
 اعتصاب غذای زینب جاللیان و تداوم اعتصاب سهیال حجاب در زندان قرچک ورامین

 
 ۱۳زینب جاللیان، زندانی سیاسی در زندان قرچک ورامین از روز شنبه  –خبرگزاری هرانا 

خانم . خردادماه با طرح خواسته انتقال خود به زندان خوی و یا زندان اوین دست به اعتصاب غذا زد

مین منتقل شد، کماکان در زندان قرچک ماه از زندان خوی به زندان قرچک ورا جاللیان که اردیبهشت

خرداد در اعتراض به  ۷۲همچنین سهیال حجاب، زندانی سیاسی که از تاریخ . برد ورامین بسر می

نگهداری خود در زندان قرچک ورامین و عدم انتقال به زندان اوین دست به اعتصاب غذا زد، کماکان 

 .برد در اعتصاب بسر می

 ۱۳ارگان خبری مجموعه فعاالن حقوق بشر در ایران، امروز شنبه به گزارش خبرگزاری هرانا، 

، زینب جاللیان، زندانی سیاسی در زندان قرچک ورامین با طرح خواسته انتقال خود ۳۱۱۱خردادماه 

 .به زندان خوی و یا زندان اوین دست به اعتصاب غذا زد

شده، کماکان بدون رسیدگی پزشکی در  مبتال خانم جاللیان که از مدتی قبل به بیماری کرونا نیز

 .برد قرنطینه زندان قرچک ورامین بسر می

پیشتر یک منبع نزدیک به خانواده این زندانی سیاسی در خصوص ابتالی وی به بیماری کرونا به 

ری آسم هم مبتال بود، با ابتال به بیماری کرونا دائما سرفه زینب جاللیان که از پیش به بیما“: هرانا گفت

تنها مدتی قبل پس از تایید ایتالیش به کرونا، به دلیل . اش اصال مساعد نیست کند و وضعیت ریه می
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تاکنون . اش گرفتند و بالفاصله به قرنطینه برش گرداندند های مداوم یک عکس از قفسه سینه سرفه

 .”برد جاللیان صورت نگرفته و او در قرنطینه زندان قرچک ورامین بسر می رسیدگی پزشکی به خانم

ماه از انتقال این زندانی سیاسی به بند  ۳نگهداری خانم جاللیان در این بند در حالی است که بیش از 

مطابق با قوانین تمامی زندانیان باید پس از طی دوره قرنطینه . گذرد قرنطینه زندان قرچک ورامین می

 .ه بند عمومی منتقل شوندب

زینب جاللیان “: پیشتر یک منبع نزدیک به خانواده این زندانی سیاسی در این خصوص به هرانا گفت

برد و تماس  از زمان انتقال به زندان قرچک کماکان در قرنطینه و البته با شرایط مشابه ایزوله بسر می

ینه اصال بهداشتی نیست و حتی از دیگر شرایط قرنط. سایر زندانیان با او نیز ممنوع شده است

 .”های زندان امکانات رفاهی کمتری دارد قسمت

و نهایتا در تاریخ  خارج اردیبهشت، به دالیل نامشخصی از زندان خوی ۸زینب جاللیان روز دوشنبه 

پیشتر یک منبع نزدیک به خانواده . شد منتقل زندان قرچک ورامین اردیبهشت به بند قرنطینه ۳۱

زینب جاللیان پس از خروج از زندان خوی ابتدا به زندان »: جاللیان در این خصوص به هرانا گفت

ن و نهایتا به بند قرنطینه زندان قرچک ورامین منتقل ارومیه و از آنجا به کرمانشاه، سپس به زندان اوی

اکنون حدود هشتاد زندانی که طی روزهای اخیر به زندان  انتقال او به این بند در حالی است که هم. شد

ها  شوند و با توجه به شیوع ویروس کرونا در زندان اند در آنجا نگهداری می قرچک وارمین منتقل شده

 «.ران وضعیت او هستندخانواده او به شدت نگ

گفتنی است، یکی از وکالی خانم جاللیان، وکالت خود را لغو و امیرساالر داودی، دیگر وکیل وی نیز 

در حال حاضر هیچ وکیلی . به حبس محکوم شده و در حال سپری کردن مدت محکومیت خود است

خصی وکالت او را بر برای پیگیری پرونده، وضعیت پزشکی و یا اعزام این زندانی سیاسی به مر

 .عهده ندارد
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ناخونک چشم، عوارض روده و ”از مشکالتی چون  گزارشی نیز سازمان عفو بین الملل در ۱۲سال 

خانم  بنا بر این گزارش. که موجب اختالل در غذا خوردن وی شده نام برده بود” کلیه و برفک دهان

جاللیان بارها درخواست اعزام به بیمارستان و انجام آزمایشات پزشکی را نموده است که با مخالفت 

