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فراخوان اقدام فوری
نامزد انتخابات ریاست جمهوری در معرض تهدید
مهدی کروبی ،روحانی  72ساله که در انتخابات مورد مناقشه ریاست جمهوری در خرداد ماه یکی از نامزدان
بود در ارتباط با گزارشهایش در باره ادعای شکنجه بازداشتیان در پی انتخابات ،از جمله از طریق تجاوز ،با
اتهامات کیفری روبرو است.
نیروهای امنیتی اعتراض های عمومی بر ضد نتایج انتخابات را با خشونت سرکوب کردند .در پی آن ،مهدی کروبی به همراه
دیگران کمیته ای را تاسیس کرد که به گردآوری اطالعات و شهادت های معترضان و اشخاص دیگر در باره شکنجه و دیگر اذیت
و آزارها به وسیله نیروهای امنیتی پرداخت .عفو بین الملل گزارش هایی دریافت کرده که با اظهارات مهدی کروبی در باره شکنجه،
از جمله تجاوز ،بازداشتیان مرد و زن به دست نیروهای امنیتی مطابقت دارند.
یک هیات سه نفره که رئیس قوه قضاییه برای تحقیق در باره ادعاهای تعرض و تعدی منصوب کرد ،شامل وزیر سابق اطالعات
غالمحسین اژه ای بود که مسئولیت بخشی از نیروهای امنیتی را در طی تظاهرات به عهده داشت .او در روز  12سپتامبر اعالم کرد
که هیات به این نتیجه گیری رسیده که« :نه تنها هيچگونه مدرکي دال بر تجاوز جنسي به افراد مورد ادعاي آقاي کروبي وجود نداشته
و ادعاهاي مطرح شده بدون مستند و عاري از حقيقت است ،بلکه ادعاها و مدارک ارائه شده کاملا ساختگي و براي انحراف افکار
عمومي تنظيم شده است .».در بیانیه هیات همچنان اظهار شد که گزارشی برای دادستانی تهران ارسال شده و در آن توصیه شده که
مهدی کروبی و هر شخص دیگری که ادعای تجاوز را تکرار کند تحت پیگرد قرار گیرد .در روز  13اکتبر ،عباس جعفری دولت
آبادی ،دادستان عمومی و انقالب تهران ،گفت که دادستانی پرونده ای را به منظور رسیدگی دادگاه ویژه روحانیت [که به شکایات
علیه روحانیان در ایران رسیدگی می کند] به ادعاهای مهدی کروبی تشکیل داده است .او همچنان گفت« :افراد دیگری نیز در این
پرونده احضار شده اند ».هرچند اتهامات هنوز اعالم نشده اند ،ولی ممکن است شامل افترا و «نشر اکاذیب» باشند.
لطفا فورا نامه هایی به فارسی ،انگلیسی ،فرانسوی ،عربی یا به زبان خودتان بفرستید و:
 از مقامات ایرانی بخواهید به خاطر گردآوری اسناد و اظهار نگرانی در باره موارد ادعایی نقض حقوق بشر ،علیه مهدی
کروبی اتهامی طرح نکنند و او را مورد پیگرد قرار ندهند؛
 اعالم کنید که اگر او به خاطر این گونه اقدامات بازداشت شود ،عفو بین الملل او را یک زندانی وجدانی تلقی خواهد کرد که
صرفا به خاطر به کارگیری مسالمت آمیز حق آزادی بیان خود زندانی می شود؛
 به مقامات ایرانی یادآوری کنید که بر اساس حقوق بین الملل آنها متعهد هستند که گزارش های مربوط به نقض حقوق بشر را
مورد تحقیق کامل و مستقل قرار دهند و به قربانیان چاره های موثری عرضه کنند.
لطفا نامهها را پیش از  26نوامبر  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 الکترونیکی:
info_leader@leader.ir

از طریق تارنمای( :انگلیسی)

http://www.leader.ir/langs/en/i
ndex.php?p=letter

(فارسی)

http://www.leader.ir/langs/fa/i
ndex.php?p=letter

رئیس قوه قضاییه
آیت هللا صادق الریجانی
حوزه ریاست قوه قضاییه
خیابان پاستور ،خیابان ولی عصر ،پایین تر از سه راه
جمهوری ،تهران کد پستی  ،1316814737جمهوری
اسالمی ایران
پست الکترونیکی( larijani@dadgostary-tehran.ir :در
قسمت موضوع بنویسید :خدمت آیت هللا الریجانی)
از طریق تارنمای
http://www.dadiran.ir/tabid/81/Default.aspx

در چهارگوش ستاره دار اول نام خودتان ،در چهارگوش
ستاره دار دوم نام خانوادگی تان و در چهارگوش سوم
نشانی پست الکترونيکی خودتان را بنویسيد .در چهارگوش
بزرگ درخواست خودتان را وارد کنيد.
عنوان :عالیجناب آقای

رونوشت برای:
دبیر ستاد حقوق بشر ایران
محمد جواد الریجانی
حوزه ریاست قوه قضاییه
خیابان پاستور ،خیابان ولی عصر ،پایین تر از سه راه
جمهوری ،تهران کد پستی  ،1316814737جمهوری
اسالمی ایران
فکس( +98 21 3390 4986:لطفا به سعی خود ادامه
دهید)
پست الکترونیکیbia.judi@yahoo.com :
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و رونوشت هایی برای نمایندگان دیپلماتیک ایران در کشور خودتان بفرستید .در صورتی که بخواهید پس از تاریخ باال نامه
بفرستید ،از دفتر عفو بین الملل بخش خودتان سوال کنید.

