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'حمله' به زندانیان بند ۳۵۰ زندان اوین

سا�ت کلمه، سا�ت نزد�کان به میرحسین موسوی و اصالح طلبان ایران، گزارش داده که شماری از زندانیان بند ۳۵۰ زندان

اوین با ماموران امنیتی درگیر شده اند و عده ای از آنها مجروح شده اند.

گزارش شده که تهاجم نیروهای امنیتی صبح امروز، �نج شنبه ۲۸ فروردین، در پی اعتراض زندانیان به نحوه بازرسی شروع شد.

طاهره طاهر�ان، مادر عماد بهاور، از زندانیان بند ۳۵۰ زندان اوین، با اشاره به ا�نکه خبر حمله به زندان را از طریق سا�ت های خبری

شنیده است، به بی بی سی فارسی گفت: "ما هیچ خبری ندار�م و به شدت نگران هستیم، [شنیده ا�م] تعدادی مجروح و تعدادی را با

ضرب و شتم به انفرادی بردند. خود این بی خبری ما را در این چند ساعت داغون کرده است."

مادر عماد بهاور با اشاره به ا�نکه هیچ راه ارتباطی برای اطالع از وضعیت زندانیان ندارند، گفت: "سال ها است که تلفن ندارند از

این هفته تا آن هفته بی خبر�م، تا دوشنبه (زمان مالقات) ببینید به ما چه می گذرد. چرا می خواهند به اذ�ت و آزار ما اضافه کنند،
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سرگردان هستم که از کجا خبر بگیرم، نمی دانم صدا�م را چگونه به گوششان برسانم، چرا به ما هیچ خبری نمی دهند، آخر چه

اتفاقی آنجا افتاده است؟"

سا�ت کلمه امروز نوشت: "بیش از سی تن از زندانیان مجروح و مضروب شدند و دست کم چهار تن از زندانیان سیاسی به دلیل

خونریزی و شکستگی به بیمارستان خارج از زندان منتقل شده اند. سی و دو نفر نیز به �س از ضرب و جرح به انفرادی منتقل شده

اند."

به نوشته سا�ت کلمه عبدالفتاح سلطانی، محمد امین هادوی، سعید متین پور، بهنام ابراهیم زاده، بهزاد عرب گل و هوتن دولتی در

میان ۳۲ زندانی منتقل شده به "انفرادی" هستند.

این در حالی است که غالمحسین اسماعیلی، رییس سازمان زندان ها و اقدامات تامینی در گفت و گو با خبرگزاری کار ایران(ایلنا) با

تکذ�ب این اتفاق گفته است: "بنا ندار�م که به ادعاهای سا�ت های معارض که دروغ پراکنی علیه نظام می کنند �اسخگو باشیم. ما

به فرافکنی و شا�عه سازی هم کاری ندار�م."

آقای اسماعیلی گفته که براساس آیین نامه سازمان زندان ها ماهانه �ک بار بازرسی نوبه ای انجام می شود که امروز این بازرسی انجام

شد.

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

باال

مطالب مرتبط

بازگشت چهار زندانی سیاسی زندان اوین از انفرادی به بند عادی
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رهبر ایران تایید کرد که مخالف نامزدی احمدی نژاد در انتخابات است
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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
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جام جهانی روسیه: غذای گرجستانی محبوب ذائقه ایرانیان

در چه کشورهایی زنان بیشتر از مردان حساب بانکی دارند؟
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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


21/06/2018 فارسی BBC News - حملھ' بھ زندانیان بند ٣۵٠ زندان اوین'

http://www.bbc.com/persian/iran/2014/04/140417_nm_prison_attack_evin 7/9

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
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عجیب ترین اتفاقات جام جهانی: از مرده ای که گل زد تا داور مست

آوای علیرضا قربانی در دل پراگ
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3تحقیر زنان روس در رسانه های کشور: 'شکارچیان شوهر'
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