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 2015فرباير/شباط  27بتاريخ:        إيران         MDE 13/1094/2015رقم الوثيقة:        UA 49/15 حترك عاجل:

 حترك عاجل

  

 رسامة إيرانية سجينة تعلن إضراابً عن الطعام
اً على اعتقاهلا، وهي اآلن يف حالة فرباير/شباط، احتجاج 9أعلنت سجينة الرأي والرسامة اإليرانية، أتينا فرقداين، إضراابً عن الطعام، منذ 

 صحية حرجة. وجرى اعتقاهلا بسبب أنشطتها السلمية، مبا يف ذلك نشرها رمساً كاريكاتورايً ينتقد أعضاء الربملان.

 

 9عام( يف سنة، إضراابً "رطباً" عن الطعام )تشرب املاء ولكن دون أن تتناول الط 82إذ أعلنت أتينا فرقداين، وهي رسامة تبلغ من العمر 
على استمرار اعتقاهلا يف سجن قراتشك، مبدينة ورامني، الذي ال يوجد فيه قسم للمعتقلني السياسيني، وحيث  احتجاجاً  2015فرباير/شباط 

تيجة إلضراهبا فرباير/شباط، قال حمامي اتينا فرقداين إهنا قد أصيبت بنوبة قلبية وفقدت وعيها لفرتة وجيزة ن 82ظروف االحتجاز سيئة للغاية. ويف 
فرباير/شباط، نقلت  82عن الطعام. وقالت إهنا لن تنهي إضراهبا عن الطعام ما مل تلب ِّ السلطات طلبها بنقلها إىل سجن إيفني، بطهران. ويف 

 اتينا فرقداين إىل مستشفى خارج السجن.
 

ا يف ذلك اجتماعها م  عالتات معتقلني سياسيني، أنشطتها السلمية، مب بسبب ،2014أغسطس/آب  82وسبق ألتينا فرقداين أن اعتقلت، يف 
ول على ونشرها رمساً كاريكاتورايً انتقدت فيه تداول أعضاء الربملان مشروع قانون يسعى لتجرمي التعقيم الطوعي كجزء من خطة أكرب لتقييد احلص

يوماً يف احلبس  52ين تقريباً، مبا يف ذلك طيلة أ من سجن إيفني ملدة شهر 8خدمات وسالل من  احلمل وتنظيم األسرة. واحتجزت يف القسم 
يناير/كانون الثاين  51بكفالة. ويف  2014نوفمرب/تشرين الثاين  2االنفرادي، دون السماح هلا ابالتصال مبحام أو بعاللتها. وأفرج عنها يف 

ها لرسالة الفيديو اليت كانت قد نشرهتا بعد اإلفراج عنها، ، أعيد اعتقاهلا بعد أن استدعيت للمثول أمام احملكمة الثورية، ورمبا انتقاماً من2015
واليت شرحت فيها كيف تعرضت هلا حارسات السجن من النساء ابلضرب وأخضعنها لعملية تفتيش جسدي مهينة، وعن غري ذلك من صنوف 

يف قاعة احملكمة قبل نقلها إىل سجن قراتشك.  املعاملة السيئة. ووفقاً لتصرحيات والديها يف مقابتات إعتامية، تعرضت اتينا فرقداين للضرب
 وتشمل التهم املوجهة ضدها "نشر دعاية ضد النظام" و"إهانة أعضاء الربملان من ختال الرسومات" و"إهانة املرشد األعلى".

 

 يرجى الكتابة فوراً ابلفارسية أو اإلجنليزية أو العربية أو الفرنسية أو األسبانية، أو بلغتكم األصلية:

 

لدعوة السلطات اإليرانية إىل إطتاق سراح آتينا فرقداين فوراً ودون قيد أو شرط، ألهنا من سجناء الرأي وختض  لتاعتقال حصراً  •
 ملمارستها السلمية حلقها يف حرية التعبري وتكوين اجلمعيات والتجم ؛

ايتها من التعذيب وغريه من ضروب سوء املعاملة، وتلقيها وحلثها على السماح هلا بزايرات منتظمة من عاللتها ومن احملامي، وضمان مح •
 أي رعاية طبية قد حتتاجها؛

لتذكري السلطات أبن قواعد األمم املتحدة النموذجية الدنيا ملعاملة السجناء تتطلب وض  الفئات املختلفة من السجناء يف مؤسسات  •
 خمتلفة، أو يف أقسام خمتلفة من املؤسسات.