اطالعات بیشتر
از روز  13ژوئن که پیروزی رئیس جمهور احمدی نژاد در انتخابات اعالم شد ،تظاهرات توده ای به سرعت با استفاده از زور مفرط
سرکوب شد .ده ها نفر کشته و صدها نفر زخمی شدند .برخی نیز بعدا در زندان در اثر جراحات درگذشتند .حداقل  4000نفر در سراسر
کشور بازداشت شده اند .اکثر آنها بعدا آزاد شده اند ،اما گویا چند صد نفر هنوز در بازداشت به سر می برند و دستگیری ها ادامه دارد.
محاکمه های دسته جمعی بیش از صد نفر که از  1آگوست  2009شروع شده ،به شدت ناعادالنه بوده است .بازداشتیان به اتهامات مبهمی
«اعتراف» کرده اند که اغلب جرائم مشخص کیفری نیستند .دادگاه این «اعترافات» را ،که آشکارا زیر فشار کسب شده ،پذیرفته است.
از برخی از اشخاص تحت محاکمه در حال «اعترافات» مشابهی فیلم گرفته شده که حتا پیش از انجام محاکمه از تلویزیون پخش شده است.
متهمان تحت محاکمه ممکن است با مجازات مرگ روبرو شوند.

مقامات ایرانی انجام شکنجه یا اذیت و آزارهای دیگر عليه برخی از بازداشتيان ِ پيرو اعتراض های پس از انتخابات و وقوع تعدی ها
در حداقل یک بازداشتگاه یعنی کهریزک در خارج از تهران را تایيد کرده اند .مقام رهبری پس از آن دستور تعطيلی این مرکز را
صادر کرد .گفته می شود  12مامور نيروی انتظامی و یک قاضی که در انتقال بازداشتيان به کهریزک شرکت داشته اند ،به خاطر نقش
شان در تعدی ها با محاکمه روبرو هستند .روز  9سپتامبر  ،2009فرهاد تجری ،عضو کميسيون ویژه مجلس برای رسيدگی به حوادث
پس از انتخابات به خبرگزاری فارس گفت که «در آینده نزدیك دادگاه رسيدگي به تخلفات متهمان پرونده كهریزك برگزار خواهد شد».
مهدی کروبی نگرانی های خود را به اطلع یک کميسيون ویژه مجلس که در باره وضع بازداشتيان تحقيق می کرد رسانيده و علنا هم
درباره این مسایل سخن گفته است .فرهاد تجری ،یکی از اعضای کميسيون ،ابتدا وقوع تجاوز را تکذیب کرد ،اما درتاریخ  26آگوست،
یکی دیگر از اعضای کميسيون ویژه که نخواست نامش فاش شود ،در روز  26آگوست به تارنمای پارلمان نيوز گفت « :به برخی از
بازداشتشدگان حوادث بعد از انتخابات متاسفانه به وسيله باتوم و شيشه نوشابه تجاوز شده و این امر برای برای کميته ویژه محرز شده
است ».انتشار گزارش کميسيون مذکور چندین بار به تعویق افتاده است.
در روز  7سپتامبر مسئوالن امنیتی ایران دفاتر کمیته ای را بستند که مهدی کروبی و نامزد دیگر انتخابات ریاست جمهوری میر حسین
موسوی تشکیل داده بودند  .شهادت هایی که کمیته در باره تعدی به معترضان و بازداشتیان در طی تظاهرات مختلف در پی انتخابات
ریاست جمهوری  22خرداد گردآوری کرده بودند ،ضبط و توقیف شد .عفو بین الملل ابراز نگرانی کرده است که ضبط این شهادت ها
اشخاصی را که شهادت داده اند در خطر انتقام جویی نیروهای امنیتی قرار می دهد (نگاه کنید بهhttp://www.amnesty.org/en/news- :
)and-updates/iranian-rape-and-torture-victims-renewed-risk-20090910

دادگاه ویژه روحانیت بخشی از قوه قضاییه نیست و رئیس آن را مقام رهبری مستقیما منصوب می کند .تنها روحانیونی که به این
دادگاه منصوب می شوند حق دارند وظیفه وکیل مدافع را به عهده بگیرند .این دادگاه همچون دادگاه های دیگر ایران می تواند برای
برخی از جرائم مجازات اعدام صادر کند.
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