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فراخوان اقدام فوری
محل بازداشت وکیل دادگستری نامعلوم است
وکیل حقوق بشری محمد علی دادخواه و تعداد نامعلومی از همکارانش در روز  8ژوئیه ( 17تیر) در پایتخت ایران،
تهران ،دستگیر شدند .دلیل دستگیری آنها ناروشن است ،اما احتماال به فعالیت های حقوق بشری آنها و به کارگیری
مسالمت آمیز حق آزادی بیان و تشکل آنها پس از انتخابات مورد مناقشه ریاست جمهوری مربوط است .عفو بین الملل
آنها را زندانی وجدانی می داند .آنها در خطر شکنجه به سر می برند.
محمد علی دادخواه و دیگر وکال در دفتر او دستگیر شدند .محل بازداشت آنها نامعلوم است و آنها در واقع قربانی ناپدید
شدن اجباری شده اند .محمد علی دادخواه یکی از اعضای موسس سازمان غیر دولتی کانون مدافعان حقوق بشر است.
این کانون را فعاالنی شامل شیرین عبادی ،دارنده جایزه نوبل صلح ،در سال  2002تاسیس کردند که در دسامبر 2008
به زور بسته شد .کانون مدافعان حقوق بشر در صدد بود مراسمی برای بزرگداشت شصتمین سالگر بیانیه جهانی حقوق
بشر برگزار کند .کانون مدافعان حقوق بشر که اعضای آن به فعالیت خود تحت نام آن ادامه می دهند ،سه وظیفه اعالم
شده دارد :دادن گزارش در باره موارد نقض حقوق بشر در ایران ،وکالت رایگان زندانیان سیاسی و حمایت از خانواده
های زندانیان سیاسی.
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 محمد علی دادخواه و همکارانش را آزاد کنند ،زیرا اگر آنها صرفا
به خاطر فعالیت حقوق بشری و به کارگیری مسالمت آمیز حق خود برای آزادی بیان و تشکل دستگیر شده
باشند ،زندانی وجدانی محسوب می شوند؛
تاکید کنید که به آنها فورا اجازه دسترسی به خانواده ها و وکیل دلخواه خود و نیزهرگونه مراقبت پزشکی
ضروری داده شود و محافظت از آنها در برابر تمام اشکال شکنجه و دیگر اذیت و آزارها تضمین شود؛
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 پیش از  21اوت  2009به مقامات زیر بفرستید:
رئیس قوه قضاییه
رهبر جمهوری اسالمی ایران
آیت هللا محمود هاشمی شاهرودی
آیت هللا سید علی خامنه ای
حوزه ریاست قوه قضاییه
دفتر مقام رهبری
خیابان جمهوری اسالمی ،خیابان شهید کشور خیابان پاستور ،خیابان ولی عصر،
پایین تر از سه راه جمهوری،
دوست ،تهران ،جمهوری اسالمی ایران
پست الکترونیکی info_leader@leader.ir :تهران کد پستی ،1316814737
از طریق تارنمای( :انگلیسی)
جمهوری اسالمی ایران
 http://www.leader.ir/langs/en/index.pپست الکترونیکی:
hp?p=letter

(فارسی)

http://www.leader.ir/langs/fa/index.p
hp?p=letter

عنوان :عالیجناب آقای

رونوشت برای:
کانون وکالی ایران
خیابان زاگرس ،شماره 3
میدان آرژانتین،
تهران ،جمهوری اسالمی ایران
پست الکترونیکی:
tamas@iranbar.org
یا mail@iranbar.org

shahroudi@dadgostary( tehran.irدر قسمت موضوع

بنویسید :خدمت آیت هللا شاهرودی)
عنوان :عالیجناب

و نمایندگان دیپلماتیک ایران در کشور خودتان.
در صورتی که بخواهید پس از تاریخ باال نامه بفرستید ،از دفتر عفو بین الملل بخش خودتان سوال کنید.
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اطالعات بیشتر
از روز  13ژوئن که پیروزی رئیس جمهور احمدی نژاد در انتخابات روز پیش از آن اعالم شد ،ومورد 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؛ ارتباطات به
شدت مختل شده است .نشریات ایرانی از انتشار اطالعات در باره ناآرامی سراسری در پی اعالم نتیجه منع شده اند.
روزنامه نگاران خارجی از حضور در خیابان ها ممنوع شده اند ،ویزای آنها تمدید نشده 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 به بعد نیروی انتظامی و نیروهای بسیج
بیش از 2000نفر 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  16ژوئن ،وکیل و مدافع حقوق بشر عبدالفتاح سلطانی نیز دستگیر و بازداشت شد (لطفا نگاه کنید به فراخوان
اقدام فوری  19 ،MDE 13/059/2009 ،160/09ژوئن :2009
 .)http://www.amnesty.org/en/library/info/MDE13/059/2009/enروزنامه نگار عیسی سحرخیز در روز  4ژوئیه
دستگیر و به محل نامعلومی انتقال یافت (لطفا نگاه کنید به فراخوان اقدام 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.
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