
 
 

 

  

      اعتراضی بیانیه از شتیبانیپ

شهسواری افشین سیاسی زندانی وجرح ضرب به بزرگ تهران زندان سیاسی زندانیان  

Presse Aussendung 31.12.2020 

 اطالعیه مطبوعاتی

 

 زندان در شهسواری افشین سیاسی زندانی جرح و ضرب به نسبت ای بیانیه صدور با بزرگ تهران زندان در سیاسی زندانیان

.کردند اعتراض اوین  

 

۵ جمعه روز شهسواری افشین  مورد ای وحشیانه طرز به اوین زندان قرنطینه در زندانی یک از حمایت و دفاع بخاطر ماه دی 

.فتگر قرار اوین زندان مسئوالن شتم و ضرب و تهاجم  

 از دفاع در شهسواری، افشین سیاسی زندانی جوانمردانه عمل از تقدیر ضمن بزرگ تهران زندان سیاسی زندانیان از جمعی

 حقوق دارای اتهامش نوع به توجه بدون باید زندانی هر که موضوع این بر تاکید ضمن همچنین و زندانیان سایر انسانی کرامت

 غیر عمل این ندارد، را آنان روانی و بدنی شکنجه و اذیت و آزار حق مقامی هیچ و است، ای شده تعریف پیش از و مشخص

کردند محکوم شدت به را اوین زندان مسئوالن وحشیانه و انسانی  . 

 آبگرم از محرومیت چون مشکالتی از زندان این در مدتهاست خود بزرگ، تهران زندانیان که کردند اشاره این به همچنین انها

 شرایط در هم آن بهداشتی و درمانی و پزشکی ضروری رسیدگیهای عدم و پزشک نبود غذا، کیفیت بودن پایین ام،استحم برای

.دارند قرار آزار و اذیت مورد کرونا، سخت  

 

 الملل، بین عفو سازمان از زندانیان این درخواست از وین-ایران در بشر حقوق مدافع پزشکی کادر و بشر حقوق از دفاع کمیته

 نامساعد بسیار وضعیت از ویژه بازرسان فرستادن با که میکنند حمایت المللی بین ذیصالح مراجع سایر و بشر حقوق فعالین

 والیت دیکتاتوری ایزندانه در بشر حقوق نقض و زندانیان آزار و اذیت شکنجه، توقف خواهان و کرده دیدار ایران های زندان

.شوند فقیه  

 

 طرف از را زندانیان به رسیدگیو مالقات اجازه حال به تا که است دنیا های دیکتاتوری تنها از ایران که است تذکر قابل

.است نپذیرفته حال به تا را نامبرده سازمانهای  

 
 

دکتر بهروز بیات                     پروفسور سیروس میرزایی                                                   

 

جامعه ی دفاع از حقوق بشر در ایران ـ اتریش                  گروه پزشکان وکادر پزشکی ایرانیان مدافع حقوق بشر           

 

 
 

 

 


