
 
 عفو بين الملل

 MDE13/056/2009: شماره نمايه عفو بين الملل

  شکنجه /نگرانی از استفاده مفرط از زور          09/150فراخوان فوری 

 تظاهرکنندگان عليه اعالم انتخاب دوباره رئيس جمهور احمدی نژاد: ايران
  

ی دوباره رئيس جمهور کنونی احمدنژاد را در انتخابات هزاران نفر از مردم عمدتا حامی ميرحسين موسوی ـ نامزدی که اعالم پيروز

به چالش کشيده ـ در خيابان های تهران و ديگر شهرها به تظاهرات پرداخته اند که گاهی به خشونت انجاميده ) خرداد 22(ژوئن  12

 ده ها نفر دستگير شده و حداقل بنا به گزارش ها،. اين مردم با خطر زخمی يا کشته شدن به دست نيروهای امنيتی روبرو هستند. است

عفو بين الملل بر اين باور است که احتمال دارد . پنج دانشجو در روز يکشنبه و يک نفر نيز در تظاهراتی در روز دوشنبه کشته شده اند

در خطر نيروهای امنيتی در صورت وقوع تظاهرات بعدی، که محتمل است، به استفاده مفرط از زور دست بزنند و دستگيرشدگان 

عفو بين الملل در عين حال معتقد است که مقامات آزادی بيان و اطالعات را به روشی . شکنجه يا اذيت آزارهای ديگر قرار گيرند

غيرقانونی از طريق مسدود کردن دسترسی به خدمات تلفنی، از جمله ارسال پيامک، به رسانه های خارجی و تارنماهای اينترنتی، 

  . محدود کرده اند

ژوئن انتخاب دوباره محمود احمدی نژاد را اعالم کرد، مرتبا تظاهرات رخ داده  13 تهران، پس از اين که وزارت کشوردر روز در

تظاهرکنندگان گاهی سنگ پرتاب کرده و ساختمان ها، موتورسيکلت ها و اتومبيل ها را به آتش کشيده اند و اعضای نيروهای . است

. نفر را دستگير کرده اند 170اين نيروها نيز با خشونت و کتک زدن تظاهرکنندگان پاسخ داده اند و حداقل امنيتی را تهديد کرده اند، و 

شورش » طراحی«نفر، شامل برخی از سياستمداران، به خاطر  10ژوئن، جانشين فرمانده نيروی انتظامی تهران گفت که  14در روز 

 . گير شده انددست» آشوبگران سازمان يافته«نفر نيز از  50ها و 

حداقل پنج نفر، که نام هايشان به عنوان فاطمه براتی، کسری شرفی، مبينا احترامی، کامبيز شعاعی و محسن ايمانی،  به عفو بين الملل 

تعدادی ديگر ـ . ژوئن در پی حمله نيروهای امنيتی به کوی دانشگاه در تهران به ضرب گلوله کشته شده اند 14اعالم شده، گويا در 

دانشجو را دريافت کرده که گفته می شود  13عفو بين الملل نام های . حتماال ده ها نفر ـ نيز دستگير و بسياری ديگر زخمی شده اندا

گزارش هايی نيز در باره افرادی به دست رسيده که که در طی تظاهرات در شهرهای ديگر مثل زاهدان، تبريز، . دستگير شده اند

 . ير شده اندمشهد، بابل و شيراز دستگ

ژوئن فراخوانده شده بود، پس از آن لغو شد که وزارت کشور در اطالعيه ای تظاهرات  15تظاهراتی عليه نتيجه انتخابات، که برای 

اما، تظاهرات به . برخورد خواهد شد»  براساس قانون«عليه نتيجه انتخابات را مجاز ندانست و گفت با نقض کنندگان نظم عمومی 

آرام کردن « شد و مير حسين موسوی و يک نامزد ديگر انتخابات رياست جمهوری، مهدی کروبی، گفتند که به منظور هرجهت انجام

طبق گزارش ها، زدوخوردهايی بين حاميان ميرحسين موسوی و رئيس جمهور احمدی نژاد رخ . در آن شرکت خواهند کرد» جمعيت

تجمعی به خاطر پيروزی رئيس جمهور احمدی نژاد در تهران در . ه شده استداد و گويا يکی از تظاهرکنندگان به ضرب گلوله کشت

 .ژوئن، که در آن هزاران نفر از هواداران او شرکت کردند، اجازه برگزاری گرفته بود 14روز 

سترسی به ظاهرا مقامات می کوشند گزارش دهی در باره ناآرامی ها را محدود کنند و با بستن شبکه ارسال پيامک، مسدود کردن د

تارنماهای مختلف اينترنتی از جمله فيس بوک و تارنماهای پشتيبان مير حسين موسوی، و پارازيت انداختن روی برنامه های رسانه 

