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وریفــــــــ دامــــــــاق   
در اعتراض به شکنجه در بازداشت ی تعدادی از مردان دراویشعتصاب غذاا  

 یرانسانیو غ رحمانهیب یهارفتار گریدشکنجه و  به اعتراض درکردند که  اعالم نیفرود ۷ در رانیا در یگناباد شیدراو تیاقل از شدگان بازداشت از تن هشت

 خواهداگر اعتراف نکند به همسرش در برابر او تجاوز  که شده دیتهد انقده عباس شدگانبازداشتاز  یکیشده است که  گفته .نداهزد غذادست به اعتصاب 

 . دارند بازداشت هنگام جراحات خاطر به یپزشک یهامراقبت به ازین برندیم سر به بازداشت در اسفند یک خیتار از که مردان نیا. شد

در اعتراض  فروردین ۷از روز  عباس دهقانو  صادق یرم، لباف یرام، یاسکندر یمهد، یموسو ینورعل، یاحمد موسو، عباسزاده یانوشک، یآباد یسجواد خم

 روییشاپور در تهران که تحت نظارت ن یآگاه مردان در بازداشتگاه این. انداعالم اعتصاب غذا کردهبوده  شکنجه با همراه اندگفتهشان که بازداشت شرایطبه 

ارش گز بازداشتگاه یناز ا معمول شکنجه که یهامشهور است. روش گیریعترافا یبرا شکنجهاعمال به  گاهبازداشت این. شوندیم ینگهدار ،است یانتظام

نواع مختلف ا و ی؛مدت طوالن به وسایل دیگر یابسته شدن به لوله  ؛شالق یاکابل  یکی،ضرب و شتم با لوله پالست ؛مشت و لگد: شودمی یرز مواردشده شامل 

 و کرده یزانآو افقیلوله  یک ازبسته  یدست و پا بارا  شخص   ،روش این. در است« جوجه کباب»روش ها آن ینترشدهشناخته از یکی کردن که آویزان

 . زنندمیشالق 

 

از ضرب و شتم، اسلحه گرم،  امنیتی نیروهایبا استفاده  که شدند یردستگ تظاهراتیدر  شرکتبه خاطر   ۱۳۹۶اسفند  یک یخدر تار کنندگاناعتصاب

 تهران منتقل نزدیکیدر  فشافویهابتدا به زندان  افراد ین. اشدند ردستگینفر  ۳۰۰از  بیشدر آن و  آور به خشونت کشانده شدپاش و گاز اشکآب هایماشین

 اطالعیها آن نگهداریمحل و  یتهفته از وضع ینبه مدت چند از آنها برخی یهاخانوادهو  شاپور فرستاده شدند آگاهیبه  بازجویی برایشدند و سپس 

دهقان  عباس، المللبینشده توسط عفو  دریافتاطالعات  بر اساس را ندارند. وکیلبه  دسترسیحق  هابازجوییها تا زمان اتمام اند آننداشتند. مقامات گفته

اتهام  اینبا رد  دراویشجامعه  اعضایاست. گرفته  زیر ینماش باعامدانه را  یجعضو بس یکبهمن   ۳۰ یهایریتا اعتراف کند که در درگ داردتحت فشار قرار 

 هایرسانه در منتشر شده تصاویر. کشته شده است است، معترضان جزءاو  هتصور کرد به اشتباه که ،انتظامی نیروی یکشل هب بسیجیمرد  این اند کهادعا کرده

ه اگر شده است ک یدعباس دهقان تهد ،یدهالملل رس ینعفو ب دست که به اطالعاتی. بر اساس دهدمیرا نشان  بسیجیمرد  اینبدن  برگلوله  آثار حکومتی

 . شدد اعتراف نکند به همسرش در برابر او تجاوز خواه

 

یکه م یگریهر زبان د ای یسیانگل ،یبه زبان فارس یالطفا نامه و از مقامات بخواهید؛ دیسیبنو د،یدان  

 به خاطر  را چنانچه تنها صادق و عباس دهقان یرلباف، م یرام ی،اسکندر یمهد ی،موسو ینورعل ی،عباسزاده، احمد موسو یانوشک ی،آباد یسخم جواد

