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 تحرك عاجل 
 اإلعدام خطر تنفيذ عقوبة يواجهون    تعرضوا للتعذيب ء من عرب األهوازسجنا

  عرب أقلية  سجناء من أبناء  ، وهم ثالثةشفاههم جاسم حيدري و  خسرجي وحسين سيالوي  علي   خيَّط
بسجن   2021 يناير/كانون الثاني  23عن الطعام منذ  الثالثة وأضرب، محكوم عليهم باإلعدام األهواز

حتجاج على أوضاع سجنهم وحرمانهم من استقبال زيارات لال ؛شيبان في األهواز بمحافظة خوزستان
من  السجناء، رابع ناصر خفاجيأيضًا م اإلعدام بحقهم. وتعرَّض احكأواستمرار خطر تنفيذ  ،أسرهم

 عذيب واإلعدام سرًا. لتل هر ِّض عي  قد  ا ، م2020عرب األهواز، لالختفاء القسري منذ أبريل/نيسان 

 استخدام نموذج الرسالة أدناه. الخاص أو محرك: ي رجى كتابة مناشدة بتعبيركبالت وابادر 

 رئيس السلطة القضائية إبراهيمي رئيسي 

 االتحاد األوروبي إيران لدى  سفارة إلى عناية
Avenue Franklin Roosevelt No. 15, 1050 Bruxelles, Belgium 

 ، بروكسل، بلجيكا 1050، لت جادة فرانكلين روزف 15
 

 الموقرإبراهيمي  رئيسيالسيد 

 تحية طيبة وبعد ...

خسرجي وحسين سيالوي وجاسم    األهواز شفاههم، وهم علي   عرب أقلية خيَّط ثالثة سجناء من أبناء 
بسجن شيبان في األهواز بمحافظة   2021يناير/كانون الثاني   23 وأضربوا عن الطعام منذ  ،حيدري 

تنفيذ حكم  خطر رار خوزستان، احتجاجًا على أوضاع سجنهم وحرمانهم من استقبال زيارات أسرهم واستم 
ناصر خفاجي،  ذلك، تعرَّض اإلعدام بحقهم، فقد ُزجَّ بهم في زنزانة أُِعدَّت للحبس االنفرادي. وإضافة إلى 

، ما قد يضعه في خطر  2020سري منذ أبريل/نيسان عرب األهواز، لالختفاء القمن رابع السجين ال
عشرات اآلخرين، من بينهم سجناء الرأي الاألربعة بالعنف، إلى جانب  الرجال  . وُنقِ للتعذيب واإلعدام سراً ا

  31، من سجن شيبان إلى موقع مجهول في مختار آلبوشوكهو  جابر آلبوشوكهو  ي محمد علي عمور 
عيد معظمهم  أُ في السجن. و  19-، بعد احتجاجات ُأثيرت بشأن تفشي فيروس كوفيد 2020مارس/آذار 

، وُحِرموا بعدئٍذ من الرعاية الطبية للعالج من اإلصابات  2020أبريل/نيسان   13إلى سجن شيبان بحلول 



خسرجي وحسين سيالوي تعرَّضا لالختفاء القسري   ، إال أن علي  االحتجاجات التي لحقت بهم خالل قمع 
 ًا. يالسلطات إخفاء ناصر خفاجي قسر وتواصل ، 2020حتى نوفمبر/تشرين الثاني  

، أعلن المتحدث باسم السلطة القضائية الحكم على ثالثة رجال  2020يناير/كانون الثاني   14وفي 
، أسفر عن مقتل  2017مايو/أيار  14وم مسلح على قسم شرطة باألهواز في باإلعدام، على خلفية هج

، اتَّضح من تفاصيل القضية التي أفصح عنها  بالتحديد  هملم يذكر المتحدث أسماء . وبينمااثنين موظفين
بالسجن الثالثة، في    ن أبلغ مسؤولو إذ وناصر خفاجي؛ خسرجي  علي  و أنه يشير إلى حسين سيالوي 

  8بعثت الحكومة اإليرانية، في رغم ذلك، . و 2017بحكم إعدامهم، بسبب هجوم مايو/أيار  الشهر ذاته،
  األمم المتحدة السامية لحقوق اإلنسانمفوضية مكتب  ، برسالة مكتوبة إلى 2020أكتوبر/تشرين األول  

انونية لم ُتسَتكَمل الثالثة لم ُيَبت فيها بعد، وبما أن اإلجراءات القهؤالء القضية المرفوعة ضد  ُمفاُدها أن
ات التي يتلقاها  نذار ض اإلناقِ بيد أن ذلك ي  ، من غير المقبول إثارة مسألة عقوبة اإلعدام.تلك اللحظةحتى  

مع هذا، و  وقد ُتنفَّذ في أي لحظة. ،بأن المحكمة العليا أيدت أحكام اإلعدام ضدهم ،مرارًا وتكراراً  ،الرجال
. وينتظر جاسم حيدري تنفيذ حكم اإلعدام بحقه، بعد مثوله  ضدهم الصادرة حكام األلم يَتَسلَّموا نسخًا من 

