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 ٢٠١٣ اکتوبر ١٧
  

  !به تمام رسانه ھا و مردم دنيا بگوئيد
  

  ! مجددا اعدام کند، مردی را که يک روز بعد از اعدام زنده شده،جمھوری اسالمی ايران قصد دارد

  ! روحانی معتدل اتفاق می افتدۀاين واقعه در دور

 شدار میو مردم دنيا ھۀ به سياستمداران و به دولتھا و به ھم، نھادھای بين المللیۀ بين المللی عليه اعدام به ھمۀکميت

.  جھانی است ۀرضا از جامعاين درخواست دو دختر علي. م پدر دو فرزند را مجددا اعدام کنند – نگذاريد عليرضا ،دھد

اينرا دختران عليرضا . تواند جلوی اعدام مجدد يک انسان و يک پدر را بگيرد آيا اين دنيا چنان بيرحم است که نمی

   . گويند می

اعالم کردند که يک مرد ]ميزان[ مھرماه ٢٣بر برابر با و اکت١۵خبرگزاريھای جمھوری اسالمی ايران روز سه شنبه 

  بيست و چھار ساعت بعد از اجرای حکم اعدام در سردخانه زنده شد و به بيمارستان ،  پدر دو دختر ساله٣٧ جوان

او به اتھام نگھداری يک کيلو شيشه به اعدام محکوم شده و در حضور جالدان و قصابان اسالمی  در زندان . منتقل شد

بر مترادف با روز جھانی عليه و اکت١٠ و پنج شنبه بر اعدام کرده اندو اکت٩او را چھارشنبه . بجنورد اعدام شده بود 

  .  زنده شده استاعدام مجدداً 

 دقيقه باالی طناب دار بود و جانيان  بعد از اطمينان از قتل او و بعد از معاينه توسط پزشک مستقر در ١٢ م –عليرضا 

 از کارگران سردخانه که جسد را برای تحويل دادن به صبح روز بعد يکی.  او را به سردخانه منتقل کردند،محل اعدام

. شود  شاھد نفس کشيدن عليرضا می، با ديدن بخار مقابل بينی جسد که زير نايلون مشخص بود،کرد خانواده آماده می

ده  که  زنده شده و اقدامات پزشکی به او کمک کراو مجدداً . برند او را بالفاصله به بيمارستان امام علی در بجنورد می

يکی از بستگان اين مرد گفته ما برای تحويل گرفتن جسد .  خوب است حالش بھبود يافته و  اکنون خبر رسيده که کامالً 

 . ويژه دو دختر او بسيار خوشحال ھستنده رفتيم و شنيديم که او زنده شده و اکنون ب

 مرک بوده و در چنين مواردی با بھبود اين در اين مورد محمد عرفان قاضی ديوان عدالت اداری گفته حکم صادره حکم

  .  اعدام شودمرد بايد مجدداً 

 مرزھای دنائت و رذالت را در نورديده و قصد اعدام مجدد اين ۀحکومت اسالمی ايران ھم. اينجا قرون وسطی است

 حکومت اسالمی ۀارانپا خاسته و عليه اين رفتار شنيع و جنايتکه خواھد ب  عليه اعدام از ھمه میۀکميت. مرد را دارد

  . به ياری دختران عليرضا بشتابيد. نبايد بگذاريم اين فاجعه اتفاق بيفتد. اعتراض کنند

  کميته بين المللی عليه اعدام
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