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ماده  3اعالميه جھانی حقوق بشر
ھر کس حق زندگي ،آزادي و امنيت شخصي دارد.
ماده  5اعالميه جھانی حقوق بشر
احدي را نميتوان تحت شکنجه يا مجازات يا رفتاري قرار داد که ظالمانه و يا برخالف انسانيت و شئون بشري يا موھن باشد.
ماده  6اعالميه جھانی حقوق بشر
ھر کس حق دارد که شخصيت حقوقي او در ھمه جا به عنوان يک انسان در مقابل قانون شناخته شود.

از ابتدای ماه نوامبر و در پی يورش نيروھای گارد يگان حفاظت زندان اوين به بند زندانيان زن سياسی که با
ھتک حرمت و آزار آنھا ھمراه بود ،تعدادی از زندانيان اين بند دست به اعتصاب غذای دسته جمعی زده اند.
حمله کنندگان به بند زنان با ورود به حريم خصوصی زندانيان سياسی باعث بر ھم زدن نظم و سلب آسايش آنان
شده و پس از يورش به بند سياسی بانوان زندانيان را به شکل توھين آميزی بازرسی بدنی کرده اند.
پس از اين برخوردھای غيرقانونی و ضد حقوق بشری که برخالف موازين و مقررات سازمان زندان ھا می
باشد تعدادی از زنان زندانی در اعتراض به اين مسئله اعتصاب غذا نموده که با گذشت بيش از  3ھفته ھمچنان
ادامه دارد.
اين زندانيان جدا از وابستگی ھای سياسی -عقيدتی خود در حالی مورد اين آزار و اذيت قرار می گيرند که ماه
ھا و سال ھاست از خانواده ھا و عزيزانشان جدا شده و در برخی موارد پدر ،برادر و يا ھمسر آنھا نيز در
زندان ھای ديگر بسر می برند و حتی امکان ارتباط مستمر با فرزندان خردسال خود را نيز ندارند.
در کجای دنيا ،بجز ايران ،زنان فعال حقوق بشر در چنين زندانھای مخوفی مورد آزار و اذيت قرار ميگيرند؟
بر ماست که صدای زنان ستوده ای چون نسرين ستوده ،شيوا نظرآھاری ،فرشته شيرازی ،نرگس محمدی ،ليال
سيفالھی ،ليال توسلی ،الميرا واضحان ،بھاره ھدايت ،نازنين ديھيمی ،ژيال بنی يعقوب ،مھسا امرآبادی ،حکيمه
شکری ،ژيال کرم زاده مکوندی ،نسيم سلطان بيگی ،راحله زکايی و محبوبه کرمی و  ...باشيم.
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کانون دفاع از حقوق بشر در ايران
کميته دفاع از حقوق زنان

