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 فراخوان اقدام فوری

 در خطر است  یاوغالنحامد قره  سالمت زندانی عقیدتی

  و  عوارض دچار   ، های تخصصی به وی های پزشکی به دلیل خودداری مستمر مقامات از ارائه دارو و مراقبت   ، ی دت ی عق  ی زندان   ، ی اوغالن حامد قره 

اش  ماه حبس   ک ی سال و    1۴حکم  از    او   درخواست تجدیدنظر خواهی   . کنند صرعی بروز می   خطرناک   های تشنج   از پیش    که شده است  عالئمی  

 و شرط آزاد شود.   د ی و بدون ق فورا    د ی با   ی اوغالن حامد قره .  شد   ثبت کشور    ی عال   وان ی د   در   1399بهمن    ۵  خ ی در تار را  

 .ید کن   ی الگوبردار   یر از متن ز   یا   یسید اقدام شما موثر است؛ به زبان و قلم خودتان نامه بنو 

 ریاست قوه قضائیه، آقای ابراهیم رئیسی 
c/o Embassy of Iran to the European Union 

Avenue Franklin Roosevelt No. 15, 1050 Bruxelles, Belgium 

 
 جناب آقای رئیسی،

 
  یپزشک  ی به مراقبت ها، نیاز فوری  صرع  یماریب   برای یک نوع جدی شود،  یم   ینگهدار  هیاروم  یساله که در زندان مرکز  3۴  یدتیعق  ی ، زندان یاوغالن حامد قره

، مقامات  1399  ریت  ۷  خی در تار   یو  ی ری. از زمان دستگمنجر شودخطرناک    ی هاتشنجبه  تواند    ی م  ،بیماری او، چنانچه تحت درمان قرار گیرد  ودارد  تخصصی  

از انتقال    ن یاند. مقامات همچنکرده  یاند، خوددارداده  لیو به زندان تحو   یدار ی اش به طور منظم خرکه خانواده  یشده به و   زیتجو   ی زندان از دادن داروها

اند.  امتناع کردهدریافت کند، بار    ک یماه   ۶هر    به طور مرتب   که او باید  مغز و اعصاب  نات یمعا   برای انجامدر خارج از زندان   یتخصص  یمرکز درمان   کی به    یو

  یخانواده و  به  در خارج از زندان  یبرد. متخصصان پزشکیرنج م  یعضالن ضعف  ، سردرد و  بیحالی  جه،یسرگبه طور مکرر از  در حال حاضر    یاوغالن حامد قره

و احتماال   ید منجر به عوارض جدنتوان یم تشنجیکند و این حمالت او را تهدید می  های خطرناکتشنجخطر بروز عالئم،   نیا  با توجه بهاند که هشدار داده

او را ندارد،    تی درمان وضع  یگفته است که تخصص الزم برا  یوغالن ابه حامد قره  ید. پزشک زندان در موارد متعددن شو   یمغز  بیاز جمله آس  ری ناپذبرگشت

 کرده است.  قصور خارج از زندان  یمرکز تخصص کی عزام او به در ارجاع پرونده وی به مقامات برای ا اما 
 

به    د،یبه طول انجام  قه یدق  10جلسه دادگاه بود و تنها    ک یناعادالنه که شامل    ی دادرس  ک ی پس از    1399  آذررا در    یالن غاوحامد قره  ه، یانقالب اروم  دادگاه

است   فضای مجازی   در ی الن غاوحامد قره های نوشته  هبه آن اشاره کرددر صدور این حکم از جمله مواردی که دادگاه ماه حبس محکوم کرد.  کی سال و  1۴

  ران یخلق ا   نی مقامات، هواداران سازمان مجاهد  ادعای که طبق    یبا افراد  یارتباط و   همینطور   و  کرده متهم    ی را به فساد مالجمهوری اسالمی  رهبر    در آن  که 

  ه یدر عراق در ژانو   کا یآمر   توسط پهپادهایه  ک)  ی مان یقاسم سل  ، و فرمانده سپاه پاسداران  ایران   جمهوری اسالمی رهبر    تصاویررا به پاره کردن    ی و  و  اند بوده

  ه یعل  غی، »تبل  «یبه رهبر  نی»توه  نسبت داده شده عبارتند از   ی الن غاوحامد قره  عناوین اتهامی که توسط دادگاه به.  اندهکرد  ک«ی »تحر  ( کشته شد  2020

را که    «یفاتخود را در دادگاه رد کرد و »اعترا  ه یزند«. او اتهامات عل  ی مسلحانه م  ام یدست به ق  ی اسالم  ی نظام جمهور ه یکه عل  یدر گروه  تی نظام« و »عضو

حکم    الملل نگران است کهنیوابق مقامات، عفو ب ، پس گرفت. با توجه به سبود  از او گرفته شده  لیبه وک  یو بدون دسترس  یتحت شکنجه روان   یبه گفته و

