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ﺳﻴﺎﺳﯽ

ﻣﺤﻤﺪ راﺟﯽ ،از دراوﯾﺶ ﮔﻨﺎﺑﺎدی ،در دوره ﺑﺎزداﺷﺖ درﮔﺬﺷﺖ
/۱۳اﺳﻔﻨﺪ۱۳۹۶/
رادﯾﻮ ﻓﺮدا

دﺧﺘﺮ ﻣﺤﻤﺪ راﺟﯽ ،ﯾﮑﯽ از دراوﯾﺶ ﮔﻨﺎﺑﺎدی ﺑﺎزداﺷﺖ ﺷﺪه ،در ﮔﻔﺖوﮔﻮ ﺑﺎ رادﯾﻮ ﻓﺮدا ﺗﺄﯾﯿﺪ ﮐﺮد ﮐﻪ ﻣﺄﻣﻮران
ﻧﯿﺮوی اﻧﺘﻈﺎﻣﯽ اﻋ م ﮐﺮدهاﻧﺪ ،ﭘﺪرش ﺑﺮ اﺛﺮ ﺿﺮﺑﺎت وارده ﺑﻪ ﮐﻤﺎ رﻓﺘﻪ و ﻓﻮت ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﻃﯿﺒﻪ راﺟﯽ روز ﯾﮑﺸﻨﺒﻪ  ۱۳اﺳﻔﻨﺪ ،در ﮔﻔﺖوﮔﻮ ﺑﺎ رادﯾﻮ ﻓﺮدا ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﻣﺄﻣﻮران ﻧﯿﺮوی اﻧﺘﻈﺎﻣﯽ در ﺗﻤﺎس ﺗﻠﻔﻨﯽ
از ﺧﺎﻧﻮاده آﻗﺎی راﺟﯽ ﺧﻮاﺳﺘﻪاﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﻋﮑﺲ و ﻣﺪارک ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ او ،ﺑﻪ اداره دﻫﻢ آﮔﺎﻫﯽ در ﺧﯿﺎﺑﺎن
ﺷﺎﭘﻮر ﺗﻬﺮان ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﻨﺪ.
ﺑﺮ اﺳﺎس ﮔﻔﺘﻪﻫﺎی ﺧﺎﻧﻢ راﺟﯽ ﭘﺲ از ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﯾﮑﯽ از ﺑﺴﺘﮕﺎن او ﺑﻪ اداره آﮔﺎﻫﯽ ،ﻣﺄﻣﻮران ﺧﺒﺮ دادهاﻧﺪ ﮐﻪ ﯾﮑﯽ
از ﺑﺎزداﺷﺖﺷﺪﮔﺎن ﺑﺮ اﺛﺮ ﺿﺮﺑﺎت وارده در ﮐﻤﺎﺳﺖ.
ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﻃﯿﺒﻪ راﺟﯽ ،ﻣﺄﻣﻮران ﺳﭙﺲ در ﺗﻤﺎس ﺗﻠﻔﻨﯽ ﺑﺎ ﻓﺮدی ﮐﻪ از ﻃﺮف ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﻪ اداره آﮔﺎﻫﯽ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﺮده
ﺑﻮد ،ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ ﮐﻪ آﻗﺎی راﺟﯽ ﻓﻮت ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﻃﯿﺒﻪ راﺟﯽ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﻪ رادﯾﻮ ﻓﺮدا ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﭘﺪرش ﻫﻨﮕﺎم ﺑﺎزداﺷﺖ در اول اﺳﻔﻨﺪ ﻣﺎه ﺷﺪﯾﺪاً ﺿﺮب و ﺷﺘﻢ
ﺷﺪه ﺑﻮد و ﺣﺎل وﺧﯿﻤﯽ داﺷﺖ اﻣﺎ دﺳﺖ ﺧﻮد را ﺗﮑﺎن داد و ﺑﻌﺪ از آن ﻫﯿﭻ ﺗﻤﺎﺳﯽ ﺑﺎ ﺧﺎﻧﻮاده ﻧﺪاﺷﺘﻪ
اﺳﺖ.
او اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮد :اﮔﺮ ﭘﺪر ﻣﻦ در ﮐﻤﺎ ﺑﻮد ،ﺣﺪاﻗﻞ ﺣﻘﻮق ﺷﻬﺮوﻧﺪی اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺎ اﻃ ع ﻣﯽدادﻧﺪ ﮐﻪ او را
ﺑﺒﯿﻨﯿﻢ .
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ﻃﯿﺒﻪ راﺟﯽ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﻣﺄﻣﻮران ﻧﯿﺮوی اﻧﺘﻈﺎﻣﯽ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﯿﭻ اﻃ ﻋﯽ درﺑﺎره زﻣﺎن ﺗﺤﻮﯾﻞ ﺟﺴﺪ ﭘﺪرش
ﻧﺪادهاﻧﺪ.
ﭘﯿﺸﺘﺮ وبﺳﺎﯾﺖ ﻣﺠﺬوﺑﺎن ﻧﻮر ،ﮐﻪ اﺧﺒﺎر ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ دروﯾﺸﺎن ﮔﻨﺎﺑﺎدی را ﭘﻮﺷﺶ ﻣﯽدﻫﺪ ،ﺧﺒﺮ داده ﺑﻮد ﮐﻪ آﻗﺎی
