
 

 

 

 

  



 

 

 برخی سؤاالت معمول: •

ــرای. چــه راه۱ ــانونی ب ــا از  یــک هــای ق ــال سیاســی وجــود دارد ت ــا فع ــدانبان مقامــات قضــایی ی ــا زن ــازجو و ی ب

  ؟شکایت کندمتخلف 

. چـــه مراجعـــی مســـئول رســـیدگی بـــه شـــکایت شـــام از مقامـــات قضـــایی و مـــاموان انتظـــامی و اطالعـــاتی ۲

 هستند؟

توانیــد طــرح شــکایت و در چــه مرجعــی میچگونــه قــرار گرفتیــد شــکنجه یــا  رفتاری کــه مــورد ســوءر صــورت. د۳

 ؟کنید

 ار پیگیری مساله شد؟. به غیر از طرح شکایت کیفری در مراجع قضایی از چه مراجع دیگری خواست۴

 . آیا در زمان بازداشت الزم است نقض حقوق خود را به بازجو یا زندانبانان يادآوری كنيد؟۵

 ؟چه مواردی را باید در نظر بگیرید صورتی که به عنوان اعرتاض تصمیم به اعتصاب غذا دارید . در۶

 



 

ــئول ــات مس ــناخنت مقام ــئول ش ــدم پاســخگویی و مس ــگ ع ــه فرهن ــود اینک ــا وج ــده  ب ــه ش ــران نهادین ــراد در ای ــوق اف نقــض حق

ــت.  ــته اس ــراد گذاش ــار اف ــایی، انتظــامی و اداری در اختی ــه نهادهــای قض ــرای شــکایت ب ــاتی را ب ــران امکان ــوانین ای ــا ق اســت، ام

هــای اعــرتاض های شــکایت یــک روش مقاومــت دربرابــر اعــامل خــالف قــانون اســت. در ایــن جــزوه، روشاســتفاده از ایــن شــیوه

ی غیرقــانونی و خــالف حقــوق برشــ در زمــان بــازجویی، بازداشــت و حــبس، بررســی شــده اســت. ذکــر ایــن نکتــه الزم بــه رفتارهــا

کنــیم. ولــی معتقــدیم بایــد در ایــن مــوارد آمــوزش الزم را هــای مبــارزه و مقاومــت رو بــرای زنــدانیان تعیــین منــیاســت مــا روش

 ارائه دهیم و تجارب سایر فعاالن را به عموم، منتقل کنیم. 

 

 های عمومی. شکایت کیفری به دادگاه۱

شــدگان، ارتکــاب برخــی اعــامل بــه طــور خــاص تــر مقامــات قضــایی و غیــر قضــایی بــه رعایــت حقــوق بازداشتبــرای الــزام بیش

تــوان از مقــام هــا بــه عنــوان جــرم در نظــر گرفتــه شــده اســت. در صــورت بــروز هــر یــک از ایــن جــرائم میدر قــانون بــرای آن

ــری ــکایت کیف ــئول در دادرسا ش ــرایم را دارد مس ــن ج ــه ای ــکایت ب ــالحیت ش ــه ص ــی ک ــران دادرسای ــرد. در ته ــه  ٬ک دادرسای ناحی

 ویژه رسیدگی به جرایم کارکنان دولت واقع در میدان پانزده خرداد است. ۲۸

 ترین این جرائم به رشح زیر است:برخی از رایج 

 

o های ملت در قانون اساسینقض حقوق و آزادی 

شـــدگان و در پرونـــده و دادگـــاه، هتـــک حرمـــت و حیثیـــت بازداشتتفتـــیش عقیـــده، جلـــوگیری از حضـــور وکیـــل  

ــه مــواردی اســت کــه  ــت، جــان، مــال، حقــوق، مســكن و شــغل اشــخاص از جمل ــه حيثي محکــومین، شــکنجه، تعــرض ب

 نقض حقوق اساسی ملت محسوب می شوند.



