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 فراخوان اقدام فوری
 شده به اعدام معترضان شکنجه  تمحکومی 

نام   معترض سه   با  و عرشیا  های جواد روحی، مهدی محمدی جوان  با  ت ار   تکدستان در فرد  نوشهر باط  پی    در   و   استان مازندران   ، اعتراضات در 

  سوزاندن   یا   دادن سر   شعار   زدن،   کف   رقصیدن،   با   آنها   که   داشت   اظهار   انقالب   دادگاه در خطر اعدام قرار دارند.  ادالنه  ناع های به شدت  محاکمه 

  به  تهدید  ، ردن آویزان ک  الکتریکی،  شوک  شالق،  شتم،  و  ضرب  مورد را    جوانان این مقامات   اند. کرده  « ک و تشویق تحری » « را اغتشاشات »  ، روسری 

 اجباری بگیرند.   « ات اعتراف »   ها ن از آ   تا اند  داده   قرار   جنسی   های خشونت دیگر  یا  جاوز  ، ت مرگ 

 

 اقدام شما موثر است؛ به زبان و قلم خودتان نامه بنویسید یا از متن زیر الگوبرداری کنید. 
 

ای غالمحسین محسنی اژه ریاست قوه قضائیه، آقای   

c/o Embassy of Iran to the European Union, Avenue Franklin Roosevelt No. 15, 1050 Bruxelles, Belgium 
 

 ای،جناب آقای غالمحسین محسنی اژه

 

قرار دارند.  ، در معرض خطر اعدام  ساله  ۳1و جواد روحی    ساله  1۹فرد  ساله، مهدی محمدی  1۸های عرشیا تکدستان  ده با نامش هجوان شکنج   معترضسه  

»محاربه« و    اتاتهام  بابتز  ا  1401آذر ماه    ها در. آناست  1401شهریور    ۳0استان مازندران در تاریخ    ردر نوشه  صورت گرفته  ط با اعتراضات رتبها مناحکام آ

« حاصل  »اعترافاتبر اساس   است که  یافت کردهدر»ارتداد«  اتهام  از بابت    هم یک حکم سوم اعدام  جواد روحی  .محکوم شدنداعدام  ه دو بار  باالرض« »افساد فی

جوان با    سهاین  که  ، اعالم کرده  مطالعه شده  المللعفو بینتوسط    تن دادنامه کهدر م. دادگاه انقالب ساری  ه استصادر شد  قرآناز شکنجه مبنی بر سوزاندن  

  در پروندهاند. »گسترده« زده اد حریق و خرابکاریج ای، خریبت جهتدر مردم تحریک« غوا و ا» دست بهدادن یا سوزاندن روسری، رس ، کف زدن، شعار یدنرقص

  ل از حاص«  اعترافات»دادگاه تنها به  و    نداهها در چنین اعمالی ارائه نکردجواد روحی و عرشیا تکدستان، مقامات دادستانی هیچ مدرکی دال بر دست داشتن آن

ای به سمت  بطری شیشه  )در پرونده جواد روحی( و پرتاب سنگ و  بیرون  شیا بهو پرتاب ا و    اهنمایی و رانندگیپلیس ر  یوسککبه  ها مبنی بر ورود  نآشکنجه  

به    وی  به »اعترافات« جواد روحی مبنی بر هشدار  چنینهم   . دادگاهکرده استاستناد    )در مورد عرشیا تکدستان(   خیابانو بستن    نیروی انتظامی  ماشین یک  

کید  أکند. جواد روحی در دادگاه تثابت می در اعتراضات  رهبری« او را هدایت و امر » که این  ه گرفت ج تین اشاره کرد و   فرمانداریورود به  باره دیگر معترضان در 

ن عمومی  اک امق تحری « اجباری او مبنی بر »اعترافاتبه  مقامات دادستانی، فردمهدی محمدیپرونده در . آمیز بوده استکرد که شرکت او در تظاهرات مسالمت

