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آزار و اذیت قضایی/حکم/دستگیرينگرانی از : ایران
1390بهمن 5

:برنامه نظارت بر حمایت از مدافعان حقوق بشر

به پیگرد و آزار دکتر محمد ملکی پایان دهید
Maleki?var_mode=calcul-Mohammad-Dr-harassing-http://www.fidh.org/Stop

فدراسیون بین المللی جامعه هاي حقوق «برنامه مشترك که ، افعان حقوق بشربرنامه نظارت بر حمایت از مد
، از شما درخواست می کند فورا در باره است(OMCT)» با شکنجهسازمان جهانی مبارزه«و (FIDH)» بشر

.مساله زیر در ایران اقدام کنید

اطالعات تازه
از )LDDHI(» جامعه دفاع از حقوق بشر در ایران«از طریق برنامه نظارت بر حمایت از مدافعان حقوق بشر

.مطلع شده استزندان براي گذراندن حکم یک سالمحمد ملکیاحضار دکتر 

در تاریخ 1بر اساس اطالعات دریافتی، دکتر محمد ملکی، عضو موسس جمعیت ایرانی دفاع از آزادي و حقوق بشر
حضار شد و سه روز مهلت یافت تا خود را ن اوین ابراي گذراندن حکم یک سال زندان به زندا1390بهمن 3

.خطر دستگیري او را به شدت تهدید می کند. معرفی کند
تیفعالهیبه قصد تنباین آزار و اذیت ظاهرا آزار قضایی دکتر محمد ملکی را محکوم می کند زیرا برنامه نظارت

ادامه دار براي منع فعالیت هاي مسالمت او انجام می شود و نگرانی عمیق خود را از کوشش هاي يحقوق بشر
.آمیز مدافعان حقوق بشر در ایران ابراز می نماید

اطالعات پیشینه اي
به مدت پنج سال در 1365تا مرداد 1360دکتر ملکی به علت اعتراض شدید به بسته شدن دانشگاه ها از تیر 

ون محاکمه بیش از شش ماه در بازداشت دستگیر شد و بد1379اسفند 21او دوباره در . زندان به سر برد
.انفرادي ماند

به خاطر تحریم انتخابات ریاست جمهوري و اعتراض به 1388مرداد 31دکتر محمد ملکی براي بار سوم در 
خشونت هاي پس از انتخابات دستگیر شد و به اتهام ارتباط با گروه هاي مخالف بیش از شش ماه در زندان اوین 

در دوره بازداشت او چند بار به علت حمله قلبی و مشکالت دیگر . با وثیقه آزاد شد1388ماند و در اسفند



بنا به گزارش ها، او از رسیدگی مناسب پزشکی .جسمانی از جمله سرطان پروستات در بیمارستان بستري شد
2.محروم بود

، اما در پی خودداري تعیین شده بود1390مرداد 5دادگاه انقالب اسالمی ابتدا در تاریخ28در شعبه محاکمه او
دکتر ملکی در دادگاه حضور یافت ولی از خود دفاع نکرد و 3.مرداد موکول شد8او از شرکت در دادگاه به تاریخ 

دکتر ملکی ابتدا به محاربه، اهانت به . بدوي را غیرقانونی می داندگفت به حکم اعتراض نخواهد کرد زیرا دادگاه
متهم شده بود، اما در پایان ) رهبر فعلی(ي اسالمی ایران آیت اهللا خمینی و آیت اهللا خامنه اي بنیانگذار جمهور

.محکوم شد» تبلیغ علیه نظام«به اتهام 
شکنجه بارهایران در به گزارشگر ویژه سازمان ملل براي خطاب ، گزارش کوتاهی 1390در شهریور دکتر ملکی 

نوشت و در پی آن مورد بازجویی قرار گرفت و از مسافرت به استدهیدوران مختلف ديهاکه در زندانییها
.خارج منع شد

:مورد درخواستهاياقدام

:لطفا به دولتمردان ایران نامه بنویسید و از آنها بخواهید
و خانواده و نیز تمام مدافعان حقوق بشردکتر محمد ملکیتحت هر شرایطی، سالمت روحی و جسمانی - 1

تضمین کنند؛ ا در ایران هایشان ر
و نیز تمام مدافعان حقوق بشرملکیمحمد دکتر ـ علیه سطح قضاییـ  به هر گونه آزار و اذیت ـ از جمله در 2

در ایران پایان دهند؛
دسامبر 9(1377آذر 18در هر شرایطی اعالمیه سازمان ملل در باره مدافعان حقوق بشر را، که در تاریخ ـ 3

:مع عمومی سازمان ملل تصویب شده، رعایت کنند، به ویژهدر مج) 1998
 همه افراد حق دارند به صورت فردي یا گروهی در سطوح ملی و بین المللی «: آن که می گوید1ماده

»  ها فعالیت کنند،هاي اساسی و تحقق این حقوق و آزاديي براي  حمایت از حقوق بشر و آزاد
 اساسی و ي هايراد حق دارند براي  حمایت از حقوق بشر و آزادهمه اف«: که می گوید) ب(5ماده