 

  

o بازداشت و توقیف غیر قانونی 

بــه آن اســت کــه در قــانون بــه آن اشــاره های توقیــف و بازداشــت غیــر قــانونی و یــا دســتور مــوارد زیــر برخــی از منونــه

 شده است:

ــه - ــردن برگ ــادر ک ــون ص ــایی همچ ــات قض ــط مقام ــانونی توس ــی غیرق ــب جزای ــت و تعقی ــف، بازداش ــب توقی های جل

 سفید امضا، جلب و احضار به وسیله کارمندان وزارت اطالعات

 داشنت دستور قضاییساعت توسط ضابطان دادگسرتی بدون  ۲۴در جرائم مشهود نگهداری متهم بیش از  -

 ساعت پس از حضور یا جلب وی ۲۴شده بیش از عدم تحقیق قاضی از فرد بازداشت -

 شدگان در اماکن غیرقانونیدستور توقیف و نگهداری بازداشت -

عــدم رعایــت مقــررات مربــوط بــه جلــب و بازداشــت افــراد همچــون خــودداری قاضــی از آزادی فــرد بازداشــت شــده بــا  -

 گذارثیقه از سوی کفیل و وثیقهوجود پذیرش کفالت و و 

 توقیف غیرقانونی توسط مقامات یا ماموران دولتی یا نیروهای مسلح بدون داشنت دستور از مقام قضایی  -

شــدگان توســط ریــیس زنــدان یــا دیگــر اشــخاص بــا وجــود دســتور قاضــی  مبنــی بــر آزادی خــودداری از آزادی بازداشت -

 شخص

 

o  سوء استفاده از مقام 

ــرا« ــوگیری از اج ــ یجل ــیر اوام ــرا کتب ــی، اج ــرا یدولت ــا اج ــوانني و ي ــام  یق ــط  واحک ــایی توس ــات قض ــتورات مقام دس

ــت ــان دول ــود «و » کارکن ــدون وج ــی و ب ــزه شخص ــا انگی ــراد ب ــت اف ــتور بازداش ــارات و دس ــدود اختی ــنت از ح ــر رف فرات

 شوند.از جمله مواردی هستند که در قالب سواستفاده از مقام  تعریف می» دالیل قانونی



 

  

o شکنجه و سوء رفتار 

 تواند شامل موارد زیر باشد:شدگان میشکنجه و سوءرفتار با بازداشت

  ای که منجر به ایجاد درد یا آسیب جسمی شودگونهشده بهآزار و اذیت فرد بازداشت

شــدگان همچــون بــازجویی متنــاوب یــا بــازجویی در شــب، تهدیــد بــه اعــدام فــرد زنــدانی آزار و اذیــت روحــی بازداشت -

  اعضای خانواده وی و... یا تهدید

 شده مانند برهنه کردن او یا استفاده از پابندرفتارهای تحقیرآمیز نسبت به فرد بازداشت -

 بند در حین بازجویی اجبار به داشنت چشم -

 نگهداری در رشایط نامناسب مانند رسمای شدید یا محیط مرطوب و پر از آب -

 حبس غیرقانونی در سلول انفرادی -

 

o امتناع از رسیدگی به شکایات قانونی 

انــد بـه دالیــل مختلـف چــون کمبــود خـودداری قاضــی از رسـیدگی بــه شـکایتی کــه افـراد بــه طـور قــانونی مطـرح کرده

وقــت، متنفــذ بــودن مــتهم، دســتور غیــر قــانونی مقامــات بــاالتر و... در زمــره امتنــاع از رســیدگی بــه شــکایات قــانونی 

 شود.محسوب می

 

o تر از حکم مجازات کردن محکوم به مجازاتی سخت 

اعامل مجـازاتی کـه در حکـم نبـوده یـا اجـرای آن بـه نحـو شـدیدتر همچـون اجـرای مجـازات شـالق تعزیـری بـه شـکل 