خطوط تلفن به تهران به طور . های خارجی مثل بی بی سی، مانع از سازماندهی تظاهرات به وسيله هواداران مير حسين موسوی بشوند

 . اندادواری مختل شده

 اطالعات پس زمينه ای

ژوئن، دو روز پيش از انتخابات، در پی اجتماعات گسترده عمومی درحمايت از ميرحسين موسوی، رئيس دفتر سياسی  10در روز 

 . هستند که موفق نخواهد شد» انقالب مخملی«سپاه پاسداران هواداران او را متهم کرد که بخشی از يک 



  
يجی را اعالم کرد که نشان می داد رئيس جمهور احمدی نژاد با تفاوتی که به نظر بسياری، زياد و پس از اين که وزارت کشور نتا

مقام رهبری، آيت اهللا خامنه ای که از باالترين قدرت در ايران برخوردار است، . غيرقابل انتظار بود، برنده شده، او مدعی پيروزی شد

، که گفته است وزارت کشور ابتدا به او گفته بود برنده شده است، اين نتيجه را يک ميرحسين موسوی. انتخاب دوباره او را تاييد کرد

خوانده است و هم او و هم يک نامزد ديگر، محسن رضايی، شکايت های رسمی به شورای نگهبان، که » صحنه آرايی خطرناک«

 .يت ها تصميم گيری خواهد شدروز در باره شکا 10ظرف . نظارت بر انتخابات را به عهده دارد، ارسال کرده اند

اما، بنا به قانون بين المللی هر گونه . مقامات ايران وظيفه دارند نظم و قانون را برقرار کنند و از امنيت شهروندان محافظت کنند

مايت از محدوديت بر حق آزادی تجمع بايد ضرورت داشته باشد و برطبق قانون به نفع امنيت ملی يا امنيت عمومی، نظم همگانی، ح

هرگونه محدوديتی از اين قبيل بايد در تناسب با هدفی قانونی و . سالمت يا اخالق عمومی يا حمايت از حقوق و آزادی های ديگران باشد

حتا در صورتی که چنين محدوديتی طبق قانون بين المللی توجيه پذير . بدون توسل به تبعيض، از جمله به خاطر عقايد سياسی، باشد

راری نظم بايد طبق موازين بين المللی مربوط به اجرای قانون باشد که به مسئوالن اجرای قانون اجازه می دهد تنها در باشد، برق

صورتی به استفاده از زور متوسل شوند که کامال ضروری باشد و فقط به ميزانی که برای اجرای وظيفه شان الزم است، و از سالح 

داری نشان مجريان قانون بايد خويشتن.  برای محافظت از زندگی انسان ها کامال اجتناب ناپذير باشدگرم فقط در صورتی استفاده کنند که

 . دهند، خسارت يا جراحات را به حداقل برسانند و به زندگی انسان ها احترام بگذارند و از آن محافظت نمايند

 :نگليسی، فرانسوی يا به زبان خودتان بفرستيد ويعتر نامه هايی به فارسی، عربی، الطفا هر چه سر: اقدامات پيشنهادی

ـ از مقامات بخواهيد در کنترل هر تظاهرات آتی مربوط به نتيجه انتخابات خويشتن داری به خرج دهند و تضمين کنند که سالح گرم 

 ار گرفته شود؛فقط به عنوان آخرين وسيله و در شرايطی که برای محافظت از زندگی انسان ها اجتناب ناپذير باشد، به ک

ـ تاکيد کنيد که تمام بازداشتيان بايد از شکنجه و ديگر اذيت و آزارها محفوظ بمانند، به خانواده ها و وکاليشان و نيزهرگونه مراقبت 

پزشکی ضروری دسترسی داشته باشند و بدون تاخير در مقابل يک قاضی حاضر شوند تا بتوانند اساس بازداشت خود را مورد 

  ر دهند؛اعتراض قرا

  ـ مقامات را فرابخوانيد تا يک تحقيق مستقل درباره کنترل بر تظاهرات، وبه ويژه مواردی که مرگ وجراحت گزارش شده، انجام دهند؛

ـ خواستار شويد که هرکسی که صرفا به خاطر بيان مسالمت آميز عقايدش در باره نتيجه انتخابات دستگير شده، فورا و بدون قيد و 

  ؛ شرط آزاد شود

جويی، دريافت و پخش اطالعات و ـ از مقامات بخواهيد که به محدوديت غيرقانونی بر آزادی تشکل، تجمع و بيان، از جمله آزادی پی

  .نظريات، خاتمه دهند

 :ها را به مقامات زير بفرستيدنامه
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 .و نمايندگان ديپلماتيک ايران در کشور خودتان

نامه بفرستيد، از دبيرخانه عفو بين الملل يا دفتر  2009ژوئيه  27د پس از در صورتی که بخواهي. لطفا درخواست ها را فورا ارسال کنيد

 .عفو بين الملل بخش خودتان سوال کنيد

 
 

 


