
29/01/2018 گزارشگر سازمان ملل: ایران نگرانی ھا درباره اعتصاب غذای زندانیان را برطرف کند

https://www.radiofarda.com/a/f9-un-calls-iran-resolve-prisoner-hunger-strike/28708398.html 1/2

سياسی

گزارشگر سازمان ملل: ایران نگرانی ها درباره اعتصاب غذای زندانیان را
برطرف کند

۱۰/شهریور/۱۳۹۶

عاصمه جهانگیر، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر در ایران، از جمهوری اس�می خواست تا

نگرانی ها درباره اعتصاب غذای طو�نی مدت زندانیان را که معترض شرایط خود در زندان هستند، برطرف

کند.

در بیانیه خانم جهانگیر که روز پنج شنبه ۹ شهریور در خبرگزاری رویترز بازتاب یافته، نسبت به سرنوشت ۵۳

زندانی زندان رجایی شهر کرج که به بند امنیتی جدیدی منتقل شده اند، ابراز نگرانی شده است، از جمله ۱۵

زندانی بهایی.

۲۰ نفر از این زندانیان در اعتراض به رعایت نشدن حقوق خود از جمله �محرومیت از هواخوری روزانه�،

�تهویه ضعیف بند جدید�، �وجود دوربین مداربسته در آن� و �عدم تحویل وسایل شخصی خود� از روز

هشتم مرداد دست به اعتصاب غذا زدند که شمار آنان در روزهای بعد به ۱۵ یا بر اساس برخی گزارش ها به ۱۸

نفر کاهش یافت.

عاصمه جهانگیر در بیانیه خود عنوان کرده است: �من به شدت نگران گزارش هایی هستم که گویای وخامت

شرایط جسمانی زندانیانی است که دست به اعتصاب غذا زده اند.�

وی همچنین اضافه کرده که برخی از گزارش ها حکایت از شکنجه این زندانیان و برخوردهای خشن دیگر با آنها

از زمان انتقالشان به بند جدید دارد.

پیش از این خانواده های زندانیانی که در اعتصاب غذا به سرمی برن با انتشار نامه ای گفته بودند که انتقال آنها

به بند جدید �توام با ضرب و شتم بوده است�.

دوشنبه ۹ بهمن ۱۳۹۶ تهران ۱۷:۳۶
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عاصمه جهانگیر اما در بیانیه خود به ابعاد دیگر این رخداد نیز می پردازد و می گوید که زندانیان یادشده از

زمان انتقال خود به بند جدید نتوانسته اند به لوازم شخصی خود از جمله داروهایشان دسترسی داشته باشند و

حتی از لباس مناسب نیز محروم هستند.

گزارشگر ویژه سازمان ملل در ادامه خاطرنشان ساخته: �محرومیت زندانیان از تماس با خانواده خود و

دسترسی به وکیل و درمان مناسب در تضاد با قوانین بین المللی است.�

خبرگزاری رویترز می نویسد که وزارت خارجه ایران حاضر نشده درباره این گزارش اظهار نظر کند. اما چندی

قبل دادستان تهران با رد درخواست های زندانیان گفته بود که قوه قضاییه تسلیم اعتصاب غذای آنان نمی شود

و این اقدامات �اموری شکست خورده است�.
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