 توان از اعامل آن شکایت کرد.شالق حدی از دیگر مواردی است که می



 

 

o هتک حرمت منازل، مکاتبات و مراسالت 

ــه می ــراد  ک ــه اف ــه خان ــی ب ــاموران دولت ــایر م ــایی و س ــابطان قض ــانونی ض ــاموران از ورود غیرق ــامل ورود م ــد ش توان

ــام ــا پشــت ب ــد، ورود از طریــق فریــب صــاحبخانه بــه داشــنت مجــوز  ٬پنجــره، دیــوار ی ــا اســتفاده از زور یــا تهدی ورود ب

ــا معرفــی کــردن خــود بــه عنــوان افــراد دیگــر چــون مــامور بــرق و مالیــات باشــد از جملــه مصــادیق هتــک  ٬قــانونی ی

 حرمت منزل است.

همچـون نشـان نـدادن اجـازه بازرسـی منـزل یــا اوراق  ٬مقـررات قـانونی مربـوط بـه تفتــیش منـزلرعایـت نکـردن سـایر 

 ٬هویت

بــاز کــردن و بازرســی مراســالت پســتی بــدون وجــود -کنــرتل مکاملــات تلفنــی یــا اینرتنتــی بــدون وجــود حکــم دادگــاه و

 توان نسبت به آن شکایت کرد.حکم دادگاه نیز از دیگر موارد غیرقانونی است که می

 

o دخالت مقامات دولتی و ماموران در امور قضایی 

ــا وجــود - ــا شــاکی و یــا قاضــی بــه ایــن دخالــت اعــرتاض کــرده باشــد و ب رشط تحقــق ایــن جــرم آن اســت کــه مــتهم ی

 اعرتاض، فرد یادشده همچنان به مداخله خود ادامه دهد. 

 

o  زندان بازداشتگاه یا اقدامات غیر قانونی توسط  مسئوالن 

 توان شامل موارد زیر باشد:ن اقدامات میای -

 توجهی به شکایت زندانی از حبس غیر قانونی خود و نرساندن شکایت وی به مقامات قضایی خودداری یا بی -

 تحویل گرفنت زندانی بدون گرفنت برگه بازداشت امضا شده به وسیله مقامات قضایی  -



 

 ات صالح چون مقامات قضایی یا مسئولین زندانمامنعت از رساندن شکایت و تظلامت زندانیان به مقام -

 

 . شکایت به دادرسا و دادگاه انتظامی قضات۲

o توان به عنوان تخلف انتظامی در دادرسای انتظامی از موارد عدم رعایت قانون توسط قاضی که عنوان مجرمانه ندارد، می

تواند حتی منجر به تعلیق و یا محرومیت دامئی قضات شکایت کرد. اثبات تخلف قاضی در دادگاه  انتظامی قضات می

 وی از قضاوت شود. 

ن دادگــاه قابــل بررســی انتظــامی اســت و بنــابراین در مــوارد ارتکــاب اعــامل اعــامل مجرمانــه قاضــی نیــز در ایــ

 زمان شکایت کرد.های انتظامی به طور همهای عمومی و دادگاهتوان به دادگاهمجرمانه توسط قاضی، می

o  ــکایت ــت ش ــرای ثب ــرار دارد. ب ــران ق ــانزده خــرداد ته ــدان پ ــع در می ــرتی واق ــاخ دادگس ــات در ک دادرسای انتظــامی قض

توانیــد شــکایت خــود را از طریــق پســت نیــز بــه ایــن دادرسا ارســال کنیــد. بــرای ایــن کــار الزم اســت از کامــل بــودن یم

 شکایت و مدارک خود اطمینان حاصل کنید.

