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17 اوت 2017 - 26 مرداد 1396

جمعی از زندانیان سیاسی رجایی شهر دست به اعتصاب غذا زدند

جمعی از زندانیان سیاسی زندان رجایی شهر از هشت مردادماه امسال در اعتراض به ضرب و شتم و انتقال آنها به سالنی د�گر

دست به اعتصاب غذا زده اند.

این افراد از سالن ۱۲ زندان به سالن ۱۰ این زندان منتقل شده اند.

براساس گزارش های رسیده از ایران "سالن ۱۰ زندان رجایی شهر برخالف آئین نامه زندان ها به دوربین مدار بسته و سیستم شنود

مجهز است."

این زندانیان که ۱۹ روز است در اعتصاب غذا هستند، اعالم کردند که تا زمان بازگشت به سالن ۱۲ به اعتصاب غذای خود "ادامه

می دهند."

سعید مدنی و سعید رضوی فقیه در زندان رجایی شهر مورد حمله قرار گرفتند

تعدادی از زندانیان رجایی شهر به اعتصاب كنندگان اوین پيوستند

'ضرب و شتم' لقمان مرادی در زندان رجایی شهر

IRANHUMANRIGHTS
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نامه برخی از خانواده های زندانیان رجایی شهر به صادق الر�جانی

براساس گزارش  نهادهای حقوق بشری "مسئوالن زندان رجایی شهر عالوه بر این که لوازم شخصی زندانیان از قبیل کتاب، لباس و

وسایل �خت وپز را به این بند منتقل نکرده اند، از دادن داروهای ضروری به زندانیان بیمار نیز ممانعت می کنند."

گزارش ها حاکی است "�خچال ها، تلویزیون و مواد غذایی مصرفی زندانیان، به سالن ده منتقل نشده و بر اساس دستور مدیر�ت

زندان، زندانیان سیاسی و عقیدتی منتقل شده به این بند فقط می توانند از جیره دولتی استفاده کنند. به علت عدم انتقال

دستگاه های تصفیه آب و آب سردکن به این سالن، دسترسی زندانیان به آب کافی نیز محدود شده است."

موضوعات مرتبط

سیاست ایرانمسائل امنیتی ایرانقوه قضائیه ایران

هم رسانی چگونه می توانید این مطلب را به د�گران برسانید

باال

مهمترین خبرها

داعش مسئولیت انفجار انتحاری مرگبار کابل را به  عهده گرفت

حوالی ساعت ۴ عصر امروز به وقت محلی انفجاری در محله دیپلماتیک وزیر اکبرخان کابل رخ داده است. این انفجار در

خیابانی رخ داده که شماری از سفارتخانه های خارجی و ساختمان ر�است روابط خارجی وزارت دفاع افغانستان در آن قرار

دارد.
31 اکتبر 2017 - 09 آبان 1396

فرمانده سپاه: برد موشک ها را افزا�ش نمی دهیم، آمر�کایی ها در تیررس هستند

31 اکتبر 2017 - 09 آبان 1396

حسین فدایی در دفتر بازرسی رهبر ایران جای ناطق نوری را گرفت

31 اکتبر 2017 - 09 آبان 1396

گزارش و تحلیل
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انتصاب معاونت فرهنگی: تسلط قم بر وزارت ارشاد بیشتر می شود؟

تغییر مسیر اخراج �ناهجو�ان افغان از ایران؛ مسیری خطرناک و پرهز�نه
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مشکل حکومت ایران با رسانه های برون مرزی

چهارمین قهرمانی لوئیس همیلتون؛ او به ا�ستادن در قله می اند�شد

http://www.bbc.com/persian/iran-features-41810619
http://www.bbc.com/persian/world-features-41806323

