
 اقدام فوری

 های پزشکی فوری نیاز داردپژوهشگر زندانی به مراقبت
تر، زندان در دسترس نیست. پیش نیاز دارد که در های پزشکی و تخصصی فوریسوئدی، به مراقبت-احمدرضا جاللی، پژوهشگر ایرانی

مصداق  ،المللیقوانین بین بر اساس ،مشروط کرده بودند. این اقدام به او پابند وزنجیر و دستبند به بستن را  به بیمارستان وی اعزام مسئوالن

ی او زیر شکنجه گرفته که به گفته« اعترافاتی»ای به شدت ناعادالنه و با استناد به است. احمدرضا جاللی در پی برگزاری محاکمهرفتار ترذیلی 

 .به اعدام محکوم شده است شده بودند

 

 .کنید یالگوبردار یراز متن ز یاو  یسیدبه زبان و قلم خودتان نامه بنو؛ است موثراقدام شما 
 دادستان کل تهران، علی القاصی مهر

 دفتر دادستانی

خرداد 15نبش میدان   

 تهران، ایران

 محترم تهران،، دادستان جناب آقای علی القاصی مهر

 

ای که به آن نیاز ندارد محروم شده پزشکی تخصصی و فوری هایمراقبتدسترسی به از اوین تهران  ی در زندانزندان ، پزشک و پژوهشگراحمدرضا جاللی

زمستان ی پزشکی که اوایل ست. به گفتهشده ا های سفید خون مبتالکه او به کمبود گلبول هدر سال گذشته، سه آزمایش خون جداگانه نشان داداست. 

با در بیمارستانی بیرون از زندان به وضعیت او رسیدگی کنند. های خون و غدد باید را در زندان مورد معاینه قرار داده، پزشکان متخصص بیماری وی 1397

. او از زمان انداعزام نکرده به بیمارستانهای پزشکی مورد نیاز مراقبت دریافتها و مسئوالن احمدرضا جاللی را برای مقام ،این وجود، از آن زمان

 به پنجاه و یک کیلوگرم رسیده است. ویو در حال حاضر وزن  ، بیست و چهار کیلوگرم وزن کم کرده1395 اردیبهشت 7اش در دستگیری

تا پزشک متخصصی او را مورد معاینه قرار  بود به بیمارستانی در بیرون از زندان شده اعزامی ، احمدرضا جاللی آماده1397بهمن  در ، آخرین بارر دو نوبتد

. به بیمارستان اعزام شودلباس مخصوص زندانیان  پابند و دردستبند و  بااش مشروط به این است که دهد اما، در روز انتقال، به او گفته شد که انتقال

عفو و کردند. سازمان را لغ به بیمارستان ی انتقال اوجویانه، برنامهتالفی یاقدام در، نیزو مسئوالن  اعتراض کرد آمیزتحقیر وطبه این شر احمدرضا جاللی

 مغایرغیرضروری و عملی دستبند و پابند با شرط بستن  ئولینتوسط مس مارستانیبه ب احمدرضا جاللیشروط کردن اعزام مبر این باور است که  المللبین

در ترذیلی و ، غیرانسانی بیرحمانه ممنوعیت مطلق برخوردهایاصل ناقض رفتاری  چنینشده است.  اعمالاو به منظور تحقیر و تنبیه و  بوده موازین قانونی

 شان به عنوان انسان رفتار کنند.اند که با زندانیان به شکل محترمانه و با رعایت شأن و حرمت ذاتیموظفایرانی  ؛ مقاماتالمللی استچارچوب قوانین بین

پاهای او را  مسئوالن . بعد از عمل،قرار گرفت فتقعمل جراحی  تان منتقل شده و تحتبیمارس به دردهای شدید پس از، 1397در آبان احمدرضا جاللی، 

. کمتر از دو روز بعد، به رغم شدو همچنین ناراحتی جسمی او  ب روحیاضطراموجب  که کردندزنجیر  بیمارستان به تخت ضرورتیدلیل و  هیچ بدون

، یکی 1397بهمن در بیشتری در بیمارستان بستری باشد، مسئوالن او را به زندان برگرداندند. ی پزشکان مبنی بر این که احمدرضا جاللی باید مدت توصیه

 ی مداوا به بیمارستان ببرند، اما چنین اقدامی هنوز صورت نگرفته است.از پزشکان زندان به احمدرضا جاللی گفته است که باید او را برای ادامه

 ازممانعت  بهو  برخوردار شود های پزشکی مورد نیاز خوداز مراقبت کهاجازه دهید  احمدرضا جاللی درنگ بهبی خواهم کهجانب مصرانه از شما میاین

کارگروه »طابق با رای منم که کهمچنین، از شما درخواست می .خاتمه دهیدمضاعف  مجازاتاعمال  برایهای پزشکیِ مقتضی مراقبتبه  ه موقعب دسترسی

 .برخوردار باشدجبران خسارت  حق تضمین کنید که او از و به عالوه، آزاد کرده فورااحمدرضا جاللی را « های خودسرانهی بازداشتسازمان ملل در زمینه

 با احترام



 اطالعات تکمیلی

دستگیر شد. او به مدت هفت  1395 اردیبهشت 7یک سفر کاری به ایران، در  در جریانسوئدی مقیم سوئد، -احمدرضا جاللی، پژوهشگر ایرانی

 رادسترسی به وکیل  امکان و حبس بود سه ماه در سلول انفرادی . احمدرضا جاللیمأموران وزارت اطالعات بود تحت نظرماه در زندان اوین 

 «اعتراف» یجاسوساتهام قرار گرفته تا به  ی و ترذیلیرفتارهای بیرحمانه، غیرانسانمورد شکنجه و سایر  ،مدتدر این  او گفته است که، .نداشت

