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شھریور ١, ١٣٩۶

ادامھ اعتصاب غذای زندانیان سیاسی رجایی شھر و بی توجھی دادستانی:
«دستگاه قضایی تسلیم اعتصاب نمی شود»

ھمزمان با آغاز ھفتھ سوم اعتصاب غذای زندانیان سیاسی-عقیدتی زندان رجایی شھر کرج برای تحقق حقوق اولیھ خود در داخل زندان، دادستان تھران اعالم کرد اعتصاب غذا امری شکست خورده است و
دستگاه قضایی تسلیم آن نخواھد شد. یک منبع مطلع نیز بھ کمپین گفت در مراجعھ بھ دادستانی برای پیگیری وضعیت زندانیان سیاسی و عقیدتی، حراست سازمان زندان ھا با خانواده ھای این زندانیان «توھین

آمیز و خشن» برخورد کرده است. 

یافتھ ھای کمپین در مصاحبھ با افراد نزدیک بھ خانواده ھای اعتصاب کنندگان نشان می دھد کھ اعتصاب چندین تن از زندانیان از ھشتم مرداد ماه و برخی دیگر از چند روز  و پس از انتقال ناگھانی جمعی از
زندانیان سیاسی بھ بند جدید بدون انتقال وسایل شخصی آنھا آغاز شد. بھ گفتھ فرد مطلعی کھ با کمپین سخن گفت، درخواست ھای زندانیان سیاسی کامال صنفی است و شامل درخواست ھایی مانند پس دادن

وسایل شخصی، استفاده از ھواخوری و ھمچنین اجازه خرید از فروشگاه زندان است.

عباس جعفری دولت آبادی روز یک شھریور در  ھمایش علمی کاربردی زندان و کاھش جمعیت کیفری، بدون ذکر نام خطاب بھ زندانیانی کھ بھ اعتصاب غذا رو می آورند، گفت دستگاه قضایی تسلیم این
http://www.mehrnews.com/news/4067366/%D8%AA%D8%B3%D9%84%DB%8C%D9%85-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%A8-%D8%BA%D8%B0%D8%A7%DB%8C-) موارد نخواھد شد. دادستان تھران گفت
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D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D9%85%D9%84-%D9%85%D8%AC%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%AA%): «بھ برخی زندانیان کھ بھ اعتصاب غذا و سایر تھدیدھا روی می آورند اعالم

می کنیم کھ این اقدامات، اموری شکست خورده است و دستگاه قضایی تسلیم این موارد نمی شود. مجازات زندانیان باید بھ طور کامل اجرا شود و قرار نیست ما تحت تاثیر برخی اقدامات زندانیان از جملھ
اعتصاب غذا قرار گیریم.»
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اشاره دادستان تھران بھ دست کم ھیجده زندانی سیاسی –عقیدتی زندان رجایی شھر است کھ از روز ھشتم مرداد و پس از انتقال ناگھانی و توام باخشونت آنان بر خالف آیین نامھ سازمان زندان ھا اعالم اعتصاب
.(/https://persian.iranhumanrights.org/1396/05/rajaei-shahr-bad-condition-in-prison) غذا کرده اند

یک منبع نزدیک بھ خانواده زندانیان روز اول شھریور وضعیت جسمی تعدادی از زندانیان در اعتصاب غذا را نامناسب توصیف کرد. او بھ کمپین گفت: «در مالقات ا مروز مشخص شد بھ جز تحویل
ناقص بعضی از داروھا و وسایل ھیچ کار خاصی صورت نگرفتھ، گرمای تابستان و مشکل تھویھ ھنوز ھست، دوربین ھای مداربستھ و دستگاه ھای احتمالی شنود ھم ھست. حدود بیست زندانی ھم ھنوز در

اعتصاب اند کھ حال پنج شش نفر کھ زودتر شروع کردند، خوب نیست، بھداری رسیدگی نمی کند و حتی بعضی از بچھ ھا بعد از سھ ھفتھ اعتصاب غذا، پزشکی فشار و عالئم حیاتیشان را چک نکرده است.»

این منبع بھ کمپین گفت تعدادی از خانواده ھای زندانیان سیاسی-عقیدتی رجایی شھر، قصد داشتند نامھ ای درباره برخوردھای غیرقانونی با زندانیان را بھ سازمان زندان ھا تحویل دھند ولی حراست دادستانی با
آنان خشن و توھین آمیز برخورد کرده است: «ما خانواده ھا یک نامھ نوشتیم و بھ سازمان زندان ھا مراجعھ کردیم، اغلب ھم خانم ھا با کودکانشان بودند. ولی از ھمان جلوی در حراست نھ تنھا اجازه نداد
برویم و نامھ را ھم نگرفت، بلکھ مسئول حراست شروع کرد بھ توھین و یکی از مادران را ھم از روی پلھ ھا ھل داد و پایین انداخت، چیزی ھم کھ در نامھ بود تخلفات زندان طبق قانون خود جمھوری

اسالمی بود کھ قانون خودشان را ھم رعایت نمی  کنند، حاال دنبال راه ھای دیگری ھستیم کھ صدای زندانیان را یک جوری بھ مسئولین برسانیم.»