 إىل:  2015أبريل/نيسان  01ناشداتكم قبل يرجى أن تبعثوا مب

 

 املرشد األعلى للجمهورية اإلستامية اإليرانية



 

 

 آية هللا سيد علي خامنئي
 مكتب املرشد األعلى 

 هناية شارع الشهيد كيشفار دوست -شارع اجلمهورية اإلستامية
 طهران

 مجهورية إيران اإلستامية
  http://www.leader.ir/langs/en/index.php?p=letterبريد إلكرتوين )عرب املوق  اإللكرتوين(: 

 )ابألسبانية(  Khamenei_es@)ابلعربية(؛  Khamenei_ar@ )ابإلجنليزية(؛ khamenei_ir@ تويرت:

 مساحة املرشد األعلى طريقة املخاطبة:
 

 ةرليس السلطة القضالي
 مساحة آية هللا صادق الرجياين

 ]عناية[ مكتب العتاقات العامة
 تقاط  شارع عزيزي 8، 4رقم 

 طهران، مجهورية إيران اإلستامية
 صاحب السماحة طريقة املخاطبة:

 

 وابعثوا بنسخ إىل:

 

 رليس اجلمهورية اإلستامية يف إيران
 حسن روحاين
 مكتب الرائسة

 ميدان ابستور، شارع ابستور
 اجلمهورية اإلستامية يف إيران طهران،
 )للغة اإلجنليزية( hassanRouhani@  تويرت:

@Rouhani.ir )للغة الفارسية(  
 
 

 املمثلني الدبلوماسيني إليران املعتمدين لدى بلدانكم. ويرجى إدراج العناوين الدبلوماسية املدرجة أدانه: وابعثوا بنسخ إىل

 

 رقم الفاكس، الربيد اإللكرتوين، طريقة املخاطبة، طريقة املخاطبة، 2، عنوان 8االسم، عنوان أول، عنوان 

 
 

 كما يرجى التشاور م  مكتب فرعكم، إذا كنتم تعتزمون إرسال املناشدات بعد التاريخ املذكور أعتاه. 

 

 

 حترك عاجل 

 رسامة إيرانية سجينة تضرب عن الطعام

http://www.leader.ir/langs/en/index.php?p=letter


 

 

 

 معلومات إضافية
 

من منزهلا يف طهران لدى عودهتا من زايرة املستشفى الصابة يف اليد. وقام اثنا عشر  2014أغسطس/آب  82اعتقلت أتينا فرقداين أول مرة يف 
اللوحي سوب رجتًا، يعتقد أهنم مين أعضاء احلرس الثوري، بتفتيش منزهلا ومبصادرة ممتلكاهتا الشخصية، مبا يف ذلك كتبها، وحاسوهبا احملمول، واحلا

وىل واهلاتف احملمول، قبل أن يقتادوها إىل السيارة، ويعصبوا عينيها وأيخذوها إىل سجن إيفني. حيث احتجزت بعد ذلك ختال األايم اخلمسة األ
رس أ من سجن إيفني، حتت إشراف احل8يف احلبس االنفرادي قبل نقلها إىل زنزانة مشرتكة م  معتقلة أخرى، هي قونشه قاوامي، يف القسم 

 أايم أخرى يف احلبس االنفرادي بعد أن بدأت إضراابً عن الطعام احتجاجاً على اعتقاهلا. 51الثوري. واحتجزت 

 

، قالت أتينا فرقداين أهنا تعرضت لتاستجواب ملدة تس  ساعات كل يوم ملدة شهر 4102ويف مقابلة إعتامية يف ديسمرب كانون االول عام 
ت إن احملققني استجوبوها حول لقاءاهتا م  عالتات القتلى ختال االحتجاجات اليت أعقبت االنتخاابت الرائسية ونصف الشهر بعد اعتقاهلا. وقال

 أيضاً عن الرسوم الكاريكاتورية اليت نشرهتا يف صفحتها على الفيسبوك.وسألوها . 2009املتنازع بشأهنا يف 
 

راد معادين للثورة يتبعون مذاهب منحرفة والتواطؤ معهم"، بسبب معرضها الفين كما وجهت السلطات إىل أتينا فرقداين هتمة "االجتماع م  أف
املتنازع عليها وحضره أقارب سجناء سياسيني وكذلك أفراد من  2009)طيور األرض( الذي يشري إىل أولئك الذين قتلوا يف أعقاب انتخاابت 

 الطالفة البهالية.
 

