
 ساله را اعدام کنند ۹۱علیرضا تاجیکی، نوجوان نگذاریم 

 

 

در هراس از مجازات اعدام آباد شیراز  سالگی در زندان عادل ۹۱سال دارد، از  ۹۱علیرضا تاجیکی 

 کرده است اعالم عادل آباد شیراز زندان اجرای احکام. چهار سال سیاه و سنگین را سپری کرده است

را این دومین بار است که علیرضا . او را اجرا خواهد کرداعدام حکم ( امرداد ۹۱)که روز چهارشنبه 

 .حکم اعدام علیرضا قرار بود در خرداد ماه اجرا شود که به تعویق افتاد .برند پای چوبه اعدام میتا 

 

علیرضا . رسید می احسان نیساری به قتلساله به نام  ۹۱نوجوانی در شهرستان فسا  ۹۱۱۹سال در 

پس از مدتی حکم اعدام این نوجوان به جرم . دشو میبه اتهام این قتل دستگیر ساله  ۹۱نوجوان تاجیکی 

روز در سلول انفرادی در  ۹۱او پس از دستگیری به مدت . گردد می تجاوز به عنف و قتل صادر

و شکنجه مجبور به اعتراف فشار  آگاهی شیراز، بدون دسترسی به خانواده و وکیل، نگهداری و تحت

دادگاه  اماگناهی خود را اقرار داشته است، ها در دادگاه بی این نوجوان زندانی بار. علیه خود شد

غم فقدان هرگونه مدرک و یرول دادرسی علیه او پذیرفته و علعنوان مدرک در ط او را به "اعترافات"

 .را به اعدام محکوم کرده است علیرضا تاجیکیسند معتبر دیگری 

دلیل مشکوک شدن پلیس به تنها . اتهامی علیرضا بکلی مغشوش و پر از نکات ابهام جدی است  پرونده

شب با مقتول بوده، علیرضا  ۸علیرضا تاجیکی در ابتدا تنها این بوده که آخرین نفری که در ساعت 

 .صبح روی داده است ۱بوده است و قتل هم در ساعت 

 

ای ه المللی جامعه فدراسیون بین ،الملل ازجمله سازمان عفو بین ،ین سازمان مدافع حقوق انسانهادچن

خواهان توقف فوری اجرای حکم اعدام علیرضا توسط دستگاه قضایی . . . دولت آلمان و  ،حقوق بشر

اعتراف او در تاجیکی بر اساس  علیرضاحکم اعدام ": اند و اعالم کرده  جمهوری اسالمی ایران گردیده

زیر شکنجه طی بازداشت اولیه در سلول انفرادی صادر شده، با این که او در زمان محاکمه این 

طی حبس و . اعتراف را نفی و اعالم کرد که شکنجه شده است و بر بیگناهی خود پافشاری کرد

 ."یل نداشته استی تحقیقات وک محاکمه از موازین دادرسی قانونی برخوردار نبوده و از جمله در دوره



اعدام فردی که : اعالم کرده استالملل  از مسئوالن بخش خاورمیانه سازمان عفو بین "جیمز لی"آقای 

در این پرونده . . . المللی است  شود نقض آشکار قوانین بین هنگام ارتکاب جرم کودک محسوب می

. ه تحت شکنجه کسب شده استه کرده کضوابط محاکمه عادالنه رعایت نشده و دادگاه بر شواهدی تکی

سابقه ! است ایران برای اجرای این حکم واقعا تکان دهندهقضایی جمهوی اسالمی پافشاری مقامات 

های ناعادالنه، تمسخر گرفتن  بر اساس احکام دادگاه انایران در اعدام نوجوان خونین جمهوری اسالمی

المللی حقوق کودک  موازین قضایی عادالنه در مورد نوجوانان و نقض آشکار تعهد ایران به پیمان بین

 ."است

 از خانواده مقتول ،ضمن محکوم کردن اجرای حکم اعدام علیرضا -نهاد کودکان مقدمند  -ما 

کاریهای قوه قضائیه قرار نگیرند و مرتکب قتل علیرضا تاجیکی که در خواهیم که تحت تاثیر فریب می

 .سال داشت نگردند ۹۱زمان دستگیری فقط 

 ،عادل آباد شیراز انساندوست تقاضا داریم که با تجمع اعتراضی درمقابل زندان ،از همه مردم شریف

 .خواهان توقف فوری اجرای حکم اعدام علیرضا تاجیکی گردند

 

 مقدمند نهاد کودکان

 ۹۹۱۱امرداد  ۹۱

 ۳۱۹۹جوالی  ۹۹