راﺟﯽ در اﺛﺮ ﺿﺮﺑﺎت وارده در ﺣﯿﻦ ﺑﺎزﺟﻮﯾﯽ در ﺑﺎزداﺷﺘﮕﺎه ﭘﻠﯿﺲ ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ .
اﻣﺎ دادﺳﺘﺎن ﻋﻤﻮﻣﯽ و اﻧﻘ ب ﺗﻬﺮان ،روز ﯾﮑﺸﻨﺒﻪ ﺑﺎ ﺗﺄﯾﯿﺪ ﺧﺒﺮ درﮔﺬﺷﺖ ﯾﮑﯽ از ﺑﺎزداﺷﺖﺷﺪﮔﺎن ،ﻣﺮگ او در
ﺟﺮﯾﺎن ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت را ﺗﮑﺬﯾﺐ ﮐﺮد.
ﺑﺮ اﺳﺎس ﮔﺰارشﻫﺎ ،ﻣﺤﻤﺪ راﺟﯽ از ﻓﺮﻣﺎﻧﺪﻫﺎن ﺳﺎﺑﻖ ﺳﭙﺎه ﭘﺎﺳﺪاران ﺑﻮده و در ﺟﻨﮓ اﯾﺮان و ﻋﺮاق ﻣﺠﺮوح
ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ﺷﺪه ﺑﻮد.
آن ﻃﻮر ﮐﻪ وبﺳﺎﯾﺖ ﻣﺠﺬوﺑﺎن ﻧﻮر ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﺪ ،او در ﺳﺎل  ۸۳ﭘﺲ از ﺟﺪا ﺷﺪن از ﺳﭙﺎه ،در روﺳﺘﺎی ﻣﺰرﻋﻪآﺑﺎد
اﻟﯿﮕﻮدرز ﺑﻪ ﮐﺸﺎورزی ﻣﺸﻐﻮل ﺑﻮده اﺳﺖ.
دﺧﺘﺮ ﻣﺤﻤﺪ راﺟﯽ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﻪ رادﯾﻮﻓﺮدا ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﻣﺤﻤﺪﻋﻠﯽ راﺟﯽ ،ﺑﺮادرش ﮐﻪ ﻣﺘﻮﻟﺪ ﺳﺎل  ۷۴اﺳﺖ ،ﺑﺮای
ﻣﺮاﻗﺒﺖ از ﭘﺪرش ﮐﻪ ﻣﺠﺮوح ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ﺑﻮد ،ﺑﻪ ﺧﯿﺎﺑﺎن ﭘﺎﺳﺪاران رﻓﺘﻪ ﺑﻮد ﮐﻪ او ﻧﯿﺰ ﺑﺎزداﺷﺖ ﺷﺪه و در زﻧﺪان
ﻓﺸﺎﻓﻮﯾﻪ ﺑﻪﺳﺮ ﻣﯽﺑﺮد.
ﭘﯿﺶ از اﯾﻦ ﮔﺰارشﻫﺎﯾﯽ ﻧﯿﺰ درﺑﺎره ﻣﺮگ ﺳﻪ ﻧﻔﺮ از دراوﯾﺶ ﺑﺎزداﺷﺖ ﺷﺪه در ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه و
ﻏ ﻣﺤﺴﯿﻦ ﻣﺤﺴﻨﯽ اژهای ،ﺳﺨﻨﮕﻮی ﻗﻮه ﻗﻀﺎﺋﯿﻪ ،ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪن ﯾﮑﯽ از دراوﯾﺶ در ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن را ﺗﺄﯾﯿﺪ ﮐﺮده
اﺳﺖ.
آﻗﺎی اژهای در آن زﻣﺎن ﺑﻪ ﻧﺎم اﯾﻦ ﻓﺮد اﺷﺎرهای ﻧﮑﺮد.
در روزﻫﺎی ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻓﯿﻠﻢﻫﺎ و ﻋﮑﺲﻫﺎﯾﯽ از ﺿﺮب و ﺟﺮح ﺷﺪﯾﺪ دراوﯾﺶ ﺑﺎزداﺷﺖ ﺷﺪه و ﮔﺰارشﻫﺎﯾﯽ
درﺑﺎره ﺷﮑﺴﺘﮕﯽ ﺳﺮ ،ﻓﮏ و ﭼﻨﺪ دﻧﺪان و وﺿﻌﯿﺖ ﺟﺴﻤﯽ ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ ﺗﻌﺪادی از آﻧﺎن ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﻣﻘﺎمﻫﺎی ﻗﻮه ﻗﻀﺎﺋﯿﻪ در روزﻫﺎی ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﺮ ﻣﺠﺎزات ﺳﺮﯾﻊ و ﺧﺎرج از ﻧﻮﺑﺖ دراوﯾﺶ ﮔﻨﺎﺑﺎدی ﺑﺎزداﺷﺖ ﺷﺪه
در درﮔﯿﺮیﻫﺎی ﺧﯿﺎﺑﺎن ﭘﺎﺳﺪاران ﺗﺄﮐﯿﺪ ﮐﺮدهاﻧﺪ و ﻓﺮﻣﺎﻧﺪه ﻧﯿﺮوی اﻧﺘﻈﺎﻣﯽ ﺗﻬﺮان ﻧﯿﺰ اﻋ م ﮐﺮده ﮐﻪ راﻧﻨﺪه
اﺗﻮﺑﻮﺳﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﻘﺎمﻫﺎی اﻣﻨﯿﺘﯽ و ﻗﻀﺎﯾﯽ ﺳﻪ ﻣﺄﻣﻮر ﻧﯿﺮوی اﻧﺘﻈﺎﻣﯽ را زﯾﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺑﺎﻋﺚ ﻣﺮگ آﻧﺎن ﺷﺪه،
ﻗﺒﻞ از ﭘﺎﯾﺎن ﺳﺎل  ۹۶اﻋﺪام ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
2/4