 

بــه مــدت دو ســال از زمــان انجــام تخلــف و يــا گذشــنت دو ســال از آخــرين  یاز قاضــ نکــردن در صــورت شــكايت توجــه:

 نیست. یشود و پس از آن، شکایت قابل پيگري یادشده شامل مرور زمان میانتظامی پیگیری قضایی، تخلف 

 

 نامه تخلفات قضات شامل موارد زیر است:برخی از تخلفات مورد اشاره در نظام •

 یظرف مهلت هفت روز از زمان اعالم ختم دادرس یراصادر نشدن  -

ــا وثیقــه و یــا کفــالتی کــه در آن رشایــط  - ــا اهمیــت اتهــام صــدور قــرار بازداشــت ی قــانونی رعایــت نشــده و متناســب ب

 وارده نباشد



 

  یتخلفات كارمندان دفرت نشدن شعبه و گزارش  یبر امور دفرت  ینظارت كاف نبود -

 اهامل در انجام وظايف قانونی یو به طور كل یتجديد و تاخري جلسات دادگاه بدون مجوز قانون -

  یدادگاه قبل از اعالم رسم یافشاي آرا  -

 خارج از نزاكت يا توهني نسبت به وکال و افراد مربوط به یک پروندهرفتار   -

 اسناد در دفاتر دادگاه نشدن ثبت  -

 دادن گزارش خالف واقع  -

 یا اخذ رشوه از مقامات متنفذ و يا دوستان و... و ترك وظيفه قانونی یپذير توصيه  -

 قوانني موضوعهنشدن عايت ر  

 قع در محل خدمتغيبت بدون عذر موجه و عدم حضور به مو   -

 صادر کردن حکم بدون اینکه استدالل داشته باشد و به مواد قانونی مستند شده باشد  -

 

 

 نگاری به نهادهای بازرسی و نظارتی. نامه۳

و همچنــین  هســتندبرخــی نهادهــا و مراکــز دارای جایگــاه نظــارتی بــر قــوه قضــائیه و نیــز نهادهــای انتظــامی و اطالعــاتی 

ــده ــوهدر پرون ــی نح ــی بازداشت های سیاس ــال سیاس ــا فع ــورد ب ــهبرخ ــده را مجموع ــین ش ــایی تعی ــتم قض ــر از سیس ای فرات

ــهمی ــار و روی ــد. از همــین رو اعــالم رفت ــرد بازداشتکن ــه ف ــانونی نســبت ب ــن نهادهــای نظــارتی مــی های غیرق ــه ای شــده ب

بـه عنــوان مــدرکی مبنــی بــر توانــد ها مینگاریایــن نامــه شـده مــوثر باشــد. از ســوی دیگـرتوانـد بــر وضــعیت فــرد بازداشت

 رفتار و فشار بر زندانی مورد استناد قرار گیرد.سوء

 ها متاس گرفت، عبارتند از: توان در این خصوص با آنبرخی از مراکزی که می



 

 

 دفرت نظارت و پیگیری قوه قضائیه •

 رئیس قوه قضائیه یا معاونان وی •

 دفرت بازرسی ویژه نهاد رهربی •

 مردمیدفرت رهربی، مراجعات  •

 دفرت رسیدگی به شکایات دفرت نهاد رهربی •

 کمیسیون حقوق برش اسالمی •

 نهاد ریاست جمهوری، دفرت رسیدگی به شکایات مردمی •

 نهاد ریاست جمهوری، ساختامن مشاوران رییس جمهور •

 دادستان کل کشور، دفرت رییس دادستان •

 دادستان کل کشور، معاون کل امنیتی  سیاسی استان ها •

 مجلس ۹۰ کمیسیون اصل •

 کمیسیون امنیت ملی مجلس •

 هادفرت بازرسی، ارزشیابی و رسیدگی به شکایات سازمان زندان •

 ستاد حقوق شهروندی •

 وزارت اطالعات •

 نامه به کلیه مسئوالن زندان •

 های مرشوع و حفظ حقوق شهروندیهیات نظارت مرکزی بر حسن اجرای قانون احرتام به آزادی •



 

 

