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23 اوت 2017 - 01 شهریور 1396

اعتصاب غذای زندانیان رجایی شهر؛ عفو بین الملل شرا�ط را خفقان آور خواند

عفو بین الملل، از سازمان های مدافع حقوق بشر، نسبت به شرا�ط گروهی از زندانیان رجایی شهر اعتراض کرده و خواستار

رسیدگی به وضعیت آنان شده است.

عفو بین الملل در بیانیه ای در سا�ت خود با اعالم ا�نکه "جمعی از زندانیان سیاسی رجایی شهر در اعتراض به شرا�ط بی رحمانه،

غیرانسانی و تحقیرآمیز در زندان فوق امنیتی رجایی شهر در شهر کرج به اعتصاب غذا دست زدند" گفته است که اخیرا زندانیان

سیاسی زندان رجایی شهر به بند جد�دی منتقل شده اند که "شرا�ط آن خفقان آور توصیف شده است."

در این گزارش آمده است که زندانیان در اتاق هایی زندانی هستند که �نجره های آنها با ورقه های فلزی پوشانده شده و از دسترسی

به آب آشامیدنی سالم، غذا و تخت کافی محروم هستند و به آنها اجازه مالقات حضوری با خانواده ودسترسی به تلفن که در

دسترس زندانیان سایر بخش هاست داده نمی شود. به گفته عفو بین الملل، ده ها دوربین امنیتی و دستگاه های شنود هم در سراسر

این بند و حتی در توالت ها و حمام ها نصب شده که "مصداق نقض جدی حق حر�م خصوصی است."

+ جمعی از زندانیان سیاسی رجایی شهر دست به اعتصاب غذا زدند

+ تعدادی از زندانیان رجایی شهر به اعتصاب كنندگان اوین پيوستند
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+ نامه برخی از خانواده های زندانیان رجایی شهر به صادق الر�جانی

گروهی از زندانیان زندان رجایی شهر از حدود سه هفته پیش در اعتراض به انتقال از بند ۱۲ به بند ۱۰ اعتصاب غذا کرده و گفته اند

تا بازگشت به بند قبلی به اعتصاب غذای خود ادامه خواهند داد.

ماگدلنا مغربی، معاون بخش خاورمیانه و شمال آفر�قای عفو بین الملل، گفته است که "این واقعا ما�ه سرافکندگی است که شرا�ط

زندان چنان نامناسب باشد که زندانیان احساس کنند برای برخورداری از ابتدایی ترین ضوابط حفظ کرامت انسانی ناگزیر با�د

اعتصاب غذا کنند." او افزوده است که "این وضعیت نشان دهنده ضرورت مبرم اصالح نظام بی رحمانه زندان ها در ایران است."

براساس این گزارش، روز ۸ مرداد حدود ۵۳ زندانی سیاسی "با خشونت" به بند ۱۰ زندان رجایی شهر منتقل شدند. عفو بین الملل

گفته است که در میان این افراد، "زندانیان عقیدتی" از جمله مدافعان حقوق بشر، فعاالن حقوق کارگری، روزنامه نگاران،

دانشجو�ان، مخالفان سیاسی مسالمت جو و اعضای اقلیت بهایی هم هستند و دست کم ۱۷ نفر از این گروه به اعتصاب غذا دست

زده اند.

به گفته عفو بین الملل، رضا شهابی، فعال حقوق کارگری هم �س از دستگیری در روز ۲۵ مرداد و انتقال به همان بخش، به

اعتصاب کنندگان پیوسته است.

عفو بین الملل گفته است که این اقدامات "ظاهرا بخشی از تالش هماهنگ مقامات ایران برای قطع ارتباط زندانیان سیاسی با خارج

و محدود کردن درز اطالعات درباره موارد متعدد نقض حقوق بشر است که زندانیان رجایی شهر مرتبا در معرض آن قرار دارند."

در گزارش عفو بین المل آمده است که در روزهای اخیر تعدادی از زندانیان از جمله عادل نعیمی، فرهاد دهندژ، پیمان کوشک

باغی، حمید بابایی، سعید پورحیدر و جعفر اقدامی به خاطر وخامت شرا�ط جسمی آنان به بهداری زندان منتقل شده اند و اگرچه

پزشکان هشدار داده اند که برخی از آنان به مراقبت های ویژه پزشکی در خارج از زندان نیاز دارند، رئیس زندان چنین اجازه ای

نداده است.

عفو بین الملل با انتقاد از نحوه رفتار مقامات ایران با زندانیان، خواستار رعا�ت ضوابط رایج جهانی در زندان های ایران و همچنین به

بازرسان بین المللی از جمله گزارشگر ویژه سازمان ملل اجازه بازد�دهای سرزده از زندان رجایی شهر و سایر زندان های ایران را

بدهند.

موضوعات مرتبط

عفو بین المللحقوق بشرجامعه ایراناقلیت ها در ایران

هم رسانی چگونه می توانید این مطلب را به د�گران برسانید
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مهمترین خبرها

عراقچی در مجلس: سوء نیت آمر�کا در اجرای برجام به ترامپ محدود نمی شود

عباس عراقچی، معاون وزیر خارجه ایران امروز با حضور در مجلس در اظهاراتی به "خصومت ها و بدعهدی های آمر�کا" در

روند اجرای توافق هسته ای ایران با قدرت های بزرگ جهانی پرداخته است. او گفته که سوء نیت آمر�کا در اجرای برجام به

دولت دونالد ترامپ محدود نمی شود.
1 نوامبر 2017 - 10 آبان 1396

حماس گذرگاه های مرزی غزه را به تشکیالت خودگردان فلسطینی تحویل داد

1 نوامبر 2017 - 10 آبان 1396

هشت نفر در حمله نیویورک کشته شدند

1 نوامبر 2017 - 10 آبان 1396

گزارش و تحلیل

قربانیان و مظنون حمله نیویورک کیستند؟
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'و�ناله'؛ بدون رسول اف با تهران تابو

پزشک زن افغان که به درمان بیماران در مناطق جنگ می پردازد
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