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تحرك عاجل 
 مدّون إيراني ف حالة حرجة

 ل زال سجي الرأي والدون اليراني، حسي روناغي مالكي، ف حالة حرجة ف سجن إيفي بطهران عقب إنهاء إضابه عن الطعام.
وهو بحاجة ماسة الن للحصول عل الرعاية الطبية التخصصة غي التوفرة ف السجن.

ًا كان قد بدأه ف 28 إضابا عن الطعام استمر حسي روناغي مالكي سبتمب/ أيلول الجاري، أنهى 5وف  ًا9 يوم   أغسطس/ آب الاض احتجاج
 عل رفض السلطات منحه إجازة مرضية، ومعاملتهم القاسية للسجناء السياسيي، وإهمالهم لرعاية السجناء وسلمتهم.  ويعاني حسي من
 مشاكل صحية متفاقمة ف الكل والجهاز الهضمي والمعاء والثانة والقلب جراء التعذيب الذي يزعم أنه قد تعرض له ف الحجز.  ولقد سبق

 وأن تم استئصال إحدى كليتيه.  ومن الجدير ذكره ف هذا القام أن الرافق الطبية التوفرة ف سجن إفي ليست مزودة بالعدات اللزمة لعلج
الشاكل الصحية العقدة التي يعاني حسي منها.

 وأشار حسي روناغي إل أن أحد أسباب وقف إضابه عن الطعام ُيعزى إل صحة والدته، زليخة موسوي، التي أخذت بالتدهور عقب أن أعلنت
ًا عل رفض السلطات إخلء سبيل ابنها.  ولقد كان إضاب حسي عن20هي الخرى إضابا عن الطعام بتاريخ    أغسطس/ آب الاض احتجاج

 الطعام مناسبة لعشات السجناء السياسيي ومئات الصحفيي والكاديميي والناشطي الدنيي والسياسيي والحقوقيي كي يقوموا بإرسال
 رسائل إل السلطات اليرانية، مطالبي فيها بإخلء سبيل حسي روناغي.  كما قام الرئيس اليراني السبق، محمد خاتمي، بكتابة رسالة يطالب

فيها حسي بإنهاء إضابه عن الطعام، وعب خللها عن قلقه حيال استمرار فرض القيود والعقبات عل الشعب اليراني حتى اليوم.

ُتقل ف    عقب الضطرابات التي اندلعت عل إثر نتائج انتخابات الرئاسة الثية2009 ديسمب/ كانون الول 13وكان حسي روناغي مالكي قد اع
  سنة صدر بحقه بتهم تتضمن "النتساب لعضوية مجموعة غي15.  ويمض حسي الن حكما بالسجن 2009للجدل ف يونيو/ حزيران 

 قانونية عل شبكة النتنت العروفة باسم (إيران بروكس)"، و"نش دعاية مغرضة ضد النظام" و"الساءة إل الرشد العل" وذلك عل خلفية
القالت التي نشها ف مدونته عل ما يظهر. 

ًا بالفارسية أو العربية أو النكليزية أو بلغتكم الخاصة، عل أن تتضمن ما يل:  ُيرجى كتابة مناشداتكم فور
ًا ودون شوط بوصفه سجي رأي محتجز ل لشء سوى لمارسته  مناشدة السلطات اليرانية كي تخل سبيل حسي روناغي مالكي فور

حقه ف حرية التعبي عن الرأي وتشكيل الجمعيات؛ 
ومناشدتها أيضا كي تحرص عل حصوله بأسع وقت ممكن عل الرعاية الطبية التي يحتاج، بما ف ذلك السماح له بالحصول عل إجازة 

مرضية، ومعاملته بشكل إنساني ف جميع الوقات؛
ودعوة السلطات إل التحقيق ف مزاعم التعذيب فورا وبشكل محايد، ومقاضاة كل من تثبت مسؤوليته عن ارتكاب ذلك، مع مراعاة العايي 

الدولية ف مجال ضمان الحاكمات العادلة.

 إل: 2013 أكتوبر/ تشين الول 18ُيرجى إرسال الناشدات قبل 
الرشد العل للجمهورية السلمية

آية الله السيد عل خامنئي
مكتب الرشد العل 

شارع الجمهورية السلمية – نهاية شارع
شهيد خشفار دوست

طهران، الجمهورية السلمية اليرانية

رئيس السلطة القضائية
آية الله صادق لريجاني  

إل عناية مكتب العلقات العامة 
،2 تقاطع شارع عزيزي 4

طهران، الجمهورية السلمية اليرانية
  info@dadiran.irالبيد اللكتوني: 

ونسخ إل: 
أمي عام الجلس العل لحقوق النسان

محمد جواد لريجاني 
الجلس العل لحقوق النسان

عناية مكتب رئيس جهاز القضاء
شارع باستور، فال عس أفينيو
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 info_leader@leader.irالبيد اللكتوني: 
Call on #Iran leaderتويت: 

@khamenei_ir to release Reza 
Shahabi

الخاطبة: سماحة الرشد ألعل  

FAO Sadegh Larijani(الوضوع
 الخاطبة: عطوفة رئيس الجهاز القضائي

جنوب الصح الجمهوري
طهران، الجمهورية السلمية اليرانية

-info@humanrightsالبيد اللكتوني: 
iran.ir 

FAO Mohammad Javad Larijani(

 كما يرجى إرسال نسخ من الناشدات إل المثلي الدبلوماسيي اليرانيي العتمدين ف بلدكم. ويرجى إدخال العناوين الدبلوماسية
الحلية أدناه:

