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وریفــــــــ دامــــــــاق   
  زن از دراویش گنابادی  ۱۱ازداشت خودسرانه و رفتار بیرحمانه و غیرانسانی با ب

بدون دسترسی به وکیل نگهداری  و شرایط غیرانسانیزندان شهر ری با مذهبی دراویش گنابادی در ایران از ابتدای ماه اسفند در  زن از اقلیت ۱۱دست کم 

 رایب های پزشکی فورینیاز به مراقبت زنانبرخی از . میز تظاهرات دراویش در تهران صورت گرفتخشونت آ پراکنده کردنها به دنبال بازداشت آنشوند. می

 . دارنددر زمان دستگیری جراحات ناشی از ضرب و شتم 

پس از استفاده نیروهای امنیتی از ضرب و به خاطر شرکت در تظاهراتی که دراویش گنابادی تحت تبعیض زن از جامعه  ۶۰بهمن ماه دست کم  ۳۰در روز 

و  دندمنتقل شزنان بعد از دستگیری به بازداشتگاه وزرا  . ایندنشد ، بازداشتبه خشونت کشانده شدآور پاش و گاز اشکهای آبشتم، اسلحه گرم، ماشین

 ،ساعت بعد ۲۴ طی. قرار گرفتندآمیز توسط ماموران زن های بدنی تعرضآور، فحاشی با صدای بلند و بازرسیرعبای ها مورد بازجوییجآندر که اند گفته

کسانی که به شهری ری منتقل شدند اسامی منتقل شدند و مابقی آزاد شدند.  در نزدیکی تهران )قرچک( شهر ری نفر از زنان به بخش قرنطیه زندان ۱۰

سپیده مرادی، مریم فریسانی، نازیال نوری، سیما انتصاری، شیما انتصاری، شهناز کیانی، مریم باراکوهی، الهام احمدی و آویشا شکوفه یدالهی،  :عبارتند از

ری ری به زندان شه ، نیزشددر زندان اوین نگهداری میپیشتر ظاهرا  که صفابخت صدیقه با نام از دراویش گنابادی دیگر زن یک ،. بعد از چند روزالدینجالل

 است. و تهدید همراه با خشونت کالمیکه  دارندقرار  انهشبهای هایی وجود دارد که برخی از زنان تحت بازجوییمنتقل شد. گزارش

دیدا ش زندانیان رفتار با استاندارد عد حداقلیقواا که ب اسفناک ییطدر شرا ،خشن یمبه جرا محکومجا صدها زن بوده و در آن یمرغدار یکسابقا  یزندان شهر ر

، اشتیبهدهای بودن تعداد سرویس کثیف و کم هویه،عدم وجود سیستم ت، های ادرارهای آلوده به لکهزمینشوند. شکایت رایج شامل نگهداری میفاصله دارد، 

ز گاز انشت اند که شکایت کرده ان زندانیزندر روزهای اخیر  و آب شور است.ن و گاه مملو از سنگریزه کیفیت پایی ای بهاغذا ،های مسریشیوع بیماری

شکالت مدچار برد، شده است. در نتیجه، شیما انتصاری که که از بیماری آسم رنج می محل نگهداری آنان در مشمئزکنندهسیستم فاضالب باعث پخش بوی 

رب و شاهدان عینی در زمان دستگیری به شدت ض ، به گفتهشکوفه یدالهییکی دیگر از زندانیان،  است.رسانی داشته  ژناکسینیاز به و  شدهشدید تنفسی 

ای هبند و پابند، مانع دسترسی او به مراقبتدستانتقال به بیمارستان با از  به دلیل خودداری اواست. مقامات ظاهرا  و از ناحیه سر دچار جراحت شده شتم شده

 برند. رنج می های واژینالخونریزیدر زمان دستگیری از  شانهای جنسینیز به خاطر ضربه به اندام زن گزارش شده است که تعدادیاند. پزشکی شده
 

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

 ،الدیناللآویشا ج نی، مریم باراکوهی، الهام احمدی،مریم فریسانی، نازیال نوری، سیما انتصاری، شیما انتصاری، شهناز کیا شکوفه یدالهی، سپیده مرادی 

 ن و حق آزادی اجتماعآمیز با استفاده از حق آزادی بیاهای صلحصرفا به خاطر فعالیت هاآنچرا که د، نفورا و بدون قید و شرط آزاد کن را و صدیقه صفابخت

