
 « ابراز نگرانی شدید سازمان حقوق بشر ایران نسبت به وضعیت حسین رونقی در »اعتصاب خشک

 فوریه 28

 حسین رونقی ملکی, بازداشت , فعال مدنی, اعتصاب غذا 

تواند به قیمت جان این فعال  ادامه بازداشت غیر قانونی حسین رونقی توسط نهادهای امنیتی می »

 «حقوق بشر تمام شود 

 

سازمان حقوق بشر ایران ضمن ابراز نگرانی شدید   : ۱۴۰۰ماه   اسفند ۹سازمان حقوق بشر ایران؛ 

نسبت به وضعیت حسین رونقی ملکی که در زندان اوین دست به »اعتصاب غذای خشک« زده،  

 .و شدخواهان آزادی بالدرنگ ا

محمود امیری مقدم، مدیر سازمان حقوق بشر ایران در این خصوص گفت: »ادامه بازداشت غیر  

تواند به قیمت جان این فعال حقوق بشر تمام شود. ما از  قانونی حسین رونقی توسط نهادهای امنیتی می 
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جمهوری اسالمی  خواهیم تا با واکنش خود نگذارند نهادهای بین المللی و گزارشگران سازمان ملل می 

 .«با سوء استفاده از عدم توجه جامعه جهانی به وضعیت ایران مدافعان حقوق بشر را به قتلگاه بفرستد 

به گفته نزدیکان حسین رونقی ملکی، فعال مدنی که اخیرا بازداشت شده، وی در زندان دست به  

  را از دست داده،»اعتصاب غذای خشک« زده است. با توجه به اینکه وی پیشتر یک کلیه خود 

 .وضعیت خطرناک جسمی وی، باعث نگرانی شدید شده است 

حسن رونقی ملکی، برادر این فعال مدنی به سازمان حقوق بشر ایران گفت: »حسین را بعد از ربودن  

به زندان اوین منتقل کردند. حسین از اولین روز ربوده شدن غیرقانونی توسط نهادهای امنیتی، دست  

ی خشک زده است و االن بخاطر اعتصاب غذا و بیماری کلیه، وضعیت جسمی  به اعتصاب غذا

 .«مناسبی ندارد. نهادهای امنیتی قصد پرونده سازی جدیدی را برای او دارند 

شود که در آن فرد از  الزم به ذکر است که اعتصاب غذای خشک به نوعی اعتصاب غذا اطالق می 

 .کند ری می خوردن هر گونه غذا و نوشیدن مایعات خوددا

از سوی دیگر، از زمان بازداشت تاکنون، وکیل ومدافع حسین رونقی موفق به مطالعه پرونده وی  

 .نشده است 

اکنون به بند عمومی زندان اوین منتقل شده است.  اسفند ماه ناپدید شده بود، هم  ۴حسین رونقی که از 

امنیتی قرار گرفت که وسایل او  محل زندگی حسین رونقی، پس از بازداشت او مورد هجوم ماموران 

 .را با خود بردندند 

اسفند ماه، در توییتر خود به طرح موسوم به   ۳حسین رونقی یک روز قبل از بازداشت، یعنی  

»صیانت« از اینترنت انتقاد کرده و آن را بر اساس »نظر و خواست« رهبر جمهوری اسالمی  

 .دانسته بود 



های ناشناس با  این اتفاق نهادهای امنیتی تماس پیشتر، حسن رونقی، گفته بود قبل از 

 .گرفتند می  برادرش

ای رهبر  کند که مسئولیت سالمت حسین رونقی بر عهده علی خامنه سازمان حقوق بشر ایران تاکید می 

 .باشد  افتد، پاسخگوجمهوری اسالمی است و او باید در قبال هر اتفاقی که برای این فعال مدنی بی 

 


