
21/06/2018 فارسی BBC News - انتقال دو زندانی سیاسی بھ انفرادی در اوین و محدودیت ارتباطات زندانیان رجایی شھر

http://www.bbc.com/persian/iran/2011/04/110412_l25_hunger_strike_iran_prisoners 1/9

12 آوریل 2011 - 23 فروردین 1390

Let us know you agree to cookies

We use cookies to give you the best online experience.
Please let us know if you agree to all of these cookies.

Yes, I agree

No, take me to settings

انتقال دو زندانی سیاسی به انفرادی در اوین و محدود�ت ارتباطات زندانیان رجایی شهر

بر اساس آخرین خبرها از وضعیت زندانیان سیاسی در ایران، دو فعال دانشجویی زندانی در اوین به سلول انفرادی منتقل

شده اند و تعدادی از زندانیان رجایی شهر اعالم کرده اند که در صورت عدم تغییر رفتار نیروهای امنیتی با زندانیان و

خانواده های آنها اعتصاب غذا می کنند.

بهاره هدا�ت و مهد�ه گلرو، دو فعال دانشجویی زندانی در اوین، از روز شنبه، ۲۰ فروردین و بدون ذکر دلیل از طرف مقامات

مسئول به سلول های انفرادی منتقل شده اند.

در عین حال، اخبار روشنی در باره وضعیت زندانیان سیاسی در رجایی شهر که اعالم کرده بودند از روز �کشنبه، ۲۱ فروردین،

اعتصاب غذا خواهند کرد، منتشر نشده است.
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در بیانیه ای که روز جمعه، ۱۹ شهریور ماه، در سا�ت های نزد�ک به مخالفان دولت ایران منتشر شد، به نقل از زندانیان زندان

رجایی شهر اعالم شد که از روز �کشنبه تا زمان تغییر رفتار کارگزاران امنیتی و قضایی با زندانیان و خانواده های آنها، دست به

اعتصاب غذا می زنند.

"اعتراض به احضارها، بازداشت ها، تهد�دات و فشارهای وارد بر خانواده های زندانیان صنفی، سیاسی و حقوق بشر و فشارها و

محدود�ت های غیرقانونی و غیرانسانی تحمیل شده بر صدها زندانی سیاسی و غیرسیاسی و همبستگی با فخرالسادات

محتشمی پور" از دالیل این اعتصاب غذا اعالم شده است.

فخرالسادات محتشمی پور، همسر مصطفی تاج زاده و عضو حزب مشارکت است که از روز دوشنبه، �انزدهم فروردین، در زندان

اعتصاب غذا کرده است.

منصور اسانلو، رسول بداقی، عیسی سحرخیز، حشمت طبرزدی، مهدی محمود�ان، کیوان صمیمی، رضا رفیعی، جعفر اقدمی، علی

عجمی، مجید توکلی و بهروز جاو�د از جمله زندانیان رجایی شهر هستند که بیانیه اخیر را امضا کرده اند.

پروانه اسانلو، همسر منصور اسانلو، رئیس زندانی هیات مدیره سند�کای شرکت اتوبوسرانی و حومه و از جمله امضاکنندگان این

بیانیه، به بی بی سی فارسی گفت که به جز روزهای �نجشنبه که روزهای مالقات با زندانیان است، هیچ روز د�گری، نمی توان با این

زندانیان در تماس بود و از آنها خبر گرفت.

پیش از این، خبرهایی از قطع تمام تلفن های بند ۳۵۰ زندان اوین منتشر شده بود و گفته می شود که تلفن های زندانیان سیاسی

رجایی شهر هم قطع شده است و امکان ارتباط تلفنی با آنها وجود ندارد.

خانم اسانلو �ادآور شد که منصور اسانلو با�د روزانه داروها�ش را مصرف کند و اعتصاب غذای احتمالی می تواند وضعیت جسمانی

نامناسب او را بدتر کند.

به جز محدود�ت ارتباط تلفنی با زندانیان سیاسی زندان رجایی شهر، وکالی تعدادی از آنها به بی بی سی فارسی گفتند که امکان

مالقات با موکالنشان را ندارند و فقط خانواده های این زندانیان در مالقات هایی که هفته ای �کبار انجام می شود، می توانند از

وضعیت آنها باخبر شوند.

به گفته محمدرضا فقیهی، وکیل مهدی محمود�ان، از د�گر زندانیان امضاکننده بیانیه اخیر، زندانیان رجایی شهر از نظر شرا�ط

ز�ست و نوع ارتباطاتشان با جهان خارج در وضعیت مناسبی نیستند.

او اضافه کرد: "به اغلب این زندانیان اجازه مرخصی، حتی در ا�ام نوروز داده نشده، تلفن ها�شان قطع است و مالقات های هفتگی با

خانواده ها، تنها راه ارتباطی آنها به شمار می رود. ضمن آن که وضعیت بهداشتی و درمانی در زندان رجایی شهر چندان مناسب

نیست و برخی از زندانیان نیاز دارند که برای مداوا به مراکز درمانی خارج از زندان منتقل شوند، ولی با این انتقال موافقت

نمی شود."

