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فراخوان فوری
زندانیان سیاسی هنوز در بازداشت مانده اند
حداقل هشت رهبر سیاسی هنوز در بازداشت مقامات ایرانی مانده اند ،که دو نفر از آنها در بیمارستان تحت نظر به
سر می برند .ابراهیم یزدی آزاد شده است .آنها زندانیان وجدانی هستند که صرفا به خاطر بیان مسالمت آمیز
نظریاتشان ،از جمله در باره انتخابات ،در زندان هستند.
هفت نفر از هشت رهبر سیاسی که در روز  16ژوئن  2009در ارتباط با نظریات متصورشان 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،
هنوز در بازداشت به سر می برند .عالوه بر افراد مذکور در فراخوان (به شرح زیر)  ،محسن میردامادی ،نماینده سابق مجلس و
عضو ارشد جبهه مشارکت اسالمی نیز در روز  13ژوئن دستگیر شد .ابراهیم یزدی در روز  19ژوئن آزاد شد و به بیمارستانی در
تهران بازگشت که در حین انجام آزمایش ها در آنجا دستگیر شده بود.
سعید حجاریان ،عضو سابق شورای شهر و مشاور رئیس جمهور محمد خاتمی و یک روزنامه نگار جستجوگر ،در روز  3ژوئیه یا
در همان حدود از زندان اوین به بیمارستانی تحت کنترل نیروهای امنیتی منتقل شد .سعید حجاریان پس از سوءقصدی در سال
 2000به علت معلولیت ناگزیر از استفاده از صندلی چرخدار بوده است .همسر او یک بار در بیمارستان با او دیدار کرده است .در
طی آن دیدار ،سعید حجاریان به او گفت که داروهایی را که همسرش دو روز پس از دستگیریش به زندان تحویل داده بود ،به او داده
اند .در روز دیدار ،فشار خون او باال بود اما به خاطرآن تحت مداوای خاصی قرار نداشت؛ او از لحاظ روحی نیز در وضع بدی
قرار داشت .او روزانه به داروهای تخصصی و فیزیوتراپی نیاز دارد که ظاهرا از او دریغ می شود .محسن امین زاده نیز در روز
 4ژوئیه به دالیلی که برای عفو بین الملل نامعلوم است به بیمارستانی در تهران منتقل شده است .هر دو نفر هنوز در بازداشت
هستند.
در روز  4ژوئیه ،وکیل محمد علی ابطحی ،محسن امین زاده ،بهزاد نبوی ،عبدهللا رمضانزاده ،مصطفی تاجزاده و محسن میردامادی
گفت که به او اجازه مالقات با موکلینش داده نشده است .او اضافه کرد که تفهیم اتهام به آنها قریب الوقوع است و آنها به اقدام علیه
«امنیت ملی» متهم و پرونده آنها به دادگاه انقالب ارجاع خواهد شد .خانواده هیچ یک از این افراد اجازه مالقات با آنها را دریافت
نکرده است .هیچ اطالعی در باره محمد توسلی در دست نیست.

لطفا هر چه سریعتر نامه هایی به فارسی ،عربی ،انگلیسی و فرانسه یا به زبان خودتان بفرستید و:




از مقامات بخواهید فورا و بدون قید وشرط رهبران و فعاالن سیاسی (نام آنها را ذکر کنید) را 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
وجدانی هستند؛
تاکید کنید که دسترسی آنها به خانواده ها و وکالی دلخواه خود و نیزهرگونه مراقبت پزشکی ضروری فورا تضمین شود و
آنها تحت شکنجه و دیگر اذیت و آزارها قرار نگیرند.
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نامهها را پیش از  19آگوست  2009به 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 آیت هللا
این اولین روزآمدسازی فراخوان فوری  ،159/09شماره نمایه
 MDE 13/058/2009است.

