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 تحرك عاجل 
ضا للتعذيب  ن السجن ظلمًا لمحتجي    تعرَّ

ضروب المعاملة  من   ددًا للتعذيب وغيرهوحيد أفكاري وحبيب أفكاري ُمجان اإليرانيان خوأ ض الأ يتعر  
ل زنازين انفرادية  ، وهما ُيحتجزان داخ2020في سجن عادل آباد بشيراز؛ فمنذ سبتمبر/أيلول  السيئة

،  والتعرض للهواء الطلقالرعاية الصحية الكافية، من الحصول على كذلك دون نوافذ، وُيمنعان من 
طات . واعتقلتهما السلا لوجهوجهً  همامن أسرتزيارات هاتفية، واستقبال أي اتصاالت  أي وإجراء

بتهما على نحو متكرر لمدة  قسريًا، وعذَّ  تهماخفأ في احتجاجات، وأأ  شاركتهمامُ ، بعد 2018تعسفيًا في 
 طويلة، بعد محاكمات فادحة الجور. ما بالسجن لفتراتأشهر. وُحِكم عليه
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 السيد رئيسي 

 ...تحية طيبة وبعد 

للتعذيب وغيره من   حبيب أفكاري و وحيد أفكاري ن ي  خوأ تساورنا بواعث القلق البالغ بشأن استمرار تعرُّض األأ 
  د كالهماأك  بينما مُشاركتهما في احتجاجات بشيراز،  بعد ، 2018في   اعتُِقال؛ فقد السيئة ضروب المعاملة

هما.  م ضد احكأإصدار ؛ ويمضيان اآلن فترة طويلة في السجن، بعد ابعها السلميومحاموهما على ط
، قبل 2020سبتمبر/أيلول  5في سجن عادل آباد بشيراز في  للضرب المبرح وأفادا بأنهما تعر ضا

الستفسارهما عن مصير ومكان وجود شقيقهما    منهما ا  انتقامما يُعتبأر حبسهما داخل زنازين انفرادية، 
إلى موقع   2020سبتمبر/أيلول  3نُِقل في و ،  كان يتنظر تنفيذ حكم اإلعدام فيه أفكاري، الذي نافيد 

  من . ويُحتجزان، منذ ذلك الحين، داخل زنازين انفرادية2020سبتمبر/أيلول   12، ليُعدأم سرا  في مجهول



 

 

زنزانة واحدة أو على نحو منفصل في زنازين مختلفة. وتمنع عنهما سلطات سويا  داخل دون نوافذ، إما 
مع غيرهم من السجناء، واستنشاق أي هواء نقي، وإجراء أي   المُجديتواصل لل ةالسجن أي فرص

عاية . وفضال  عن ذلك، يُحرمان عمدا  من الر لوجه اوجه   أسريةاستقبال أي زيارات اتصاالت هاتفية، و 
الناجمة عن التعذيب. ويُعاني كالهما من ألم مزمن في   اإلصابات ، بما في ذلك معالجة الصحية الكافية

رعاية طبية متخصصة  إلى  عموديهما الفقري؛ ويُعاني حبيب أفكاري أيضا  من آالم بأسنانه ويحتاج 
 ألسنانه. 

يد  فاوحيد أفكاري ون، 2018سبتمبر/أيلول  17)آغاهي(، في   واعتقلت وحدة التحقيق بالشرطة اإليرانية
العنف من شأنها تهديد "األمن  أخرى ببالسلمية و  اتسمت أفكاري واتهمتهما، بالضلوع في أنشطة متعددة 

أسفر عن مقتله في   مام بطعن أحد عناصر االستخبارات كذلك القومي"، دون االستناد إلى أي أساس، و 
في وقت سابق من ذلك   بشيراز ، انتقاما  منه لدوره في قمع احتجاجات اندلعت 2018أغسطس/آب   2

