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 تحرك عاجل
   مدانفرادي طويل األيتعرض لحبس عمال رجل أ

 
 طهران منذفي سجن ايفين بانفرادي معتقل في حبس  األميركيةفي الواليات المتحدة  دائمةإقامة  المقيمو  اللبنانيالمواطن  نزار زكا

يران بتهم تتعلق باألمن القومي. إفي  حزيرانيونيو/  6للمحاكمة في  يمثلومن المقرر أن . 2015/ أيلولسبتمبر 18في  القبض عليه
 إيران إللقاء كلمة في مؤتمر دولي حول دور المرأة في التنمية المستدامة. موجودًا فيوكان 

من المحكمة  15فرع أمام عاما(  49رجل األعمال وتكنولوجيا المعلومات خبير نزار زكا )أن يمثل من المقرر  / حزيرانيونيو 6ي ف
 ي الواليات المتحدة.ة فدائممقيم بصفة  ين لبنانواطبتهم تتعلق باألمن القومي وهو م تهمحاكمالثورية في طهران ل

بينما  ،2015/ أيلولسبتمبر 18في طهران في  قبضوا عليهقد  ،يعتقد أنهم ينتمون إلى الحرس الثوري  ،وكان رجال يرتدون مالبس مدنية
افر إلى طهران لحضور المؤتمر الثاني والمعرض الدولي للمرأة في التنمية كان في طريقه الى المطار لمغادرة البالد. وكان قد س

شاهين دعوة رسمية من نائب الرئيس االيراني لشؤون المرأة واألسرة ب ذلكو  ؛2015 / أيلولسبتمبر 18و  15المستدامة، الذي عقد بين 
 حد المتحدثين الرئيسيين.باعتباره ألحضور ل دوخت مالوردي

عائلته  لم تملكانفرادي. و حبس منذ ذلك الحين في  ظلفي سجن إيفين، حيث  A-2نزار زكا ، تم نقله إلى القسم  ىبض علبعد إلقاء القو 
ضرب أ وقد. ينالمحلي رفامعالأحد بحث عن طريق ال تعندما أجر إال كتشف إلقاء القبض عليه لم تو  ،أي معلومات حول مكان وجوده

مع صل على فترات متقطعة تواالله ب سمحوقت الحق في نيسان احتجاجا على اعتقاله، و  /يلابر  4و  / آذارمارس 13عن الطعام بين 
لقائه له بولكن لم يسمح ، 2016/ كانون الثانيوسمح له بتعيين محام في يناير أسرته من خالل المكالمات الهاتفية والزيارات األسبوعية.

يبدو و . ملف قضية موكله من الحصول على ممنوعا  محاميه ومازال ات المتكررة. على الرغم من االستجواب / نيسان؛على انفراد حتى أبريل
تحت وطأة التعذيب خالل األيام القليلة األولى من  إليهعنوان بريده اإللكتروني وكلمة المرور  قد أخذوا منه نزار زكامع المحققين أن 

بالتوقيع أمروه عمله، و بالتي كتبها من حسابه، وكلها تتعلق  ةترونيرسائل إلك ةمطبوعة من عد ا  في وقت الحق قدموا له نسخو اعتقاله. 
 طلبات من السفارة اللبنانية لزيارة نزار زكا في السجن.عدة  تعليها. ويبدو أن السلطات اإليرانية تجاهل

تشمل  مهالت أنشفاهة محاميه  أخبرتقد  ،يبدو فيما ،ه، على الرغم من أن السلطاتإليالتهم الموجهة بغ نزار زكا رسميا بالم إتيولم 
تربطه  وسائل االعالم الرسمية االيرانية ان نزار زكا "لادعى تقرير  ،2015/ تشرين الثاني في نوفمبرو "التعاون مع حكومات معادية". 