 .مسئوالن زندان مواجه شده است

به اتهام خروج غیر قانونی از کشور به یک  ۶۸۳۳بازداشت و در سال  ۶۸۳۱زینب جاللیان در سال 

های مخالف نظام به اعدام محکوم  ت در گروهسال حبس تعزیری و به اتهام محاربه از طریق عضوی

 .شد

حکم اعدام او در دادگاه تجدیدنظر و دیوان عالی کشور تایید اما با یک درجه تخفیف مورد عفو قرار 

 .گرفته و محکوم به حبس ابد تقلیل یافت

سر به بنا به گفته خانم جاللیان در زمان بازداشت از طریق شالق بر کف پا، مشت به شکم، کوباندن 

 .دیوار و تهدید به تجاوز مورد آزار و شکنجه قرار گرفته بود

دست به اعتصاب غذا زد،  ۱۱خرداد  ۷۲در خبری دیگر سهیال حجاب، زندانی سیاسی که از تاریخ 

 .برد کماکان در اعتصاب بسر می

اعتصاب غذای خانم حجاب در اعتراض به نگهداری خود در زندان قرچک ورامین و عدم انتقال به 

 .قید و شرط برادرش مجید حجاب صورت گرفته است زندان اوین و همچنین خواسته آزادی بی

دادگاه تجدیدنظر استان  ۱۳، پس از مراجعه به شعبه ۳۱۱۱خردادماه  ۱سهیال حجاب، روز شنبه 

ریاست قاضی احمد زرگر توسط ماموران اطالعات سپاه بازداشت و جهت تحمل حبس به تهران به 

 .شد منتقل زندان قرچک ورامین

سهیال حجاب “: یک منبع مطلع از وضعیت سهیال حجاب پیشتر درخصوص بازداشت وی به هرانا گفت

به دادگاه تجدیدنظر احضار  ۱۱خرداد  ۱ای برای روز شنبه  اردیبهشت طی ابالغیه ۱۳به شن روز سه
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خانم حجاب پس از پایان جلسه دادگاه و اعالم اینکه حکم او عینا تایید شده پس از خروج از . شد

حتی . ساختمان دادگستری توسط ماموران اطالعات سپاه بازداشت و مورد ضرب و شتم قرار گرفت

سابقش او را با موهایش به روی آسفالت خیابان کشیده و سوار ماشین کرد و در زمان  بازجوی

 .”بازداشت نیز به پرونده سازی جدید تهدید شده است

دادگاه انقالب تهران به ریاست قاضی محمد  ۷۸توسط شعبه  ۱۸اسفند  ۷۸سهیال حجاب در تاریخ 

اجتماع و تبانی، تشویش اذعان عمومی به قصد آشوب  تبلیغ علیه نظام،“مقیسه از بابت اتهاماتی ازجمله 

قانون  ۳۱۱با اعمال ماده  .شد محکوم سال حبس تعزیری ۳۸مجموعا به ” و تشکیل گروه غیرقانونی

 .سال حبس تعزیری برای وی قابل اجرا خواهد بود ۵مجازات اسالمی، مجازات اشد یعنی 

میلیارد تومانی، به صورت موقت  ۱با تودیع قرار وثیقه  ۱۸اسفندماه  ۷۱ خانم حجاب پیشتر در تاریخ 

 .شد آزاد و تا پایان مراحل دادرسی از زندان اوین

خانم . توسط نیروهای امنیتی بازداشت و به بند زنان زندان اوین منتقل شد ۱۸سهیال حجاب خردادماه 

های امن اطالعات سپاه منتقل و مدتی بعد مجدداً به بند  حجاب مدتی پس از بازداشت به یکی از خانه

 .شد بازگردانده زنان زندان اوین

سال حبس  ۷در شیراز بازداشت و پس از طی مراحل دادرسی به  ۱۲این شهروند پیشتر نیز در دیماه 

ماه حبس در زندان عادل آباد شیراز با اعمال عفو از زندان آزاد  ۵وی پس از تحمل . محکوم شده بود

 .روز پس از آزادی مجدداً توسط نیروهای اطالعات سپاه بازداشت شد ۳۳این حال وی  با. شد

عنوان شده ” های مخالف نظام هواداری از یکی از سازمان“دلیل بازداشت وی توسط این نهاد امنیتی 

 .است

 .است ۳۱۳۱سهیال حجاب، مجرد و متولد سال 

https://www.hra-news.org/letters/a-801/
https://www.hra-news.org/letters/a-801/
https://www.hra-news.org/2020/hranews/a-24153/
https://www.hra-news.org/2020/hranews/a-24153/
https://www.hra-news.org/2019/hranews/a-20979/
https://www.hra-news.org/2019/hranews/a-20979/


پس از احضار به دادسرای اوین بازداشت  ۱۱خرداد  ۳۱مجید حجاب برادر سهیال حجاب روز دوشنبه 

