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 ن تنفيذ اإلعدام فيهم يضربون عن الطعامإيران: سجناء الرأي والسجناء الذين ينتظرو 

 
مضربون عن  يرانمون إىل األقلية الكردية يف إناً ينتسجي 50ايل أكثر من منظمة العفو الدولية القلق من أن حو  يساور

على استمرار التعذيب واإلعدامات وغريها من االنتهاكات الصارخة حلقوق اإلنسان.  احتجاجاً  يف السجن الطعام حالياً 
 على سالمتهم نتيجة إلضراهبم عن الطعام. القلقبواعث  زدادتو 
 

. وتشري املصادر املوثق هبا إىل أن احملتجني 2008أغسطس/آب  25يف  اإلضراب عن الطعام وقد بدأ عدد من السجناء
ويضم املضربون  ز وأربعة حمتجزين يف طهران.ميه وثالثة يف سّقييف أورو  33نداج، وانسجيناً حمتجزين يف س 15مون اآلن يض

وهناء عبدي ورونق سفر زادة، ومجيعهم سجناء رأي ينبغي  هم زينب ابيزيدي - طاء حقوق املرأةعن الطعام ثالثة من نش
 ابإلعدام عقب حماكمات جائرة. ممن ُحكم عليهم ومثانية سجناء آخرين على األقل –اإلفراج عنهم فوراً ودون قيد أو شرط 

 
إىل وضع حد الستخدام التعذيب وغريه من ضروب سوء املعاملة ضد السجناء وإىل وضع حد ويدعو املضربون عن الطعام 

  أوضا  السجون وإجراء عمليات تفتي  مستقلةنيفوري لإلعدامات واستخدام عقوبة اإلعدام. كما يدعون إىل حتس
النفي الداخلي كطريقة ملعاقبة  للسجون اإليرانية من جانب هيئات وطنية ودولية حلقوق اإلنسان، وإىل وضع حد الستخدام

 املعارضة وإىل وضع حد للتمييز الرمسي ضد أبناء األقلية الكردية، مبن فيهم السجناء.
 

وليس هناك ما يشري إىل أن السلطات اإليرانية ستستجيب ملطالب املضربني عن الطعام برغم أن السجناء وصفوا إضراهبم 
اليوم مل يصدر عن السلطات أي رد فعل على املطالب أو على املضربني عن  عن الطعام أبنه "غري حمدود األجل". وحىت

 الطعام أنفسهم.
 

ن الذين وتعكس مطالب السجناء املشاكل القائمة منذ زمن طويل يف إيران اليت تؤثر على األقلية الكردية والعديد من اآلخري
إيران: انتهاكات حقوق اإلنسان املرتكبة ضد األقلية  ،لدوليةمنظمة العفو ا أو ينتقدوهنا )انظر مثالً تقرير يعارضون السلطات

، 2008الكردية، الصادر يف يوليو/متوز 
-a592-11dd-5e45-http://www.amnesty.org/en/library/asset/MDE13/088/2008/en/d140767b

c739f9b70de8/mde130882008eng.pdf 
 

منظمة العفو الدولية الدعوة إىل وضع حد للتعذيب واإلعدامات وغريها من انتهاكات حقوق اإلنسان يف إيران،  وتواصل
ضد األكراد وأبناء األقليات اإلثنية والدينية األخرى. كما تواصل املنظمة الدعوة إىل اإلفراج الفوري وغري ومن ضمنها التمييز 

http://www.amnesty.org/en/library/asset/MDE13/088/2008/en/d140767b-5e45-11dd-a592-c739f9b70de8/mde130882008eng.pdf
http://www.amnesty.org/en/library/asset/MDE13/088/2008/en/d140767b-5e45-11dd-a592-c739f9b70de8/mde130882008eng.pdf


اإلضراب عن الطعام،   ث حلقوق املرأة الال ي يشاركن السجناء، مبن فيهم الناشطات الثالاملشروط عن مجيع سجناء الرأي
 ك الصادرة ضد املضربني عن الطعام أرسالن أوليائي وأنور حسنيوإىل وقف تنفيذ مجيع أحكام اإلعدام، ومن ضمنها تل

 وكيلي وعلي حيدراين.وفرهاد بناهي وحبيب لطيفي وفرهاد كمانغار 


