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تحـرك عاجـل
إيرانيان ُمضربان عن الطعام في حالة صحية حرجة
رجلين محتجزيْن في سجن عادل آباد في شيراز بجنوب غرب إيران في حالة صحية حرجة إثر إضرابهما عن
ورد أن ْ
تعرض لها الدراويش ،ومن بينهم محامون ،في سجن إيفين
الطعام لفترة طويلة احتجاجا على المعاملة القاسية التي َّ
تعرض الرجالن للضرب وفقدا الوعي مرات عدة .ويتم اإلبقاء عليهما أحياء عن طريق التغذية بواسطة
بطهران .فقد َّ
الوريد في السجن.
وينتمي صالح مرادي وكسرى نوري إىل طريقة نعمةاهلل غونابادي ،إحدى أكرب الطرق الصوفية يف إيران .ويف

15

يناير/كانون الثاين ،بدأ صاحل مرادي وكسرى نوري إضرابا "رطبا" عن الطعام (أي االمتناع عن تناول الطعام مع شرب املاء)
احتجاجا على نقل سبعة دراويش حمتجزين بدون حماكمة ،وبينهم حمامون ،إىل احلجز االنفرادي يف سجن إيفني بطهران.
ويف

21

مارس/آذار قام الرجالن بتصعيد إضراهبما بإعالن اإلضراب "اجلاف" عن الطعام (أي االمتناع عن تناول الطعام

مقرب
والشراب معا) .وذُكر أن كال منهما فقد  35كيلوغراما من وزنه ،ويُعتقد أهنما يف حالة صحية حرجة .وقال مصدر َّ
من الرجلني إن أفرادا من أمن السجن وعناصر من وزارة االستخبارات قيَّدوا يديهما وقدميهما وأطعمومها خبزا بصورة قسرية،

تعرض
يف حماولة لكسر إضراهبما عن الطعام .ويف أبريل/نيسان نُقل نوري إىل مركز اعتقال تابع لوزارة االستخبارات ،حيث َّ
للضرب املربح قبل إعادته إل سجن عادل آباد .ونُقل الرجالن إىل مستوصف السجن ،حيث تلقيا سوائل عن طريق الوريد.
وكان صاحل مرادي ،وهو صحفي ومدير موقع "جمذوبان النور" (وهو موقع إخباري يسلط الضوء على انتهاكات احلقوق
اإلنسانية للدراويش) ،وكسرى نوري ،وهو عضو يف شبكة املوقع اإلخباري ،قد اعتُقال يف سبتمرب/أيلول  2011ويناير/كانون

الثاين

2012

على التوايل ،خالل موجة اعتقاالت طاولت دراويش غونابادي .وقد قُبض عليهما بسبب أنشطتهما و هاُّتما

"بنشر دعاية معادية للنظام" و"العمل ضد األمن القومي" ،ولكنهما مل يقدَّما إىل احملاكمة بعد .وقد ُحرما من احلق يف توكيل

حمامني منذ اعتقاهلما.

يرجى كتابة مناشدات فورا باللغة الفارسية أو العربية أو بلغتكم الخاصة ،بحيث تتضمن ما يلي:

 مطالبة السلطات اإليرانية بالسماح لكل من صاحل مرادي وكسرى نوري باحلصول على رعاية طبية منتظمة على
أيدي مهنيني طبيني يعملون وفقا آلداب مهنة الطب ،مبا يف ذلك يف مستشفيات مدنية تتوفر فيها مرافق
متخصصة ،وعدم إكراههما على إهناء إضراهبما عن الطعام ،وضمان معاملتهما معاملة إنسانية يف مجيع األوقات،
وعدم معاقبتهما على إضراهبما بأي شكل من األشكال؛
 دعوة السلطات اإليرانية إىل إطالق سراح الرجلني بصورة عاجلة ،وحماكمتهما وفقا للمعايري الدولية للمحاكمات
العادلة ،والسماح هلما بتوكيل حمامني من اختيارمها؛
 حث السلطات على التحقيق يف املزاعم املتعلقة بتعرضهما للتعذيب ،وتقدمي كل من تثبت مسؤوليته عن تلك
االنتهاكات إىل ساحة العدالة وفقا للمعايري الدولية للمحاكمات العادلة.

