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

 
  

 با که یاسيس زن انيزندان بند به نياو زندان حفاظت گاني گارد یروھاين ورشي یپ در و نوامبر ماه یابتدا از
  .اند زده یجمع دسته یغذا اعتصاب به دست بند نيا انيزندان از یتعداد بود، ھمراه آنھا آزار و حرمت ھتک
 آنان شيآسا سلب و نظم زدن ھم بر باعث یاسيس انيزندان یخصوص ميحر به ورود با زنان بند به کنندگان حمله
  .اند کرده یبدن یبازرس یزيآم نيتوھ شکل به را انيزندان بانوان یاسيس بند به ورشي از پس و شده
 یم ھا زندان سازمان مقررات و نيمواز برخالف که یبشر حقوق ضد و یرقانونيغ یبرخوردھا نيا از پس
 ھمچنان ھفته 3 از شيب گذشت با که نموده غذا اعتصاب مسئله نيا به اعتراض در یزندان زنان از یتعداد باشد
  .دارد ادامه

 ماه که رنديگ یم قرار تياذ و آزار نيا مورد یحال در خود یدتيعق -یاسيس یھا یوابستگ از جدا انيزندان نيا
 در زين آنھا ھمسر اي و برادر پدر، موارد یبرخ در و شده جدا زانشانيعز و ھا خانواده از ھاست سال و ھا

  .ندارند زين را خود خردسال فرزندان با مستمر ارتباط امکان یحت و برند یم بسر گريد یھا زندان
  رند؟يگيم قرار تياذ و آزار مورد یمخوف یزندانھا نيچن در بشر حقوق فعال زنان ران،يا بجز ا،يدن یکجا در 
 اليل ،یمحمد نرگس ،یرازيش فرشته ،ینظرآھار وايش ستوده، نينسر چون یا ستوده زنان یصدا که ماست بر
 مهيحک ،یامرآباد مھسا عقوب،ي یبن اليژ ،یميھيد نينازن ت،يھدا بھاره واضحان، رايالم ،یتوسل اليل ،یالھ فيس

  .ميباش...  و یکرم محبوبه و يیزکا راحله ،یگيب سلطان مينس ،یمکوند زاده کرم اليژ ،یشکر
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  رانيحقوق بشر در ا دفاع از کانون

 زنان  دفاع از حقوق کميته


