
 

 

  

 نگرانی شدید از وضعیت حسین رونقی و فعاالن مدنی بازداشت شده 

عتراضات جاری رسیده  شدگان اای از وضعیت سالمتی چند تن از بازداشت کنندههای نگرانگزارش 

 کند.شود و خطر جدی جان وی را تهدید می است. وضعیت حسین رونقی بسیار وخیم گزارش می 

سازمان حقوق بشر ایران ضمن تاکید برانکه مسئولیت سالمت حسین رونقی ملکی و تمام زندانیان 

 ست، خواستار آزادی فوری و درمان او شد.برعهده رهبران جمهوری اسالمی
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مقدم، مدیر سازمان حقوق بشر ایران، در این باره گفت: »خطر جدی جان حسین  امیری محمود  

می  تهدید  را  سایر رونقی  و  وی  جان  نجات  برای  جهانی  جامعه  تالش  خواستار  ما  کند. 

جان حسین بازداشت  »مسئولیت  افزود:  وی  هستیم.«  دارند،  نامطلوبی  که شرایط جسمی  شدگان 

برند، برعهده رهبران جمهوری اسالمی، بخصوص سر میازداشت به رونقی و تمام کسانی که در ب

 ای است.«علی خامنه 

شدگان اعتراضات اخیر، در پی اعتصاب غذا در حسین رونقی ملکی، فعال سیاسی و از بازداشت 

 برد. سر میوضعیت وخیمی به 

ماه سال جاری   مهر ۲حسین رونقی که سابقه چندین بازداشت را در پرونده خود دارد، آخرین بار  

گیری اعتراضات سراسری به قتل مهسا )ژینا( امینی، بازداشت شد. بازداشت این  و در پی اوج 

 فعال سیاسی درحالی صورت گرفت که وی در حال مراجعه به دادسرای اوین بود. 

یکشنبه   روز  رونقی،  حسین  برادر  رونقی،  بود:   ۲۲حسن  نوشته  خود  توئیتر شخصی  در  آبان 

بیمارستان دی ببرند. آمبوالنس راه افتاده و مادر و پدرم هم دنبالش بودند که آمبوالنس  »حسین را به  

 شود«. از دیدشان گم می 

وی در توییت دیگری که امروز منتشر کرد، نوشته است: »از دیشب که حسین را از بیمارستان  

 دی دزدیده و خارج کردند تا به االن از جای حسین خبری نداریم.« 

ا بر  پناهی و محمد رسول   ۲۱ین، روز شنبه  عالوه  فیلمآبان ماه، جعفر  دو  شده ساز شناخته اف، 

مشترکی درباره »وضعیت وخیم« حسین رونقی هشدار دادند. این دو فیلمساز در   زندانی، در بیانیه 

این بیانیه با اشاره به وضعیت وخیم جسمی حسین رونقی، تاکید کردند که: »هر لحظه امکان ایست 

 وجود دارد.«قلبی 



 

هیچ  آن که  بر  تاکید  با  ایران  بشر  ابراز عقیده سازمان حقوق  به خاطر  نباید  با کس  اش، مخالفت 

مسالمت  تظاهرات  یا  است. حکومت  زندانیان  تمام  فوری  آزادی  خواستار  شود،  بازداشت  آمیز 

های جمهوری اسالمی،  مسئولیت هر رویداد ناگواری که برای این زندانیان رخ دهد، بر دوش مقام 

 ای خواهد بود.وص شخص علی خامنه بخص 

  