یک فرد مطلع دیگر ھمچنین بھ کمپین گفت:  «وضعیت سالمت سعیدماسوری، محمدبنازاده، امیرخیزی، رضااکبری منفرد بھ دلیل آنکھ اعتصاب غذای تر خود را زودتر شروع کردند وخیم است. این درست
است کھ در اعتصاب غذای تر، زندانیان از آب، نمک و برخی مایعات مانند شیر مصرف می کنند، اما وقتی استفاده از این مواد غذایی برای ھفتھ ھا بدون خوردن مواد مغذی دیگر باشد، بھ صورت جدی

دستگاه گوارش و در نھایت سالمت افراد را با مشکل جدی مواجھ می کند.»

این فرد مطلع روز چھار شنبھ اول شھریور پس از مالقات با زندانیان گفت: «ادعا کردند کھ تلویزیون، یخچال، تلویزیون و فرش و وسایل آشپزی افراد را تحویل نمی دھند وگفتھ اند تحویل خانواده ھا خواھد
شد. اما بھ نظر می رسد یک تاراج عمومی است. حتی سیگار افراد را گرفتھ اند. چند روز است کھ اجازه ھواخوری می دھند. اما ھمچنان اجازه خرید از فروشگاه داده نمی شود. عکس ھای شخصی افراد

کھ ھنگام انتقال از بند قدیمی بھ بند جدید ھمراه وسایل شخصی افراد از آنھا گرفتھ شده بود، در سطل آشغال ھا پیدا شده است. زندانیان می گویند این وضعیت غیرقابل تحمل است. برای برخی از افراد
گذراندن سھ ھفتھ گذشتھ سخت تر از چند سال زندان بوده است. قوه قضاییھ ظاھرا بنا ندارد بھ صورت کامل وسایل افراد را باز پس بدھد و این یک حالت فرسودگی ایجاد کرده است. در مالقات ضعف و

الغری زندانیانی کھ اعتصاب غذا کرده اند کامال مشھود است.»

در نامھ تعدادی از خانواده ھای زندانیان سیاسی و عقیدتی کرج خطاب بھ ریاست سازمان زندان ھا کھ نسخھ ای از آن در اختیار کمپین قرار گرفتھ است، اعتصاب غذای زندانیان، آخرین راه باقی مانده برای
اعتراض آنان بھ نقض حقوق قانونیشان عنوان شده است. در بخشی از نامھ آمده است: «از زمان انتقال زندانیان تا بھ این تاریخ  زندانیان در بند جدید از امکانات رفاھی  اندکی از قبیل یخچال، اجاق ھای

پخت و پز، تلویزیون و ظروف آشپزی  کھ در سالن قبلی داشتند محروم می باشند چرا کھ اجازه انتقال این وسایل کھ اکثرا با ھزینھ ھای شخصی زندانیان و خانواده ھایشان تھیھ شده بود، داده نشده است، وسایل
شخصی  و داروھای زندانیان  پس از گذشت دو ھفتھ بھ صورت ناقص بھ آنھا تحویل داده شده است کھ مغایر بھ مفاد ماده ٣٧ آیین نامھ سازمان زندان ھا می باشد.»

خانواده ھای زندانیان در این نامھ نوشتھ اند کھ انتقال زندانیان سیاسی بھ بند جدید توام با ضرب و شتم بوده است: «در روز یکشنبھ ھشتم مرداد زندانیان سالن ١٢ زندان رجایی شھر کرج بدون اطالع قبلی و
بھ صورت ناگھانی  با روش ھای بھ دور از کرامت انسانی و حقوق زندانی  از قبیل دستبند زدن با روش نامتعارف، کشاندن عده ای در کف سالن ھا و ضرب و شتم و بازرسی ھای نامتعارف بھ سالن

جدیدی کھ فاقد ھر گونھ امکانات اولیھ بود منتقل شدند این زندانیان حتی  اجازه بھ ھمراه داشتن وسایل  شخصی، داروھای ضروری را نداشتند.»

