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 فراخوان اقدام فوری
 

 جه استت شکنتح انب جاللینزی کرد زندانی 
او را    تا   اند قرار داده شکنجه  ، وی را تحت  خدمات پزشکی   به   ، کرد   زندانی ،  زینب جاللیان دسترسی    از   جلوگیری ، با  ایران مأمورین وزارت اطالعات  

خدمات پزشکی موجب درد    به   زینب جاللیان سی  دستر از    عامدانه این جلوگیری    کنند.   برداری فلیم   دوربین ابل  ر مق علیه خود د   اعتراف« » دار به  وا 

 برد. رنج می   19- مشکالت تنفسی ناشی از کووید از جمله  وخیم سالمتی،    از شرایط است، به ویژه از آن جا که وی    و رنج شدید وی شده 

 

  نید.اقدام شما موثر است؛ به زبان و قلم خودتان نامه بنویسید یا از متن زیر الگوبرداری ک 

 رئیس قوه قضاییه، ابراهیم رئیسی 

c/o Embassy of Iran to the European Union 
Avenue Franklin Roosevelt No. 15 

1050 Bruxelles, Belgium 

 
 رئیسی،جناب آقای 

 

کرد  بودند، مأموران وزارت اطالعات، زینب جاللیان، زندانی    19-گیر کووید های سراسر ایران شاهد شیوع بیماری همهزندان  که   1399اردیبهشت    10از تاریخ  

ها، وی را در حبس انفرادی طوالنی  ند و با نقض اصل ممنوعیت مطلق شکنجه و سایر بدرفتاریاهدر نقاط مختلف کشور منتقل کرد  چهار زندانرا به    ،ایرانی

انتقال به  های پزشکی مناسب،  اند. وزارت اطالعات، دسترسی به مراقبتهای پزشکی کافی و مناسب قطع کردهنگه داشته و عمدا دسترسی وی را به مراقبت

که زینب جاللیان در مقابل دوربین    ستجویانه علیه وی را مشروط به این کرده اقطع اقدامات انتقامزندانی نزدیکتر به خانواده در استان آذربایجان غربی و  

سال گذشته، زینب    ۶  همکاری شود. طی   د و با وزارت اطالعات وارد کنهای سیاسی سابقش اعالم پشیمانی  از فعالیت  کرده، »اعتراف«    خودعلیه  فیلمبرداری  

وی تنها یک مرتبه در  های پزشکی غیرقابل دسترس در زندان محروم شده است.  های خارج از زندان برای دریافت مراقبتجاللیان عمدا از انتقال به درمانگاه

مند شد. با این حال پس از آن وی هیچ گونه  زندان بهره  های پزشکی خارج از از مراقبت  19- و در پی مثبت بودن جواب تست کووید  1399خرداد ماه سال  

شود  می  ش که به گفته وی آنقدر حاد است که مانع از خوابیدن   19-های پزشکی الزم، از جمله برای وضعیت وخیم تنفسی ناشی از کووید دسترسی به مراقبت

 و نیز بیماری شدید چشم، دریافت نکرده است. 

 

های  های حقوق بشری و رسانه، علی جاللیان، پدر زینب جاللیان، توسط مقامات وزارت اطالعات دستگیر شده و در ارتباط با مکالماتش با سازمان1399آذر    9در  

  که   یزد   دوران حبس ابد خود را در زندان ز بعد با قرار وثیقه آزاد شد. زینب جاللیان  خارج از ایران درباره شرایط دخترش تحت بازجویی قرار گرفت؛ او یک رو

و بدون حضور    چند دقیقه  رفظ که   به شدت ناعادالنه  ه جلسه محاکم  یکپس از    حکم او  کند.سپری میاست،  اش  کیلومتر دورتر از محل زندگی خانواده  1۴00

انفرادی    هایلولسدر    هشت ماه او را به مدت    ،زینب جاللیانخودسرانه  پس از دستگیری  العات  ماموران اط   صادر شده است.  برگزار شد،13۸۷وکیل در آذر ماه  

کف پا، ضربات    به زدن    شالق ها شامل  مأمورین اطالعات طی این مدت وی را با انواع شیوه  گفته است که  زینب جاللیان .  حبس کردندو بدون دسترسی به وکیل  

 د. ن داد  مشت به شکم، کوباندن سر به دیوار و تهدید به تجاوز، تحت شکنجه قرار

 

  جبران یافت رد ی ا رب و ا  حق و ده ر زینب جاللیان را فورا آزاد ک، « بازداشت خودسرانه  زمینه  کارگروه سازمان ملل در»  جه به رای تو که با خواهم من از شما می 

های غیرقابل  خارج از زندان برای درمان  مراکز ، شامل انتقال به مناسب کی پزش های از مراقبت  د. تا زمان آزادی وی، زینب جاللیان بای د ین کنی ضم را ت  خسارت 

اش انتقال داده  تر به خانه و خانواده و به زندانی نزدیک   ؛ محافظت شود های دیگر  در مقابل شکنجه و سایر بدرفتاری   ؛ شود مند  بهره   ، دسترسی در داخل زندان 

طرفانه، مؤثر، مستقل و فوری را درباره ادعاهای وی مبنی بر شکنجه و سایر بدرفتاری ها  کنم یک روند تحقیقاتی بی ی من همچنین از شما درخواست م  شود. 