 ؛و شرط آزاد کنند قیداند، فورا و بدون بازداشت شده گردهماییاجتماع و  آزادین و حق از حق آزادی بیا آمیزاستفاده مسالمت

 یرها از شکنجه و ساها قرار گرفته و آنآن یاردر اخت یداشته، خدمات درمان یدسترس یلها به وکآن بازداشت، دوران درحاصل کنند که  اطمینان 

 محافظت شوند؛ هایبدرفتار

 هایگاهتبازداشدر  ترذیلیو  غیرانسانی بیرحمانه، رفتارهای دیگرشکنجه و  صورت گرفتن یدر مورد ادعاموثر و  یرجانبدارانهغ ،مستقل فوری، تحقیقات 

 دهند؛ یدبازد اجازه المللیبینبازرسان  انجام داده و به آگاهی

 سرکوب تظاهرات برای قهریه نیرویبه  امنیتیو  انتظامی نیرویو گزاف  غیرضروریبر توسل  مبنی هایگزارشمستقل و شفاف در مورد  تحقیقات 

 . عادالنه پاسخگو نگه دارند هایدادگاهرا در  مسئولیت دارایانجام داده و افراد  گنابادی دراویش

 

؛نماییدارسال به آدرس های زیر  ۷۱۳۹اردیبهشت  ۲۰قبل از تا ها را لطفا درخواست  
 به رونوشت

 یروحان حسن ،یجمهور رئیس

 پاستور دانیم ،پاستور ابانیخ

 رانیا تهران،

 یآگاه پلیس سیرئ

 یمیمق حمدرضام

 دانیم ،یمولو ابانیخ ،یوحدت اسالم ابانیخ

 رانیاتهران،  ،یمولو

                                                  هییقوه قضا بشرحقوق ستاد  ریدب

 یجانیالر جواد محمد

 عصریول  ابانیخ ش،یاین تفاطع ار،یاسفند بلوار

 رانیتهران، ا
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 وریفــــــــ دامــــــــاق

تکمیلیاطالعات   
 

گلستان »در تهران به نام  خیابانیتابنده، در  نورعلیخود،  معنویدر خارج از محل اقامت رهبر  بهمن ۳۰مرد و زن، در روز  ی،گناباد یشصد نفر از دراو چند

زارش گکنندگان تجمعتجمع کردند.  شانیرهبر معنو برای جلوگیری از دستگیری احتمالی و دراویشه عجام های فزاینده علیهاذیتدر اعتراض به آزار و « هفتم

پاش و آب هایینآور، ماشاشک گازو استفاده از  تیز اشیایبا باتون، شوکر و  جمعیتبه ضرب و شتم  یجبس یلباس شخص یروهایو ن یانتظام یرویکه ن نداهداد

 نداهگزارش دادضور داشتند همچنین ح در تجمع که کسانیزن را بازداشت کردند.  ۶۰نفر از جمله  ۳۰۰از  بیشپرداخته و  جمعیتکردن  پراکنده برای تیراندازی

آور زدند. آنها سپس در برده و در داخل ساختمان گاز اشک یورشجا فرار کرده بودند، به آن ینطبقه که معترض ۵ساختمان  یک بهو بسیج  یتیامن یروهایکه ن

 ی پلیسهاونو در  هکشید پایینها از پلهبا خشونت  آنها را و پشت، صورت ،سر یهاز ناحدراویش  درست کرده و با ضرب و جرح شدید« ومتونل بات»ها راه پله

 دهد.های باندپیچی شده نشان میو سر و بدن صورت و بدن رویجراحات به  و دیگر با زخم را معترضان ی منتشر شدههافیلمو  تصاویرانداختند. 

