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مرگ یک زندانی دیگر وخامت وضع زندانیان را به نمایش می گذارد
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، وبالگ نگار، اطالع دادند که ستار بهشتیبه اعضاي خانواده زندان مسئوالنآبان، 16ـ در روز سه شنبه، 1391آبان 19پاریس، جمعه 
آبان ـ زمانی که هنوز در 11در تاریخ شکایتی ر ستار بهشتی د. ها باید کفن و دفن او را تدارك ببیننداو در زندان در گذشته است و آن

آبان بدون حکم 9او را در تاریخ ) فتا(» پلیس تولید  و تبادل اطالعات«نوشته بود که برد ـ به مسئوالن زندان به سر می350بند عمومی 
به هم بندان خود نشان شده بود متحملرا طی دو روز پیش از آن روي بدن خود کهاو همچنین آثار شکنجه . جلب دستگیر کرده است

اش قرار سرانجام جنازة او بدون این که در اختیار خانواده. آبان دوباره به بازجویی فراخوانده شد و دیگر بازنگشت11در همان روز او.داد
.   آبان باشتاب دفن شد18گیرد در تاریخ 

هاي هاي قومی کرد، عرب و بلوچ، جان خود را در زنداناعضاي اقلیتشاملدر چند سال گذشته، تعداد قابل توجهی از زندانیان عقیدتی، 
مشخصات در . انددر زیر شکنجه یا در شرایط به شدت مشکوك از دست دادهشهر، ارومیه، اهواز و زاهدان یجایراوین، از جمله مختلف 
اي حقوق بشر و جامعه دفاع از حقوق بشر در ایران در نفر از این قربانیان در گزارش مشترك فدراسیون بین المللی جامعه ه20حدود 

چندین زندانی عقیدتی نیز ظرف چند روز پس از آزادي ظاهراً در پیامد . اما تعداد واقعی بسیار بیشتر است1سال گذشته منتشر شد،
.  زندان فوت کرده اندتعداد نامعلومی از زندانیان عادي هم در. اندشکنجه و رفتارهاي ظالمانه دیگر در زندان درگذشته

ها سرپوش گذاشته شده است و هاي ما به شدت از این نگران هستند که موارد مرگ در زندان یا مورد تحقیق قرار نگرفته و یا بر آنسازمان
ن، که در مرگ دادستان پیشین تهراسعید مرتضوي، . اندمندي از معافیت از مجازات به پست هاي دیگر دولتی منصوب شدهمجرمان با بهره

شده در نقش مستقیم داشت و در رویدادهاي منجر به مرگ حداقل سه معترض بازداشت1382عکاس خبري زهرا کاظمی در سال 
. اکنون مدیرعامل  سازمان تأمین اجتماعی شده استنیز متهم شد 1388بازداشتگاه کهریزك در سال 

، وکیل نسرین ستودهبه ویژه، خانم .اندهاي خود را به زندانیان عقیدتی زن افزایش دادههاي اخیر، دولتمردان ایران حملهدر هفته
اعتصاب غذا از مهرماه ناگزیر 26ساله خود و نقض حق مالقات از روز  12در اعتراض به فشار علیه خانواده و دختر سرشناس حقوق بشري 

، واکنش آبان ماه نسرین ستوده را برنده جایزه آزادي اندیشه ساخاروف اعالم کرد5ز این که پارلمان اروپا در تاریخ پس ا. استشده 
در حبس 1389خانم ستوده از شهریور . وزارت اطالعات در زندان اوین بود209دولتمردان ایران انتقال او به سلول انفرادي در بند 

باعث اووضعیت سالمتی . سال ممنوعیت از اشتغال به حرفه وکالت محکوم شده است10ش سال زندان و برد و به شخودسرانه به سر می
. نگرانی جدي است

به دست مأموران زندان دست به » آمیز و آزار جنسیرفتار  توهین«آبان ماه در اعتراض به 9زندانی عقیدتی زن از تاریخ 9از سوي دیگر، 
ها را تهدید به تنبیه و حبس در سلول انفرادي مسئوالن زندان به جاي تحقیق درباره این شکایت، آن. زدندايیک اعتصاب غذاي یک هفته

. کردند

1 http://www.fidh.org/spip.php?action=telecharger&arg=5785



ما «: ، نایب رئیس فدراسیون بین المللی جامعه هاي حقوق بشر رئیس جامعه دفاع از حقوق بشر در ایران امروز گفتعبدالکریم الهیجی
بی رحمبه وضعیت وخیم زندانیان ایرانی تحت یک رژیم به شدت  شکنجه را ویژه یران و گزارشگر توجه گزارشگر ویژه حقوق بشر در ا

اي در باره وضعیت حقوق بشر در ایران در حمایت از قطعنامهخواهیم که با ما از تمام کشورهاي عضو سازمان ملل می. کنیمجلب می
» .دهنداعالمیه جهانی حقوق بشر نشانهاي ه آرمانبخود را پایبندي مجمع عمومی سازمان ملل در ماه دسامبر 
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