 ؛اندو گردهمایی بازداشت شده

 یهاها از شکنجه و سایر رفتارها قرار گرفته و آنها به وکیل دسترسی داشته، خدمات درمانی در اختیار آنآن ،اطمینان حاصل کنند که تا زمان آزادی 

 محافظت شوند؛ بیرحمانه، غیرانسانی و ترذیلی

  المللیبین بازرسان هالمللی از جمله قوانین نلسون ماندال انجام داده و ببین و استانداردهای مطابق با قوانیناقدامات فوری برای بهبود شرایط زندان شهر ری 

 دهند؛ اجازه بازدید

  به نیروی قهریه برای سرکوب تظاهرات دراویش نیروی انتظامی و امنیتی گزافهای مبنی بر توسل غیرضروری و گزارشتحقیقات مستقل و شفاف در مورد 

 . پاسخگو نگه دارندعادالنه  هایدادگاهدر را  دارای مسئولیتافراد انجام داده و گنابادی 

 
 ؛نماییدارسال به آدرس های زیر  ۱۳۹۷اردیبهشت  ۲۰قبل از تا ها را لطفا درخواست

 به رونوشت

 رئیس جمهوری، حسن روحانی

 پاستور، میدان پاستورخیابان 

 تهران، ایران

 رئیس زندان شهر ری 

 مهدی محمدی

  راه قرچکبزرگ

                         شهر ری، ایران

                                                  قوه قضاییه بشرحقوق دبیر ستاد 

 الریجانی محمد جواد

 رعصبلوار اسفندیار، تفاطع نیایش، خیابان  ولی

تهران، ایران
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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 تجمعدند. تجمع کر 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 اشیایو ، شوکر با باتون 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

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

ی پلیس هاونو در  هکشید پایینها از پلهبا خشونت  ها راآن ،تو پش صورت ،سر یهناحاز دراویش  و با ضرب و جرح شدیددرست کرده « مباتو تونل»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. 

 

منتقل شدند تا  یمارستاناز محل حادثه به ب ،نداهبود هوشیب هااز آن تعدادی کهدر حالی دستگیرشدگان، نفر از  ۱۷۰ حدود، المللبینعفو بر اساس اطالعات 

 از ی درمانشان هنوز تکمیل نشده بودو باقی با وجود اینکه دوره آزاد شدند شدگانبازداشتاز  برخی، بعد روزهایطی د. نگیر های اورژانسی قراردرمانتحت 

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

، نگه داشته شدند. در حال حاضر خبربیشان یاز سرنوشت و محل نگهدار مدت چندین روز یا هفتهها به آن هایخانوادهو  هقل شدتداشتگاه شاپور منزبا یا

شان، قرار درمان جراحاتممانعت از از طریق از جمله  رحمانه و غیرانسانی،رفتارهای بی سایرشکنجه و  خطردر  شدگانبازداشتوجود دارد که  یجد هاینگرانی

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

 د. نیز برس کیفرخواست فقره ۱۰۰ به شده و احتمال دارد

 

به  مربوطجزئیات  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 دده محمد راجی تاکید کردهبهمن به طور مهلک آسیب دیده و در هنگام انتقال به بیمارستان یا پس از بستری شدن فوت کرده است. خانوا 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 بندی وقایع منتهی به مرگمراحل 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 که گفتیات خود در دفاع او نبوده است. عمدیخود را رد کرده و اصرار داشت که عمل او علیه محاکمه اتهام 

 یکوز در ر. بوده است بیشتر و شتم ضرب محل واقعه و جلوگیری از فرار از برای ویشتاب اضطراب و  و بوده تسر و دس گیشکست ش که شاملجراحاتناشی از 

به شدت مجروح بود، منتشر کرد.  خوابیده و یمارستانتخت ب به رویکه  یاعتراف از محمد ثالث در حال ییدئوو یک یرانا یاسالم یجمهور صدا و سیمای، اسفند

  شده باشند. زند که اظهارات شاید تحت فشار اخذو به این نگرانی دامن می نقض اصل برائت است اقدام ینا

 

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

 ،گنابادی دراویش معنوی، رهبر اسفند ۱۵روز  در شده است. حملهاند و به اماکن عبادت آنها گرفتهبازداشت خودسرانه قرار دستگیری و  یت،آزار و اذ یض،مورد تبع

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


