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Ahmad Masoumifar
Islamiska Republiken Irans Ambassad
Box 6031
181 06 Lidingö

Bäste ambassadör,
Vi skriver till dig i vår egenskap av representater för den svenska läkarkåren angående dr
Ahmadreza Djalali, som sitter fängslad i Iran.
Dr Djalali är, som du känner till, en svensk-iransk läkare och forskare inom katastrofmedicin.
Han besökte 2016 Iran för en föreläsningsresa och greps då anklagad för spioneri. Den 21
oktober året därpå dömdes dr Djalali till döden för ”corruption on the Earth” och han hotas nu
av avrättning. Rättegången mot dr Djalali har betecknats som rättsligt oacceptabel och såväl
EU- som FN-institutioner har krävt hans frigivande.
Från tiden för arresteringen har han förnekats grundläggande mänskliga rättigheter, hållits
isolerad och genomgått psykologisk tortyr. Under tiden i fångenskap har Dr Djalalis
hälsotillstånd kraftigt försämrats.
Läkarkårens internationella organisation, World Medical Association (WMA), har nyligen i ett
brev till Irans president och högste ledare framfört följande:
“Various sources of information unanimously confirm that Dr. Ahmadreza Djalali is a
specialist in emergency medicine peacefully pursuing his profession. We believe that he is a
prisoner of conscience. The freedom of expression and the right to a fair trial are
fundamental human rights enshrined in the International Covenant on Civil and Political
Rights that the Republic of Iran has ratified in 1975 and for which you are accountable. We
call on the Iranian authorities to take immediate action in line with its commitments and to
release Dr. Djalali immediately and unconditionally.”
Sveriges läkarförbund och Svenska Läkaresällskapet är ytterst bekymrade över dr Djalalis
situation. Vi instämmer helhjärtat i WMA:s uttalande och kräver att han omedelbart och
villkorslöst friges.
Med vänlig hälsning

Sofia Rydgren Stale

Tobias Alfvén
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