https://www.radiofarda.com/a/one-of-gonabadi-dervishes-died-of-injuries-sustained-during-his-arrest/29078030.html

ﻣﺣﻣد راﺟﯽ ،از دراوﯾش ﮔﻧﺎﺑﺎدی ،در دوره ﺑﺎزداﺷت درﮔذﺷت

04/07/2018

در ﻫﻤﯿﻦ ﺣﺎل ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺧﺒﺮﮔﺰاری اﯾﺮﻧﺎ ،دادﺳﺘﺎن ﺗﻬﺮان روز ﯾﮑﺸﻨﺒﻪ ﻣﺪﻋﯽ ﺷﺪ ﮐﻪ ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﺟﺪی ﻣﺮدم از ﻗﻮه
ﻗﻀﺎﺋﯿﻪ ﻣﺤﺎﮐﻤﻪ ﺳﺮﯾﻊ و ﻋﻠﻨﯽ دراوﯾﺶ ﺑﺎزداﺷﺖﺷﺪه در ﺧﯿﺎﺑﺎن ﭘﺎﺳﺪاران اﺳﺖ و اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ اﻧﺘﻈﺎری ﺑﻪ
ﺟﺎ اﺳﺖ.
ﻋﺒﺎس ﺟﻌﻔﺮی دوﻟﺖ آﺑﺎدی اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮد :اﻟﺒﺘﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﺟﺴﺎرﺗﯽ ﻧﺎﺷﯽ از ﺿﻌﻒ دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎی اﻣﻨﯿﺘﯽ و اﻧﺘﻈﺎﻣﯽ
ﻧﺒﻮده؛ ﺑﻠﮑﻪ رﯾﺸﻪ در ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺷﻮرای ﺗﺎﻣﯿﻦ داﺋﺮ ﺑﺮ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از درﮔﯿﺮی داﺷﺘﻪ اﺳﺖ؛ اﻣﺎ آنﺟﺎ ﮐﻪ ﺑﻪ ارﺗﮑﺎب
ﺟﻨﺎﯾﺖ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪ ،ﺑﺮﺧﻮرد ﺟﺪی ﺿﺮورت ﯾﺎﻓﺖ .
روز ﮔﺬﺷﺘﻪ  ۸۷ﻓﻌﺎل ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﻣﺪﻧﯽ در ﺑﯿﺎﻧﯿﻪای ﺗﺄﮐﯿﺪ ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ اﺧﺒﺎرﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه درﺑﺎره ﻣﺤﺎﮐﻤﻪ
ﻓﻮری و ﺧﺎرج از ﻧﻮﺑﺖ دراوﯾﺶ ﺑﺎزداﺷﺖ ﺷﺪه ﭘﯿﺸﺎﭘﯿﺶ اﺻﻞ اﺳﺘﻘ ل و ﺑﯽ ﻃﺮﻓﯽ ﻣﺤﮑﻤﻪ را زﯾﺮ ﺳﺆال ﺑﺮده
اﺳﺖ .
ﺗﺄﮐﯿﺪ ﻣﻘﺎمﻫﺎی ﺟﻤﻬﻮری اﺳ ﻣﯽ ﺑﺮ ﻣﺠﺎزات دراوﯾﺶ ﮔﻨﺎﺑﺎدی ﺑﺎزداﺷﺖ ﺷﺪه در ﺣﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﺠﻤﻊ
اﻋﺘﺮاﺿﯽ دراوﯾﺶ ﮔﻨﺎﺑﺎدی در اﻃﺮاف ﺧﺎﻧﻪ ﻧﻮرﻋﻠﯽ ﺗﺎﺑﻨﺪه ،ﻗﻄﺐ اﯾﻦ ﺳﻠﺴﻠﻪ ،در روز دوﺷﻨﺒﻪ  ۳۰ﺑﻬﻤﻦ ،ﺑﺎ
دﺧﺎﻟﺖ ﻧﯿﺮوﻫﺎی اﻣﻨﯿﺘﯽ و ﻟﺒﺎس ﺷﺨﺼﯽﻫﺎی ﻣﻮﺗﻮرﺳﻮار ﺑﻪ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﮐﺸﯿﺪه ﺷﺪ.
ﭘﯿﺸﺘﺮ ﮐﺎﻧﻮن ﻣﺪاﻓﻌﺎن ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ ﮐﻪ رﯾﺎﺳﺖ آن ﺑﺮ ﻋﻬﺪه ﺷﯿﺮﯾﻦ ﻋﺒﺎدی اﺳﺖ در ﮔﺰارش ﺧﻮد از ﻧﻘﺾ ﺣﻘﻮق
ﺑﺸﺮ در اﯾﺮان در ﺑﻬﻤﻦ ﻣﺎه ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﯾﻦ درﮔﯿﺮیﻫﺎ اﻋ م ﮐﺮده ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﻨﺸﺄ ﺑﺴﯿﺎری از ﺣﻮادث ﻧﺎﮔﻮار در
اﻋﺘﺮاضﻫﺎی ﺧﯿﺎﺑﺎﻧﯽ ،ﺣﻀﻮر و دﺧﺎﻟﺖ ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﺑﺴﯿﺞ در ﺻﺤﻨﻪ وﻗﻮع ﺣﺎدﺛﻪ اﺳﺖ .
ﺗﺠﻤﻊ دراوﯾﺶ ﮔﻨﺎﺑﺎدی در روز دوﺷﻨﺒﻪ  ۳۰ﺑﻬﻤﻦ ،اﺑﺘﺪا در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﮐ ﻧﺘﺮی  ۱۰۲ﭘﺎﺳﺪاران در ﺷﻤﺎل ﺗﻬﺮان در
اﻋﺘﺮاض ﺑﻪ ﺑﺎزداﺷﺖ ﯾﮑﯽ از دراوﯾﺶ ﺑﻪ ﻧﺎم ﻧﻌﻤﺖاﻟﻠﻪ رﯾﺎﺣﯽ آﻏﺎز ﺷﺪه ﺑﻮد.
ﺣﺪود دو ﻫﻔﺘﻪ ﭘﯿﺶ از آن ﻧﯿﺰ دراوﯾﺶ ﮔﻨﺎﺑﺎدی ،ﭘﺲ از اﻧﺘﺸﺎر ﮔﺰارشﻫﺎﯾﯽ ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ اﯾﺠﺎد ﯾﮏ ﭘﺎﺳﮕﺎه اﯾﺴﺖ
ﺑﺎزرﺳﯽ در ﻧﺰدﯾﮑﯽ ﺧﺎﻧﻪ ﻧﻮرﻋﻠﯽ ﺗﺎﺑﻨﺪه ﺗﺠﻤﻊ ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ آن ﺗﺠﻤﻊ ﺑﺎ دﺧﺎﻟﺖ ﻣﺄﻣﻮران اﻣﻨﯿﺘﯽ ﺑﻪ ﺧﺸﻮﻧﺖ
ﮐﺸﯿﺪه ﺷﺪه ﺑﻮد.
اﻗﺪاﻣﺎت ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺟﻤﻬﻮری اﺳ ﻣﯽ ﻋﻠﯿﻪ اﯾﻦ ﮔﺮوه از ﺳﺎل  ۸۴ﺷﺪت ﮔﺮﻓﺖ .در اﯾﻦ ﺳﺎل ﺗﺨﺮﯾﺐ ﮔﺴﺘﺮده
ﺣﺴﯿﻨﯿﻪﻫﺎی دراوﯾﺶ ﮔﻨﺎﺑﺎدی در ﺷﻬﺮﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ اﯾﺮان آﻏﺎز ﺷﺪ و ﭘﺲ از آن ﺗﻌﺪاد زﯾﺎدی از دراوﯾﺶ ﺑﺎزداﺷﺖ
ﺷﺪﻧﺪ.
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ﻣﺣﻣد راﺟﯽ ،از دراوﯾش ﮔﻧﺎﺑﺎدی ،در دوره ﺑﺎزداﺷت درﮔذﺷت