براي تشکیل (...) ها به صورت فردي یا گروهی در سطوح ملی و بین المللی ي تحقق این حقوق و آزاد
»ا، عضویت یا شرکت در آنها اقدام کنند،ها یا گروههاي غیردولتی، انجمنهسازمان

 الزم را به کار گیرد تا حمایت مراجع ذیصالح از هايکلیه تدبیردولت باید«: که می گوید12ـ2ماده
همه افراد به صورت فردي و گروهی در برابر خشونت، تهدید، اقدامات تالفی جویانه، تبعیض منفی 

ن افراد از عملی و یا قانونی، فشار یا هرگونه اقدام خودسرانه دیگر در پی استفاده مشروع و قانونی ای
».حقوق مذکور در اعالمیه حاضر، تضمین گردد

هر شرایطی تضمین کنند که حقوق بشر و آزادي هاي اساسی مطابق با عهدنامه هاي بین دربه طور کلی، ـ 4
.المللی حقوق بشر و موازین بین المللی که ایران نیز متعاهد آنهاست رعایت خواهند شد

:ل کنیدنامه ها را به مقامات زیر ارسا



 سیدعلی خامنه ايآیت اهللا اسالمی، جمهوريرهبر                                 :info_leader@leader.ir

5880649210098: فکس: ریاست جمهوري، آقاي محمود احمدي نژاد
dr-ahmadinejad@president.ir

 ،صادق الریجانیآیت اهللا ریاست قوه قضاییه :Irjpr@iranjudiciary.com/bia.judi@yahoo.com

tehran.ir-info@dadgostary  66718792198/+656733112198: فکس؛+
98-21-66743149: فکس:     وزیر امور خارجه+matbuat@mfa.gov
 ،سوئیسنمایندگی دائمی جمهوري اسالمی ایران در ژنوسفیر محمدرضا سجادي ،

Permanent Mission of the Islamic Republic of Iran,  Chemin du Petit-Saconnex 28, 1209 Geneva,
Switzerland, Fax: +41 22 7330203
Email: mission.iran@ties.itu.int

سفارت ایران در بروکسل، بلژیک
Embassy of Iran in Brussels, 15 a avenue Franklin Roosevelt, 1050 Bruxelles, Belgium, Fax: + 32 2
762 39 15.

embassy@yahoo.com-iranEmail:
.لطفا به نمایندگان دیپلماتیک جمهوري اسالمی ایران در کشورخودتان نیز نامه بنویسید

**********
1390بهمن5ژنو، ـپاریس 

.دلطفا ما را از هرگونه اقدام انجام شده با ذکر شماره این درخواست مطلع فرمایی

(FIDH)» فدراسیون بین المللی جامعه هاي حقوق بشر«مشترك ءحمایت از مدافعان حقوق بشر، برنامهرببرنامه نظارت
است که به حمایت از مدافعان حقوق بشر اختصاص دارد و هدف اصلی آن (OMCT)» سازمان جهانی مبارزه با شکنجه«و 

. پشتیبانی مشخص از این افراد در زمان نیاز است

:حمایت از مدافعان حقوق بشررببرنامه نظارت
E-mail: Appeals@fidh-omct.org

 Tel and fax FIDH + 33 (0) 1 43 55 25 18 / +33 1 43 55 18 80
 Tel and fax OMCT + 41 (0) 22 809 49 39 / + 41 22 809 49 29

lddhi.fidh(at)gmail.comیاlddhi(at)fidh.net: جامعه دفاع از حقوق بشر در ایران

بسته 1360ي دیگر در سال تاسیس شده بود مثل بسیاري از سازمان ها1356که در سال جمعیت ایرانی دفاع از آزادي و حقوق بشر١
در خارج تاسیس 1364را در سال ) LDDHI(» جامعه دفاع از حقوق بشر در ایران«ایران خروج از از پس از رهبران آن چند تن. شد

.کردند
: 1388دي 15انیه مطبوعاتی برنامه نظارت در تاریخ نگاه کنید به بی2

-http://www.fidh.org/%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D9%85%D9%87
%B4%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D8-%D8%B3%D8%B1%DA%A9%D9%88%D8%A8

از حضور در دادگاه ریزلیبه دال«: نامه اي منتشر کرد که در آن نوشتدر دادگاهآقاي ملکی براي اعالم دالیل خودداري از شرکت3
وزنامه استادان، معلمان، زنان، ران،یاز دانشجوينمودن تعدادیو زندانتیو محکوميریدر اعتراض به کشتار، شکنجه، دستگ:معذورم



در دهیتنها به جرم اظهار عق،یرقانونیغيهموطنان به حکم دادگاههاگریکارگران، فعاالن حقوق بشر و د،يدادگسترينگاران، وکال
امکان مطالعه عدم؛ قانوننیاصول اگریو دیقانون اساس168اصل تیعدم رعالیبه دلنجانبیبودن دادگاه ایقانونریغ؛ ریاخيسالها

قانون اساسی، محاکمه هاي 168بر اساس اصل » .ندیصادر نمایابیحکم غتوانندیمحترم میقاض... نجانبیاهیعلیمیتنظتفرخواسیک
.سیاسی و مطبوعاتی باید در حضور هیات منصفه انجام شود


