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تصاویر کتک خوردن دالرام 
علی از پلیس به طور 

گسترده ای منتشر شد

ــر واحد مددکاری  ــاله، مدی دالرام علی، ٢٣ س
اجتماعی مركز فرهنگی  كودكان کار در تهران 
است. او در دانشگاه عالمه طباطبایی كه در 
سال ٢٠٠۶ از آن فارغ التحصیل شد فعالیت  
سیاسی داشت. عالوه بر كار به عنوان مددكار 
ــی در باره  ــریات متنوع ــی، او برای  نش اجتماع

مسایل اجتماعی مقاله نوشته است.

ــود كه در ژوئن  ــی یكی از ٧٠ نفری ب دالرام عل
ــالمت آمیز  ــان یك تظاهرات مس ٢٠٠۶ در جری
ــه تبعیضات  ــیدن ب ــت پایان بخش ــا خواس ب
ــدند.  ــتگیر ش ــی علیه زنان در ایران دس قانون
ــتگیری، دست او به وسیله پلیس  هنگام دس
ــوردن او از پلیس  ــت و تصاویر كتك خ شكس
ــر شد. دالرام علی  به طور گسترده ای منتش
ــانی كه در جریان این تظاهرات  ــایر كس و س
ــدند علیه پلیس شكایت كردند.  مصدوم ش
ولی در اكتبر ٢٠٠٧ دادگاه همه اتهامات علیه 
مأموران پلیس را كه در جریان تظاهرات حضور 

داشتند مردود دانست. 

در ژوئن ٢٠٠٧، دالرام علی به اتهام «شركت در 
ــی»، «تبلیغ علیه نظام»  یك تجمع غیر قانون
ــی» به ٣۴  ــم و آرامش عموم و «اخالل در نظ
ــالق محكوم شد. در  ماه زندان و ١٠ ضربه ش
ــاه زندان كاهش  ــد نظر، حكم به ٣٠ م تجدی
یافت، ولی بر خالف قانون، نسخه كتبی حكم 

به او داده نشد.

ــكام در ١٠ نوامبر  ــرای اح ــار او به اج با احض
٢٠٠٧، به دنبال یك غریو گسترده داخلی و بین 
ــوی رییس قوه قضاییه  المللی، حكم او از س
موقتا به حال تعلیق درآمد. رییس قوه قضاییه 
ــتور داد كه پرونده را از نظر  به یك قاضی دس
ــی قرار دهد. دالرام علی  نواقص آن مورد بررس
ــوان یك زندانی  ــن به زندان به عن در خطر رفت

وجدان به سر میبرد.

دالرام علی
ا�ران: مدافعان حقوق زنان در برابر سركوب ا�ستادگ� م� كنند

اكنون اقدام كنید
نامه محترمانه ا# به ر��س قوه قضا��ه بنو�س�د.

n بازنگر# فور# پرونده دالرام عل� به منظور لغو محكوم�ت و حكم زندان 
او را، در رابطه با پ�كار مسالمت آم�ز او در دفاع از حقوق برابر برا# زنان ا�ران، 

بخواه�د.
n پا�ان بخش�دن به كاربرد شالق در ا�ران را كه مجازات� خشن است و نوع� 

شكنجه بشمار م� رود بخواه�د.
n از ر��س قوه قضا��ه بخواه�د كه قوان�ن ا�ران را با هدف پا�ان بخش�دن به 

همه تبع�ض ها# قانون� شده عل�ه زنان مورد بازنگر# قرار دهد.

نامه را به این نشانی بنویسید:
ر��س قوه قضا��ه

حضرت آ�ت اA محمود هاشم�  شاهرود#
حوزه ر�است قوه قضا��ه

خ�ابان پاستور، خ�ابان ول� عصر، پا��ن تراز سه راه جمهور#
تهران GHGIJGKLHL، جمهور# اسالم� ا�ران

Aعنوان: حضرت آ�ت ا
ا�م�ل: info@dadgostary-tehran.ir (در خط موضوع بنو�س�د: برا# توجه آ�ت اA شاهرود#)

«خيلي عصباني شدم به خاطر آن ده ضربه شالق. چون 
که آن ده ضربه شالق دربرابر دوسال وده ماه زندان هيچ 

ارزش حکمي ندارد وبيشتر توهين آميز است، توهين به 
جامعه مدني و فعاالن زنان.»

دالرام عل�
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