کنم که  اعدام به دست عدالت بسپرید. به شما یادآوری می   جازاتمبه    سل های منصفانه و بدون توه و کلیه افراد مسئول در این زمینه را طی دادگاه کرد آغاز  

قوانین و استانداردهای  شان نافض از عزیزانحمایت در  و دستگیری اعضای خانواده زندانیان صرفا به منظور ایجاد وقفه در کارزارهای عمومی آنان  آزار و اذیت 

 المللی است. بین 

 

   با احترام 
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 اطالعات تکمیلی
 

های  و سالاست  نیز    ه اش محل زندگی خانواد، مأموران وزارت اطالعات زینب جاللیان را از زندان خوی در آذربایجان غربی، که  1399اردیبهشت    10در  

تهران تحویل داده شد. وی طی  دیکی در نز  در ورامینواقع  ری  ده، خارج کردند. روز بعد، زینب جاللیان به زندان شهرکرپیشین حبس را در آن جا سپری  

- ی نفس شده و متعاقبا در درمانگاه زندان به تست کوویدخرداد دچار تنگ  13ها اطالع داد که از  ، به آن1399اش در خرداد ماه  یک تماس تلفنی با خانواده

انتقال وی را به بیمارستانی خارج از زندان    زارت اطالعاتواند  اعالم کرده  به او  جواب مثبت دریافت کرده است. وی همچنین گفت که مقامات زندان  19

، از جمله  19-های مربوط به کوویدزندان منتقل شده و تحت آزمایش نهایتا به بیمارستانی خارج از 1399خرداد   19. زینب جاللیان در است کردهممنوع 

تشخیص داده و   19- هایش قرار گرفت و سپس به زندان بازگردانده شد.  وی بعد از آن اطالع داد که دکتر بیمارستان نیز وی را مبتال به کوویداسکن ریه

هستند. در همان ماه، بازجویان وزارت اطالعات زینب جاللیان را در زندان مالقات کردند    هایش روی ریه  ای هها حاکی از وجود نقاط ابرگونگفته است اسکن

به مراقبتو گفتند   از دسترسی  از خانواده و محروم  این که وی در مقابل دوربین  وی را همچنان در زندانی دور  های پزشکی نگه خواهند داشت مگر 

دست به    ریدر زندان شهر  خود  و در اعتراض به بازداشت  1399خرداد    31د. زینب جاللیان در  کند و با آنان وارد همکاری شو  ابراز پیشمانی  »اعتراف« و

های پزشکی اعتراض کند. در  به مراقبت  اشخواهان انتقال به زندان خوی یا زندان اوین تهران شود و نیز به عدم دسترسین ترتیب، دی باعتصاب غذا زد تا 

شد و از هرگونه تماس با    داری نگه در حبس انفرادی  نزدیک به سه ماه  برای  ل شد و در آن جا ، وی به زندان کرمان در استان کرمان منتق1399تیر ماه    ۵

برقرار کند. طی این تماس که در حضور بازجویان    اشخانوادهتوانست یک تماس تلفنی کوتاه با    1399مرداد    ۷در    م جا. او سراناش محروم ماندخانواده

صحبت کند. وی همچنین    ،یعنی زبان کردی، اشاش به زبان فارسی و نه به زبان مادریاند با خانوادهن دستور دادهصورت گرفت، وی اطالع داد که بازجویا 

،  1399مهر    1های حقوق بشری خارج از ایران در تماس بوده است. در  اند چرا که وی با سازمانخبر داد که بازجویان او را به زندان کرمان منتقل کرده

اش از زندان کرمانشاه خبر داد که همچنان  طور ناگهانی به زندان کرمانشاه در استان کرمانشاه منتقل شد. وی طی تماس تلفنی با خانواده  زینب جاللیان به

اس  اش تموی از زندان یزد در استان یزد با خانواده  1399آبان    20برد. در  اش رنج میاز سرفه، مشکالت تنفسی و تورم چشم مربوط به بیماری چشمی

ان باید خود  جاللینب زی ،هر انتقالبا  است؛    »شکنجه روانی« توصیف کردهنوعی  را به عنوان   مکرر های  جاییبهو جا  انتقاالتزینب جاللیان خود این  گرفت.  