خانواده ھای زندانیان سیاسی و عقیدتی کرج با انتقاد از بی توجھی مسئوالن بھ اعتراضات زندانیان و خانواده ھایشان و ابراز نگرانی نسبت بھ سالمت جسمی زندانیان در حال اعتصاب غذا، از ریاست سازمان
زندان ھا خواستار رسیدگی عاجل شده اند: « با توجھ بھ نقض موارد اخیر در حقوق زندانیان کھ مغایر با آیین نامھ سازمان زندانھا و حقوق و کرامات انسانی زندانیان و خانواده ھای آنھا می باشد، اعتراضات

متعددی توسط زندانیان و خانواده ھایشان بھ صورت کتبی و شفاھی بھ مسئولین ذی ربط  صورت گرفتھ است کھ متاسفانھ تاکنون برای رفع مشکالت اقدامی صورت نگرفتھ  و نھایتا زندانیان بھ نشانھ
اعتراض بھ شرایط موجود تصمیم بر اعتصاب غذای دستھ جمعی گرفتھ اند  کھ این موضوع موجب نگرانی فزاینده خانواده ھا  گردیده است  کھ بھ ویژه با وخامت حال جسمی زندانیان اعتصابی و عدم

رسیدگی ھای پزشکی بھ آنھا این نگرانی ھا  تشدید شده است.»

http://www.ekhtebar.com/%D8%A2%D8%A6%DB%8C%D9%86-%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DB%8C-) طبق ماده ١۶١ آیین نامھ سازمان زندان ھا
D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%B2%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%87%D8%A7-%D9%88-%D8%A7%D9%82%D8%AF%D8%A7%/)، «اعتراض، شکایات و تقاضای مالقات بھ صورت

دستھ جمعی و اعتصاب زندانیان بھ کلی ممنوع است.» اما تعداد زیادی از زندانیان و بھ ویژه زندانیان سیاسی و مدنی طی سال ھای گذشتھ ناچار شده اند بھ نشانھ اعتراض بھ نقض حقوقشان توسط نھادھای
امنیتی و قضایی دست بھ اعتصاب غذا بزنند. ھدی صابر (https://persian.iranhumanrights.org/1390/03/saber_alijani/)، روزنامھ نگار و فعال سیاسی منتقد حاکمیت ایران، در بیست و یک خرداد ١٣٩٠ در حالی کھ در
،(/https://persian.iranhumanrights.org/1396/05/reza-shahabi-is-on-hunger-strike) اعتصاب غذا بود، جان خود را بھ دلیل ضرب و شتم و عدم رسیدگی پزشکی از دست داد. فعاالن صنفی و مدنی زیادی مانند رضا شھابی

https://persian.iranhumanrights.org/1395/02/beheshti-) محمود بھشتی ،(/https://persian.iranhumanrights.org/1395/09/jafar-azimzadeh-5) جعفر عظیم زاده ،(/https://persian.iranhumanrights.org/1396/05/esmeil-abdi-teacher-arrested) اسماعیل عبدی

langroudi/)، آتنا دائمی (https://persian.iranhumanrights.org/1396/05/atena-daemi-hunger-strike-and-health-issue/)، آرش صادقی (https://persian.iranhumanrights.org/1395/12/arash-sadegh-iirgc/) و … نیز در سال ھای گذشتھ در زندان ھای

تھران و کرج در اعتراض بھ نقض حقوق فردی و سیاسیشان دست بھ اعتصاب غذا زده اند.

 مقالھ بعدی

بستھ خبری (٣٧): از واکنش دادستان بھ اعتصاب غذای زندانیان تا افزایش زنان
و کودکان بی شناسنامھ در تھران
https://persian.iranhumanrights.org/1396/06/news-)
(/package-37https://persian.iranhumanrights.org/1396/06/news-)

(/package-37

ھفت روز ھفت یادداشت: از مسالھ ملی چسب ھل تا کابینھ مردان بدون زنان
(ابراھیم نبوی)

https://persian.iranhumanrights.org/1396/06/nabavi-)
(/7days-59https://persian.iranhumanrights.org/1396/06/nabavi-)

(/7days-59

 مقالھ قبلی

مطالب مرتبط

SHARE THIS


https://persian.iranhumanrights.org/1396/05/rajaei-shahr-bad-condition-in-prison/
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آخرین اخبار

(/https://persian.iranhumanrights.org/1396/11/saeed-toosi-child-abuse-khamenei-in�uence) تبرئھ سعید طوسی از آزار جنسی کودکان؛ مصونیت از مجازات زیر سایھ بیت رھبری

(/https://persian.iranhumanrights.org/1396/11/news-package-59) بستھ خبری (۵٩): از نقش بیت رھبری در تبرئھ قاری قرآن از اتھام آزار جنسی تا شرایط سخت زندگی زلزلھ زدگان در سرمای زمستان

(/https://persian.iranhumanrights.org/1396/11/mistrust-local-messaging-apps) ویدیو: بی اعتمادی بھ اپلیکیشن ھای پیام رسان داخلی: چرا؟

بھمن ٩, ١٣٩۶

بھمن ٧, ١٣٩۶

بھمن ۶, ١٣٩۶

(/https://persian.iranhumanrights.org/1396/06/prisoners-asked-prisoners-to-stop-hunger-strike)(/https://persian.iranhumanrights.org/1396/06/saeed-masouri-on-hunger-strike)

(/https://persian.iranhumanrights.org/1395/03/rajaei-shahr)
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