رفضت مصادر وقد ". امريكيا   لالشتباه في كونه جاسوسا   قد اعتقل " هنأعالقات وثيقة مع المخابرات االمريكية والوكاالت العسكرية"، و 
 هذه المزاعم.ا مقربة من نزار زك

 

 ة:ليصاأل تكماإلسبانية أولغأو الفرنسية أو العربية، أو اإلنجليزية، أو يرجى الكتابة فورا باللغة الفارسية، 
 ته والمكالمات الزيارات الخاصة من عائلبمنتظم مع محام مستقل يختاره و الصل واتلابنزار زكا لالسماح بة السلطات اإليرانية مطالب

 ين؛، والسماح له باالتصال مع المسؤولين القنصليين اللبنانيمعها الهاتفية



 

 

 الحبس االنفرادي لفترات طويلة ينتهك الحظر المطلق للتعذيب وغيره من حيث أن ه من الحبس االنفرادي، جاخر لحثها على إ
   ضروب سوء المعاملة؛

 رعاية طبية قد يحتاجها، وأن أي  كل هغيره من ضروب سوء المعاملة، ويتم منحالتأكد من أنه محمي من التعذيب و بتها مطالبل
 ضده .تتم ة من أي إجراءات بعدمن االتصال بمحام مست انهتحت وطأة التعذيب أو أثناء حرممنه األقوال التي تنتزع 

 

 إلى: 2016يوليو/ تموز  4يرجى إرسال المناشدات قبل 
 قائد الجمهورية اإلسالميةمكتب 

 ية هللا سيد علي خامنئيآ
 صيفة المخاطبة: سماحتكم

 رئيس السلطة القضائية
 آية هللا صادق الريجاني

 صيفة المخاطبة: سماحتكم            
 

 كما ترسل نسخ إلى:
 رئيس الحمهورية اإلسالمية

 حسن روحاني           
 تكممافخصيغة المخاطبة:            

 
 

. أما إذا لم تكن هناك سفارة إيرانية في بالدكم، فنرجو ت الديبلوماسية المعتمدة في بالدكم. نرجو إدخال عناوين هذه الهيئات أدناهكما نرجو إرسال نسخ إلى الهيئا
  ,Third Avenue, 34th Floor, New York 622إرسال رسائلكم إلى البعثة الدائمة لجمهورية إيران اإلسالمية، وعنوانها: الواليات المتحدة 

NY 10017,    

 المخاطبةصيغة المخاطبة    عنوان البريد االلكترونيالبريد االلكتروني    رقم الفاكسفاكس    3العنوان   2العنوان   1االسم  العنوان  
 نرجو التأكد من القسم الذي تتبعونه إذا كان إرسال المناشدات بعد التاريخ المذكور أعاله ممكنا . 



 

 

 

                             تحرك عاجل
   مدانفرادي طويل األيتعرض لحبس عمال رجل أ
 اضافية اتمعلوم

من المحكمة  15نزار زكا أن قضيته قد تم إرسالها إلى فرع  عن ، أبلغ مكتب المدعي العام في سجن ايفين بطهران صالح فالح المحامي2016/ أيارفي أوائل مايو
جمهورية إيران اإلسالمية( أن السلطات قد هيئة إذاعة ) أي أر أي بي اإليرانية الدولة تلفزيون  ، ذكر2015تشرين الثاني نوفمبر/  3. في تهالثورية في طهران لمحاكم

ه أنالتقرير خطأ وقد ذكر  رات االمريكية.اخبستالجيش واالبمؤسسات صالته العميقة" ما زعم عن " " بسبب ثمين كنز ألقت القبض على الرجل الذي وصفوه بأنه "
زي شبكة االنترنت صورة لنزار زكا يرتدي زيا على غرار بكية. وفي اليوم نفسه، نشرت وكالة أنباء مهر نيوز على موقعها واألمريلبنانية ال ينجنسيتل كال من الميح

قد مدرسة ثانوية، و  يجورجيا، هبوالية ينيسفيل، العسكرية في غا ريفرسايد أكاديميةو عسكرية" في الواليات المتحدة األمريكية. ال قاعدة ريفرسايد ته "أسمالجيش في ما 
أن المدرسة. كما ب سر دخالل حفل تخرج ابنه الذي  2014 قطت فيتلاقد ت منظمة العفو الدولية من مصدر مقرب من نزار زكا أن الصورة كانت، في الواقع، ملع

ي تبضعة أيام، والب تهاقسبتقارير في الصحافة اللبنانية عقب يرانية سائل االعالم اإله التصريحات في و أكاديمية ريفرسايد العسكرية. وجاءت هذقد درس في نزار زكا 
 سافر إلى إيران في أربع مناسبات منفصلة سابقا  قد في طهران. وكان نزار زكا  نزار زكا بعد حضوره مؤتمرا  القبض على الحرس الثوري  قاءلإ عنللمرة األولى  تكشف

