
com/1396/52895)

com/1396/52510)

com/1396/52385)

com/1396/51511)

com/1396/53026)

ھفده تن از زندانیان سیاسی زندان رجایی شھر بیش از چھار ھفته است که در اعتصاب غذا به
سر می برند و مسئولین زندان در واکنش به اعتراض این زندانیان فشارھای تازه ای را بر آنان

اعمال داشته اند.

به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران، سعید ماسوری، شاھین ذوقی تبار، رضا اکبری منفرد، محمد
بنازاده امیرخیزی، پیام شکیبا، پیروز منصوری، حسن صادقی، ابوالقاسم فوالدوند، وحید صیادی
نصیری، محمد نظری، رضا شھابی، امیر قاضیانی، شاھین اقدامی، ابراھیم فیروزی، سعید شیرزاد،
سعید پورحیدر و مجید اسدی ھویت ١٧ زندانی سیاسی در اعتصاب غذا است که پس از یک ماه

اعتصاب اعتراضی در زندان رجایی شھر در وضعیت نگران کننده ای قرار دارند.

بھداری زندان رجایی شھر طی ھفته ھای گذشته به دستور رییس زندان از
دریافت نامه ھای زندانیان در اعتصاب غذا خودداری کرده است و در پی آن زندانیان از حق معاینه

روزانه و دریافت سرم محروم شده اند.

زندانیان در اعتصاب غذا ھمچنین از سوی مسئولین تھدید شده اند که در صورت ادامه دادن به
اعتصاب خود به انفرادی زندان منتقل خواھند شد.

ابوالقاسم فوالدوند، زندانی سیاسی در اعتصاب غذا، از حق مالقات با خانواده محروم شده است؛
مسئولین زندان روز چھارشنبه ٨ شھریورماه به ھمسر این زندانی اعالم کرده اند که این

ممنوع المالقاتی تا ١٢ مھرماه ادامه خواھد داشت.

امیر قاضیانی نیز از چھارم شھریورماه ممنوع مالقات شده است و به ھمراه شھرام پور منصوری به
اتھام شکستن تجھیزات نظارتی (دستگاه ھای شنود تعبیه شده) در سلول ھای انفرادی نگھداری

می شود.

از سویی دیگر، شاھین ذوقی تبار که به دلیل اعتصاب غذا در وضعیت وخیمی به سر می برد، در
چھارم شھریورماه به بند ٢-الف زندان اوین منتقل شد و پس از سه روز بازجویی در ھفتم
شھریورماه به قرنطینه زندان رجایی شھر انتقال یافت. مأموران اطالعات سپاه طی این مدت وی را

تھدید به پرونده سازی نیز کرده اند.

گفته می شود که این زندانی سیاسی پس از یک ماه اعتصاب غذا دچار خونریزی معده شده است
اما مسئوالن از اعزام وی به بیمارستان خودداری می کنند.

سعید پورحیدر نیز در ھفته گذشته به دلیل ضعف جسمانی ناشی از اعتصاب غذا از ھوش رفت و
سرش در اثر برخورد با لبه تخت دچار خونریزی شد؛ وی پس از ساعاتی بستری شدن در

بیمارستان بار دیگر به زندان رجایی شھر بازگردانده شد.

گفتنی است؛ سعید ماسوری در روزھای اخیر دچار خونریزی معده شده است و حال وی وخیم
گزارش می شود.

محمد نظری، دیگر زندانی سیاسی در اعتصاب غذا نیز که از بیماری قلبی رنج می برد، در وضعیت
بحرانی قرار دارد؛ او ھمچنین پس از ٢٣ سال حبس خواستار اعاده دادرسی در پرونده اش است.

الزم به ذکر است، تعدادی از زندانیان سیاسی و عقیدتی با نام ھای سعید رضایی، عمر فقیح پور،
بھروز توکلی و فرھاد فھندژ که از بیماری ھای خاص رنج می برند، در سالن ١٠ اندرزگاه چھار از

دسترسی به امکانات محروم مانده اند و در وضعیت نامساعدی قرار دارند.

خانواده ھای زندانیان سیاسی زندان رجایی شھر، روز چھارشنبه ١ شھریورماه
(https://humanrightsiniran.com/1396/49915/)، با تجمع در مقابل دفتر دادستانی و سازمان

زندان ھای کشور، خواھان پاسخگویی مسئولین نسبت به وضعیت این زندانیان شدند.

در مراجعه این خانواده ھا به دفتر دادستانی، حاجی مرادی، ناظر دادیار، در پاسخ به خانواده ھا گفته
است که «این مسئله به ما مربوط نمی شود و به محبی، رئیس سازمان زندان ھا ربط پیدا می کند.»

سپس خانواده ھا به سازمان زندان ھا مراجعه کرده اند اما در آنجا نیز مسئولین مربوط از پذیرش و
مالقات با خانواده ھا امتناع کرده و اعالم کرده اند که «این مسئله به ما ارتباطی ندارد.»

عباس جعفری دولت آبادی، دادستان تھران، در ھمایشی که روز چھارشنبه اول شھریور در تھران
برگزار شد، اعالم (https://humanrightsiniran.com/1396/49879/) کرد: «به برخی زندانیان که به
اعتصاب غذا و سایر تھدیدھا روی می آورند اعالم می کنیم که این اقدامات، اموری شکست خورده

است و دستگاه قضایی تسلیم این موارد نمی شود.»

https://humanrightsiniran.com/1396/52895/
https://humanrightsiniran.com/1396/52510/
https://humanrightsiniran.com/1396/52385/
https://humanrightsiniran.com/1396/51511/
https://humanrightsiniran.com/1396/52895/
https://humanrightsiniran.com/1396/52510/
https://humanrightsiniran.com/1396/52385/
https://humanrightsiniran.com/1396/51511/
https://humanrightsiniran.com/1396/53026/
https://humanrightsiniran.com/1396/52895/
https://humanrightsiniran.com/1396/52510/
https://humanrightsiniran.com/1396/52385/
https://humanrightsiniran.com/1396/51511/
https://humanrightsiniran.com/1396/53026/
https://humanrightsiniran.com/1396/49915/
https://humanrightsiniran.com/1396/49879/


com/1396/52994)

com/1396/52950)

com/1396/52884)

com/1396/53122)

ھشتم مردادماه، پس از یورش گارد ویژه زندان رجایی شھر به زندانیان عقیدتی و سیاسی محبوس
در سالن ١٢ اندرزگاه ۴ این زندان و انتقال آنان به سالن ١٠، تمام ۵٣ زندانی منتقل شده نسبت این
عمل اعتراض کردند. در پی این اعتراض شماری از آنان به سلول انفرادی منتقل و دست به اعتصاب

غذا زدند که اعتصاب آنان تا به امروز ادامه داشته است.

(/https://humanrightsiniran.com/1396/49090) سالن ده اندرزگاه چھار زندان رجایی شھر
برخالف آئین نامه زندان ھا، مجھز به چھل دوربین مداربسته و شصت و چھار سیستم شنود است.

عدم وجود تھویه مناسب، تلویزیون و کولر محدودیت در استفاده از تلفن و ھواخوری شرایط را برای
زندانیان دشوارتر کرده است.
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