  حبيب أفكاري  اعتقلت عناصر وزارة االستخبارات   ،2018ديسمبر/كانون األول  13. وفي  اليوم، كما زُِعم
م عن مصير أخويه ومكان وجودهما.  من االستعال ة، بعد أن وُجِ هأت إليه تحذيرات متكرر بصورة عنيفة

واتُِهم بالضلوع في العديد من األنشطة المزعومة التي اتسمت بالسلمية والعنف في أثناء االحتجاجات. 
ر اإلخوة الثالثة على براءتهم مرارا  وتكرارا  في المحكمة وفي البالغات المكتوبة، وأفادوا بأنهم تعر ضوا و  أص 

عترافات". ومع ذلك وعلى الرغم من عدم وجود أدلة موثوقة، ُحِكم على وحيد  للتعذيب كي يُدلوا بـ "اال
عاما    15جلدة، وعلى حبيب أفكاري بالسجن لمدة  74عاما  وتسعة أشهر و   33أفكاري بالسجن لمدة  

 جلدة، في إطار عدة محاكمات فادحة الجور. 74وثمانية أشهر و 
تعسفي؛ وأن تلغوا  اً العتقالهما على نحو وحبيب أفكاري، نظر تُفرجوا عن وحيد أفكاري أن ب مبك ونهيب

؛ وأن ُتسِقطوا جميع التهم المُوجهة إليهما، والمتعلقة  أحكام اإلدانة والسجن الصادرة ضدهما
احتجازهما بالمعايير  أن تفي أوضاع بمشاركتهما السلمية في االحتجاجات. وريثما يُفرأج عنهما، يجب 

، وذلك يتضمن توفير الرعاية الصحية الكافية لهما وُسُبل االتصال بأسرتهما.  اءة السجنلالدولية لمعام
وفي حالة إدانتهما بارتكاب جرائم جنائية مُعترأف بها دولياً، يجب أن تفي إجراءات إعادة المحاكمة 

ذلك، يجب عة باإلكراه. وإضافة إلى ة، وأن تستبعد أي اعترافات مُنتأز بالمعايير الدولية للمحاكمة العادل
  إجراء تحقيق عاجل ومستقل ومحايد بشأن مزاعم تعرُّضهما للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة

، وإحضار كل من ُيشتبأه بمسؤوليته الجنائية إلى ساحة العدالة، في إطار محاكمات عادلة السيئة
 ودون اللجوء إلى إعمال عقوبة اإلعدام.

 
 وتفضلوا بقبول فائق االحترام 

 



 

 

 معلومات إضافية 

بسلمية في االحتجاجات التي اندلعت في شيراز  وحيد أفكاري وحبيب أفكاري على أنهما شاركا رُيصِ  
، وبين أواخر  2018وبداية يناير/كانون الثاني   2017بمحافظة فارس بين أواخر ديسمبر/كانون األول  

  ،المظالمعن طائفة متنوعة من   المحتجون  . وأعرب 2018وبداية أغسطس/آب  2018يوليو/تموز  
شجبه الصريح لنظام الجمهورية اإلسالمية، الذي  فضتراوحت بين الشكوى من الفقر والفساد إلى الر 

 ". باعتباره "دكتاتورية دينية همالعديد من

وغير ذلك من وثائق قانونية متعلقة بقضيتي وحيد أفكاري  ،وبعد استعراض مستفيض لوثائق المحكمة
سم بالظلم  تتالصادرة ضدهما  تهما واألحكاموحبيب أفكاري، خُلصت منظمة العفو الدولية إلى أن إدان

فقد انتهكت السلطات حقوق وحيد أفكاري وحبيب   .العدالة سوء تطبيق نظامالفادح، وتصل إلى حد 
فع الة من محاٍم  المساعدة الالحق في الحصول على  تشتمل علىالتي  ؛أفكاري في المحاكمة العادلة