الحكم النهائي في   وتم تأييد ُأدين فيها بالتواطؤ مع جماعات الُمعاَرضة المسلحة،  ،في محاكمة جائرة
االرتفاع  ضوء  ُأثيرت بواعث الخوف حيال تنفيذ اإلعدام بحقهم قريبًا، في. و 2020نوفمبر/تشرين الثاني  

  ،2020منذ منتصف ديسمبر/كانون األول  السجناء من أبناء األقليات العرقية،إعدام المهول في حاالت 
 .2021يناير/كانون الثاني   28في  ،التي تضمَّنت إعدام أحد أفراد عرب األهوازو 
 

إلى طوات ترمي أي خ واوقف أن ت ، و ومكان وجوده  فورًا عن مصير ناصر خفاجي  أن ت فصحواونهيب بكم 
األحكام   أن ت لغىخسرجي وحسين سيالوي وجاسم حيدري. ويجب  تنفيذ اإلعدام بحقه أو بحق علي  

، دون اللجوء إلى إعمال عقوبة عادلةً  محاكمتهم محاكمةً  أن ت عادالصادرة بإدانتهم وإعدامهم، ويجب 
عن محمد   أن ت فرِّجواَنح ثكم أيضًا على . و اإلعدام أو األخذ بـ "االعترافات" الم نتَزعة تحت وطأة التعذيب

على احتجاز  أن تحرصوا، و أو شرط فورًا ودون قيد    وجابر آلبوشوكه ومختار آلبوشوكه علي عموري 
بل االتصال بأسرهم   ،إتاحة الرعاية الطبية الكافيةعلى و  ،نزالء سجن شيبان في ظل أوضاع الئقة وس 

 ومحاميهم بانتظام.
 

 حترام والتقديروتفضلوا بقبول فائق اال 
 معلومات إضافية 

األمم المتحدة السامية  مكتب مفوضية على رسالة بعث بها  ،2020في أكتوبر/تشرين األول  ،في ردها
أن   الحكومة اإليرانية دََّعت ا خسرجي وناصر خفاجي،  بشأن وضع حسين سيالوي وعلي  لحقوق اإلنسان  



، ألن القانون اإليراني  على اإلطالق ند إلى أي أساسال تست  السيئة المعاملةو مزاعم تعرُّضهم للتعذيب 
وتتعامل مع أي يحظر التعذيب، والسلطات ُتجري عمليات التفتيش وتنفذ البرامج الرقابية الالزمة، 

عن هذا اإلنكار التام، لم تذكر الحكومة ما إن كان قد  وبعيداً  انتهاكات أو تجاوزات على نحو قانوني.
ن التعذيب  جي إخسر   حسين سيالوي وعلي   قالو  . السيئة المعاملةو اعم التعذيب ُأجري أي تحقيق بشأن مز 

ل، تسبب في  الذي تعرَّضا له على أيدي موظفي وزارة االستخبارات  ، في أثناء حبسهما االنفرادي الُمطوَّ
  تركيب )ل تدخُّل جراحيإجراء ت ، وتطلَّبت قد ُأصيبإحدى يديه خسرجي أن  وأفاد علي  كسر أضالعهما. 

. وتعلم منظمة العفو الدولية أن السلطات رفضت  تساعد على شفاء عظامه المكسورةل شرائح ومسامير(
وكانت  ،لعدة أشهر نقله إلى مستشفى خارج السجن لتلقي العالج الطبي، رغم أن يده تورَّمت تورُّمًا شديداً 

لى الوضع. ونَفت الحكومة اإليرانية  ِلمه، ولم ُينَقل إلى المستشفى إال بعدما حاول االنتحار، احتجاجًا عتؤ 
حتجزون ، تعرُّض الرجال لالختفاء القسري، ُموِضحة أنهم مُ حقوق اإلنسان مفوضيةفي ردها على  أيضًا،
، األمر الذي ُيدحض مزاعم اختفائهم  هيئة سجون الدولةإلشراف  مباشرةً  يخضع  تمام حدد مُ  بمكان

. ووفقًا لما أفاد به نشطاء من عرب المكانهذا  موقع ى عنلم ُتقِدم أي معلومات أخر  ، إال أنهاالقسري 
خسرجي احُتِجزا على األرجح داخل مركز لالحتجاز تابع لوزارة   األهواز، فإن حسين سيالوي وعلي  

 . ، قبل إعادتهما إلى سجن شيبان2020االستخبارات في األهواز بين أبريل/نيسان ونوفمبر/تشرين الثاني  

خسرجي وناصر   "اعترافات" قسرية لحسين سيالوي وعلي   رية إيران اإلسالميةبثت هيئة إذاعة جمهو و 
وظهر الثالثة   .مبدأ قرينة البراءةمثَّل انتهاكًا ل ما، 2017خفاجي، بعد اعتقالهم بفترة وجيزة في مايو/أيار  