يرجى إرسال المناشدات قبل  23مايو/ايار  2013إلى:
آمر سجن عادل آباد
قاسم إسكندري
سجن عادل آباد
مطهري
شارع الشهيد َّ
بوليفار العدالة
شرياز
إيران
املخاطبة :عزيزي السيد إسكندري

رئيس القضاء يف إقليم فارس

الدكتور خوديان
ميدان الشهداء
اجملمع القضائي املركزي
شرياز
إقليم فارس
بريد إلكرتوين:

khodaiyan@dadfars.ir

املخاطبة :عزيزي الدكتور خوديان

تُرسل نسخة إلى:
األمني العام للمجلس األعلى حلقوق اإلنسان
حممد جواد الرجياين
اجمللس األعلى حلقوق اإلنسان
لعناية مكتب رئيس القضاء
شارع باستور ،جادة وايل عصر،
جنوب صرح اجلمهورية،
طهران ،مجهورية إيران اإلسالمية
بريد

إلكرتوينlarijani@ipm.ir :

املخاطبة :سعادة األمني العام

كما يرجى إرسال نسخ إلى الممثلين الدبلوماسيين اإليرانيين المعتمدين لدى بلدانكم ،وإدخال العناوين الدبلوماسية
المحلية على النحو اآلتي:
االسم العنوان

1

العنوان

2

العنوان 3

املخاطبة

رقم الفاكس عنوان الربيد اإللكرتوين

وإذا كنتم تعتزمون إرسال املناشدات بعد التاريخ املذكور أعاله ،يرجى التنسيق مع مكتب فرعكم قبل إرساهلا.

تحـرك عاجـل
إيرانيان ُمضربان عن الطعام في حالة صحية حرجة
معلومات إضافية
قبُض على كسرى نوري وصاحل مرادي خالل موجة اعتقاالت طاولت أكثر من
واحتُجزوا يف مدن كافار وشرياز وطهران يف الفرتة من سبتمرب/أيلول  2011إىل يناير/كانون الثاين
60

شخصا من دراويش غونابادي
 .2012ويف

10

سبتمرب/أيلول  2011قبض أفراد األمن على صاحل مرادي عندما دامهوا منـزله يف شرياز بإقليم فارس يف جنوب غرب إيران.

ومل يُربز أفراد األمن أية مذكرات اعتقال يف ذلك الوقت ،ولكنهم نقلوه إىل مركز االعتقال التابع لوزارة االستخبارات يف
يتعرض للتعذيب ملدة شهرين ،إىل أن نُقل إىل سجن عادل آباد.
شرياز واملعروف باسم "رقم  ،"100حيث ذُكر أنه ظل َّ
ويف  11يناير/كانون الثاين  2012قُبض على كسرى نوري ،ويف  26فرباير/شباط أُطلق سراحه بكفالة قيمتها  500مليون
لاير ( 14,164دوالر أمريكي) يف وقت كتابة هذا التحرك العاجل .ويف  14مارس/آذار  2012اعتُقل مرة أخرى  ،وذُكر أن

احتُجز مبعزل عن العامل اخلارجي يف مركز االعتقال التابع لوزارة االستخبارات يف شرياز قبل نقله إىل سجن عادل آباد .ومل
يتم إبالغ عائلته مبكان وجوده إال بعد أربعة أسابيع من القبض عليه.

