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Vahid Afkari pochodzi ze zżytej ze sobą 
rodziny. Lubił czytać, śpiewać i tańczyć  
w domu ze swoimi braćmi Habibem i Navidem.

W latach 2016, 2017 i 2018 Vahid, Navid  
i Habib pokojowo protestowali w ich rodzinnym 
mieście Shiraz przeciwko nierównościom  
i represjom politycznym. Za udział  
w protestach wszyscy zostali aresztowani. 
Vahid i Navid w swoim domu, 17 września 
2018 roku. Habib – trzy miesiące później. 

Irańskie władze przetrzymywały trzech braci 
w odosobnieniu. Byli torturowani i zmuszani 
do „przyznania się” do przestępstw, których 
popełnieniu wielokrotnie zaprzeczyli. Bracia 
zostali skazani na podstawie zarzutów 
motywowanych politycznie, bo uczestniczyli 
w protestach. Co więcej, Vahida i Navida 
bezpodstawnie oskarżono i niesłusznie 
skazano także za zabójstwo funkcjonariusza 
służb bezpieczeństwa. Navid otrzymał 
wyrok śmierci. Habib i Vahid usłyszeli wyrok 
kilkudziesięciu lat więzienia i kary 74 batów.

 
 
 

Trzej bracia zostali przeniesieni  
do więziennych izolatek we wrześniu  
2020 roku. 12 września Navid został stracony  
w tajemnicy, bez żadnego ostrzeżenia.  
Nikogo nie uprzedzono. Ani jego rodziny,  
ani prawników, ani jego samego. Egzekucja 
Navida wywołała oburzenie w Iranie  
i na całym świecie oraz doprowadziła  
do zintensyfikowania działań kampanijnych 
wspierających Habiba i Vahida. Habib 
został zwolniony z więzienia w marcu 2022 
roku, po spędzeniu 550 dni w izolatce.

Władze przetrzymują Vahida w izolatce 
od września 2020 roku. Jest całkowicie 
odseparowany od innych więźniów.  
To kara za jego nieugiętość. Vahid  
nie ulega żądaniom władz, by publicznie  
wygłosił oświadczenia przeciwko ludziom  
w Iranie i na całym świecie, którzy domagali 
się sprawiedliwości dla jego rodziny.    

Wezwij Iran do uwolnienia Vahida Afkariego.

NAPISZ DO WŁADZ IRANU 
Wezwij do uwolnienia bezprawnie zatrzymanego Vahida 
Afkariego, unieważnienia niesprawiedliwych wyroków  
i kar, a także zakończenia jego izolacji i zapewnienia mu 
odpowiedniej opieki medycznej do czasu jego uwolnienia. 

Ważne: nie umieszczaj na kopercie symboli Amnesty 
International (naklejek, rysunków)

J.E. Ambasador Hossein Gharibi 
Ambasada Islamskiej Republiki Iranu 
ul. Królowej Aldony 22 
03-928 Warszawa 
E-mail: secretary@iranemb.pl 
Strona internetowa: https://warsaw.mfa.ir/en 
Zwrot grzecznościowy: Wasza Ekscelencjo (jeśli piszesz  
list po angielsku: Your Excellency) 

Head of Iran’s Judiciary 
c/o Embassy of Iran to the European Union 
Avenue Franklin Roosevelt No. 15 
1050 Brussels  
Belgium 
Zwrot grzecznościowy: Dear Sir (jeśli piszesz list  
po polsku: Szanowny Panie)
Instagram: instagram.com/ejeii_org/
Twitter: Kieruj wiadomości do Najwyższego Przywódcy Iranu 
--> @khamenei_ir  

POKAŻ VAHIDOWI AFKARIEMU, 
ŻE NIE JEST SAM  
Wyślij wiadomość z wyrazami wsparcia dla Vahida  
w mediach społecznościowych, oznaczając w swoim poście 
brata Vahida – Saeeda. 

Instagram: @saeed_afkariii  

Twitter: @akfari_saeed 
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