إيرا ن  :حج ة اإلسال م عظيم ي قديمي  ،العم ر  32عاما ً  ،رج ل دي ن مسلم
ورد أنه تم إخالء سبيل حجة اإلسالم عظيمي قديمي بكفالة بانتظار محاكمته في  24أكتوبر/تشرين األول تقريبا .ولم يُعرف بأنه تم تحديد
موعد لمحاكمته.
وحجة اإلسالم عظيمي قديمي هو رجل دين مسلم منحدر من أصل أذربيجاني من ورزيقان الواقعة بالقرب من تبريز عاصمة إقليم أذربيجان.
وبحسب ما ورد قُبض عليه في  5أغسطس/آب في تبريز عند ضريح بطل آذري اسمه باقر خان ،أحد واضعي دستور إيران في العام
 19 06والذي أدى إلى أول انتخابات برلمانية تشهدها البالد ،عندما فرقت قوات األمن احتفال بالذكرى السنوية لوضع الدستور.
ويقال إن حجة اإلسالم عظيمي قديمي متهم بقيادة تجمع غير قانوني عند الضريح؛ وإعطاء مقابلة نُشرت في موقع شمس تبريز على شبكة
اإلنترنت؛ وإعطاء مقابلة لمحطة أنا يوردو التلفزيونية؛ و"معارضة الجمهورية اإلسالمية"؛ وإهانة المحكمة؛ والمساعدة على إصدار مطبوعة
رسول وتوزيعها؛ وتضليل طلبة الدين الشبان في مدينة قم.
•
•
•

التحرك الموصى به  :يجرى إرسال مناشدات بحيث تصل بأسرع وقت ممكن باللغة الفارسية أو العربية أو اإلنجليزية:
للترحيب بنبأ اإلفراج عن حجة اإلسالم عظيمي قديمي بكفالة؛
لطلب تفاصيل حول التهم المنسوبة إليه وتفاصيل أية إجراءات خاصة بالمحاكمة؛
لإلعراب عن القلق من أنه كما ورد يواجه تهما غامضة الصياغة ويمكن أن تنتهك حقه في حرية التعبير وتكوين الجمعيات والنضمام
إليها.
وترسل المناشدات إلى (أرقام الفاكس وعناوين البريد اإللكتروني بالنسبة إليران غير جديرة بالعتماد ،لذا يرجى إرسال رسائل إذا لم
تستطيعوا التصال باألرقام) :
المرشد األعلى للجمهورية اإلسالمية
سماحة آية هللا سيد علي خامنئي
مقر الرئاسة
جادة فلسطين
تقاطع أذربيجان
طهران
الجمهورية اإلسالمية اإليرانية
فاكس ( + 98 21 6649 5880 :يرجى كتابة عبارة ’لعناية مكتب سماحة آية هللا العظمى خامنئي‘)
بريد إلكتروني info@wilayah.org :
الرئيس
فخامة الدكتور محمود أحمدي نجاد
جادة فلسطين
تقاطع أذربيجان
طهران
الجمهورية اإلسالمية اإليرانية
بريد إلكتروني /http://www.president.ir/email :
رئيس السلطة القضائية
سماحة آية هللا محمود هاشمي شهرودي
وزارة العدل
بارك الشهر
طهران
بريد إلكتروني ( irjpr@iranjudiciary.org :اكتبوا عبارة "يرجى تسليمها إلى سماحة آية هللا شهرودي")
وتُرسل نسخ :
رئيس مجلس الشورى
غالم علي حداد عادل
مجلس الشورى اإلسالمي (البرلمان)
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جادة اإلمام الخميني
طهران
الجمهورية اإلسالمية اإليرانية
فاكس + 98 21 6646 1746 :
وترسل نسخ إلى  :الممثلين الدبلوماسيين إليران المعتمدين في بلدكم.
ويرجى إرسال المناشدات فورا .برجاء مراجعة األمانة الدولية أو مكتب فرعكم إذا كنتم سترسلون المناشدات بعد  16ديسمبر/كانون األول
. 2005
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