 چند نکته

ــل  • ــه هــر دلی ــه ب ــد و میدر صــورتی ک ــل نداری ــه وکی ــا دسرتســی ب ــی ی ــا امنیت ــات انتظــامی ی ــد شخصــا از مقام خواهی

توانیـــد شـــکایت خـــود را در هـــر یـــک از مراجـــع همچـــون دادرسا و دادگـــاه عمـــومی، قضـــایی شـــکایت کنیـــد، می

ــا در دادرسای ــدالت اداری و ی ــوان ع ــات، دی ــامی قض ــت، دادرسای انتظ ــان دول ــلح، دادرسای کارکن ــای مس ــای نیروه ه

هـا کـه خـود را صـالح بـه رسـیدگی ندانـد، قـرار زمـان مطـرح کنیـد. هـر کـدام از آنام یـا بعضـی از آنهـا بـه طـور هممت

 دار رسیدگی خواهد شد.عدم صالحیت صادر و پرونده در دیگر مراجع صالحیت

  

قــانونی اگــر در زنــدان هســتید و دسرتســی بــه وکیــل بــرای طــرح شــکایت نداریــد، شــکایت خــود را خطــاب بــه مراجــع  •

هــا موظــف هســتند در دفــاتر زنــدان بــه طــور کتبــی نوشــته و آن را بــه مســئول بازداشــتگاه و زنــدان تحویــل دهیــد. آن

 نامه را ثبت و در صورت درخواست زندانی به وی رسید دهند.تحویل شکایت

 

ــه • ــه برگ ــتهم در کلی ــت م ــرت اس ــبه ــاره کن ــکایتش اش ــورد ش ــه م ــز ب ــی نی ــوص بازپرس ــه خص ــازجویی و ب ــا در های ب د ت

صــورت تحویــل نــدادن شــکایت یــا انکــار آن توســط مقامــات مربوطــه، مــدرکی دیگــر مبنــی بــر اثبــات اعــالم شــکایت 

 زندانی وجود داشته باشد.

 

ــدان دفــرتی دادگاه • ــانون کارمن ــار خــالف ق ــورد رفت ــد در دادگاهدر م ــه داشــته باش ــوان مجرمان ــا چنانچــه عن هــای ه

هــا را بــه مقامــات مســئول چــون ریــیس مجتمــع قضــایی اعــالم و لفــات آنتــوان  تخعمــومی و در غیــر ایــن صــورت می

 ها شد.خواهان برخورد قانونی با آن



 

 

هــای کیفــری تهــران رســیدگی بــه جــرائم افــراد دارای پایــه قضــایی چــون قضــات، دادســتان، بــازپرس و دادیــار در دادگاه •

 شود.می

 

 

 

 های فعاالن در  مواجهه با رفتار غیر قانونی. توصیه۴

ــه شــیوه ــدنی ک ــاالن سیاســی و م ــه فع ــر تجرب ــروری ب ــام م ــانونی در هنگ ــه رفتارهــای غیرق ــرای اعــرتاض ب ــاگونی ب های گون

بســتگی بــه موقعیــت زمــانی و مکــانی و همچنــین وضــعیت   ٬دهــد کــه چگــونگی اعــرتاضنشــان می  ٬اندبازداشــت داشــته

  ق در این زمینه در ادامه آمده است:های موفهایی از این تجربهخود فرد بازداشت شده دارد. منونه

 

 

 در خواست حقوق قانونی  •

 

متهامن سیاسـی از هـامن آغـاز تشـکیل پرونـده بایـد نشـان دهنـد بـه خـوبی از حقـوق خـود آگـاه هسـتند و  -

 کنند.ها را مطالبه میبه طور مرتب اجرای آن

-  



 

ــد. در  - ــر خــود را دهی ــوهین، شــکنجه و تحقی ــده اجــازه ت ــا پرون ــرتبط ب ــراد م ــایر اف ــان و س ــه بازجوی ــد ب نبای

شــوید. هــر چنــد هــا نســبت بــه خــود میموجــب تشــدید رفتارهــای غیــر قــانونی آن ٬اض نکــردنصــورت اعــرت 

تــوجهی و متســخر قــرار گیــرد امــا در طــوالنی مــدت تــاثیر خــود را ممکــن اســت اعــرتاض بــه بــازجو مــورد بی

 بر روند بازجویی خواهد گذاشت. 