، والحق في إبالغهما على الفور بالتهم الُموجهة إليهما، والحق في التزامهما الصمت وعدم مستقل يختاراه 
، وفي حمايتهما من  أمام هيئة قضائية مستقلة ومحايدةقانونية احتجازهما في الطعن في تجريم الذات، و 

يالت الالزمة ، وفي إتاحة الوقت الكافي والتسهضروب المعاملة السيئةالتعرُّض للتعذيب أو غيره من 
الشهود للخضوع استدعاء لوصول إلى األدلة ذات الصلة، وفي الكاملة لمكانية  اإلدفاع، وفي  إلعداد 

عادلة وعلنية أمام هيئة   صحة األدلة، وفي المثول في محاكمةفي الدعوى، وفي الطعن  طرفيستجواب ال
مستقلة ومحايدة، وفي مراجعة محكمة عليا ألحكام اإلدانة والسجن الصادرة ضدهما على نحو  قضائية 

 جدِ ي. 

، وتعر ضا الحقا   2018واعُتِقل وحيد أفكاري وحبيب أفكاري في سبتمبر/أيلول وديسمبر/كانون األول 
المحكمة إنهما تعر ضا   مكتوبة وفيال همايوما  بالترتيب. وقاال في بالغات  35و  12لالختفاء القسري لمدة 

لحظة  منذ لإلدالء بـ "اعترافات"،  على نحو متكرر السيئة المعاملة ضروب للتعذيب وغير ذلك من 
. وأفادا بأنهما احُتِجزا قيد الحبس 2019إتمام مرحلة التحقيقات في أبريل/نيسان  وحتى اعتقالهما 

ل ياالنفراد  ،  العينين عصوباما م، وهللكم والركل والضرب بالِعِصي  واألسالكمرارا  وتكرارا  ، وتعر ضا الُمطو 
عليهم  واالعتداء  وقتلهم اهمتوبسجن أفراد أسر  هماقتلتهديدات ب ووقعا تحت التعذيب النفسي، الذي تضمن

أيضا  إن عناصر االستخبارات كبلوه   أخرى من األذى بهم. وقال حبيب أفكاري  أنماطوإلحاق  جنسيا  
ووفقا    .أنه يختنقالستيكي بطريقة تجعله يشعر وكبغطاء ب ورأسه ، ولفوا وجههبكرسي لعدة أيام متتالية



 

 

، كانت كتف حبيب اليسرى منخلعة ومعصمه  2019أكتوبر/تشرين األول  30لمذكرة طبية رسمية بتاريخ  
  26وفضال  عن ذلك، حاول وحيد أفكاري االنتحار في  مكسورين.يسر وأحد أصابع قدمه األ

؛ وفي كلتا المرتين، لم توفر السلطات له أي نوع  2019أبريل/نيسان   2و 2018أكتوبر/تشرين األول  
، على  أن يتسنى له الشفاءوقاطعوا عالجه بالمستشفى قبل  الكافية من الرعاية الصحية البدنية أو النفسية
ي ن المتكررة بالتحقيق في مزاعم تعذيبهما   الرغم من التحذيرات الطبية المكتوبة. وقوبلت طلبات األأخوأ

 بالرفض والتجاهل.

في   شيرازمة الجنائية الثانية بمحكالحبيب أفكاري أمام  بها  التي ُأدينمن الثماني تهم سبع  جاءت و 
ذات و "أمن القومي"  ، متعلقة بالـ2020شيراز في يونيو/حزيران  ب، والمحكمة الثورية  2019يوليو/تموز  

محكمة  ال بها التي أدانت من الست  تهم خمس  وضعكان  ؛ وكذلكصياغة مبهمة وفضفاضة للغاية
از في شير ب، والمحكمة الثورية 2019الجنائية الثانية في شيراز وحيد أفكاري في يوليو/تموز  

م  . وال تحظى تلك التهم باالعتراف الدولي2020ديسمبر/كانون األول   في  على نحو ُمتسق ، وُتستخدأ
 لتجريم ممارسة الحقوق في حرية التعبير وتكوين الجمعيات أو االنضمام إليها والتجمع السلمي.إيران 

