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إيران

تحرك عاجل
السجن أربع سنوات لناشطة إيرانية
جرى تخفيض الحكم الصادر بحق سجينة الرأي ميريام شافع بور من السجن سبع سنوات إلى أربع
سنوات في مرحلة االستئناف.
إذ خفض الفرع  54لمحكمة االستئناف في طهران الحكم الصادر بحق ميريام شافع بور ،في  28مايو/أيار ،إلى
السجن أربع سنوات .وكان الفرع  15للمحكمة الثورية في طهران قد حكم عليها ،في  2مارس/آذار ،بالسجن سبع
سنوات .ووجدها مذنبة "بنشر دعاية ضد النظام" و"بالتجمع والتواطؤ ضد األمن الوطني" ،وعلى ما يبدو بسبب
تواصلها مع عائلة أحد قادة المعارضة المسجونين.
وعقدت الجلسة االفتتاحية لمحاكمة ميريام شافع بور في  21أكتوبر/تشرين األول  ،2013ووجهت إليها تهم تتعلق
باألمن الوطني ،بما في ذلك "نشر دعاية ضد النظام" .وكانت آنذاك طالبة في كلية الزراعة في جامعة قزوين قبل إيقافها
عن الدراسة وطردها الحق ًا بسبب أنشطتها الطالبية السلمية.
وقبض على ميريام شافع بور في  27يوليو/تموز  2013عقب استدعائها إلى مكتب الشهيد المقدس للنيابة العامة ،في
سجن إيفين بطهران .وقام موظفو األمن بتفتيش منزلها وأخذوا بعض مقتنياتها الشخصية .ثم اقتادوها إلى القسم 209
من سجن إيفين ،حيث قضت أكثر من شهرين رهن الحبس االنفرادي.
وتعاني ميريام شافع بور من مشكالت صحية منذ حبسها .وفي ديسمبر/كانون األول  ،2013غابت عن الوعي عقب
إصابتها باضطراب في دقات القلب ونقلت إلى العيادة الطبية للسجن .وبحسب علم منظمة العفو الدولية ،فهي تتناول
الدواء في السجن لعالج اضطراب دقات القلب .وبعد انقضاء شهرين على وضعها في الحبس االنفرادي ،بدأت تعاني
من حكة جلدية .و ُعلم أنه جرى تكبيلها ونقلها إلى مستشفى شهدائي تاجريش في طهران ،في  3مايو/أيار ،لتلقي العالج.
وسمح لعائلتها بمقابلتها وجه ًا لوجه في السجن في  11مايو/أيار .وعقب شهرين ،في مارس/آذار ،منع مكتب النائب
العام في طهران عائلة ميريام شافع بور من االلتقاء بها وجه ًا لوجه ،وسمح لهم بزيارتها وااللتقاء بها من خلف حاجز
زجاجي .وأُبلغت عائلتها ،في حينه ،أن السبب في ذلك يعود إلى إجراء العائلة مقابالت مع اإلعالم بشأن قضية ميريام
شافع بور.
ال يطلب أي تحرك إضافي من شبكة التحركات العاجلة .والشكر الجزيل لجميع من بعثوا بمناشداتهم.
وهذا هو التحديث الثاني للتحرك العاجل  .UA 9/14ولمزيد من المعلومات:
http://amnesty.org/en/library/info/MDE13/022/2014/en
االسم :ميريام شافع بور
الجنس :أنثى
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