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دستگیریهای خودسرانه/نگرانی از شکنجه یا آزار /زندانیان عقیدتی
ایران :همگی رهبران سیاسی،
محمد علی ابطحی51 ،
محسن امین زاده
سعید حجاریان55 ،
بهزاد نبوی68 ،
عبدهللا رمضانزاده،
مصطفی تاجزاده53 ،
محمد توسلی
ابراهیم یزدی76 ،
هشت رهبر سیاسی در ارتباط با عقاید احتمالی شان در باره انتخابات مورد مناقشه ریاست جمهوری که در تاریخ
 22ژوئن برگزار شد ،یا ارتباطشان با رئیس جمهور قبلی محمد خاتمی ،در تهران دستگیر شده اند .ابراهیم یزدی
در روز  17ژوئن دستگیر شد و دیگران در روز  16ژوئن بازداشت شدند .آنها زندانیان وجدان هستند که باید
فورا و بدون قید و شرط آزاد شوند .محل نگهداری آنها معلوم نیست و عفو بین الملل نگران امنیت آنهاست.
اعضای خانواده محمد علی ابطحی به عفو بین الملل گفتند که سه پلیس لباس شخصی در تاریخ  16ژوئن به خانه
او آمدند .پس از گفتگوی کوتاهی ،او چند قلم از لوازم شخصی اش را برداشت ،به خانواده اش گفت که آنها می
خواهند او را بازداشت کنند و با آنها رفت .محمد علی ابطحی که یک روحانی است ،قبال مشاور رئیس جمهور
ایران محمد خاتمی و معاون او در دور دوم ریاست جمهوریش بود .محسن امین زاده ،که در دوره ریاست
جمهوری محمد خاتمی ،معاون وزیر خارجه بود ،یکی از اعضای برجسته جبهه مشارکت ایران اسالمی است.
سعید حجاریان ،عضو سابق شورای شهر و مشاور رئیس جمهور محمد خاتمی و یک روزنامه نگار جستجوگر
است .در سال  2000چند سوءقصدکننده به او سوءقصد کردند و از آن پس او به علت معلولیت ناگزیر از
استفاده از صندلی چرخدار بوده است .آنها بعدا مدعی شدند سعید حجاریان به خاطر افشای نقش دولت در قتل
های زنجیره ای ،که عمدتا در دهه  1990انجام شد ،طبق قانون ایران مهدورالدم است ،یعنی "قانونا می توان
خون او را ریخت" .متخصص اعصاب و روان حجاریان گفته که او نیازمند مراقبت و پرستاری دائمی و
فیزیوتراپی است و بازداشت ممکن است زندگی او را به خطر بیاندازد.
بهزاد نبوی ،یکی از اعضای موسس مجاهدین انقالب اسالمی ،سازمان سیاسی ِمتحد رئیس جمهوری سابق محمد
خاتمی ،در سال های  2004ـ  2000نماینده مجلس بود .در دهه  1980او وزیر دولت به ریاست میرحسین
موسوی ،نخست وزیر وقت بود .از سال  2001تا  ،2004دکتر عبدهللا رمضانزاده سخنگوی دولت محمد خاتمی
و مصطفی تاجزاده معاون وزیر کشور بود .عبدهللا رمضانزاده معاون رهبری جبهه مشارکت ایران اسالمی
است.
محمد توسلی عضو ارشد نهضت آزادی است .دبیر کل حزب ،ابراهیم یزدی ،که در سال  1979و در پی انقالب
عضو دولت و نماینده مجلس بود ،در روز  17ژوئن هنگامی که در بیمارستان پارس در مرکز تهران تحت
معاینه بود ،دستگیر شد .روز پیش از آن ،خانه او مورد تجسس واقع شده و یادداشت ها و کامپیوترش ضبط شده
بود .محل او نامعلوم بود .گفته می شود او از نحوه برگزاری انتخابات  12ژوئن انتقاد کرده است .او در روز

 18ژوئن ،ظاهرا در نتیجه وخیم تر شدن حالش به بیمارستان پارس بازگردانده شد ،اما آشکارا تحت بازداشت
است.

