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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

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

�ا�ان حمله به �ک واحد نظامی در کابل؛ ۱۱ کشته و ۱۶ زخمی

دولت وزیری، سخنگوی وزارت دفاع افغانستان، می گو�د حمله مهاجمان به �ک واحد نظامی در کابل �ا�ان �افته است. در

این حمله ۱۱ نفر از نیروهای امنیتی افغانستان کشته شدند. داعش مسئولیت این حمله را بر عهده گرفته است.
29 ژانو�ه 2018 - 09 بهمن 1396

�اسخ وزارت خارجه ایران به منتقدان: معاهده �الرمو به تامین مالی ترور�سم نمی پردازد
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�س از ۶۰ سال �ک رئیس جمهور اندونزی وارد کابل شد

29 ژانو�ه 2018 - 09 بهمن 1396

گزارش و تحلیل
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دختری د�گر؛ #دختر_خیابان_انقالب شد

ترار�خته؛ بخور�م �ا نخور�م؟
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اتفاقی نادر در تاریخ جمهوری اسالمی؛ رأی منفی مجلس اصالح طلب به بودجه روحانی

جهان خودرو؛ پیش بینی دارا خسروشاهی، مدیر اوبر درباره تاکسی های پرنده
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