
إيرانوحيد أفكاري

تعّرض للتعذيب وُسجن 
ظلًما بسبب االحتجاج



ينتمي وحيد أفكاري إلى أسرة مترابطة. وهو 
يهوى القراءة، والغناء، والرقص في المنزل مع 

شقيقيه حبيب ونويد.

وفي األعوام 2016 و2017 و2018 شارك وحيد، 
ونويد، وحبيب سلمًيا في االحتجاجات التي جرت 
في مدينة شيراز – التي يأتون منها – حول عدم 
المساواة والقمع السياسي. وفي 17 سبتمبر/

أيلول 2018، ُألقي القبض على وحيد ونويد في 
منزلهما بسبب االحتجاج. وُقبض على حبيب بعد 

ثالثة أشهر.

واحتجزت السلطات اإليرانية األشقاء الثالثة في 
الحبس االنفرادي، وعّرضتهم للتعذيب، وأرغمتهم 

على "االعتراف" بجرائم قالوا مراًرا إنهم لم 
يرتكبوها. وفي إنكار فادح للعدالة ُأدين األشقاء 

بتهم ذات دوافع سياسية انطالًقا من مشاركتهم 
السلمية في االحتجاجات. كذلك ُأدين وحيد ونويد 

أيًضا بتهمة ال أساس لها تتعلق بقتل مسؤول 
أمني. وحكمت السلطات ظلًما على نويد 

باإلعدام، وعلى حبيب ووحيد بالسجن عشرات 
السنين و74 جلدة لكل منهما.

وُنقل األشقاء الثالثة إلى زنازين الحبس االنفرادي 
في سبتمبر/أيلول 2020. وفي 12 سبتمبر/

أيلول 2020، ُأعدم نويد سًرا بدون سابق إنذار له أو 
ألسرته أو لمحاميه. وأثار إعدام نويد موجة غضب 

عارمة في إيران وفي شتى أنحاء العالم، وأدى إلى 
تصعيد الحمالت من أجل حبيب ووحيد. وقد ُأطلق 
سراح حبيب من السجن في مارس/آذار 2022 بعد 

أن أمضى 550 يوًما في الحبس االنفرادي.

وتظل السلطات تحتجز وحيد بقسوة في الحبس 
االنفرادي منذ سبتمبر/أيلول 2020، وتعزله 

بالكامل عن السجناء اآلخرين، لمعاقبته على عدم 
انصياعه لطلباتها باإلدالء بتصريحات علنية ضد 
األشخاص الذين طالبوا في إيران وحول العالم 

بالعدالة ألسرته.

طالبوا إيران باإلفراج عن وحيد أفكاري

 اكتبوا إلى 
السلطات اإليرانية

طالبوها بإطالق سراح وحيد أفكاري ألنه محتجز 
تعسفًيا، وإلغاء اإلدانات واألحكام الجائرة الصادرة 

بحقه، ووضع حد لحبسه االنفرادي، وتقديم الرعاية 
الصحية الوافية له بانتظار اإلفراج عنه.
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المخاطبة: السيد المحترم

 بّينوا لوحيد أفكاري 
أنه ليس وحيًدا 

أرسلوا رسائل الدعم إلى وحيد على وسائل 
التواصل االجتماعي، مع ذكر اسم سعيد، شقيق 

وحيد في المنشور

instagram.com/saeed_afkariii/ :إنستغرام
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