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ماگدلنا مغربی، معاون بخش خاورمیانه و شمال آفریقای
عفو بین الملل

یران ا

اعتصاب غذای زندانیان رجایی شھر و اعتراض عفو بین الملل
عفو بین الملل اعالم کرد که شماری از زندانیان رجایی   شھر در اعتراض به شرایط غیرانسانی این زندان  به اعتصاب غذا

دست زدند. این سازمان از دولت ایران خواست به گزارشگر ویژه سازمان ملل اجازه بازدید از زندان رجایی شھر را بدھد.

سازمان عفو بین الملل اعالم کرده است که ده ھا زندانی سیاسی در زندان رجایی شھر کرج، واقع در استان البرز، در اعتراض به
"شرایط ظالمانه، غیرانسانی و تحقیرآمیز" به اعتصاب غذا دست زده اند. برخی از این زندانیان به سلول ھای انفرادی انتقال یافته اند.

عفو بین الملل می گوید که این افراد در سلول ھای انفرادی که پنجره ھای آن با ورقه ھای فلزی پوشانده شده، زندانی شده اند. به گفته
عفو بین الملل زندانیان به آب آشامیدنی سالم دسترسی ندارند، مواد غذایی کافی در اختیار آنان گذاشته نمی شود و امکان دیدار و یا

ارتباط تلفنی با خانواده خود را ندارند.

به کانال دویچه وله فارسی در تلگرام بپیوندید

ماگدلنا مغربی، معاون بخش خاورمیانه و شمال آفریقای عفو بین الملل می گوید، شرایط بازداشت غیرانسانی زندانیان را مجبور کرده
است که به اعتصاب غذا دست بزنند. این مقام عفو بین الملل شرایط زندان رجایی شھر کرج را الگویی از رفتاری بی رحمانه و

غیرانسانی توصیف کرده است.

در ٣٠ ژوئیه ٢٠١٧ حدود ۵٣ زندانی سیاسی از بند ١٢ به بند ١٠ زندان رجایی شھر انتقال داده شدند. در میان آنھا زندانیان عقیدتی از
جمله مدافعان حقوق بشر، فعالین اتحادیه ھای کارگری، روزنامه نگاران، دانشجویان، مخالفان سیاسی و اعضای جامعه بھائیان ایران
ھم بودند. ١٧ تن از این افراد به اعتصاب غذا دست زدند که بعدھا دیگر زندانیان از جمله رضا شھابی، مدافع  حقوق کارگران و عضو

سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوس رانی تھران و حومه ھم به آنھا پیوستند.

انتقال به انفرادی برای تنبیه زندانی

براساس اطالعاتی که عفو بین الملل منتشر کرده، مقامات زندان به قصد تنبیه
اعتصاب کنندگان، برخی از آنان را تا ١٢ روز در سلول انفرادی نگه داشته اند و در

شرایط سخت مورد اذیت و آزار قرار داده اند. 
طبق گزارش عفو بین الملل شماری از زندانیان به بخش مراقبت ھای پزشکی

زندان انتقال یافته اند. از جمله زندانیان بھائی عادل نعیمی، فرھاد دھندژ، پیمان
کوشک باقی، حمید بابایی، سعید پورحیدر و جعفر اقدامی به بخش بھداری زندان

منتقل شده اند.

پزشکان زندان ھشدار داده اند که برخی از زندانیان نیازمند مراقبت ھای ویژه
پزشکی در خارج از زندان ھستند، اما رئیس زندان اجازه  این کار را نمی دھد.
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کلیدواژه ھا عفوبین الملل, اعتصاب غذا در زندان رجائی شھر, زندانیان سیاسی و عقیدتی, وضعیت زندانیان سیاسی
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بیشتر بخوانید: دولت آلمان: ایران از اعدام علیرضا تاجیکی چشم پوشی کند

ماگدلنا مغربی، معاون بخش خاورمیانه و شمال آفریقای عفو بین الملل ضمن بی رحمانه دانستن وضعیت زندان ھا خواستار اصالح نظام
زندان ھای ایران شده است. سازمان عفو بین الملل ھمچنین از مقامات حکومت ایران می خواھد اجازه دھند بازرسان بین المللی از

جمله گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد به طور مستقل و بدون اعالم قبلی از زندان رجایی شھر و سایر زندان ھای ایران بازدید کنند.

مقامات جمھوری اسالمی ایران تا کنون درباره اعتراض عفو بین الملل و درخواست ھای این نھاد بین المللی  واکنشی نشان نداده اند.

: ھ ن ی زم ھمین  در 

دولت آلمان: ایران از اعدام علیرضا تاجیکی چشم پوشی کند
بربل کوفلر، مسئول امور حقوق بشر دولت آلمان، نگرانی خود را نسبت به اعدام علیرضا تاجیکی در ایران اعالم کرد. او روز چھار شنبه (١٨ مرداد/

٩ اوت) در برلین گفت محاکمه علیرضا تاجیکی برمبنای موازین قانونی انجام نشده است. (09.08.2017)  
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