.   کنندیم تیحما   خلق  نیدر خارج از کشور از سازمان مجاهد  وی خویشاونداناز  تن دواین موضوع باشد که  هچنین مرتبط با یالن غاوحامد قرهصادره علیه  

 ثبت کرد. 1399بهمن  ۵را در تاریخ خواهی خود تجدیدنظر درخواستاو 
 

اند. زندان  کرده  دیتهد   یو جنس  یک یزیف  های لهرا به حم یاند و ومحکوم شده  آمیزخشونتکه به جرائم شود  نگهداری می یان یزندان در کنار  ی  قره اوغالن   حامد 

 بخوابد.   نیزم ی دارد و او مجبور است رو تیجمع تیاز ظرف شتریب 
 

آزادی  حق  و    انی ب   ی از حق آزاد   ز ی آم به خاطر استفاده صلح   تنهااست که    ی دت یعق   ی زندان   ک یاو    را ی ز  د، ی را آزاد کن   ی اوغالن خواهم حامد قره ی از شما م   من 

در    ازی مورد ن   پزشکی  ی ها مراقبت و    یپزشک   یداروها به    یو مداوم و   یفور   یکه دسترس   دی حاصل کن   نانی اطم   ،ی شده است. تا زمان آزاد   یزندان   ارتباطات

اند،  ه محکوم شد   آمیز شونت که به جرائم خ  ی ان ی و جدا از زندان   ی بهداشت   ط ی شرا  ه ی و مطابق با کل   مناسب   شرایط در    ی فراهم شده است، و و   ندان خارج از ز 

 . شود ی م   ینگهدار 
 

 با احترام 
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  اطالعات تکمیلی

.  برده شد  هیبه بازداشتگاه وزارت اطالعات در اروم  و  شد  ریدستگ  یغرب   جانیاستان آذربا   ،هیتوسط وزارت اطالعات در اروم  1399  ریت  ۷در    یالن اوغحامد قره

منبع   ک ی. به گفته  دش  لمنتق  هیاروم  یو سپس به زندان مرکز  ه نگهداری شد  ،لشیبه خانواده و وک  یبدون دسترس  ،یدو هفته در سلول انفراد  به مدت  او

ی مستمر از الفاظ  استفاده  قرار گرفته است از جمله  یبا هدف گرفتن »اعترافات« اجبار  یروان   یها، تحت انواع شکنجهیانفراد  دوران حبسدر    یآگاه، و

،  های خودبه دارو  ی از دسترس  نی او همچن.  ایی شودوی رسانه  پرونده  اگر  ژهیمادرش، به و   قتلبه    د یبه اعدام و تهد   د یتهد   ، های رکیکتحقیرآمیز و دشنام

د  احضار کردن   ییبازجو  یرا برا  یمادر و خواهر و  ،یالن اوغحامد قره  یریوزارت اطالعات چند ساعت پس از دستگماموران  محروم شد.    یعیتازه و نور طب  یهوا

اخراج از شغل  را به  مادرش د،  نکنن  «نیتوه»رهبر  و    «ی»مقدسات اسالمبه    مبنی بر اینکه کردند    ی انامهتعهد  یها را مجبور به امضاآن  در جریان بازجویی،و  

خانواده  چندین بار   همچنین  ن وزارت اطالعاتبازجویا صحبت نکنند.   شانعزیز  در خصوص بازداشت  یدادند که با کس  هشدار  هابه آنو    ،کردندمعلمی تهدید

تن از  دو  ، به این موضوع اشاره کردند کهبه خانواده اهانتزدن و   ادیخلق متهم کردند و ضمن فر  نی را به در تماس بودن با سازمان مجاهد یالن اوغحامد قره

  خلق   نی مجاهد  سازمان  از   تیحما   ادعای  وستهیپ  ی الن اوغحامد قرهکنند. خانواده  یم  تی حما  خلق  نی در خارج از کشور از سازمان مجاهد  ها ان آنشاوند یخو

 اند.را رد کرده بستگان مورد اشاره مقامات و ارتباط با  
 

بسته   یپشت درها  1399مهر    ۷جلسه بود که در  کی   کل محاکمه تنها به شدت ناعادالنه بود.    ه یدادگاه انقالب در اروم  2در شعبه    یاوغالن حامد قره  محاکمه 

و فقط    لیتشک انجام  قهیدق  10شد  دفاع  ی. قاضدیبه طول  قطع مداوم  مأم  تیحما   ،یاوغالن حامد قره  تیابا  اتهامات  از  و    یو  هیعل  یاطالعات  ورانآشکار 

و این مالقات    در زندان مالقات کند   لشیکرد با وک  دایاجازه پ  بارکیفقط    یاوغالنرا نشان داد. حامد قره  اشیطرف  یخواندن او، خصومت و عدم ب  ست«ی»ترور

  1399آذر  9. در اندهکرد یخوددار یحکم به و ی. مقامات از ارائه نسخه کتبصورت گرفت حضور مقامات زندان و اطالعاتو در  از محاکمه شیچند هفته پ

