แอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล
แถลงการณ์
แอมเนสตีเ้ รียกร้องทางการไทยยกเลิกการสอบสวนทางอาญาสามนักสิทธิมนุษยชน
ประธานกรรมการของแอมเนสตี ้ อินเตอร์ เนชัน่ แนล ประเทศไทยและนักกิจกรรมอีกสองคนอาจได้ รับโทษจาคุกเนื่องจากเปิ ดโปงการ
ทรมาน
แอมเนสตี ้ อินเตอร์ เนชัน่ แนลเรียกร้ องทางการไทยต้ องยกเลิกการสอบสวนทางอาญาต่อนักปกป้องสิทธิมนุษยชนที่มชี ื่อเสียงทังสามคน
้
โดยทันที รวมทังต่
้ อประธานกรรมการของแอมเนสตี ้ อินเตอร์ เนชัน่ แนล ประเทศไทย ซึง่ อาจถูกแจ้ งข้ อหาในวันนี ้เนื่องจากการจัดทาและตีพิม พ์
เผยแพร่รายงานเกี่ยวกับการทรมานของเจ้ าหน้ าที่ฝ่ายความมัน่ คงของไทย
นายสมชาย หอมลออ นางสาวอัญชนา หีมมิหน๊ ะ และนางสาวพรเพ็ญ คงขจรเกียรติซงึ่ เพิง่ ได้ รับแต่งตังเป็
้ นประธานกรรมการ
ของแอมเนสตี ้ อินเตอร์ เนชัน่ แนล ประเทศไทยเมื่อเดือนที่แล้ ว อาจต้ องได้ รับโทษจาคุกห้ าปี และถูกปรั บเป็ นเงินประมาณ 170,000 บาท หากพบว่า
มีความผิดฐาน “หมิ่นประมาททางอาญา” และ “ความผิดทางคอมพิวเตอร์ ” โดยบุคคลทังสามจะเข้
้
าพบตารวจที่สถานีตารวจภูธรอาเภอเมือง
ปั ตตานีในวันที่ 26 กรกฎาคมนี ้
ซาลิล เช็ตตี ้ (Salil Shetty) เลขาธิการแอมเนสตี ้ อินเตอร์ เนชัน่ แนลเปิ ดเผยว่า ในช่วงเวลาที่รัฐบาลไทยสัญญาจะประกาศใช้ กฎหมาย
ต่อต้ านการทรมาน แต่นบั เป็ นความขัดแย้ งที่พวกเขากลับคุกคามนักกิจกรรมที่พยายามเปิ ดโปงการกระทาอันน่ารังเกียจเช่นนี ้
“ทางการไทยควรยุติการสอบสวนทางอาญาโดยทันที โดยยกเลิ กข้อกล่าวหาต่อนักกิ จกรรมทัง้ สามคน และดาเนิ นการสอบสวนอย่างเป็ น
อิ สระและเป็ นธรรมต่อกรณีการละเมิ ดสิ ทธิ มนุษยชนร้ายแรงทีพ่ วกเขาเปิ ดโปง และเป็ นหน้าทีข่ องรัฐทีต่ อ้ งคุม้ ครองนักกิ จกรรมด้านสิ ทธิ มนุษยชน
ไม่ใช่ปกป้องเจ้าหน้าทีฝ่ ่ ายความมัน่ คงจากความรับผิ ด”
นายสมชาย หอมลออ นางสาวอัญชนา หีมมิหน๊ ะ และนางสาวพรเพ็ญ คงขจรเกียรติ เป็ นสมาชิกของมูลนิธิผสานวัฒนธรรม (มสผ.)และ
กลุม่ ด้ วยใจ พวกเขาได้ ร่วมกันตีพิมพ์เผยแพร่รายงานเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2559 เสนอ 54 กรณีของการทรมานและการปฏิบตั ิที่โหดร้ ายของ
เจ้ าหน้ าที่ตารวจสานักงานตารวจแห่งชาติ และเจ้ าหน้ าที่ทหารของกองทัพไทย เป็ นเหตุการณ์ที่เกิดขึ ้นในพื ้นที่ภาคใต้ ที่มีความอ่อนไหว และมี