-  

د ولــی تــا جــای امکــان از وی های شــفاهی شــام را نیــز بــه مســئول خــود منتقــل کنــنگهبــان بایــد درخواســت -

 وسایل نوشتاری خواسته و در خواست خود را به صورت کتبی اعالم کنید.

-  

از  ٬هایی چــون اجبــار بــه ایســتادن بــه مــدت طــوالنی مــدتدر صــورت بــروز شــکنجه و یــا بــدرفتاری -

 پاسخگویی به سئواالت خودداری و خواهان اجرای رفتار قانونی با خود و یا تغییر بازجو شوید.

-  

ــم - ــون زدن چش ــواردی چ ــه م ــا ب ــری ب ــی از درگی ــرده ول ــرتاض ک ــب اع ــور مرت ــه ط ــازجویی ب ــام ب بند در هنگ

 بازجویان و نگهبانان خودداری کنید. 

-  

های ممکــن نســبت بــه آن چنانچــه توســط بــازجو مــورد بــدرفتاری و شــکنجه قــرار گرفتیــد بــه شــیوه -

ــاطالع ــه نگهب ــرادی ب ــی در انف ــد. حت ــرده و اعــرتاض کنی ــه ســلول منتقــل میرســانی ک ــه شــام را ب ــد انی ک کن

ســایر زنــدانیان را بــا خــرب  ٬اطــالع داده و خواســتار اعــزام بــه بهــداری شــوید و یــا بــا اعــرتاض بــا صــدای بلنــد

تــوجهی قــرار گیــرد و یــا بــا تهدیــد و اقــدامات تنبیهــی کنیــد. حتــی اگــر اعــرتاض توســط ایــن افــراد مــورد بی

نی مــدت بــه ویــژه بــه دلیــل نگرانــی از فشــار افکــار عمــومی، تــالش در ســاکت کــردن مــتهم کننــد، در طــوال 

 کند.رفتار غیر قانونی نسبت به متهم را محدودتر می



 

-  

بخـــش، توانـــد خطـــاب بـــه  پـــاساعـــرتاض بـــا توجـــه بـــه سلســـله مراتـــب اداری و موضـــوع اعـــرتاض می -

ــد ــدان، مســئول اجــرای احکــام، مناین ــد، مــدیران داخلــی و حراســت زن ـنگهبان، مســئول بن ه دادســتانی و افرسـ

 معاونت امنیتی دادستان و رییس زندان، دادیار و بازپرس پرونده و دادستان صورت گیرد. 

-  

ــا  - ــدرفتاری و شــکنجه ی ــورد ب ــی م ــداری قبل ــا محــل نگه ــال و ی ــا انتق ــان بازداشــت و ی ــه در زم در صــورتی ک

اجــع دیگــر بــه ایــن تــوهین و رضب و جــرح قــرار گرفتیــد در فــرم پــذیرش در بازداشــتگاه، بهــداری و کلیــه مر 

 ها شوید. موارد اشاره و خواهان ثبت و درج آن

-  

تــوان اقــدام بــه طــرح شــکایات های قــانونی و اهمیــت موضــوع میتــوجهی بــه خواســتهدر صــورت بی -

 های اعرتاضی برای گرفنت حقوق خود شد.قانونی و یا توسل به سایر روش

-  

ه و درگیــر شــدن بــا بازجویــان و دیگــر افــراد در درخواســت حقــوق قــانونی خــود مرصــ باشــید ولــی از مجادلــ -

 خودداری کنید.