شود این بازداشت پس از آن صورت گرفت که مادر، خواهر و برادر سهیال حجاب پس از  گفته می. شد

در جریان این احضار، خواهر و مادر سهیال . احضار به دادسرای اوین، در این دادسرا حاضر شدند

 .جید حجاب بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شدحجاب پس از چند ساعت بازجویی آزاد شدند اما م

دیگر سکینه پروانه، شهروند بازداشتی در زندان قرچک ورامین طی روزهای گذشته مجددا اعتصاب 

 .غذا کرده است

 ۵در گزارشی دیگر سکینه پروانه، شهروند بازداشتی در زندان قرچک ورامین که از روز دوشنبه 

دور حکم و همچنین عدم اجرای اصل تفکیک جرائم دست به اعتصاب در اعتراض به ص ۸۳خردادماه 

 .برد غذا زد، کماکان در اعتصاب بسر می

زندان  ۱سکینه پروانه در بند “: یک منبع مطلع پیشتر درخصوص شرایط خانم پروانه به هرانا گفت

شود و از سوی  قرچک ورامین و در کنار متهمان به جرائم مرتبط با مواد مخدر و مالی نگهداری می

 .”آنان مورد آزار قرار گرفته است

از بابت اتهام  دادگاه انقالب تهران به ریاست قاضی ایمان افشاری ۷۳سکینه پروانه پیشتر توسط شعبه 

سال حبس تعزیری و  ۵به ” عضویت در گروه یا دستجات معاند نظام با هدف بر هم زدن امنیت کشور“

 .شده است محکوم منوعیت از عضویت در دستجات سیاسیسال م ۷از باب مجازات تکمیلی به 

این توسط نیروهای وزارت اطالعات دستگیر و به بازداشتگاه  ۱۸بهمن  ۳۸در تاریخ  سکینه پروانه

خانم پروانه فروردین امسال در پی شعارنویسی در . زندان اوین منتقل شد ۷۳۱نهاد موسوم به بند 

انتقال خانم پروانه به زندان قرچک همراه با توهین و . زندان اوین به زندان قرچک ورامین منتقل شد

این زندان نگهداری  وی به مدت چهار روز با دستبند و پابند در سلول انفرادی. ضرب و شتم بوده است

روز به بند قرنطینه  ۷۵آباد در تهران منتقل و پس از  درمانی امین شده و سپس به بیمارستان روان

 .شد منتقل زندان قرچک ورامین
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او . تم شدید قرار گرفته استشود خانم پروانه در طول دوره بازجویی مورد ضرب و ش گفته می

 .همچنین از زمان بازداشت از حق تماس تلفنی و مالقات با خانواده خود محروم بوده است

: پیشتر یک منبع مطلع از وضعیت این شهروند بازداشتی در خصوص وضعیت ایشان به هرانا گفت

صورتش آثار کبودی به هایی از  کرده به زندان منتقل شده و بر بخش خانم پروانه با صورتی ورم»

هایش مبنی بر رسیدگی پزشکی به وی با  ی همبندی او اکنون علیرغم خواسته. وضوح دیده شده است

 «.شود وضع نامناسبی در بند قرنطینه این زندان نگهداری می

از بند خارج و به بازداشتگاه اطالعات سپاه موسوم به  ۱۱اردیبهشت  ۷۳خانم پروانه مجددا روز شنبه 

شود خانم پروانه در طول دوره بازجویی توسط ماموران  گفته می. الف زندان اوین منتقل شد ۷ بند

، از بازداشتگاه این ۱۱اردیبهشت  ۷۲او نهایتا روز شنبه . مورد ضرب و شتم شدید قرار گرفته است

 .شد بازگردانده نهاد امنیتی به زندان قرچک ورامین

پیام درفشان وکیل مدافع سکینه پروانه پیش از این در خصوص بازداشت موکل خود طی یادداشتی گفت 

سکینه پروانه پیش از بازداشت با مراجعه به کنسولگری ایران در اربیل عراق با بیان مطالبی »که 

 «.خودش را تسلیم و درخواست انتقال به ایران کرده است

اکنون  خانم پروانه هم. و اهل استان خراسان رضوی است ۳۱۳۲سکینه پروانه، فرزند حسن، متولد 

در کنار متهمان جرائم مرتبط با مواد )زندان قرچک ورامین  ۱بدون رعایت اصل تفکیک جرائم در بند 

 .برد بسر می( مخدر

هایشان دست به اعتصاب  خواستهبسیاری از زندانیان در ایران به عنوان آخرین راه برای رسیدن به 

ها در اعتراض به عدم رسیدگی به مشکالت پرونده،  بسیاری از این اعتصاب. زنند غذای اعتراضی می

 .های بلندمدت بوده است مراعات نشدن حقوق زندانی و یا بازداشتی و بالتکلیفی
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