 

حت تمنتقل شدند تا  یمارستاناز محل حادثه به ب ،نداهبود هوشیب تعدادی از آنها کهدستگیرشدگان، در حالی نفر از  ۱۷۰ حدود، المللبینعفو بر اساس اطالعات 

 رستاناز بیما ی درمانشان هنوز تکمیل نشده بودو باقی با وجود اینکه دوره آزاد شدند دستگیرشدگاناز  برخی، بعد روزهایطی د. نگیر های اورژانسی قراردرمان

اه داشتگزبا یا یندر زندان او یانفراد یهابه سلول سپس برای بازجویی از زندان فشافویه شدگاناز بازداشت برخیتهران منتقل شدند.  ییکدر نزد یهبه زندان فشافو

 یجد هاینگرانی، نگه داشته شدند. در حال حاضر خبربیشان یاز سرنوشت و محل نگهدار مدت چندین روز یا هفتهه ها بآن هایخانوادهه و قل شدتشاپور من

تحت فشار  شان، قرار دارند ودرمان جراحاتممانعت از از طریق از جمله  رفتارهای بیرحمانه و غیرانسانی، سایرشکنجه و  خطردر  شدگانبازداشتوجود دارد که 

صادر شده و احتمال  یگناباد یشدارو علیه کیفرخواست فقره ۲۰ حداقل داشت که تاکنون اظهاراسفند  ۲۴. دادستان کل تهران در هستند «اعتراف»برای 

 د. نیز برس کیفرخواست فقره ۱۰۰ به دارد

 

ه جزئیات مربوط ب بر اثر ضربات وارده جان سپرده است.که او  راجی اطالع داد محمد شدگان به نامبه خانواده یکی از بازداشتنیروی انتظامی  ،اسفند ۱۳در روز 

بین نیروی انتظامی و دراویش در   اند که محمد راجی طی درگیریو شرایط پیرامون آن همچنان نامعلوم است. مقامات تنها اظهار داشته ، مکان و زمان مرگنحوه

ر اند که او دبیمارستان یا پس از بستری شدن فوت کرده است. خانواده محمد راجی تاکید کردهبهمن به طور مهلک آسیب دیده و در هنگام انتقال به  ۳۰روز 

کردن  شفاف و از اندروز پس از دستگیری پنهان کرده ۱۵زمان دستگیری مجروح ولی زنده بوده است و از این که مقامات، سرنوشت و محل نگهداری او را برای 

 ی،رضا امام یهابه نام یانتظام یروی، سه مامور نبهمن  ۳۰روز  هاییریدر درگخشمگین هستند.  کنند،خودداری می به مرگ بندی وقایع منتهیمراحل و زمان

یر گرفته ز اتوبوس یکتوسط  انتظامی نیروی . سه مامورکشته شدند نیز یان،حداد ینمحمدحس یج،بس یروهایاز ن یکیعلمدار و  یو رضا مراد یرامیبا یمحمدعل

او در طول  ،حال اینمرگ شد. با  اتهام قتل عمد محکوم به و به شناخته شد باراین واقعه مرگ مسئول محمد ثالثدراویش به نام از  یکی، اسفند ۲۸. در شدند

گیجی  بینایی، حس عصبی وضعف  در اثر اقدام او یات خود گفت کهدر دفاع او نبوده است. عمدیخود را رد کرده و اصرار داشت که عمل او علیه محاکمه اتهام 

 1وز در ر. بوده است و شتم بیشتر ضرب محل واقعه و جلوگیری از فرار از برایو اضطراب و شتاب وی  بوده تسر و دس گیشکست ش که شاملجراحاتناشی از 

به شدت مجروح بود، منتشر  خوابیده و ستانیمارتخت ب به رویکه  یاز محمد ثالث در حال «اعتراف» ییدئوو یک یرانا یاسالم یجمهور صدا و سیمای، اسفند

  زند که اظهارات شاید تحت فشار اخذ شده باشند.و به این نگرانی دامن می اقدام نقض اصل برائت است ینکرد. ا

 

مورد  از سوی مقامات و مسئوالن به طور مداوم شانایانهگریصوف و اعمال باورها دلیلآنها به وجود،  ین. با ادانندیم یامام ۱۲ شیعه خود را یرانا گنابادی دراویش

 ،گنابادی دراویش معنوی، رهبر اسفند 15روز  در شده است. حملهاند و به اماکن عبادت آنها گرفتهبازداشت خودسرانه قرار دستگیری و  یت،آزار و اذ یض،تبع

 د. نکرارائه  مورد وضعیت خود در تریبیشاند. او اطالعات داد که مقامات مانع از خروج او از منزلش شده خبر ویدئویی یک پیامتابنده، در  ینورعل
   


