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فراخوان اقدام فوری
بازداشت خودسرانه کنشگر کُرد
زهرا محمدی 29 ،ساله ،از فعاالن کُرد جامعهی مدنی ،از زمان دستگیریاش در  2خرداد  ۱۳98در شهر سنندج در استان کردستان ،به طور خودسرانه در
بازداشت نگه داشته شده است .این کنشگر به دلیل فعالیتهای مدنیاش به منظور تواناسازی شهروندان مورد اجحاف و متعلق به اقلیت کُرد ایران ،به اقدام
علیه امنیت ملی متهم شده است.
اقدام شما موثر است؛ به زبان و قلم خودتان نامه بنویسید یا از متن زیر الگوبرداری کنید.
دادستان کل سنندج ،محمد جباری
c/o Permanent Mission of Iran to the UN
Chemin du Petit-Saconnex 28
1209 Geneva, Switzerland

جناب آقای محمد جباری ،دادستان محترم سنندج
زهرا محمدی ،از فعاالن مدنی جامعه کُرد ،به دلیل فعالیتهای مسالمتآمیزش به منظور توانا سازی اعضای اقلیت کُرد که مورد اجحاف قرار دارند ،از جمله از طریق آموزش
زبان کردی به آنان ،به همکاری با گروههای کُرد مخالف حکومت و اقدام علیه امنیت ملی متهم شده است .در تاریخ  27شهریور  ،۱۳98زهرا محمدی بدون اطالعرسانی
قبلی به وکال و خانوادهاش ،برای جلسهی دادرسی به شعبه یکم دادگاه انقالب سنندج منتقل شد که برگزاری آن جلسه متعاقباً به تعویق افتاد.
زهرا محمدی  2خرداد  ۱۳98توسط مأموران لباسشخصیِ وزارت اطالعات در خانهاش دستگیر شد و تا  ۱0خرداد در مکان نامعلومی در حبس انفرادی به سر برد و پس از
آن بود که به زندان سنندج انتقال یافت و محل نگهداری او به اطالع خانوادهاش رسید .زهرا محمدی متعاقباً ،در جریان مالقاتی با اعضای خانوادهاش ،گفته بود که در مدت
هشت روزی که در حبس انفرادی به سر میبرده زیر فشار قرار گرفته تا وادار به «اعترافات» اجباری شود .او از اواسط خرداد تا اواسط تیر ماه با خانوادهاش در ارتباط مستمر
قرار داشت .اما از  ۱5تیر ماه تا  25شهریور هرگونه ارتباط او با خارج از زندان قطع شد و با وجود تالشهای مکرر اعضای خانوادهاش برای باخبر شدن از سرنوشت او،
هیچگونه اطالعاتی در اختیار آنها قرار نگرفت .با پایان گرفتن این دوره قطع کامل ارتباط ،زهرا محمدی توانست به خانوادهاش اطالع دهد که در طول آن دوره ،او را هر
روز برای جلسات بازجویی چند ساعته به مکانی که در اختیار وزارت اطالعات بوده میبردند و او را به شدت زیر فشار قرار داده بودند تا به همکاری با گروههای کُرد مخالف
حکومت «اعتراف» کند ،اتهامی که او آن را انکار کرده بود .به گفته او ،بازجویان تهدید کرده بودند که اگر حاضر به همکاری با وزارت اطالعات و امضای «اعترافات» از پیش
تهیه شده نشود ،اعضای خانوادهاش را نیز بازداشت میکنند .او فقط یک بار ،نزدیک به چهار ماه بعد از دستگیری و بعد از اتمام دور دوم بازجوییها در دورهی قطع ارتباط
کامل ،توانسته است با وکالی خود مالقات کند.
زهرا محمدی در وضعیت جسمانی نامناسبی قرار دارد .او در حال حاضر از ناراحتی معده رنج میبرد و به دلیل مشکالت گوارشی ای که پیش از حبس شدن داشته نیازمند
مصرف دارو است ،اما نتوانسته است در زندان به داروی خود دسترسی داشته باشد.
اینجانب مصرانه از شما میخواهم زهرا محمدی را بی درنگ و بدون قیدوشراط آزاد کنید ،چرا که او یک زندانی عقیدتی است که تنها به دلیل فعالیتهای مسالمتآمیز
مربوط به جامعه مدنی به زندان افتاده است .لطفاً اطمینان حاصل کنید که او ،تا زمان آزادیاش ،از شکنجه و سایر بدرفتاریها در امان میماند و میتواند به طور مستمر با
وکال و خانوادهاش مالقات کند و از مراقبت های پزشکی مناسب ،از جمله هرگونه درمان تخصصی مورد نیازش ،برخوردار میشود.
با احترام

