘﺮه ﻗﻄﻊ ﯾﺪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان
ﺣﺪ ﺷﺮﻋﯽ از ﺳﺎرﻗﺎن ﺑﺎﺳﺎﺑﻘﻪ در زﻧﺪان اﺟﺮا ﺷﺪه ﮐﻪ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ دﺷﻤﻨﯽھﺎی ﺑﯿﺮوﻧﯽ رﺳﺎﻧﻪای ﻧﺸﺪه اﺳﺖ ،اﻣﺎ ﺑﻪ اﻋﺘﺮاف ﻣﺄﻣﻮران
ﻧﯿﺮوی اﻧﺘﻈﺎﻣﯽ اﯾﻦ اﻗﺪام ﺗﺄﺛﯿﺮ ﺧﻮﺑﯽ را ﺑﺮ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﮔﺬاﺷﺘﻪ و ﻣﯿﺰان ﺟﺮم و ﺟﻨﺎﯾﺖ را ﮐﺎھﺶ داده اﺳﺖ«.
دادﺳﺘﺎن اﺳﺘﺎن اﺻﻔﮫﺎن ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﻪ اﻋﺪام "دو ﺳﺮﮐﺮده ﺑﺎﻧﺪ ﺿﺪ اﻣﻨﯿﺖ" ﮐﻪ از طﻼﻓﺮوﺷﯽھﺎ ﺳﺮﻗﺖ ﻣﺴﻠﺤﺎﻧﻪ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ،اﺷﺎره ﮐﺮد ﮐﻪ
ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ او ﭘﺪر ﯾﮑﯽ از اﯾﻦ دو ،ﻋﻀﻮ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺠﺎھﺪﯾﻦ ﺧﻠﻖ ﺑﻮده اﺳﺖ.
ﺣﺒﯿﺒﯽ اﻋﺪام اﯾﻦ دو ﺳﺎرق ﻣﺴﻠﺢ را ﺑﺎ اﺳﺘﻨﺎد ﺑﻪ آﺧﺮﯾﻦ آﻣﺎر ﻧﯿﺮوی اﻧﺘﻈﺎﻣﯽ اﺳﺘﺎن اﺻﻔﮫﺎن ،ﻋﻠﺖ "ﮐﺎھﺶ  ٣٣درﺻﺪی ﺳﺮﻗﺖ
ﻣﺴﻠﺤﺎﻧﻪ در ﮐﻞ اﯾﺮان" داﻧﺴﺖ.
ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ ﺣﺒﯿﺒﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻧﻘﺾ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ ﻧﺎﻣﺶ در ﻓﮫﺮﺳﺖ اﺷﺨﺎص ﺗﺤﺮﯾﻢﺷﺪه اﺗﺤﺎدﯾﻪ اروﭘﺎ در ﺳﺎل  ٢٠١١آﻣﺪه ،اﯾﻦ اﻣﺮ را
ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺘﺨﺎر ﺧﻮد داﻧﺴﺖ و ﮔﻔﺖ» :ﻣﻦ از اﯾﻦ اﻗﺪام اﺗﺤﺎدﯾﻪ اروﭘﺎ ﺑﺴﯿﺎر ﺧﻮﺷﺤﺎل ﺷﺪم ،ﭼﺮا ﮐﻪ اﺟﺮای اﺣﮑﺎم ﺷﺮع ﻣﻨﻮر و ﻋﻤﻞ ﺑﻪ
ﻣﻘﺮرات اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ ﻣﺮا در ﻟﯿﺴﺖ ﻣﻌﺎﻧﺪﯾﻦ و ﮐﻔﺎر اﺳﻼم ﻗﺮار داده اﺳﺖ و ﻣﻦ ﺑﻪ ﺣﮑﻢ اﺳﻼم ﻋﻤﻞ ﮐﺮدهام«.
دادﺳﺘﺎن ﺳﺎﺑﻖ اﺻﻔﮫﺎن ھﻤﭽﻨﯿﻦ در ﺗﻮﺻﯿﻒ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺧﻮد ﺑﻪ ﻣﻤﻨﻮﻋﯿﺖ ﻋﻤﻞ ﻗﻤﻪزﻧﯽ و ﻧﯿﺰ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﺟﺮﯾﺎن ﻣﻮﺳﻮم ﺑﻪ ﺷﯿﺮازی و ﭘﺎﯾﮕﺎه
اﻣﺎم ﺣﺴﯿﻦ اﺷﺎره ﮐﺮده و اﯾﻦ ﺟﺮﯾﺎن را روی دﯾﮕﺮ ﻓﺮﻗﻪ داﻋﺶ در اﯾﺮان داﻧﺴﺖ .ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ او اﯾﻦ ﺟﺮﯾﺎن ﺑﻪ ﺑﮫﺎﻧﻪ ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﻣﺬھﺐ ﺷﯿﻌﻪ
در اﺳﺘﺎن اﺻﻔﮫﺎن ﻧﻔﻮذ ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ.
ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ ﺣﺒﯿﺒﯽ ﻣﺪت ﺷﺶ ﺳﺎل دادﺳﺘﺎن ﻋﻤﻮﻣﯽ و اﻧﻘﻼب اﺳﺘﺎن اﺻﻔﮫﺎن ﺑﻮد .وی از اﯾﻦ ﭘﺲ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان رﺋﯿﺲ دادﮔﺴﺘﺮی اﺳﺘﺎن ﯾﺰد
ﻣﺸﻐﻮل ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﯽﺷﻮد و ﻣﮫﺪی رﺣﯿﻤﯽ ﺑﻪ ﺟﺎی او در دادﺳﺘﺎﻧﯽ اﺻﻔﮫﺎن ﺧﻮاھﺪ ﺑﻮد.