 

 نامه رسگشاده •

توانــد ضــمن هــایی اســت کــه میهای رسگشــاده بــه مســئولین حکــومتی و قضــایی از جملــه راهنوشــنت نامــه -

 درخواست رعایت قانون،  افکار عمومی را در مورد نقض موارد قانونی مطلع کند.

 نگاری و انتشار آن را داشته باشد. استفاده از این امکان در صورتی است که متهم سیاسی امکان نامه -



 

رســانی شــود و یــا هــر آن چــه مــورد اطالعهای رسگشــاده بایــد توجــه کــرد کــه هــر آن چــه ادعــا میدر نامــه -

شــود، بــه طــور میقــانونی اشــخاص خــاص اشــاره گیــرد، بــه ویــژه در مــواردی کــه بــه رفتارهــای غیرقــرار می

 دقیق بیان شود و در صورت امکان مبتنی بر دالیل و شواهد چون شهادت دیگر زندانیان باشد.

 

 ز طریق خانواده، وکیل و دوستان ها ارسانی توسط رسانهاطالع •

ــب اطالع - ــت، اغل ــدود اس ــدان مح ــارج از زن ــای خ ــه فض ــی ب ــتهم سیاس ــی م ــه دسرتس ــورادی ک ــانی در م رس

ــلتوســط خــانواده، و  ــدی و همهم ٬دوســتان ٬کی ــاه ســلولیبن ــتهم آگ ــق از وضــعیت م ــه هــر طری ــه ب هایی ک

 گیرد.شوند انجام میمی

تـــری برخـــوردار بـــوده و رســـانی خـــانواده در مـــورد وضـــعیت مـــتهم سیاســـی اغلـــب از اعتبـــار بیشاطالع -

 .نهادهای امنیتی و قضایی در برخورد با خانواده نسبت به دیگران محدودیت بیشرتی دارند

دهیم دالیــل رســانی بایــد توجــه کــرد کــه اگــر مــوارد نقــض قــانون را بــه اشــخاص خاصــی نســبت مــیدر اطالع -

 اشخاص داشته باشیم.  در صورت شکایت آن ٬کافی برای اثبات آن

ها بـــا آزار و رضب و جـــرح و انجـــام های دســـته جمعـــی یـــا مـــواردی کـــه بازداشـــتدر مـــوارد بازداشـــت -

قــانونی توانــد از ادامــه رفتــار غیررســانی بــه وســیله خــانواده میگیــرد، اطالعمی قــانونی انجــامرفتارهــای غیر

 با متهم جلوگیری کند.

های خــارج از کشــور بــه طــور خــاص عنــوان مجرمانــه نــدارد و رصفــا محتــوای آن از انجــام مصــاحبه بــا رســانه -

 جهت بروز عمل مجرمانه قابل است.

ــورد اطالعتصــمیم - ــایر گیرنده اصــلی در م ــه س ــواردی ک ــی اســت. در م ــال سیاســی و اجتامع ــود فع ــانی خ رس

ــرای  ــرد ب ــل ف ــی از متای ــه طریق ــا ب ــتگیری ی ــیش از دس ــده پ ــت ش ــرد بازداش ــتان ف ــی و دوس ــاالن سیاس فع



 

ــا وجــود خواســت خــانواده  مبنــی بــر ســکوتاطالع رســانی بایــد بــه وظیفــه اطالع ٬رســانی مطلــع هســتند، ب

رســانی دقیــق و همچنــین خواســت خــود عمــل کننــد. هــر چنــد بررســی و اطمینــان از اخبــار دریــافتی، اطالع

 تری برخوردار است.متهم در این مورد از اهمیت بیش

 

 اعتصاب غذا  •

ــه ســبب لطمــه خــوردن ــد منــی  بســیاری از فعــاالن حقــوق برشــ اعتصــاب غــذا را ب ــدانی تایی ــا در ســالمتی و جســم زن ــد. ام کنن