ويف

9

أبريل/نيسان

2013

قام آمر سجن عادل آباد علي مظفري بزيارة إىل كسرى نوري وصاحل مرادي يف مستوصف

السجن وعانقهما وأجهش بالبكاء مث قدم استقالته من منصبه فورا احتجاجا على وضعهما ،وقال إن تغيري وضعهما
حل حمله قامسي إسكندري منذ ذلك الوقت.
"اجلائر" أمر خارج نطاق سلطته .وقد َّ

وكان الرجالن قد أعلنا إضراهبما عن الطعام احتجاجا على تدهور احلالة الصحية لسبعة دراويش ،بينهم حمامون ومديرو
موقع "جمذوبان النور" ،ونقلهم من العنرب العام يف سجن إيفني بطهران ،القسم رقم

،350

إىل احلجز االنفرادي يف القسم

 ،209الذي خيضع لسيطرة وزارة االستخبارات .وكان الدراويش السبعة قد اعتُقلوا يف وقت واحد تقريبا يف سبتمرب/أيلول
 ،2011أما احملامون األربعة فهم :أفشني كرامبور وأمري إسالمي وفرشيد يدالالهي ومصطفى دانيشجو ،والثالثة اآلخرون
توجه هلم أية ُّتم رمسية ،ولكنهم هاُّتموا
هم :محيد رضا مرادي سرفستاين وأوميد بشروزي ورضا انتصاري .ومنذ اعتقاهلم ،مل َّ
"بنشر دعاية معادية للنظام" و"بالعمل ضد األمن القومي" .وعلى الرغم من ذلك فقد استدعامها أبو القاسم سلفايت ،من
الفرع

15

للمحكمة الثورية يف طهران ،يف يناير/كانون الثاين

2013

للمثول أمامه .واشتكى الرجالن من عدم قانونية

حبسهما ومن عدم اتباع العملية الواجبة يف قضيتهما ،ورفضا املشاركة يف احملاكمة عندما مت استدعاؤمها .ويف رد فعل عقايب،
عمدت السلطات إىل نقلهما من العنرب العام إىل احلبس االنفرادي .ومبوجب القانون الدويل ينبغي توجيه ُّتم إىل املعتقلني
على وجه السرعة وتقدميهم إىل احملاكمة لسماع التهم املسندة إليهم.
إن أفراد األقليات الدينية يف إيران ،مبن فيهم مجاعة الدراويش ،يعانون من التمييز واملضايقة واالعتقال التعسفي واهلجمات
تعرض دراويش غونابادي ،الذين يعتربون أنفسهم من أتباع املذهب الشيعي ،ملضايقات متزايدة
على ممتلكات اجلماعة .وقد َّ
يف السنوات األخرية .وجاءت االعتقاالت يف سبتمرب/أيلول

2011

بعد أسابيع من تصاعد التوتر إثر اخلطبة اليت ألقاها

وشجع مريديه على
املرشد األعلى يف مدينة قم ،وهي املركز الرئيسي للدراسات الدينية ،وندَّد فيها "بالصوفية املزيفة" َّ
التحدث للناس عن "أخطار" األقليات الدينية يف إيران ،ومنها الصوفية .أنظر الوثيقة رقم:
 ،13/080/2011على

UA: 280/11 Index: MDE

الرابطhttp://amnesty.org/en/library/info/MDE13/080/2011/en :

وقد أصدر العديد من رجال الدين البارزين يف إيران فتاوى هامجوا فيها الصوفيني .ففي عام  ،2006قال آيةاهلل لنكراين إن
الصوفيني "يضللون الشباب اإليرانيني" وإن "أية صالت هبم ممنوعة" .ويف فرباير/شباط

2006

مدينة قم يف أعقاب تنظيم احتجاجات ضد هدم "حسينيتهم" .أنظر الوثيقة رقم:
)13/018/2006

على

الرابط:

قُبض على مئات منهم يف

UA 43/06 (Index: MDE

 .http://amnesty.org/en/library/info/MDE13/018/2006/enكما مت هدم أو إغالق

حسينيات يف مدن وبلدات أخرى .ويف عام  2008فُصل ما ال يقل عن أربعة معلمني من وظائفهم بسبب مشاركتهم يف
الطقوس الصوفية .ويف أكتوبر/تشرين األول  ،2008قُبض على سبعة أشخاص يف أصفهان ،وعلى مخسة أشخاص يف
كراجي بالقرب من طهران ،وذلك بسبب انتمائهم إىل الطريقة الصوفية على ما يبدو.
األمساء:كسرى نوري وصاحل مرادي/ذكور
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