۱۳تیر ۳ - ۱۳98ژوئیه 20۱9

شماره ایندکس

MDE 13/0639/201

اطالعات تکمیلی
 27شهریور  ،۱۳98زهرا محمدی ،بدون اطالعرسانی قبلی به وکالیش ،به شعبه ی یکم دادگاه انقالب در سنندج انتقال یافت .در عین حال ،وکیل و اعضای خانوادهی او
باخبر شدند که او را به دادگاه بردهاند و به سرعت خودشان را به محل دادگاه رساندند تا به برگزاری جلسهی دادرسی بدون اطالعرسانی قبلی اعتراض کنند .برگزاری این
جلسه دادرسی متعاقباً به وقت دیگری موکول شد؛ از آن زمان ،جلسه دادرسی دیگری برگزار نشده و دادگاه پرونده ی او را برای تحقیقات بیشتر به دفتر دادستانی ارجاع
داده است .زهرا محمدی فقط یک بار ،نزدیک به چهار ماه بعد از دستگیری و بعد از اتمام دور دوم بازجوییها در دوره قطع ارتباط کامل ،توانسته است با وکالی خود
مالقات کند؛ این دوره از بازجوییها  25شهریور خاتمه یافته بود.
در دوره ای که زهرا محمدی به مدت بیش از دو ماه در بازداشت بدون هرگونه ارتباط با دنیای خارج به سر می برد و امکان دسترسی به وکیل نداشت ،خانواده او بارها تالش
کرده بودند تا از طریق مقام ها و مسئوالن دولتی در سنندج از سرنوشت او باخبر شوند .اعضای خانواده او ،در مراجعه به محلی که در اختیار وزارت اطالعات قرار دارد ،اجازه
پیدا کردند تا تلفنی با بازجوی او صحبت کنند .بنا به اطالعات دریافتیِ «عفو بینالملل» ،بازجو به خانواده زهرا محمدی گفته بود تماس او با خانوادهاش را به این دلیل قطع
کردهاند که او را بیشتر زیر فشار بگذارند تا مدارک مورد نظر آنان را امضا کند و حاضر به همکاری با وزارت اطالعات شود؛ بازجو گفته بود اگر او به این کار اقدام کند ،دوباره
اجازه پیدا خواهد کرد تا با خانوادهاش مالقات کند.
زهرا محمدی از زمانی که در حبس بدون ارتباط با دنیای خارج قرار گرفته به ناراحتی معده مبتال شده است؛ به گفته او ،داروهایی که پزشک زندان به این منظور تجویز
کرده او را دجار تهوع میکند و ناراحتیاش همچنان ادامه دارد .او همچنین به دلیل مشکالت گوارشیای که پیش از حبس شدن داشته باید رژیم غذایی خاصی داشته باشد
و داروهای مشخصی مصرف کند .اما از زمان بازداشت اش ،نه توانسته آن رژیم غذایی را رعایت کند و نه به آن داروها دسترسی داشته باشد .خانواده زهرا محمدی درخواست
کردهاند که او را برای معاینه ی پزشکی به بیمارستان منتقل کنند ،اما هیچ پاسخی به درخواست آنان داده نشده است.
زهرا محمدی مدیر مؤسسه ی فرهنگی نوژین بوده و فعالیت های او شامل تدریس زبان و ادبیات کردی و سایر فعالیتهای مربوط به جامعه مدنی است .او پیش از
دستگیریاش در  2خرداد  ، ۱۳98چندین بار از سوی مأموران وزارت اطالعات مورد بازجوییهای طوالنی قرار گرفته بود .آخرین مورد از این جلسات بازجویی به جلسهای
در  ۱7اسفند  ۱۳97مربوط می شود که در جریان آن ،زهرا محمدی به مدت هشت ساعت بدون حضور وکیل مورد بازجویی قرار گرفت.
اقلیتهای قومی در ایران ،از جمله اعراب اهوازی ،ترکهای آذربایجانی ،بلوچها ،کردها و ترکمنها با تبعیضهای نهادینهای مواجهاند که دسترسی آنان به امکانات آموزشی،
فرصتهای شغلی و مسکن مناسب را محدود میکند .محرومیت اقتصادی مستمر در مناطقی که اقلیتها عمدتاً در آن جا سکونت دارند به تشدید فقر و حاشیهنشینی در
میان آنان منجر شده است .زبان فارسی تنها زبان آموزشی در مدارس ابتدایی و متوسطه در ایران است.

زبان مناسب برای نامه نوشته به فرد مورد نظر فارسی و انگلیسی است.
لطفاً هرچه زودتر ،و حداکثر تا تاریخ  4دی  25( ۱۳98دسامبر  )20۱9اقدام کنید.