اطالعات پس زمینه ای
در روز  12ژوئن ،وزارت کشور اعالم کرد که رئیس جمهور احمدی نژاد با تفاوتی که به نظر بسیاری ،زیاد و
غیرقابل انتظار بود ،برنده شده است .شورای نگهبان ،که یک مجمع بلندپایه قانونگذاری و اجرایی است ،اعالم
کرد که نتیجه انتخابات منوط به تایید آن است و بازشماری محدود آرا می تواند انجام شود .گفته می شود سه
نامزد دیگر شکایت های رسمی خود را به شورای نگهبان ،که نظارت بر انتخابات را به عهده دارد ،تسلیم کرده
اند .انتظار می رود ظرف  10روز در باره شکایت های آنها تصمیم گیری شود.
در روزهای پس از انتخابات ،هزاران نفر از طرفداران رئیس جمهور کنونی در یک گردهمایی شرکت کردند،
در حالی که هزاران هزار نفر در تظاهرات و راه پیمایی هایی درسراسر ایران شرکت کرده و هم فرایند و هم
نتیجه انتخابات را محکوم کرده اند .اکثر راه پیمایی ها مسالمت آمیز بوده اند ،اما در بعضی موارد خشونت رخ
داده است ،از جمله پرتاب سنگ و اقدام به آتش سوزی .پلیس و نیروهای امنیتی از نیروی مفرط زور ،از جمله
کتک زدن و زدن با باتوم ،برای کنترل برخی از تظاهرات استفاده کرده اند .رادیوی دولتی ایران مرگ هفت نفر
را تایید کرده است ،اما عفو بین الملل حداقل  15کشته را ثبت کرده است ،از جمله پنج دانشجو که هنوز خبر
مرگشان تایید نشده است.
تمام دستگیرشدگان ،که از جملهی در حدود  2000نفر بازداشتی در سراسر کشور هستند ،نمایندگان گروه هایی
هستند که قویا حامی نامزدهای مخالف رئیس جمهور کنونی احمدی نژاد تلقی می شوند.
اقدامات پیشنهادی :لطفا هر چه سریعتر نامه هایی به فارسی ،عربی ،انگلیسی و فرانسه یا به زبان خودتان
بفرستید و:
ـ از مقامات بخواهید فورا و بدون قید وشرط رهبران و فعاالن سیاسی نامبرده در باال و نیز همه افرادی دیگری
را آزاد کنند که به خاطر نظریات مسالمت آمیز خود ،از جمله در باره نتیجه انتخابات ،دستگیر شده اند ،زیرا آنها
زندانیان وجدان هستند؛
ـ تاکید کنید که به این زندانیان فورا اجازه دسترسی به خانواده ها و وکالی دلخواه خود و نیزهرگونه مراقبت
پزشکی ضروری داده شود و از آنها در برابر تمام اشکال شکنجه و دیگر اذیت و آزارها محافظت شود؛
ـ مقامات را فرابخوانید تا به کسانی که مایل هستند عقیده خود را در باره انتخابات ابراز کنند ،اجازه برگزاری
تظاهرات مسالمت آمیز بدهند.
نامهها را به مقامات زیر بفرستید:
رهبر جمهوری اسالمی ایران
آیت هللا سید علی خامنه ای
دفتر مقام رهبری
خیابان جمهوری اسالمی ،خیابان شهید کشور دوست ،تهران ،جمهوری اسالمی ایران
پست الکترونیکیinfo_leader@leader.ir :
از طریق تارنمای( :انگلیسی) http://www.leader.ir/langs/en/index.php?p=letter
(فارسی) http://www.leader.ir/langs/fa/index.php?p=letter
عنوان :جناب آقای
رئیس قوه قضاییه
آیت هللا محمود هاشمی شاهرودی
حوزه ریاست قوه قضاییه

خیابان پاستور ،خیابان ولی عصر ،پایین تر از سه راه جمهوری ،تهران کد پستی  ،1316814737جمهوری
اسالمی ایران
پست الکترونیکی( shahroudi@dadgostary-tehran.ir :در قسمت موضوع بنویسید :خدمت آیت هللا
شاهرودی)
عنوان :جناب آقای
وزیر کشور
صادق محصولی
وزارت کشور
خیابان دکتر فاطمی
تهران ،جمهوری اسالمی ایران
فکس+98 21 8896 203 +98 21 8899 547 +98 21 6650 203 :
و نمایندگان دیپلماتیک ایران در کشور خودتان.
لطفا درخواست ها را فورا ارسال کنید .در صورتی که بخواهید پس از  30ژوئیه  2009نامه بفرستید ،از
دبیرخانه عفو بین الملل یا دفتر عفو بین الملل بخش خودتان سوال کنید.