"جنائي" ال يصل إلى درجة "اإلفساد في   ارتكاب سلوكوتتضمن هذه التهم "اإلخالل بالنظام العام" و 
  موظفينإهانة " و"عملهمتأدية التصدي لموظفين عموميين في أثناء "األرض" و"إهانة المرشد األعلى" و

لتجمع والتواطؤ  عموميين خالل تأدية عملهم" و"العضوية في جماعة بغرض زعزعة األمن القومي" و"ا
ضد   واشتملت بعض األنشطة المذكورة في دعوى االدعاء الرتكاب جرائم ُتهدد حياة األفراد وممتلكاتهم".

ي ن في االحتجاجات التي وصفتها   ات الهتافترديد و  " عدة مرات "شاركة على تصرفات سلمية مثل المُ  األأخوأ
  األنشطة األخرى المذكورةوتضمنت  السلطات بأنها "غير قانونية"، وكتابة الشعارات على الجدران.

وي ن في أوقات متفرقة في  دارت  مناقشات مزعومة لعمليات  تنفيذهما  ، حول احتماالت 2018بين األأخأ
دعاء السلطات، إال أنهما لم  ال  وفقا  اإلسالمية،  نظام الجمهورية بهدف محاربة  ات إشعال الحرائق واعتداء

"  ولم ُتقِدم السلطات أي أدلة بشأن هذه االدعاءات، واستندت فقط إلى "االعترافات  هذه األعمال. ُينفِ ذا
 عة منهما قسريا . الُمنتأز 

ي ن جرائم تحظى باالعتراف الدولي سوى  ُتعتبروال  وأ "االشتراك في ة مهت   أي من التهم الُموجهة إلى األأخأ
عاما  من إجمالي فترة    25لمدة  هسجن  عقوبة اتستند إليهي التو قتل" في حالة وحيد أفكاري،  جريمة
سجنه   بررتُ ي التأفكاري، و لة حبيب في حا عمدا  باستخدام أداة حادة"  "إلحاق اإلصابات كذلك ، و العقوبة



 

 

ح بحث منظمة العفو  وض يمع ذلك، و  .المحكوم بها عليه أشهر من إجمالي فترة العقوبة ثماني لمدة
على هاتين التهمتين، وأن المحكمة الجنائية األولى   الدولية أن سلطات االدعاء لم ُتقِدم أي أدلة موثوقة

محكمة الجنائية الثانية في شيراز أدانتا وحيد أفكاري وحبيب أفكاري في الفارس و  محافظة في
، بالترتيب، بارتكاب الجريمتين؛ استنادا  بصورة أساسية  2019ويوليو/تموز  2019أكتوبر/تشرين األول  

رفضها فارس، خالل  قالت المحكمة الجنائية األولى فيو  طأة التعذيب.إلى "اعترافات" ُمنتأزعة تحت و 
واألمر بإجراء   ،الُمنتأزعة منه تحت التعذيب كأدلة إدانة باستبعاد "اعترافاته" ي لطلبات وحيد أفكار 

على منوال ما تعلماه ]من  "أفكاري ُيثيران مزاعم حول تعرُّضهما للتعذيب، نافيد التحقيقات، إنه وأخوه 
 ."زمالئهم[ في السجن، وإنهما يظنان أنه بإمكانهما اإلفالت من العقاب، بإنكارهما للواقع

 

   اإلنكليزيةأو  الفارسية اللغةلغة المخاطبة المفضلة: 

 م لغة بلدكاستخدام  يمكن

 2021 آب /أغسطس 2  في أسرع وقت ممكن قبل:وُيرجى المبادرة بالتحرك 

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

 (المذكر)صيغ  .وحيد أفكاري وحبيب أفكاري : اإلشارة الُمفضلة االسم وصيغ