  و   تیاز محکومکه    کند  دییتأی خود  امضا  با درج  تا  و سپس از او خواستند  اندازدیب   شبه حکم  سریع  یبه او فرصت دادند تا نگاه  قهیها تنها چند دقآن

 خود مطلع شده است.   مجازات
 

در    ی بیماری سابقه  لیبه دلاو    نکهی. با وجود اشد  نفس و تب   یخشک، تنگی  هاسرفه  شامل  19  د یو عالئم کو  دچار   ی ، حامد قره اوغالن 1399  ور یشهر   اوائل

  زندان به او دادند و   بهداری   را در  یاناشناخته  یداروها  تنها  ها آن  ؛ انجام ندادند  یصیتشخ  ش یآزما   زندان   سئوالنمرگ بود، م  ای   عوارض جدی معرض خطر  

 بازگرداندند. حبس بود، که در آن همان اتاق پر ازدحامی او را به  سپس
 
برا  یعضو آن است، حق هر شخص  ران ی که ا  یو فرهنگ  یاجتماع  ،یحقوق اقتصاد  ی المللنیب   ثاقیم باالتر  ی دسترس  ی را    تیبه رسمسالمتی  سطح    نیبه 

  انیبه زندان   دی ها باآمده است که زندان  «ماندال  نیقوان « موسوم به »انیرفتار با زندان   یسازمان ملل برا  حداقلی   استاندارد  قوانینمجموعه »شناسد. در  یم

یا    یتخصص  هایدرمانبه    از یکه ن   ی ان یشده است که »زندان   ی نیب شیماندال پ  ن یارائه دهند. در قوان   گان یو را  ضیرا بدون تبع  مناسبت  ی شکپز  ی هامراقبت

  دیشود و نبا   رفتهگ   پزشکیتوسط متخصصان    دیفقط با   ینیبال  ماتیمنتقل شوند« و تصم  یشهر  یهامارستانیب   ای  یبه موسسات تخصص  دی دارند با  جراحی

به    یپزشک  یهااز ارائه مراقبت  عمدا  یران یرا مستند کرده است که مقامات ا   یموارد متعدد  المللنیرد شود. عفو ب   ای گرفته    دهی ناد  زندانمسئوالن  توسط  

درد و رنج    این رفتارهای پر از آزار،که  جا  از آنموارد،    یاند. در برخها را به خطر انداختهآن  یسالمتو  جان  بدین ترتیب،  اند و  امتناع کرده  یدتیعق  انیزندان 

الملل اعالم  عفو بین،  صورت گرفته است  هااز آن  ی»اعترافات« اجبار  اخذ  ای   زندانیان   ر یتحق  ای   ارعاب   تنبیه،  با هدف  تحمیل کرده و  انیبه قربان   ی رادی شد

 . اندکرده است که مقامات مرتکب شکنجه شده

 

به شکل   یاسیآرمان س  ا ی دهیهرگونه ا   ج ی و ترو  غیمقامات و حق تبل  ت یمورد حما   ی اسی س  ، یشامل حق انتقاد از نظام اجتماع انیب  یو آزاد  ده یعق  یآزاد  حق

بیان    خاطر به  تنها  و مجازات افراد    ب ینباشند. تعق  یورزخشونت  ا ی  یگذارضیمحرک تبع  یپراکنمدنظر مبلغ نفرت  ی هادهی که ا  ی است، مادام  زیآممسالمت

  یحقوق مدن   ی المللنیب  ثاقیدر م وق حق  ن ی. ا بیان استآزادی  شود، نقض جدی حق آزادی عقیده و  های سیاسی« تلقی میبه شخصیت  ی که »اهانتاظهارات

 است.    شده نیآن است، تضم یاز اعضا ز ین  ران ی که ا  ،یاسیو س
 

بازجویی و بازداشت  ،  مورد آزار و اذیتخلق    نی مجاهدسازمان  با    هاخویشاوندان آن  مفروض  ای   یواقع  افراد را به خاطر ارتباط  در گذشته بارها  یران ی ا  مقامات

.  دادانجام می  مسلحانه   ی هاتیفعال  یاسالم  ی جمهور  هی خود در عراق عل  گاهیخلق از پان  ی مجاهدسازمان  ،  میالدی  1990و    1980  یها. در دههاندقرار داده

  ه یبه بعد، اتحاد   2008از سال  .خلع سالح شد آمریکا متحده االتیا   توسط 2003نظامی آمریکا به عراق در سال میالدی   ملهسازمان سرانجام پس از ح  نیا

از  خلق را  ن یمجاهد  سازمان  و بر این اساس،  ست ین   رانیا حکومت مسلحانه با  ی مقابله ر یدرگ ا ی  یحام گر ی داند که این سازمان پذیرفته ها دولت گر ی اروپا و د

 اند.هخارج کرد «یستی»ترور هایازمانفهرست س 

 

 