دهد. وکیل وی در دادگاه  ی نشان میپلیس راهنمایی و رانندگ ک  کیوس   او را در حال پرتاب کوکتل مولوتف به داخل  که ظاهرابه کلیپی    ینطورتناد کردند و هماس

  صدور .  روی فشار و اجبار بوده استاز    فردمهدی محمدی  فات«»اعتراو    کندگسترده را ثابت نمیاقدامات  مبنی بر    ی دادستانیادعاها کلیپ،  اظهار داشت که این

  قتل عمد   جرایمی که مصداقبرای    که استفاده از مجازات اعدام را   است  المللیقوانین بین  تحت  افراد  حق حیات  فاحش نقضمجازات اعدام برای چنین اتهاماتی  

 کرده است.، ممنوع نیست

 

و   یغیرانسان  ،ی بیرحمانهرهایر رفتا سا و شکنجه انواع    و مورد ناپدیدسازی قهریگیری« »اعترافجهت برده نام جوانان الملل، های عفو بینبر اساس یافته

گذاشتن   با   مرگ به تهدید  الکتریکی، شوک شالق، شتم،  و ضرب ، آویزان شدن ، انفرادی هایسلول  مدت درحبس طوالنی جمله اند از قرار گرفته قیرآمیزتح

م  عد ،تفپارگی ک دچار روحی جوادها، شکنجه  جه این. در نتیهاهخ روی بیضن ی ذاشتگ له جماز  جنسیهای خشونت یا سایرجاوز  ت و پیشانیروی  ه به ح اسل

العات عفو  بر اساس اط   شد. حافظه   مشکالت و پا انگشت شکستگی  دچار تکدستان  عرشیاو  گفتاری و حرکتی ت اختالال و  گوارشی عوارض  ادرار، رلنتک

  این. شد مقعدی  خونریزی و  ت مقعدیجراحا چار  دز جاودلیل تبه   اوو  ب و شتم در زمان دستگیری شسکتدلیل ضر به   فرد محمدی  مهدی، بینی الملبین

  هر یک از  . محاکمه شدند  محروم مرحله محاکمه  در  خودو مورد نظر  لمستق وکیل خابنتا حق و  تحقیقات  در دوراندسترسی به وکیل  حق  جوان از سه  

 .است تحت بررسی  کشور عالی دیوان دراکنون  هاآنر جدیدنظ خواست تبود. درجلسه کمتر از یک ساعت  ها محدود به یک نآ

 

مشارکت    مربوط به   و تمامی اتهامات   لغو نموده   فورا   را   اعدام عرشیا تکدستان، مهدی محمدی فرد و جواد روحی جازات  و م  محکومیت   احکام خواهم  از شما می 

باید  مجدد ، روند دادرسی جهان   ح طس در   شناخته شدهبه رسمیت جرایم  ها به یکی ازن آ بودن در صورت متهم . پس بگیرید  را راضاتاعت در ها ن آ آمیز مسالمت 

شکنجه  اعمال    ه ط ب بو گزارشات مر .  صورت گیرد »اعترافات« اجباری    تن ذاش کنار گبا  المللی دادرسی عادالنه، بدون توسل به مجازات اعدام و  بین   موازین با  مطابق  

باید    داشتن در آن   به مسئولیت  مظنون فراد  ا  کلیه باید به طور مستقل مورد بررسی قرار گیرد و    آنها علیه    ، غیرانسانی و تحقیرآمیزحمانه ی بیر ها رفتار و سایر  

قرار    افراد  در اختیار این صدمات ناشی از شکنجه   ه رسیدگی ب  برایرا    مناسبهای پزشکی تخصصی و  مراقبت   خواهم که . من همچنین از شما می شوند  پاسخگو 

 بدهید. 
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 اطالعات تکمیلی
در جریان تظاهرات یک روز پیش در    او را در حال رقصدر فیلمی که    وی  پس از شناسایی  1401شهریور    ۳1ماموران سپاه پاسداران جواد روحی را در تاریخ  