รายงานการทรมานเกิดขึ ้น
ทางกองอานวยการรักษาความมัน่ คงภายในภาค 4 ส่วนหน้ า (กอ.รมน.ภาค 4 สน.) ซึง่ เป็ นหน่วยงานรับผิดชอบด้ านความมัน่ คงใน
จังหวัดชายแดนใต้ และเป็ นหน่วยงานที่รับผิดชอบหลักต่อปั ญหาในรายงานการทรมานฉบับนี ้ ได้ แจ้ งข้ อหาต่อบุคคลทังสามเมื
้
่อวันที่ 17
พฤษภาคม 2559
ข้ อกล่าวหาต่อบุคคลทังสามเป็
้
นความพยายามครัง้ ล่าสุดที่เกิดขึ ้นอย่างต่อเนื่อง เพื่อข่มขูน่ กั ปกป้องสิทธิมนุษยชน และเป็ นการละเมิด
อย่างชัดเจนต่อพันธกรณีระหว่างประเทศของไทยทีจ่ ะต้ องคุ้มครองสิทธิของพวกเขา
ภายหลังรัฐประหารปี 2557 รัฐบาลทหารของไทยเพิ่มความพยายามในการปราบปรามเสียงทีเ่ ห็นต่างทุกรูปแบบ มีการจากัดสิทธิทจี่ ะมี
เสรี ภาพในการแสดงออก การชุมนุม และการสมาคมอย่างกว้ างขวาง เฉพาะในช่วงสามเดือนที่ผา่ นมา ทางการได้ ตงข้
ั ้ อหาต่อบุคคลกว่า 100 คน
เนื่องจากต่อต้ านร่างรัฐธรรมนูญที่จะมีการจัดทาประชามติในวันที่ 7 สิงหาคม
“กรณีทีก่ าลังเกิ ดขึ้นกับนักกิ จกรรมซึ่ งเป็ นทีร่ ู้จกั อย่างกว้างขวางทัง้ สามคนนี ้ ถือเป็ นการส่งสัญญาณของรัฐบาลทหารว่า ไม่มีบคุ คลใดที ่
ปลอดภัยและอยู่นอกเหนือการควบคุมของพวกเขาได้” ซาลิล เช็ตตี ้กล่าว
แอมเนสตี ้ อินเตอร์ เนชัน่ แนลเห็นว่าบุคคลซึง่ ถูกคุมขังเพียงเพราะใช้ สทิ ธิที่จะมีเสรี ภาพในการแสดงออกเป็ นนักโทษทางความคิด และ
เรี ยกร้ องให้ มกี ารปล่อยตัวพวกเขาโดยทันทีและอย่างไม่มเี งื่อนไข

ข้ อมูลพืน้ ฐาน
นายสมชาย หอมลออเป็ นนักกิจกรรมอาวุโสและเป็ นอดีตประธานมูลนิธิผสานวัฒนธรรม (มสผ.) ซึง่ เป็ นหน่วยงานที่จดั ทาข้ อมูลการ
ละเมิดสิทธิมนุษยชน ปัจจุบนั นางสาวพรเพ็ญ คงขจรเกียรติเป็ นผู้อานวยการของมูลนิธิ
เมื่อเดือนที่แล้ ว นางสาวพรเพ็ญ คงขจรเกียรติได้ รับเลือกตังเป็
้ นประธานกรรมการของแอมเนสตี ้ อินเตอร์ เนชัน่ แนล ประเทศไทย ซึ่งเป็ น
การทาหน้ าที่อย่างเป็ นอิสระจากการทางานให้ กบั มูลนิธิผสานวัฒนธรรม (มสผ.)
แอมเนสตี ้ อินเตอร์ เนชัน่ แนลไม่มคี วามเกี่ยวข้ องกับการจัดทาข้ อมูลและการตีพิมพ์รายงานการทรมานดังกล่าว
ในวันที่ 17 ธันวาคม 2558 ประเทศไทยเป็ นหนึง่ ใน 128 รัฐภาคีสหประชาชาติที่แสดงความเห็นชอบสนับสนุนมติขององค์การ
สหประชาชาติที่เรียกร้ องให้ ทางการงดเว้ นการข่มขูแ่ ละตอบโต้ นกั ปกป้องสิทธิมนุษยชน

