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 مدافعان حقوق بشربر حمایت از برنامه نظارت  پیام رسانه ای

  ایران

 حسین رونقی ملکی  حقوق بشر فعامدشدید از وضعیت سالمتی نگرانی 

http://www.fidh.org/article13871?var_mode=calcul 

برنامه نظارت بر حمایت از مدافعان حقوق ـ  (1019آگوست  19) 1931 شهریور 1 ژنو،ـ  سپاری

سازمان »و   (FIDH)« فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر»برنامه مشترک که بشر، 
و ب نگار نگرانی عمیق خود را از اعتصاب غذای و ،است   (OMCT)« با شکنجه جهانی مبارزه

 . می کند، ابراز می رودت حالش رو به وخام، که حسین رونقی ملکی نیایرابشر  قمدافع حقو

در اعتراض به مخالفت ادامه دار مسئوالن با ادامه درمان پزشکی او در بیرون از زندان اوین  یملک یرونق نیحس

جلب توجه به  برایخانم زلیخا موسوی نیز  مادر او. دست به اعتصاب غذا زده است 8931مرداد  81از روز تهران 

 .کرده است آغازاعتصاب غذا را مرداد  13در روز وضعیت بد او 

غذا دچار خونریزی  صابتعو پس از آغاز ا رنج می برد التهاب مثانه و ،یقلب ،یویکل یهایماریباز  رونقی ملکیآقای 

قرار گرفته است زیرا کلیه او پیشتر چند بار تحت عمل جراحی کلیه . ضربان قلب شده استکلیه، نوسان فشار خون و 

 .صدمه دیده اندماه حبس انفرادی  89شامل پس از شکنجه های مکرر در دوره بازداشت های او 

به همراه ده ها نفر  ندان به سر به می برداز ز پزشکیزمانی که در مرخصی  8938 شهریور 8روز در رونقی ملکی ی اآق

به پیام  نگاه کنید)از فعاالنی که برای کمک به زلزله زدگان به استان آذربایجان شرقی سفر کرده بودند دستگیر شد 

 .(1181سپتامبر  88به تاریخ  برنامه نظارترسانه ای 

 ،«یایران پروکس گروه اینترنتی عضویت در»و محکومیت به اتهام های  8911آذر  11دستگیری در تاریخ  از زماناو 

 . زندان خود را می گذراند سال 81حکم  «یتوهین به ریاست جمهور»و  «یتوهین به رهبر»، «تبلیغ علیه نظام»

می محکوم می کند و به تاکید  به وضعیت سالمتی آقای رونقی ملکی راوحشتناک با قاطعیت بی توجهی  برنامه نظارت

 .برخوردار شودکی مناسب پزش امکاناتاز فوری او  خواهد

تمام مدافعان حقوق بشر و همچنین از دولتمردان می خواهد فوری و بدون قید و شرط آقای رونقی ملکی  برنامه نظارت

 هیعان حقوق بشر، اعالمسازمان ملل در باره مداف هیاعالمبه و هستند آزاد کنند، در حبس خودسرانه را که در ایران 

 .پایبند باشند، کرده بیتصو رانیحقوق بشر که ا یالملل نیب یحقوق بشر و تمام عهدنامه ها یجهان

  تماس برای اطالعات بیشتر

 FIDH: Audrey Couprie/Arthur Manet: + 33 1 43 55 25 18 

 OMCT: Delphine Reculeau : + 41 22 809 49 39 
  :(عضو فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر)از حقوق بشر در ایران جامعه دفاع : ترجمه و پخش

orglddhi@fidh. 

 فیس بوک

http://www.facebook.com/lddhi.fidh 
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