به مدت شش هفته سرنوشت و محل نگهداری او را از    قبا متعا  مقامات استان مازندران دستگیر کردند.    در  در نوشهر   یخیابان، با خشونت از  دادنشان مینوشهر  

با    بسیار کوتاهیک تماس تلفنی  ، به او اجازه داده شد  1401آبان  . در  استسازی قهری  ناپدیدالمللی  جرم بینکه به منزله  امری  ،  ساختنداش پنهان  خانواده

در    جواد روحی  خانواده.  پس از چند ثانیه قطع کردند  این تماس را  . مقاماتاستشده    بستری  گاهدرمان   و به آنها اطالع دهد که در  داشته باشداش  خانواده

نگهداری وی   ، مقامات1401واسط آبان اادامه دادند. در نهایت، در   مظرب خود هاینوشهر به جستجو  از جمله با مراجعه به زندان پس از این مکالمههای هفته

  1401در دی ماه شش هفته بعد و تا زمانی که مقامات  جواد روحی طیبا خانواده را دادند.    وی ، اجازه مالقات 1401واخر آبان  اتأیید کردند و در   در زندان را 

روز در سلول انفرادی بازداشتگاه    40معلوم شد که وی پس از دستگیری، بیش از   . متعاقبا بوداش محروم او را از حکم اعدامش مطلع کردند، از تماس با خانواده

مورد ضرب و شتم شدید   وی  الملل، در این مدتسازمان عفو بین رسیده به دست   . بر اساس اطالعاتبرده استساری به سر  ی شهید کاظمی در زندان تیرکال

خ روی  ی از طریق گذاشتن    و خشونت جنسی  سردخانهشته شدن در  گه دان ،  شوک الکتریکی با تیزر  ستون،به    هحال بسته شدکف پا و در  بر  و شالق از جمله  

»اعتراف«  عدم  د که در صورت  نکرد  دتهدی قرار داده و    سر او   روی   ای را اسلحه  . ماموران سپاه پاسداران همچنین مکرراقرار گرفت  تساع   4۸به مدت  یش  ها هضبی

  های در اشاره به گروه  مهوری اسالمی ایران ج   اصطالح تحقیرآمیز مقاماتگروهک«  »  کنند.او شلیک می  به  کرده  «تبانی»ها  ه با آنک  «یکنام »گروه  یافشاو  

اختیاری ادرار،  دچار بیجواد روحی  ها،  جهاثر این شکندر  که    اطالع یافتالملل  عفو بین  اند.اعالم شده  غیرقانونیاست که از سوی حکومت  مخالف    سیاسی

است.   بوده ی بسترگاه درمان ساعت در  4۸و به مدت  انتقال یافته طور اورژانسی به مرکز درمانی و به شده  عوارض گوارشی، مشکالت حرکتی و اختالل در گفتار 

حسی در پای راست  و بین  لگ همچنان از درد شدید کمر    وی.  شد  جدد م  یگ راپ  ر اچ د  قرار گرفته بودی  جراحی ترمیمتحت  که چندین سال قبل  او نیز    فکت

پشت درهای بسته در شعبه اول  ماه در    آذر  22های پزشکی تخصصی دارد. محاکمه جواد روحی در  و نیاز به مراقبت  قرار نگرفته   درمانمورد    برد که  رنج می

شکنجه شده    اقعالف وخ  «به قاضی گفت که برای دادن »اعترافاتدادگاه انقالب ساری برگزار شد و کمتر از یک ساعت به طول انجامید. او در جریان محاکمه 

در دادگاه،  هایش  صحبت  فی تالبه  او    رسد که به نظر می.  دسرباز زدستور تحقیقات  صدور  اجباری او تکیه کرد و از    « اعترافات»است. با وجود این، دادگاه به  

  دی ماه منتقل شد و حدود دو هفته در سلول انفرادی نگهداری شد. وی در    سپاه پاسداران انقالب اسالمی در ساریبازداشتگاه    یک  بالفاصله پس از محاکمه، به

