
  
  صادر) نظرة على ايران( ملخص لما نشره موقع 

  
  ايران تقطع اليد اليمنى والرجل اليسرى للسجين

  
   نوفمبر29 ايران، -طهران

  
  القضاء اإلسالمي اإليراني يقطع اليد اليمنى والرجل اليسرى للسجين  في مدينة األحواز

  
سطو المسلح                ذا ( قطعت مفاصل الشخص المسمى عادل أليف واتهامه ال ام النظام لمن       وه  اته

ة معشور          ) يواجه األعمال الشنيعة من السياسيين األحوازيين      امام الجموع في احد شوارع مدين
ذآر معارضته         . على ساحل الخليج العربي    ه ي ( ويذآر هذا التقرير اإليراني ان النظام ومن عادت

  بالمجرمين) المناضلين
  

ة العربي     مة المنطق ي عاص واز وه ر األح ذآر التقري سرح    وي ت م تان آان سمى خوزس ي ت ة الت
ى اآلن ام وحت ة الع ذ بداي ام من اداة النظ ر ان درازن. للمواجهات ومع ) عشرات( ويضيف التقري

ن          بوع م ي اس ام ف ن النظ وى ام ع ق ات م ي المواجه وا ف ة قتل ول العربي ن األص اس م ن الن م
  .المواجهات في مدينة األحواز وعدد من المدن العربية األخرى

  
و              طهرات تته  م بريطانيا وآندا انها وراء التفجيرات التي حصلت خالل انتخابات الرئاسة في يولي

  .ويشير التقرير الى اهمية المنطقة استراتيجيا نظرا لثرواتها الفطية. من العام الحالي
  

راج     م اخ ديهم وارجله ر اي ـ بت م ب ع به تهم المناضلين ويفج ه ي ام آعادت ر ان النظ ي التقري وينه
  لحدقة والرجم بالحجارة حتى الموت وغيرهاعيونهم من ا

  
Tehran, Iran, Nov. 29 – Iran’s Islamic judiciary cut off the right 
hand and the left foot of a prisoner in the volatile town of Ahwaz, 
southwest Iran, state-run dailies reported Tuesday. 
 
The individual was identified only as Adel A. and had been charged 
with armed robbery. An Islamic court in the town of Mahshahr 
handed down the sentence of amputation of Adel’s right hand and 
left foot in public. 
 
Iran’s State Supreme Court upheld the sentence, which was carried 
out inside Karoon Prison in Ahwaz. 
 
Iran’s hard-line judiciary often label anti-government activists as 
regular criminals. 
 
Ahwaz, the capital of the Arab-dominated province of Khuzestan, 
has been a hotbed of unremitting anti-government protests since the 
start of the year. 



 
Dozens of people were reportedly killed in week-long clashes between 
mainly ethnic Arab protesters and security forces in Ahwaz and 
several other cities in Khuzistan province in April . 
 
Tehran has accused Britain and Canada of involvement in a series of 
bombings in the province prior to Iran’s presidential elections in 
June. 
 
The strategic area holds much of Iran’s oilfields. 
 
Iran’s Islamic penal system regularly practices centuries-old 
sentences for petty crimes, such as amputation of limbs, eye gouging, 
stoning to death, and throwing prisoners off a cliff in a sac. 
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