اﺟﺮای ﺷﻼق و ﻗﻄﻊ اﻧﮕﺸﺘﺎن
در ﺗﺎرﯾﺦ اول ﺷﮫﺮﯾﻮر دادﮔﺎھﯽ در ﺷﮫﺮﺳﺘﺎن اﺑﺮﮐﻮه ،ﺣﮑﻢ ﻗﻄﻊ اﻧﮕﺸﺘﺎن دﺳﺖ ﯾﮏ ﺳﺎرق را ﺻﺎدر و آن را در ﻣﻼءﻋﺎم اﺟﺮا ﮐﺮد.
ﻣﺎ ﺑﺮای ﺑﮭﺒﻮد ﺧﺪﻣﺎت ﺧﻮد از ﮐﻮﮐﯽ ھﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ .ﺟﺰﺋﯿﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮ را در ﺻﻔﺤﮫ "ﺣﻔﻆ ﺣﺮﯾﻢ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﮐﺎرﺑﺮان" در وﺑﺴﺎﯾﺖ دوﯾﭽﮫ وﻟﮫ ﺑﺨﻮاﻧﯿﺪ.
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در ﻣﺮداد ﻣﺎه ﻧﯿﺰ  ۵ﺷﮫﺮوﻧﺪ اھﻞ ﮐﺮﻣﺎﻧﺸﺎه ﺑﻪ دﻟﯿﻞ روزهﺧﻮاری ،در اﻧﻈﺎر ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺷﻼق ﺧﻮردﻧﺪ .ﭘﯿﺶ از آن ھﻢ در  ٢٠ﺗﯿﺮﻣﺎه ﭼﮫﺎر ﻣﺘﮫﻢ
دﯾﮕﺮ در ﺷﯿﺮاز در ﻣﻼءﻋﺎم ﺷﻼق زده ﺷﺪﻧﺪ ﮐﻪ اﺗﮫﺎم دو ﻧﻔﺮﺷﺎن روزهﺧﻮاری و اﺗﮫﺎم دو ﻧﻔﺮ دﯾﮕﺮ ﺳﺮﻗﺖ ﻋﻨﻮان ﺷﺪ.
اﺟﺮای اﺣﮑﺎﻣﯽ از ﻗﺒﯿﻞ ﻗﻄﻊ دﺳﺖ و ﺷﻼق در اﯾﺮان ھﻤﻮاره ﻣﻮرد اﻋﺘﺮاض ﻣﺠﺎﻣﻊ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﺑﻮده اﺳﺖ .اﺣﻤﺪ ﺷﮫﯿﺪ ،ﮔﺰارﺷﮕﺮ وﯾﮋه
ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ در اﻣﻮر ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ در اﯾﺮان و ﺑﺎن ﮐﯽﻣﻮن ،دﺑﯿﺮﮐﻞ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ﺑﺎرھﺎ اﺣﮑﺎم ﻗﻄﻊ اﻋﻀﺎی ﺑﺪن و ﺷﻼق را "ظﺎﻟﻤﺎﻧﻪ و
ﻏﯿﺮاﻧﺴﺎﻧﯽ" ﺗﻮﺻﯿﻒ ﮐﺮده و از ﻣﻘﺎمھﺎی اﯾﺮان ﺧﻮاﺳﺘﻪاﻧﺪ اﺟﺮای اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﺠﺎزاتھﺎ را ﻣﺘﻮﻗﻒ ﮐﻨﻨﺪ.

ﺗﺎرﯾﺦ 08.09.2014
ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه SH
ﻣﻮﺿﻮعھﺎی ﻣﺮﺗﺒﻂ اﺳﯿﺪﭘﺎﺷﯽ در اﺻﻔﮭﺎن
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ﻧﻈﺮات ﺷﻤﺎ :ﻧﻈﺮﺗﺎن را ﺑﺎ ﻣﺎ در ﻣﯿﺎن ﺑﮕﺬارﯾﺪ
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ﻟﯿﻨﮏ ﮐﻮﺗﺎه ﺷﺪه http://p.dw.com/p/1D8e2

ﻣﺎ ﺑﺮای ﺑﮭﺒﻮد ﺧﺪﻣﺎت ﺧﻮد از ﮐﻮﮐﯽ ھﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ .ﺟﺰﺋﯿﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮ را در ﺻﻔﺤﮫ "ﺣﻔﻆ ﺣﺮﯾﻢ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﮐﺎرﺑﺮان" در وﺑﺴﺎﯾﺖ دوﯾﭽﮫ وﻟﮫ ﺑﺨﻮاﻧﯿﺪ.
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