 برد. ر آنجا به سر میبه زندان مرکزی نوشهر بازگردانده شد و د 1401

 

  اساس  بر.  کردند  منتقل  ساری  کاظمی  شهید   بازداشتگاه  به  روز   آن   فردای   و  دستگیر  نوشهر   در  1401مهر    2  تاریخ   در   را  تکدستان  عرشیا   ،پاسداران  سپاه  ماموران

  از گرفت قرار  مرگ به تهدید و شتم  و ضرب   مورد بارها و شد نگهداری انفرادی  سلول  در روز 2۸ مدت به  آنجا در او آورده، دست به المللبین عفو که اطالعاتی

  عدم   صورت  در  که  کردند  تهدید  همچنین  بازجوها.  فیلمبرداری  دوربین  جلویشلیک در صورت عدم »اعتراف«    و تهدید  سرش  روی  اسلحه  گذاشتنبا    جمله

ه  ک  کردند  پنهان  وی  خانواده  از  را  تکدستان  عرشیا  نگهداری  محل  و  سرنوشت  روز  1۸  مدت  به  مقامات.  کرد  خواهند  شکنجه   و  بازداشت  را  پدرش  ،«همکاری»

  شبکه خبری   به  را  پیامی  تکدستان  عرشیاکه  نوشته شده   ،شده  بررسی  المللبین عفو  توسط   که  ، انقالب دادگاه  متن دادنامه  در .  مصداق ناپدیدسازی قهری است

  تا   دهند   ادامه   «مردم  تشویق   ه »ب  ه  خواست  آنها   از   « مردم  پشت   ایستادن »  دلیل  به   رسانه   این  از  قدردانی   ضمن  پیام  و در این   کرده   ارسال   اینترنشنال  ایران 

 .  است کرده ذکر  «محاربه» کی از مستندات ی  عنوان به م را پیا ین « دادگاه انقالب ا.شود سرکوب  اسالمی جمهوری »

 

  و  شناسایی  مهر  10  بامداد  اولیه  ساعات  در  او.  دکر  مخفیخود را    پاسداران  سپاه   توسط  بازجویی  به  احضار  از  پس  1۳۹1  مهرماه ۹ در  فرد  محمدی  مهدی

ربه  ض   زدن با  زمین  آمیز شامل ضرب و شتم شدید والملل، دستگیری وی به شیوه ای خشونتبر اساس اطالعات به دست آمده سازمان عفو بین  .شد  دستگیر

  کهسلول انفرادی  یک  اطالع یافت که پس از دستگیری، وی به مدت یک هفته در    همچنین  سازماناین  .  شد  منجر به شکستگی بینی ویکه    صورت گرفت

آویزان    و   ضرب و شتم شدیدشامل    غیرانسانی مانه و  ی بیرحهارفتارتحت شکنجه و سایر  گیری  اعتراف  برای و در این مدت    نگهداری شدداشت موش و سوسک  

غیر    به صورت  له یا هر قسمتی از بدنیوسیک    دخول   عنوان   ه ب   یالمللبین  یفریکحقوق  ر  قرار گرفت که د  جنسی  وزجااو همچنین مورد ت.  قرار گرفت  کردن

و  در اثر تجاوز جنسی دچار جراحات    مهدی محمدی فرد  که  اطالع یافته است. این سازمان  یف شده استگر تعر دی  نفریک    یا دهان  ، مقعدنواژ به  توافقی  

اش  محل نگهداری  ست. او پس از یک روز و قبل از بهبودی به بازداشتگاها  انتقال یافتهخارج از زندان    رمانیمرکز دخونریزی مقعدی شده و به صورت اورژانسی به  

،  1401صدور حکم اعدامش در دی ماه    تا زمان   ویمشخص کند.    با قطعیت  را   قاتش در دوران تحقیالملل نتوانست محل بازداشتگاه بازگردانده شد. عفو بین

 . اش را نداشتاجازه مالقات با خانواده

 
 


