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 تلفيق القضايا الجنائية من جديد في مدينة قازان
 )مترجم عن الروسية(

 

 
رفيس وھم  ؛في مدينة قازانن  تم تفتيش بيوت خمسة من المسلمي2013 أكتوبر/تشرين ا%ول 10في 

 . ازات حاسانوف،إلدر شيخ الدينوف،  ازات ادييوف، لينار حليموف،ثابتوف
 

واتضح ھذا . القبض عليهذلك لم يستطيعوا ل و، مكان ا#قامةمجھول خرآ شخص ضدتم فتح ملف جنائي لقد 
 ظنا منھم أنه منزل مسلمينأحد ال إلى منزل بالخطأ) ومونأ(دخلت عناصر قوات ا1من المعروفة بـ ن أبعد 

 : التاليةخ?ل الروابطمن جرائه إكيفية  مشاھدة تفاصل التفتيش وممكانكإب. الشخص المطلوب
 

 )4فيديو ،3فيديو ،2ديويف ،1فيديو(تفتيش بيت رفيس ثابتوف 
 )1فيديو (حليموف لينارتفتيش بيت 

 )2فيديو ،1فيديو(ف وادييتفتيش بيت ازات 
 )2فيديو ،1فيديو( الدينوف لدر شيخإتفتيش بيت 

 )1فيديو(تفتيش بيت ازات حاسانوف 
 



اتھم في  بشھادإدIئھمبعد   وذلك)ازات ادييوف لينار و،رفيس(ھم  منھم ة سراح ث?ثوفي وقت Iحق أطلق
 282; 1 282مادة  وفق الت إدانتھم، بعد أن تمحمدوفأحاسانوف وو لدرإ ضدي فتح الملف الجنائي الذ

2ч1; 282 2ч2 الجنائي الروسي من القانون. 
 

  وتمصودر ھاتفه النقالايلمير ايماييف و اعتقل الصحفي المستقل 2013كتوبر أ/تشرين ا1ول 10في 
المداھمات  حول ا1دلة ونشراھم في جمع بعدما سنفسھا  الليلة شقة زوجته السابقة فيتفتيش شقته و

 )3فيديو ،2ديويف ،1فيديو(. فرج عنه في الساعة الثانية بعد منتصف الليلأ و،التفتيشو
 

 الس?ح  بقوةوحاسانوف ازات  شيخ الدينوفإلدر  احتجز بعد المحكمة 2013 أكتوبر/ا1ول تشرين 11في 
 )1فيديو (.لمدة شھرين

 
قانون رفض  سبحانه وتعالى وبكل شجاعة قاموا بUيخشون إI  I ا#خوةومن الجدير بالذكر أن ھؤIء 

للدفاع  أنتماذا فعلت ف !ا#س?م محظور في روسيا "من خ?ل الحملة التي أطلقوھا بعنوان ا#س?محظر 
 تتارستان وروسيا رئيسي اطالبوا فيھھات تصوير فيديوھا  قاموا با1عمال التيمن ضمن حيث كان " عنه؟

نداء الدر شيخ  :على الروابط التالية  مشاھدة الفيديوھاتبإمكانكم. ا#س?مرجوع عن قرارھم تجاه الب
 .ستام احمدوفنداء  ،زات حاسانوفنداء ا ،لدينوفا

 
يق تھم جنائية وبالرغم من أنه تم اعتقال ا#خوة بسبب ھذه التسجي?ت، إI أنھم لم يحاكموا بسببھا، بل تم تلف

نتائج من  حينھا من الحصول على حيث لم يتمكنوا ،م2012 عامأطلقوھا  التي لھم على خلفية القوافل
 .اًحدأالتحقيق تدين 

 
 ، عن ا#س?م والقيم ا#س?ميةللدفاع ًئافعلوا شي أنھم  Uأمام عذرھم ھؤIء ا#خوة لديھم وبحمد U، فإن

لدفاع عن القرآن لماذا فعلت  "دعونا نفكر ونسأل أنفسنا. لدعوة سبيل ا كل شيء فييتحملونفھم ولذلك 
لذي  اما"، "فعله لحماية قتل المسلمين؟ الذي يمكنني ما"، "؟الخمارلدفاع عن للذي قمت به  اما"، "الكريم؟

 !مسؤولية يوم القيامةال بكثير من أسھل اليوم مسؤولية 1ن... والخ" ؟لدفاع عن ا#س?ملقمت به 
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