خ"    وقد ُأخفيت وجوههم وُعرَضت أسماؤهم على النحو التالي: "حسين س" و"علي   ،في برنامج دعائي
العفو الدولية أن الحرف األول من  لمنظمة نشطاء حقوقيون من عرب األهوازأفاد و"ناصر س"، بينما 

قسرية، راقدًا على سرير العترافات" االسين سيالوي وهو ُيدلي بـ "كان خاطئًا. وظهر حاالسم الثاني 
لت تحت  ، " منهافات عتر اال ظروف اإلكراه التي انُتزَعت " يالحالقلق  بواعث   بمستشفى، ما يفاقم وُسجِ 

 . وطأتها

بالسجن مدى الحياة، بسبب عملهم   آلبوشوكه ومختار آلبوشوكه وُحِكم على محمد علي عموري وجابر
حتى اآلن منذ أشهر   آلبوشوكه جابروُيعاني السلمي بجمعية "الحوار" للحقوق الثقافية، والتي ُحلَّت اآلن. 

أن السلطات ال تتيح لهما   في حينالتهابًا في عظم فكه،  شوكهمختار آلبو من التهاب بأسنانه، وُيعاني  
في نفس العنبر الذي  آلبوشوكه جابروعالوة على ذلك، ُيحتَجز أي فرصة للعرض على طبيب أسنان. 



  جابرو  مختار آلبوشوكه. وأفاد سالمته ورفاههُيحتَجز به سجناء ُمدانون بارتكاب جرائم عنف، ما ُيهدد 
عدة مرات في األشهر األخيرة، حينما   ي السجن اعتدوا عليهما بالضرب بالهراوات أن موظف  آلبوشوكه
 إلنسانية.فضهما ألوضاع سجنهما القاسية وغير اجاهرا بر 

يجب أن تراعي اإلجراءات في قضايا اإلعدام بدقة جميع  عقوبة اإلعدام ال رجعة فيها،   ًا ألنونظر 
تهمين في هذه  ويجب أن ُتتاح للمُ  في محاكمة عادلة.المعايير الدولية ذات الصلة التي تحمي الحق 

إجراءات الحبس سير ل خالاعتقالهم و  لحظة، بدايًة من للدفاع عنهم كفاءأالقضايا خدمات محامين 
افتراض براءة المتهمين، إلى أن َتثُبت إدانتهم   ويجب أيضاً  .واستئناف األحكام االحتياطي والمحاكمة

وينبغي استبعاد أي إفادات   قِنعة، بما ال يدع أي مجال لتفسيرات بديلة للوقائع.باالستناد ألدلة واضحة ومُ 
كأدلة. ويجب أن ُتراعي إجراءات  السيئة من ضروب المعاملة هغير و   التعذيب  وطأة ُانُتزعت تحت 

لَّب  وتتط .قضية أمام هيئة قضائية أعلىالمحاكمة الحق في إعادة النظر في الجوانب الوقائعية والقانونية لل
ويجب أيضًا ضمان   الممارسة الفعلية لهذا الحق إصدار أحكام مشفوعة بالحيثيات وعلنية بحق األفراد.

ل توقيع عقوبة اإلعدام عقب محاكمات جائرة   الحق في التماس العفو. وبموجب القانون الدولي، ُيشكِ 
 حرمانًا تعسفيًا من الحق في الحياة.

إذ تنتهك الحق في الحياة،  ؛ام في جميع الحاالت دون استثناءاإلعد وتعارض منظمة العفو الدولية عقوبة 
 .د أقصى أشكال العقوبات القاسية والالإنسانية والمهينة وُتعَ 

من فرص حصولهم على التعليم   ، يحد  عميق الجذورمجحفًا  تمييزًا في إيران  األهوازعرب  أقليةواجه تو 
وفاقم استمرار   مع غيرهم. على قدم المساواة لمناصب السياسية، ل همتقلد وكذلك  ،والعمل والسكن الالئق

. وعلى الرغم من  وتهميشها خوزستان من فقر األهوازاستثمارات الحكومة المركزية في محافظة  قلة
في مراحل التعليم   التنوع اللغوي، ال تزال الفارسية لغة التدريس الوحيدة تحقيق  إلى الدعوات المتكررة

 لثانوية بالمحافظة.االبتدائية وا

   اإلنكليزيةأو  الفارسية اللغةلغة المخاطبة المفضلة: 

 م لغة بلدكاستخدام  يمكن

 2021أبريل/نيسان   9  في أسرع وقت ممكن قبل:وي رجى المبادرة بالتحرك 



 ، في حالة إرسال المناشدات بعد الموعد المحدد. موُيرجى مراجعة فرع منظمة العفو الدولية في بلدك

محمد  ناصر خفاجي، وعلي خسرجي، وحسين سيالوي، وجاسم حيدري، واإلشارة الم فضلة:  وصيغ االسم
 (المذكر)صيغ . ومختار آلبوشوكه ،آلبوشوكه علي عموري، وجابر

 رابط التحرك العاجل السابق:
https://www.amnesty.org/en/documents/mde13/2237/2020/en / 
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