
 

 

 

معروف به )علیرضا شیرمحمدعلی : ۲۹۳۱خرداد ماه  ۱۲سازمان حقوق بشر ایران، 

به دست دو زندانی غیر سیاسی از ( فشافویه)، زندانی سیاسی زندان تهران بزرگ (سامان

 .طریق ضربه شیء برنده به گردن به قتل رسید

سازمان حقوق بشر ایران باردیگر بر روی مسئله اجرای اصل تفکیک جرایم و مسئولیت قوه 

 .کند قضاییه در زمینه حفظ سالمت زندانیان، بخصوص زندانیان سیاسی و عقیدتی تاکید می

علیرضا بر اساس قوانین »: محمود امیری مقدم، سخنگوی این سازمان در این خصوص گفت

ا مرتکب نشده و صرفا به دلیل ابراز عقیده در فضای مجازی به حبس بین المللی هیج جرمی ر

محکوم شده بود، مسئولیت حفط جان ایشان و همچنین دیگران بر عهده قوه قضاییه و حکومت 

این زندانی و زندانیان »: ، وی در بخش دیگری از سخنانش گفت«جمهوری اسالمی است

های جمهوری اسالمی  تفکیک جرایم در زندانسیاسی و مدنی دیگر، بارها به عدم اجرا اصل 

اعتراض کرده بودند، ولی مسئولین نه تنها هیچ گاه به این مطالبات اهمیت ندادند، بلکه با نگه 

داشتن زندانیان سیاسی و فعالین مدنی در بین زندانیان غیر سیاسی، به عنوان اهرمی برای فشار 

ین جمهوری اسالمی باید در مقابل قتل علیرضا مسئول. کنند بر روی این زندانیان استفاده می

 .«شیرمحمدعلی پاسخگو باشند

خرداد  ۰۲دقیقه شب گذشته، دوشنبه  ۰۲و  ۸بنا به اطالع سازمان حقوق بشر ایران، ساعت 

زندان فشافویه، دو زندانی غیر سیاسی که یکی با اتهام قتل عمد به  ۱تیپ  ۱۱ماه، در اندرزگاه 

یگری با اتهامات مربوط به مواد مخدر به اعدام محکوم شده است، در و د( اعدام)قصاص نفس 

طی یک درگیری، علیرضا شیرمحمدعلی را با ضربات یک شیء برنده به گردن به قتل 

 .رساندند

محمدهادی عرفانیان، وکیل این زندانی سیاسی نیز در گفتگو با سازمان حقوق بشر ایران، خبر 

 .قتل وی را تایید کرد

دلیل فعالیت در فضای مجازی  به ۱۹۳۱تیرماه  ۰۲ساله در تاریخ  ۰۱یرمحمدعلی علیرضا ش

 .روز انفرادی به زندان فشافویه منتقل شد ۹۳توسط مامورین امنیتی بازداشت و پس از مدت 

یکی از نزدیکان علیرضا شیرمحمدعلی که بطور مرتب با وی در داخل زندان تماس داشت در 

. مادر علیرضا خراب شده و خودش هم به زنجان رفته است موبایل»: خصوص قتل وی گفت



 

 

 

شویم و اگر او نیاید، جسد علیرضا را  کنیم با وی تماس بگیریم موفق نمی ما هرچه سعی می

علیرضا حتی به بیمارستان هم نرسید، با چاقو به »: ، وی در ادامه گفت«کنند میبرند و دفن می

 .«شاهرگش زده بودند

سال »: ن نام بردن از دو زندانی که علیرضا را به قتل رسانده بودند گفتاین منبع همچنین ضم

قصد [ هایی که چند نفر را با هم در آن نگه میدارند انفرادی]گذشته همین دو زندانی در سوییت 

: این منبع همچنین این احتمال را مطرح کرد که. «داشتند سهیل عربی را به قتل برسانند

زندانی را تحریک به این قتل کرده اند و به ایشان وعده داده بودند که مسئولین زندان این دو »

 .«در صورتی که این کار را بکنید به عنوان پاداش شما را به زندان رجایی شهر منتقل میکنیم

و « توهین به رهبری»، «توهین به مقدسات»علیرضا شیرمحمدعلی در دادگاه بدوی به اتهام 

هشت سال حبس تعزیری محکوم شده بود و پس از اعتراض به این  جمعا به« تبلیغ علیه نظام»

 .حکم در انتظار نتیجه دادگاه تجدیدنظر بسر میبرد

در اعتراض به رعایت نشدن قانون ( فشافویه)ماه حبس در زندان تهران بزرگ  ۸او بعد از 

که پس از  اصل تفکیک جرایم و درخواست انتقال یافتن به زندان اوین دست به اعتصاب غذا زد

 .مدتی با قول پیگیری مسئولین به اعتصاب غذای خود پایان داد

ماه  ۸علیرضا شیرمحمدعلی پیشتر با انتشار نامه ای از زندان اعالم کرده بود که پس از گذشت 

میلیونی دادسرا و دادگاه انقالب بدون دلیل موجه و شرعی و  ۸۲با وجود صدور قرار کفالت 

 .نمایند بنده امتناع میقانونی از قبول کفالت 

 

 

  

  

 


