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'انتقال چند زندانی سیاسی به سلول انفرادی' در مراسم سالمرگ هدی صابر

بر اساس گزارش ها روز دوشنبه، ۲۲ خرداد، هنگامی که زندانیان بند ۳۵۰ زندان اوین مشغول برگزاری مراسمی برای سالمرگ

هدی صابر بوده اند، نیروهای گارد ویژه به این بند حمله کرده و عده ای از زندانیان را به سلول انفرادی منتقل کرده اند. به

گزارش وبسا�ت کلمه، وابسته به مخالفان دولت ایران، روز گذشته (دوشنبه) هنگام برگزاری این مراسم، برق این بند قطع

شده و ۵۰ نفر از نیروهای گارد ویژه وارد این بخش از زندان شده اند.

به دنبال این حمله، شماری از زندانیان از جمله سعید جاللی فر، فرشاد قربان پور، سعید متین پور و بهمن احمدی امویی به سلول

انفرادی منتقل شده اند.

همچنین گزارش شده که بهمن احمدی امویی، روزنامه نگار زندانی �س از انتقال به انفرادی، به زندان رجایی شهر کرج منتقل شده

است. او ابتدا به قرنطینه این زندان و سپس صبح روز سه شنبه به بند زندانیان سیاسی منتقل شد.
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بر اساس این گزارش آقای احمدی امویی با دمپایی، پیژامه و دستنبد و �ابند به زندان رجایی منتقل شده است. گفته شده حتی

اجازه جمع آوری لوازم شخصی به آقای احمدی امویی داده نشده است.

بهمن احمدی امویی در پی نوشتن چند مقاله انتقادی در حوزه عملکرد اقتصادی دولت در خرداد ۱۳۸۸ بازداشت شد و �س از

محاکمه به ۵ سال حبس تعزیری محکوم شد.

مراسم دیروز به مناسبت نخستین سالگرد درگذشت هدی صابر، فعال ملی - مذهبی برگزار شده که سال گذشته در پی مرگ

مشکوک هاله سحابی در جر�ان مراسم خاکسپاری �درش (عزت الله سحابی) دست به اعتصاب غذا زد.

آقای صابر که در بند ۳۵۰ به سر می برد چند روز �س از اعتصاب غذا در پی عارضه قلبی درگذشت.

مخالفان دولت ایران مقامات زندان را به سهل انگاری در مراقبت از آقای صابر متهم کردند. اما مقام های قضایی ایران این ادعا را

رد کردند.

زندانیان بند ۳۵۰ بارها نسبت به نقض حقوق شان در این بند اعتراض کرده اند و نهادهای حقوق بشری در مورد وضعیت و شرا�ط

زندانیان در این بند ابراز نگرانی کرده اند.

مالقات با اعضای خانواده، تماس تلفنی و استفاده از حق مرخصی از جمله حقوق اولیه زندانیان است که به گفته فعاالن حقوق بشر

اجازه آن به برخی از زندانیان سیاسی داده نمی شود.

با وجود گذشت بیش از سه سال از آغاز اعتراضات به نتیجه انتخابات مناقشه برانگیز خرداد ۸۸، هنوز عده ز�ادی از روزنامه

نگاران، چهره های سیاسی اصالح طلب، فعاالن دانشجویی و حقوق بشری و شهروندان شرکت کننده در تجمع های خیابانی برای

تحمل محکومیت های خود در زندان به سر می برند.

بسیاری از آنان به تحمل زندان به بین ۵ تا ۱۰ سال محکوم شده اند.

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

هشدار ۱۱۷ زندانی سیاسی در مورد احتمال مرگ حسین رونقی ملکی

خاطرات هاله سحابی از زندان �درش در زمان شاه و جمهوری اسالمی

درخواست برای تحقیق درباره مرگ هاله سحابی و هدی صابر

زندانیان بیمار ایرانی در زنجیر

مراسم ختم هدی صابر 'با حضور نیروهای امنیتی' برگزار شد
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درگذشت هدی صابر در پی اعتصاب غذا

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

26 سپتامبر 2016 - 05 مهر 1395

وزیر دفاع ایران بر توسعه توان موشکی تاکید کرد

25 سپتامبر 2016 - 04 مهر 1395

مطالب بیشتر از ايران
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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

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
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جام جهانی روسیه: غذای گرجستانی محبوب ذائقه ایرانیان

در چه کشورهایی زنان بیشتر از مردان حساب بانکی دارند؟

http://www.bbc.com/persian/vert-tra-44546490
http://www.bbc.com/persian/business-44553394


21/06/2018 فارسی BBC News - انتقال چند زندانی سیاسی بھ سلول انفرادی' در مراسم سالمرگ ھدی صابر'

http://www.bbc.com/persian/iran/2012/06/120612_saber_evin_amooee 6/9

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

3تحقیر زنان روس در رسانه های کشور: 'شکارچیان شوهر'

4ا�ستگاه خبر؛ �نج شنبه ۳۱ خرداد
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