که در سوئد اقامت دارند و همچنین مادر  هاش بودتهدید کردن او به اعدام و تهدید جان فرزندانها ی این شکنجه و بدرفتاریکند. از جمله

ای که از پیش توسط اند تا با خواندن اظهارنامهاحمدرضا جاللی گفته است که او را وادار کرده کند.اش که در ایران زندگی میسالخورده

این که گوید کند و میکند. احمدرضا جاللی اتهاماتی را که به او وارد شده انکار می« اعتراف» او تهیه شده بود، در مقابل دوربین بازجویانِ

 .استو مسئوالن  اتمقام یساخته و پرداختهاتهامات 

« االرضافساد فی»به اتهام  را احمدرضا جاللی 1395در مهر  دادگاه انقالب تهران 15ی شعبه ،ای به شدت ناعادالنهبه دنبال برگزاری محاکمه

در  فاقد شرایط الزم راحتبه لحاظ شفافیت و ص «االرضافساد فی»که جرم  اعالم کرده استپیوسته  المللعفو بین. کردمحکوم  اعدامبه 

از داخل زندان  2017ای که در اوت احمدرضا جاللی، در نامه است. اصل قطعیت حقوقی و رایمج ی بودنقانونو ناقض اصل  بوده قوانین جزایی

ادهای اروپایی به که حاضر نشده است از ارتباطات آکادمیک خود با نه بودهی بازداشت او فقط به دلیل این اوین فرستاده، گفته است که ادامه

دیوان عالی کشور حکم  1ی ، وکالی احمدرضا جاللی مطلع شدند که شبعه1397آذر  18در تاریخ منظور جاسوسی برای ایران استفاده کند. 

 داده شود تا دفاعیات خود را از جانب احمدرضا جاللی ارائه یها فرصتکرده است، بدون این که به آن تاییدزده شتاب در روندیاو را  اعدام

احمدرضا جاللی اقدام کرد؛ در « اعترافات»به پخش « تیشه بر ریشه»ای با عنوان ایران در برنامه صدا و سیمای، 1397آذر  26در تاریخ  کنند. 

و المللی تلفیق شده هایی از اخبار بینها و بریدهاحمدرضا جاللی با تصویرسازی« اعترافات»زایی داشت، این برنامه، که موسیقی متن هیجان

ها و اجباری، مقام« اعترافات»با اخذ و پخش این کرد. معرفی می« جاسوس»ها گذاشته شده بود که او را به عنوان دایی روی این صحنهص

و به عالوه او را از این  ،)تا پیش از اثبات ارتکاب جرم( را در مورد او نقض کرده« اصل برائت»حقوق احمدرضا جاللی،  با تضییع مسئوالن ایرانی

در « اعترافات»ن این برنامه گفته است که آاحمدرضا جاللی پس از پخش اند که خود را اجباراً به ارتکاب جرمی متهم نکند. حق محروم کرده

احمدرضا جاللی  الیکتا کنون، و 1397ذر آای ضبط شده بود که او در سلول انفرادی حبس بود و امکان دسترسی به وکیل نداشت. از دوره

ثبت  1397ماه  بهمنی درخواست دوم، که در گیری دربارهرد شده و تصمیم ؛ درخواست اولاندکرده اعاده دادرسی تقاضای بار دست کم دو

 شد، هنوز انجام نشده است.

او حق و  را آزاد کرده درنگ احمدرضا جاللیبی که فراخواند ایران را« های خودسرانهی بازداشتکارگروه سازمان ملل در زمینه»، 1397آذر در 

از  بعد ده ماه تفهیم اتهام او گرفته، صورت جلب او بدون حکم دستگیریکه  کند زیرا تضمین را جبران خسارت دادخواهی وبرای 

این  «.بود شده محروم اشبرای به چالش کشیدن اساسِ حقوقی و قانونی بازداشتعمالً از اِعمال حق خود او »و  صورت گرفته اشدستگیری

قض شده است که ی عادالنه چنان به شدت نمحاکمهیک از  یکارگروه به عالوه به این نتیجه رسید که حق احمدرضا جاللی برای برخوردار

 خودسرانه و غیرقانونی است. برخورداو مصداق  تداوم سلب آزادیِ

عامدانه  محرومیتتواند از مصادیق شکنجه به شمار رود، اگر این ها و مسئوالن از قرار دادن خدمات پزشکی در اختیار زندانیان میع مقامامتنا

ل دیگری ، یا به هر دلی«اعتراف»با اهدافی از قبیل تنبیه و مجازات، یا اجبار و ارعاب، یا گرفتن و  ودش« درد و رنج شدید» اعمالموجب  ،باشد

به گروگان گرفتن » عنوانا الملل بعفو بینگزارش  به برای کسب اطالعات بیشتر در این زمینه، د.وگذاری، انجام شی هرگونه تبعیضبر پایه

 کنید. نگاه «رانیاهای زنداناز درمان در  انیزندان رحمانهیب تیمحروم: سالمت

https://www.amnesty.org/en/documents/mde13/4196/2016/en/
https://www.amnesty.org/en/documents/mde13/4196/2016/en/
https://www.amnesty.org/en/documents/mde13/4196/2016/en/
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 نوشتن نامه به فرد مورد نظر مناسب است. یبرا یسیو انگل یفارس یهااستفاده از زبان

 .دییو ارسال نما هیته نامه خود را دیکه به آن مسلط هست یگرید به هر زبان دیتوانیشما م نیهمچن

 اقدام کنید. (2019ژوئن  27) 1397تیر  6لطفاً هرچه زودتر و حداکثر تا 

 :نک زیر موجود استدر لی قبلی« اقدام فوری»متن 

https://www.amnesty.org/en/documents/mde13/7353/2017/en/ 
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