ــد، از هــای اعــرتاض و رســیدن بــه حقــوق قــانونی خــود را بســته دیــدهران تعــداد زیــادی از زنــدانیان سیاســی کــه متــامی راهایــ ان

هــای مبــارزه و مقاومــت در زنــدان مطالعــه کنیــد و انــد. بهــرت اســت قبــل از دســتگیری در مــورد روشایــن روش اســتفاده کــرده

ه نــاگزیر بــه اســتفاده از ایــن روش شــدید بایــد بــه مــوارد زیــر توجــه نســبت بــه آن آگــاهی نســبی داشــته باشــید. در صــورتی کــ

 کنید:

o ــا توجــه بــه وضــعیت جســامنی و رشایــط خــود یــک انــواع روش هــای اعتصــاب غــذا را بررســی و ب

 روش مناسب را انتخاب کنید.

o   ــدون ــد و ب ــه کنی ــذا توج ــاب غ ــورد اعتص ــران در م ــارب دیگ ــه تج ــذا ب ــاب غ ــیش از رشوع اعتص پ

 اطالعات کافی وارد آن نشوید

o  اطــالع داشــنت افــراد خــارج از زنــدان از نــوع و زمــان رشوع اعتصــاب غــذا از اهمیــت زیـــادی

 برخوردار است. در غیر این صورت اعتصاب غذا کارایی الزم را نخواهد داشت.

o   ــور ــد و در م ــورت کنی ــود مش ــتامد خ ــورد اع ــدیان م ــم بن ــدانیان و ه ــر زن ــا دیگ ــود ب ــمیم خ د تص

 هایتان جلب کنید.حامیت آنها را برای دفاع از خواسته



 

o ایـد و تـان بهـره جسـتههایهـای ممکـن بـرای بـرآورده شـدن خواسـتهمطمنئ شـوید کـه از همـه راه

 هایتان توجهی صورت نگرفته است.به خواسته

o هــا را آغــاز اعتصــاب غــذا و خواســته ٬هــا و رشوع اعتصــاب غــذاتــوجهی بــه خواســتهدر صــورت بــی

 به مسئوالن زندان اطالع دهید.

o ــته ــتهخواس ــد خواس ــذا بای ــای غ ــرح در اعتص ــای مط ــد ه ــد و بدانی ــی باش ــه کل ــایی مشــخص و ن ه

 ها وجود دارد.امکان انجام آن

o  به شام کمک شود.تحت نظر بهداری زندان باشید و اجازه دهید در موارد فوری  

   

                      

 

  



 

 
 
 
 
 
 

 های زیر با ما در ارتباط باشید:تر با ما متاس بگیرید، از راههای امنخواهید با شیوهاگر می

 ۰۰۴۴۷۹۳۴۳۱۲۷۴۶سیگنال با شامره تلفن  •

 moshaver@protonmail.com میل با امنیت باال: ای •

 https://www.facebook.com/moshaver.shahrvand مسیج فیس بوک: •

 ۰۰۴۴۷۹۳۴۳۱۲۷۴۶سکرت چت تلگرام با شامره تلفن  •

 ۰۰۴۴۷۹۳۴۳۱۲۷۴۶فیس تایم با شامره تلفن  •

 ۰۰۴۴۷۹۳۴۳۱۲۷۴۶واتزآپ با شامره تلفن  •
 

 های زیر نیز با ما در متاس باشید:توانید از راههای باال دسرتسی ندارید، میاگر به اپلیکیشن

 moshaver.shahrvand1اسکایپ:  •

 ۰۰۴۴۷۹۳۴۳۱۲۷۴۶وایرب، ایمو و الین با شامره تلفن  •

  و  )iran.org4http://justice/persian/dastgiri( سایتوب توانید طریقهمچنین می •
های این مرکز قرار ما در جریان فعالیت  )https://www.facebook.com/moshaver.shahrvand( بوکصفحه فیس

 بگیرید.
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