
 حضور محترم جناب آقای �ريجانی

فوری اقدام  

در خطر اعدام  نوجوان ايرانی  

دو سال  یگريتجاوز جنسی به مرد د جرم رگ به ساله ، متھم به م ١٨حميدی، جوان متھم ابراھيم 
تحت  ده و ادعا کرد که آنرانخوا را پس ه خوداگن  و اعتراف به شد. ا هساله بود ١۶که   قبل، زمانی

د. رب سر میوکيل    بدونرضاحال و در خطر اعدام قرار دارد و در ح داده است. ا شار انجامف  

به   و .اه بودشد ردوابراھيم حميدی در استان آذربايجان شرقی، در حومه شھر تبريز در گير زدوخ
با آنھا  که از مردانی  جنسی به يکیسپس به سوءقصد داشت شده و  زاز دوستان با تن ھمراه سه

طی در  ه به گفته خودشسه روز حبس اعتراف به جرم کرد از متھم شد. حميدی پسدرگير بود 
يه عل ی کهکه به شرط شده بودسه فرد ديگر قول داده  به. قرار گرفته بوده جنمورد شکآنکه 

و در  هکوم به مرگ بودمحدر آغاز  تن چھار. ھر خواھند شدآزاد  ، دابراھيم حميدی شھادت دھن
 محکوم به جرم "لواط" در حاليکه ابراھيم حميدی تبرئه شدندفرد متھم ديگر ه ی محاكمه سوم، بط

اعBم داشت  ٢٠١٠ يهيژو ٧قرارنامه ضبط شده به پليس به تاريخ در ا فرضیقربانی  شد.ام عدابه 
 قضايی  عالی ديوان فشار بوده است. تحت والدينش انبو از ج ا کاذب اتھامات که برای اظھار

، شدتجديد نظر اين مورد  خواستارو هکرد ّرد اجدداستان آذربايجان شرقی مکم دادگاه کشور ح
باشد. م متھم میاعدادد اقدام به ادگاه استان در صد هک درحالی  

بشر محمد  حقوقاو وکيل سر شناس  سابقنماينده  گونه نماينده قانونی ندارد. ھيچ  ابراھيم حميدی
رار اين ف مجبور به ترک کشور شد. ٢٠١٠که به دليل خطر جانی در اوايل آوت  همصطفائی بود

طريق  از آشتيانی کهسکينه محمدی  بود به نام  به مورد زنیب توجه بين المللي لاحتما� بدليل ج
به   توجه جھانی جلب جھت ٢٠١٠يه يومحمد مصطفائی در ژ شده بود.محکوم به اعدام  سنگسار

کاب جرمی ميباشند دی که متھم به ارتران افيران برای مجرمان نوجوان و ھمجنمورد اعدام در اي
. نوشت ی اند، نامه  سرگشاده سال بوده ١٨آن زير  که در زمان وقوع  

 

 لذا از جناب عالی تقاضا داريم:

 و خواستار تبديل حکم مرگ کنيدابراھيم حميدی را در خواست توقيف اعدام   ايرانی مقاماتاز  -

يد.شو او  

 حقوقاز  حمايتمدنی و سياسی و عضو  حقوق يد که ايران عضو ھييت بين المللیياد آور به-

که   به ارتکاب جرم در زمانی محکومادی که افر عليهاعدام  ال مجازاتمکه اع  ميباشد خردسا�ن
. اند را تحريم ميكند سال بوده ١٨از  جوان تر  

آن  محاکمه خواستار ما . پافشاری کنيد حميدی در مورد تحقيق در پيرامون شکنجه ابراھيم -
.کرده اندپيدا  دسترسي نادرستتحت اعمال شکنجه به قراين  که ھستيم در دادگاهی آفراد  
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