، بعد اكتشافها أن السلطات تعتزم مواصلة احتجازها رغم 2014أكتوبر/تشرين األول  0لطعام يف أتينا فرقداين إضراهبا "الرطب" عن ا وأعلنت
يوماً من اإلضراب عن الطعام، توقفت عن تناول املياه ابإلضافة إىل املواد الغذالية، لتعلن اإلضراب  00بعد و انتهاء التحقيقات يف وقت مبكر. 

نوفمرب/ تشرين الثاين بكفالة مالية ابهظة. ومسح لعاللتها بزايرهتا للمرة األوىل بعد أكثر من  6قداين يف "اجلاف" عن الطعام. وأطلق سراح أتينا فر 
 شهرين من اعتقاهلا، وقبل يومني فقط من إطتاق سراحها.

 

عرضت للمعاملة ، نشرت أتينا فرقداين رسالة على شريط فيديو يف موق  "يوتيوب" وصفت فيها كيف ت2014ديسمرب/كانون األول  42ويف 
شرب املسيئة يف السجن. وقالت يف الفيديو إهنا قامت ختال اعتقاهلا، ومن أجل أن تكون قادرة على الرسم، ابستخدام أكواب ورقية أعطيت هلا ل

ونتيجة لذلك، احلليب. وم  ذلك، صادر حراس السجن لوحاهتا وتوقفوا عن اعطالها أكواابً ورقية بعد اكتشافهم أهنا كانت تستخدمها للرسم. 
أكتوبر/تشرين األول بضعة أكواب ورقية وجدهتا يف احلمام وأخذهتا إىل زنزانتها. ووفقاً لرسالة الفيديو، ذهبت حارسات السجن إىل  01خبأت يف 

دما قاومت عملية التفتيش زنزانتها وطلنب منها التعري لتفتيشها جسدايً بينما اهنلن عليها ابلشتالم بلغة مهينة. وقالت يف رسالة الفيديو إهنا عن
تعرضت هلا احلارسات ابلضرب، مما أدى إىل إصابتها برضوض يف معصمها وكدمات وخدوش يف صدرها. وقالت إن إدارة السجن عرفت عن أخذ 

ات مل تكن األكوب لوجود كامريات تصوير يف املراحيض واحلمامات. وذلك بعد أن أبلغ مسؤولو السجن املعتقتات، على ما يبدو، أن الكامري 
 تعمل.

 

من "العهد الدويل اخلاص ابحلقوق السياسية املدنية"، وإيران طرف فيه، على أنه ال جيوز إخضاع أحد للقبض أو االحتجاز  9وتنص املادة 
وقد يصبح  التعسفي. ويعترب االعتقال تعسفياً عندما يتم حرمان األشخاص من حريتهم ألهنم مارسوا احلقوق واحلرايت املكفولة يف العهد.

على وجه  االحتجاز تعسفياً ايضاً نتيجة النتهاك حقوق احملاكمة العادلة للمعتقل، مبا يف ذلك احلق يف االتصال مبحام قبل احملاكمة، ويف املثول



 

 

اج عن املتهم إىل حني السرعة أمام قاض، للطعن يف قانونية االعتقال، ويف الوقت والتسهيتات الكافيني إلعداد الدفاع. ومثة افرتاض بوجوب اإلفر 
 البدء مبحاكمته،  وحلقه يف التعويض إذا مت احتجازه دون وجه حق.

 

قواعد األمم املتحدة النموذجية الدنيا ملعاملة السجناء"  على أنه "حيثما تستخدم املهاج ، جيب أن يشغلها مسجونون يعتىن ابختيارهم وتنص "
 من حيث قدرهتم على التعاشر يف هذه الظروف". 

 
 االسم: أتينا فرقداين

 اجلنس: أنثى
 

 5102فرباير/شباط  27اتريخ اإلصدار:        MDE 13/1094/2015رقم الوثيقة:     UA 49/15معلومات إضافية بشأن التحرك العاجل: 
 

 

 

 