تازه    و  نگهباناناز    جدید  ایعهموجبا م  را ب   ه. زینب جاللیان همچنین اضافه کردداده استیق میطبتزندانیان و سیستم زندان  نتوانسته است  رخی  که 

   اش را حین این انتقاالت با خود همراه ببرد.متعلقات شخصی

 

به نحو خودسرانه    ش با شاخه سیاسی حزب حیات آزاد کردستان )پژاک(ا های سیاسی و اجتماعیدر ارتباط با فعالیت  13۸۶زینب جاللیان در اسفند  

پژاک    بوده است.  کردخودمختاری برای مردم تحقق  همینطور توانمندسازی زنان متعلق به اقلیت کرد در ایران و  های وی متمرکز بر فعالیت دستگیر شد.

اوایل سال    جمهوری اسالمی ایران مخالف    سیاسیزب  حیک   اعدام  به    «محاربه»اتهام    هب  13۸۸است که یک شاخه مسلح نیز دارد. زینب جاللیان در 

هیچ مدرکی مبنی بر ارتباط وی با    چندهرشده است  «  »اقدام مسلحانه علیه نظاممرتکب  کرمانشاه ادعا کرد که وی  دادگاه انقالب    اولمحکوم شد. شعبه  

و سفرهای وی میان ایران و عراق    پژاک   «سیاسی  کادر »وی در  ادعایی  عضویت  به   های مسلحانه پژاک وجود نداشت. با این حال دادگاه با اشارهفعالیت

  «. وکیل زینب جاللیان، مایدن ایق خودداری میحق بیان    کت داشته است که از نیز شرتروریستی    های ر عملیات»چه بسا د  جاللیانزینب  نتیجه گرفت که  

امکان این را  تنها چند هفته پیش از دادگاه  نب جاللیان  زی محروم شد، چرا که از تاریخ جلسه دادگاه اطالعی دریافت نکرد.    از امکان دفاع از وی در دادگاه 

پی دریافت عفو  در    1390شد اما در آذر ماه    د تاییتجدید نظر    ی مرحله  ، حکم اعدام وی در 13۸۸در اردیبهشت    .کند  ن یافت که وکیلی برای خود تعیی

اش به حبس طوالنی مدت  ، امیرساالر داوودی وکیل وی، در ارتباط با فعالیت های حقوق بشری139۸در اردیبهشت  یافت.    فی فخرهبری به حبس ابد ت

قوقی هستند، از جمله  اش در پیگیری پرونده وی تنها و بدون مشورت حو خانواده محکوم شد و از آن تاریخ زینب جاللیان دیگر هیچ وکیلی نداشته است

و    19-با شیوع کووید   تبطرمهای  های خارج از زندان برای معالجه. توانایی این خانواده همچنین به دلیل محدودیتبرای درخواست انتقال وی به درمانگاه

 ش از پیش تضعیف شده است.به دور از مکان سکونت این خانواده، بی  ختلفمهای نیز در اثر انتقال وی به زندان
 

آزاد کند، چرا که وی صرفا به    فوراایران خواست که زینب جاللیان را  حکومت  از    « بازداشت خودسرانه  زمینه کارگروه سازمان ملل در»،  139۵در فروردین  

با شاخه غیر نظامی پژاک« دستگیر شده    ...  سیاسی  فعالیت  « و »به عنوان یک فعال سیاسی اجتماعی  حقوق زنان کرد  دفاع از در    هایش»فعالیتخاطر  

زینب  این کارگروه اظهار کرد که    یرد.گقرار می  زادی ارتباطات آآمیز از حق آزادی بیان و  استفاده مسالمتها در چارچوب  کید کرد که این فعالیتو تا  است 

، غیر  بیرحمانهها یا رفتارهای  شکنجه و سایر مجازات  نوعیتمقض اصل مبا وی ن  گرفته  های صورتاز حق دادرسی منصفانه محروم شده و رفتارجاللیان  

 ت.  بوده اس   ذیلیریا تانسانی  

 

موجب »رنج و درد شدید«    ،چه این محرومیت عامدانه صورت بگیردبه زندانیان شکنجه محسوب می شود چنان  کیزشپمراقبت های    ائهار امتناع مقامات از  

 .ودعمال شابعیض یا هر دلیل دیگر مبتنی بر هرگونه ت« »اعترافگرفتن ظیر مجازات، اجبار یا تهدید، فی ن ظور اهداو به من، شود