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

و رونوشت به:
وزیر کشور
صادق محصولی
وزارت کشور
خیابان دکتر فاطمی
تهران ،جمهوری اسالمی ایران
فکس21 8899 547 +98 21 6650 203 :
+98
+98 21 8896 203

و نمایندگان دیپلماتیک ایران در کشور خودتان.
در صورتی که بخواهید پس ازتاریخ باال نامه بفرستید ،از دبیرخانه عفو بین
الملل یا دفتر عفو بین الملل بخش خودتان سوال کنید.

اطالعات بیشتر
در روزهای پس از  13ژوئن که پیروزی رئیس جمهور احمدی نژاد در انتخابات روز پیش از آن اعالم شد ،که مورد مخالفت
صدهاهزار نفر از ایرانیان قرار گرفته است ،مقامات ایرانی محدودیت های شدیدی بر آزادی بیان ،تشکل و تجمع برقرار کرده اند.
نیروهای امنیتی شامل نیروی شبه نظامی بسیج در سطحی گسترده به خیابان ها گسیل شده اند؛ دسترسی به اینترنت و تلفن های
همراه گاهی مسدود یا به شدت دچار وقفه شده است .نشریات ایرانی از انتشار اطالعات در باره ناآرامی سراسری در پی اعالم
نتیجه منع شده اند .روزنامه نگاران از حضور در خیابان ها ممنوع شده اند ،ویزای آنها تمدید نشد و برخی از خبرنگاران خارجی
دستگیر یا از کشور اخراج شده اند.
بنا به اطالعیه های رسمی که عفو بین الملل ثبت کرده است ،از روز  12ژوئن نیروی انتظامی و نیروهای بسیج حداقل  2277نفر
را در سراسر ایران در طی تظاهرات یا پس از آن دستگیر کرده اند .این عده شامل شخصیت های برجسته سیاسی نزدیک به میر
حسین موسوی ،نامزد انتخاباتی دیگر مهدی کروبی و رئیس جمهور سابق خاتمی که از مبارزه انتخاباتی میرحسین موسوی حمایت
کرد ،هستند .برخی از مدافعان حقوق بشر و روزنامه نگاران نیز بازداشت شده اند .در روز  16ژوئیه ،وکیل و مدافع حقوق بشر
عبدالفتاح سلطانی نیز دستگیر و بازداشت شد (لطفا نگاه کنید به فراخوان فوری  19 ،MDE 13/059/2009 ،160/09ژوئیه
 .)http://www.amnesty.org/en/library/info/MDE13/059/2009/en :2009روزنامه نگار عیسی سحرخیز در روز  4ژوئیه
دستگیر و به محل نامعلومی انتقال یافت (لطفا نگاه کنید به فراخوان فوری  6 ،MDE 13/067/2009،181/09ژوئیه :2009
.)http://www.amnesty.org/en/library/info/MDE13/067/2009/en
در روز  24ژوئن 70 ،استاد دانشگاه با میرحسین موسوی دیدار کردند و پس از خروج از دفتر او دستگیر شدند .همه آنها به جز
چهار نفر بعدا آزاد شدند .دکتر قربان بهزادیان ،رئیس مبارزه انتخاباتی میرحسین موسوی ،و اردشیر امیر ارجمند ،استاد حقوق
دردانشگاه شهید بهشتی از جمله کسانی هستند که هنوز در بازداشت به سر می برند .صدها نفر دیگر در طی تظاهرات علیه نتیجه
انتخابات ،که با استفاده مفرط از زور و خشونت روبرو شده ،دستگیر شده اند .بسیاری کتک خورده اند و ،بنا به اعالم مقامات،
حداقل  21نفر کشته شده اند ،گرچه تعداد واقعی احتماال بیشتر است.
در بازداشت :محمد علی ابطحی ،محسن امین زاده ،بهزاد نبوی ،عبدهللا رمضانزاده ،مصطفی تاجزاده و محسن میردامادی ،محمد
توسلی ،سعید حجاریان
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