فيو الطبي في قرية  القلب والزهايمر، في وحدة العناية المركزة في مركز بل أزماتعاني من وتعاما،  87والدته البالغة من العمر  أنويذكر  دون مواجهة أي مشاكل.
 .بيروت يةلبنانالعاصمة الالمنصورية، خارج 

، على موقع يوتيوب. تهوزير خارجيو رئيس مجلس وزراء لبنان فيه صوت نزار زكا، خاطب بتسجيل  بث، تم 2016 / نيسانأبريل 3في 
  يمنذ أن اختطفن 197، واليوم عن الطعام يضرابمنذ أن بدأت إ حادي والعشرينهو اليوم ال 2016 / نيسانأبريل 2السبت  : "فيه قالو 

نذ أن حاضر حول حقوق المرأة في طهران. مدما قبلت دعوة رسمية من نائب الرئيس االيراني ألنالحرس الثوري اإليراني، وهذا ما حدث ع
 من السفارة اللبنانية ... " شخصعلى تلبية أي محام أو أي  ا  ، لم أكن قادر 2015 / أيلولسبتمبر 18ي ف يتم اختطاف

 مكاتب في، والمنظمة لها تقنية المعلومات واالتصاالتللمنظمة العربية لنزار زكا، الذي يعيش في العاصمة واشنطن، هو األمين العام وأحد األعضاء المؤسسين  
دولة في منطقة الشرق األوسط وشمال  13لمنظمات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في  ا  إقليمي ا  مثل تحالفتتشكلت لقد لبنان والعراق والواليات المتحدة األمريكية، و 

نح المقدمة من الحكومة األمريكية لمشاريع في دوالر من المألف  730، تلقت المنظمة 2016 / أيارمايو 18ي فكالة أسوشيتد برس و  نشرته وفقا لمقالو أفريقيا. 
 المنطقة.

المعاملة،  سوءفي االتصال بالعالم الخارجي وتلقي زيارات يسهل انتهاكات حقوق اإلنسان في الحجز، بما في ذلك التعذيب وغيره من  همحرمان المعتقلين من حقإن 
يرانلحقوق المدنية والسياسية، لالدولي  عهد( من ال3) 14واالختفاء القسري، وانتهاك الحق في محاكمة عادلة. المادة  ضمن هذه المادة تف فيه، اطر األ أحد الدول وا 

: على أن مجلس حقوق اإلنسان في األمم المتحدة نص. وقد هماختيار  نحق المعتقلين في الحصول على الوقت والتسهيالت الكافية إلعداد دفاعهم ولالتصال بمحام م
يجوز السماح التأخير الحصول على المساعدة القانونية فإن وبموجب القانون الدولي،  محام." معصل الفوري تواالمتهم اليمنح حام يتطلب أن " الحق في االتصال بم

األمن وحسن النظام.  ال غنى عنه للحفاظ على أمرا  التي يكون فيها التأخير ات وقتقتصر على االأن إال في ظروف استثنائية، والتي يجب أن ينص عليها القانون و به 
من قانون   48بموجب المادة و ساعة من وقت االعتقال أو االحتجاز.  48صل أكثر من او التمحدودة، ال ينبغي أن يتأخر الولكن، حتى في مثل هذه الحاالت 

هامات جنائية طلب حضور محام منذ بداية االعتقال ، يمكن لألفراد الذين يواجهون ات2015 / حزيراني دخل حيز التنفيذ في يونيوذ، وال2014 ائيةنات الجءاجر اإل
 قضاياال يضمن في بعض البأنه ، يخرق للقانون والمعايير الدولية، المذكور قانون والسرية التحقيقات. باالهتمام الواجب مع مراعاة المعتقل بي تقليوالمحامي يمكن أن 

على اختيار محاميهم من  ينالمتهم حققتصر يالمتعلقة باألمن الوطني. في مثل هذه الحاالت،  ضاياالقا ينهبمن ، المتهم الحق في الحصول على محام مستقل يختاره
 من قبل رئيس السلطة القضائية.عليهم مسبقة الموافقة ال تقائمة المحامين الذين تم
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