.الخاطبة     عنوان البيد اللكتوني     رقم الفاكس     3العنوان      2العنوان      1العنوان      السم

ًا، فيجى التنسيق مع مكتب فرعكم قبل إرسالها.  هذا هو التحديث الول عل التحرك العاجل رقم  أما إذا كنتم ستسلونها بعد التاريخ الذكور آنف
ُيرجى زيارة الرابط اللكتوني التال:236/13  www.amnesty.org/en/library/info/MDE13/035/2013/en .  لزيد من العلومات، 

.
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تحرك عاجل 
مدّون إيراني ف حالة حرجة

معلومات إضافية

 بمناسبة إنهاء إضابه عن الطعام، كتب حسي روناغي مالكي رسالة وجهها إل الشعب اليراني من داخل سجن إيفي.  ونورد أدناه جزءا من
ُترجمت إل النكليزية عل موقع: ) : /http://lalehsr.wordpress.com رسالته الذكورة (

أيها الشعب اليراني الكريم؛ 

ًا عل إهمال السؤولي القصود2013 أغسطس/ آب 9 كنت قد قررت ف ذذذأنا سيد حسي روناغي مالكي،؛    بدء إضاب عن الطعام احتجاج
 لصحة السجناء السياسيي وسجناء الرأي، والتقاعس عن تلبية الحتياجات الطبية للمرض من الساجي، وجراء تنامي الضغوط عل أستي،

ًا وبشكل غي قانوني إل مرافق احتجاز سجون دون العايي العتمدة، وحبسهم رفقة الجرمي، واحتجاز عدد من السجناء  ونقل السجناء تعسف
ًا ف أن يطلع ًا عل القمع وعدم احتام القانون – وذلك طمع  بمعزل عن العالم الخارجي دون ورود أية أخبار عن حالتهم، وكذلك احتجاج

 الجمهور عل تلك الوضاع، ويلتزم السؤولون الدركون لسؤولياتهم بالستماع لا لدينا من تظلمات.  وأثناء ذلك، قامت والدتي وعدد من
 الصدقاء بمساندتي من خلل قيامهم بالضاب عن الطعام أيضا بحيث تزيد قوتنا لنكون صوت البرياء الذي يكشف انتهاكات حقوق النسان

التي يتعرض السجناء لها؛ 

  إل تدهور الحالة الصحية لوالدتي جراء مساندتها إياي ف هذا السار كما عهدت فيها عل الدوام، وخشية الطباء عل عدم إمكانيةذذذذذذذ
ًل عند رغبة سيد محمد خاتمي وابنتا موسوي العزيزتي، ورفاقي الكارم ف الزنزانة، وسجناء الرأي  تلف التلف الذي قد يلحق بجسدي، ونزو

ذذوالسجناء السياسيي وعائلتهم وأمهات وعائلت شهداء المة، والناشطي والفناني والصحفيي والدونيي والمهات الثكال،   ذذذذذذذ
ذذلتعاطف الصدقاء والعارف والواطني وإشفاقهم،  ًا معي أمام السفاراتذذذذذذ   للصدقاء والواطني الذين أضبوا عن الطعام تضامن

 اليرانية ف مختلف البلدان، وتعاطف الجتمع الدني الواضح والجل، والحركة الخضاء التي ل زالت عل قيد الحياة، وروح الشعب اليراني
ًا عل بدئه. 28 إنهاء إضابي عن الطعام بعد ذذذذ ذذذذذالسالم والتعاطف؛   يوم

 وبما أن أحد أهداف عندما بدأت الضاب عن الطعام كان يتمثل ف القيام بحمل صوت سجناء الرأي البرياء إل آذان السؤولي ومسامع الشعب،
 والحتجاج عل انعدام القانون وانتشار الظالم بحق السجناء، ورفع وعي الرأي العام حيال القمع الذي تواجهه أستي، فيسني عل الرغم من

ًا بشكل خطي.  اعتلل صحتي ووهن جسدي، أنني قد تمكنت من سلوك هذا الطريق الصعب عل الرغم من تضري جسدي

 إن قيامي بإنهاء إضابي عن الطعام ل يؤش إل نهاية الطالب الشوعة، ول إل وقف العتاض عل الوضع الراهن؛ وسوف استمر ف
ّلت بي جراء احتجازي.  وآمل أن يلتفت  احتجاجي ف سجني من خلل رفض تناول أدويتي وذلك عل الرغم من المراض الخطية التي أ

 السؤولون إل محنة السجناء السياسيي وعائلتهم، وأن يقروا بأن ظروف السجن غي مواتية لشخص يشكو الكثي من المراض، وأن يتوقفوا
عن تعريض حياة السجناء السياسيي الرض للخطر من خلل تجاهل حالتهم.

 وف الختام، وإذ أطلب من والدتي والصدقاء أن ينهوا إضابهم عن الطعام أيضا، فأود أن أؤكد أنه ف حال حصول أي عارض أو حادث أو
 مكروه ل جراء إصار السلطات عل إبقائي ف الحبس، وهو ما احتج عليه برفض تناول الدواء، فإن السؤولية الكاملة سوف  تقع حينها عل

ًا بائسة ل ولغيي من السجناء. عاتق السلطات القضائية والسؤولي الذين خلقوا بإهمالهم ظروف

السم: حسي روناغي مالكي 

http://lalehsr.wordpress.com/


الجنس: ذكر 
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