این وکیل دادگستری تاکید دارد که "با توجه به مواردی از اعتصاب که پیش از این انجام شده اند، در بیشتر موارد اعتصاب زندانیان

باعث بهبود شرا�ط نشده است."

در قوانین ایران، اعتصاب غذای زندانیان پیش بینی نشده است، ولی به گفته کارشناسان مسایل حقوقی، مسئولیت حفظ جان

زندانی، در هر وضعیتی به عهده مقامات زندان است و این مقامات هر زمان که متوجه اعتصاب غذای زندانیان شوند، با�د

وضعیت سالمت آنها را تحت نظر داشته باشند.

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

http://www.bbc.com/persian/institutional/2013/08/000000_about_sharing
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مطالب مرتبط

'روزه سیاسی' جبهه مشارکت در حما�ت از فخرالسادات محتشمی پور

نگرانی خانواده های زندانیان سیاسی زن از 'فاجعه انسانی' در رجایی شهر

�ا�ان اعتصاب غذای کیوان صمیمی و احضار مجدد محمد نوری زاد

خانواده های اعتصاب کنندگان زندانی"�شت درهای بسته"

زندانیان سیاسی اوین به اعتصاب غذا �ا�ان دادند

اعتصاب غذا؛ آخرین راه اعتراض

اعتصاب غذای خشک سه زندانی و نگرانی از وضع آنها

زندانیان رجائی شهر خواهان �ا�ان �افتن اعتصاب غذای زندانیان اوین شدند

رهبر ایران تایید کرد که مخالف نامزدی احمدی نژاد در انتخابات است

مطالب بیشتر از ايران
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26 سپتامبر 2016 - 05 مهر 1395

وزیر دفاع ایران بر توسعه توان موشکی تاکید کرد

25 سپتامبر 2016 - 04 مهر 1395

روزنامه های تهران، ایران در وسط دعوای ترامپ و کلینتون

28 سپتامبر 2016 - 07 مهر 1395

مهمترین خبرها

وزیر خارجه ایران 'مطالبات' جمهوری اسالمی از آمر�کا را شرح داد

رسانه های خبری ایران متن نوشته جواد ظر�ف، وزیر خارجه جمهوری اسالمی را منتشر کرده اند که در مقابل شروط مطرح

شده توسط وزیر خارجه ا�االت متحده برای توافق با ایران، "مطالبات دولت و ملت ایران" از آمر�کا را مطرح کرده هرچند

گفته است که انتظار ندارد این مطالبات برآورده شود.
21 ژوئن 2018 - 31 خرداد 1397

http://www.bbc.com/persian/iran/2016/09/160925_l30_iran_missiles_abilities
http://www.bbc.com/persian/iran/2016/09/160927_u07_iran_tehran_press_september28
http://www.bbc.com/persian/iran-44558422


21/06/2018 فارسی BBC News - انتقال دو زندانی سیاسی بھ انفرادی در اوین و محدودیت ارتباطات زندانیان رجایی شھر

http://www.bbc.com/persian/iran/2011/04/110412_l25_hunger_strike_iran_prisoners 5/9

راموس: زنان ایرانی برنده اصلی مسابقه بودند

21 ژوئن 2018 - 31 خرداد 1397

جاسیندا آردرن، نخست وزیر نیوزیلند، دختری به دنیا آورد

21 ژوئن 2018 - 31 خرداد 1397

گزارش و تحلیل

جام جهانی روسیه: غذای گرجستانی محبوب ذائقه ایرانیان

در چه کشورهایی زنان بیشتر از مردان حساب بانکی دارند؟

http://www.bbc.com/persian/sport-44561529
http://www.bbc.com/persian/world-44560508
http://www.bbc.com/persian/vert-tra-44546490
http://www.bbc.com/persian/business-44553394
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تحلیل بازی ایران و اسپانیا: باخت روحیه بخش

۸ دلیل عالقه ما به �الستیک

http://www.bbc.com/persian/sport-44557079
http://www.bbc.com/persian/science-44534587
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کی روش در مصاحبه اختصاصی با بی بی سی: با�د ۱۶ باز�کن به زمین بفرستم

با کمک داور و�دئویی، �د�ده نوظهور جام جهانی، آشنا شو�د

http://www.bbc.com/persian/sport-44540595
http://www.bbc.com/persian/sport-44496425
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عجیب ترین اتفاقات جام جهانی: از مرده ای که گل زد تا داور مست

آوای علیرضا قربانی در دل پراگ

پربیننده ترین ها

1راموس: زنان ایرانی برنده اصلی مسابقه بودند

2وزیر خارجه ایران 'مطالبات' جمهوری اسالمی از آمر�کا را شرح داد

3جام جهانی روسیه: غذای گرجستانی محبوب ذائقه ایرانیان

4تحقیر زنان روس در رسانه های کشور: 'شکارچیان شوهر'

http://www.bbc.com/persian/sport-44525183
http://www.bbc.com/persian/arts-44547868
http://www.bbc.com/persian/sport-44561529
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