04/07/2018

ﮐﺎﻧﻮن ﻣﺪاﻓﻌﺎن ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ ﺳﺎل  ۹۳در ﻧﺎﻣﻪای ﺳﺮﮔﺸﺎده ﺑﻪ دﺑﯿﺮﮐﻞ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ ،ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺑﻮد ﮐﻪ دراوﯾﺶ
ﮔﻨﺎﺑﺎدی ﺑﯿﺶ از  ۱۵ﺳﺎل اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ اذﯾﺖ و آزارﻫﺎی ﻣﺪاوم ﻧﻈﯿﺮ ،زﻧﺪان ،ﻣﺤﺮوﻣﯿﺖ از ﺣﻘﻮق اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ،
ﺗﻬﺪﯾﺪ… ﻣﻮاﺟﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﮔﻔﺖوﮔﻮی رادﯾﻮﻓﺮدا ﺑﺎ ﻃﯿﺒﻪ راﺟﯽ و ﮔﺰارشﻫﺎی اﯾﺮﻧﺎ ،اﯾﻠﻨﺎ و دﯾﮕﺮ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺧﺒﺮی؛ ا.م/.م.ا.

©  2018ﺗﻤﺎم ﺣﻘﻮق اﯾﻦ وبﺳﺎﯾﺖ ،ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﻘﺮرات ﮐﭙﯽراﯾﺖ ،ﺑﺮای رادﯾﻮ ﻓﺮدا ﻣﺤﻔﻮظ اﺳﺖ.

4/4

https://www.radiofarda.com/a/one-of-gonabadi-dervishes-died-of-injuries-sustained-during-his-arrest/29078030.html

