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افزایش فشارها علیه جامعه دینداران جمهوری آذربایجان
حاج طالع باقراف، روحانی مبارز آذربایجانی پس از دستگیری در مقر پلیس این كشور تحت شكنجه و ضرب و

شتم قرار گرفته و بر اثر ضربات وارده قادر به حركت دادن دست راست خود نیست.

ساعاتی پیش منابع خبری اسالمگرای جمهوری آذربایجان به نقل از وكیل مدافع حاج طالع باقراف از شكنجه او توسط پلیس این كشور خبر دادند.

طالع باقراف، روحانی مبارز آذربایجانی كه دو روز پیش، خبر دستگیری او توسط نهادهای امنیتی دولت جمهوری آذربایجان پس از یك شبانه روز ناپدید

شدن منتشر شد، در مقر پلیس این كشور تحت شكنجه و ضرب و شتم قرار گرفته و بر اثر ضربات وارده قادر به حركت دادن دست راست خود

نیست.

جواد جواداف كه از سوی خانواده باقراف به عنوان وكیل مدافع او معرفی شده، پس از دیدار با طالع باقراف گفت: حاج طالع باقراف پس از بازداشت در

روز 31 مارس در اداره پلیس مورد&nbsp; ضرب و شتم و شكنجه قرار گرفته است و آثار شكنجه هم چنان در بدن او وجود دارد.

وی ادامه داد: طالع باقراف به من گفت كه پس از بازداشت، دست های او را با زنجیر به پاهایش بسته و وی را مورد ضرب و شتم قرار داده اند و بر

اثر فشاری كه بر مچ دست او وارد شده، گردش خون در دست او با مشكل مواجه شده و وی قادر به حركت دادن دست راست خود نیست.

با وجود آن كه طالع باقراف از سوی دولت جمهوری آذربایجان متهم به حمل مواد مخدر شناخته شده است، اما دیروز وی از طرف اداره مبارزه با

جنایات تشكل یافته وزارت امنیت این كشور تحویل گرفته شده و در بازداشتگاه این اداره به سر می برد.

دادگاه فعالً دو ماه حبس اولیه برای باقراف در نظر گرفته است.

چند روز پیش با انتشار خبر ناپدید شدن طالع باقراف توسط رسانه های اسالمگرای جمهوری آذربایجان و افزایش شایعات در مورد احتمال دستگیری

وی، متدینان انقالبی باكو در روز یك آوریل تجمع اعتراضی چندصد نفره در میدان امام حسین(ع) شهرك نارداران برگزار كردند كه بدون دخالت پلیس و

به آرامی به پایان رسید. اما خبرهای رسیده حكایت از آن دارد كه دو تن از فعاالن در این تجمع، به نام های بختیار قربا ن اف و رویال عسكراف روز

گذشته بدون هیچ اطالع قبلی ناپدید شده اند. پلیس باكو نیز منكر دستگیری این دو شخص شده است.

عالوه بر نارداران در شهر لنكران نیز تجمع اعتراضی برای این مسئله برگزار شده است. دستگیری حاج طالع باقراف، در رسانه های اسالمگرای

تركیه نیز انعكاس باالیی داشته و انجمن ها و گروه های اسالمگرای این كشور این اقدام دولت جمهوری آذربایجان و نیز اتهام عنوان شده علیه

باقراف را محكوم كرده اند.

طالع باقراف متولد 1984 باكو و دانش آموخته اقتصاد از دانشگاه اقتصاد باكو است. او از سال 2005 تا 2010 با حضور در حوزه علمیه قم به مطالعه

علوم اسالمی پرداخت و پس از یك سال اقامت در حوزه نجف به جمهوری آذربایجان بازگشت.

این دستگیری، دومین دستگیری باقراف در دوره حضور وی در وطن است. وی چهار ماه پیش پس از تحمل 18 ماه حبس به سبب اعتراض به قانون

ممنوعیت حجاب در دبیرستان های این كشور آزاد شده بود. در این چهار ماه باقراف توانست با سخنرانی ها و اقدامات خود جو سنگین روانی ایجاد

شده از سوی حاكمیت باكو علیه دینداران و روحانیون را شكسته و روح جدیدی را در میان متدینان این كشور مسلمان ایجاد كند.

وی در آخرین سخنرانی خود در باكو از تهدیداتی كه از سوی دولت علیه او انجام می گیرد سخن گفته و از منع غیر رسمی  خود برای حضور در

مسجد خبر داده بود.


