
 

 

زندان  نياعدام معروف به نقاب سياه، به سالن دوازده ا ژهيرئيس زندان گوهر دشت، همراه با گارد و ه،يژوئ ٣٠ روز
آنان را به شدت مورد ضرب و شتم قرار دادند و به بخش فوق امنيتي  ان،يزندان ليحمله کرده و پس از تخريب وسا

با بيش  و القاعده معروف بوده) منتقل كردند. اين سالن، اعشدوابسته به  انيزندان یبه محل نگهدار ١٠زندان (سالن 
پوشانده شده  یفلز یهاآن با ورقه یهامنافذ و پنجره هيشده و کل هيمداربسته تعب نيدورب۴۰دستگاه شنود و ۶۰از 

 .است
 یصوصخ ميحق حر یدر توالتها و حمامها نيز دوربين هاي مدار بسته تعبيه شده است، که مصداق نقض جد یحت

 .افراد ميباشد
از آنان به منظور  یتن از زندانيان دست به اعتصاب غذا زده اند. که شمار٢٠از اعتراض به اين جابه جايي بيش  در

 .منتقل شدند یروز با دستبند و پابند به سلول انفراد ١٢تنبيه توسط مسئول زندان به مدت 
خالد حرداني، ابراهيم فيروزي، وحيد نصيري، پيام شكيبا،  اعتصاب غذا كننده عبارتند از: سعيد شيرزاد، زندانيان

مجيد اسدي، رضا شهابي، حميد بابايي، محمد نظري، حسن صادقي، رضا اكبري منفرد، ابوالقاسم فوالدوند، محمد 
محمدعلي منصوري، جعفر اقدامي و سعيد پور  ي،بنازاده اميرخيزي، شاهين ذوقي، آرش قاضياني، سعيد ماسور

 .حيدر
به علت  ميکن یدگيبه شما رس اديز ميتوان یما نم« است که دکتر زندان به زندانيان گفته:  یخبرها حاک نيزه ترتا
به پزشک  يحت یعني »ميمعذور هست نيهم یشناسد. برا ینم تياعتصاب شما را به رسم یزندان مردان سيير نکهيا

   دهند. یشان گذشته نم یاعتصاب غذا ازروز  ۳۰به  کيکه نزد یانيبه زندان یدگيمعذور هم اجازه رس
اوقات از هوش  ريسا ايمالقات  نيقدرت ايستادن ندارند و بارها حوضعيت جسمي زندانيان به حدي وخيم است كه 

 .لرزند ی؛ بشدت مبند گرم و خفقان آور یهوازياد در ضعف  د، همچنين از شدترفته ان
تهران منتقل  یفاراب مارستانيچشمش به ب تيوخامت وضع ليدلبه ،یحسن صادق یاسيس یاوت ، زندان ٢١در روز 

در چشم راست رنج  اهيآب س یماريشد. وي به خاطر ضرباتي كه شكنجه گران به سر و چشم او وارد كرده اند از ب
دارد. اکنون چشمان او بر اثر  وجودکامل او  يینايچشم و ناب یبرد. به گفته پزشکان امکان پاره شدن رگها یم

 .کم شده است ارياو بس يیناياست و ب یحاد تيغذا در وضع اعتصاب

 .بند منتقل کرده اند نيا یانفراد یبه سلولها گريرا بار د یانيقاض ريبه نام ام یاعتصاب انييكي از زندان ماموران بند،

  زندان از هر گونه پاسخگويي به خانواده هاي زندانيان طفره رفته و آنها را سر ميدوانند.  مسئوالن
حدود يكماه است كه زندانيان در حال اعتصاب غذا هستند شرايط بسيار « مادر مجيد اسدي در اين باره گفت:

و كمر درد رنج ميبرد، حال  ارشينامناسبي دارند حال صحبت كردن ندارند و چيزي نميخورند مجيد از ناراحتي گو
ست و هيچ كس هم پاسخ گو نيست به هر ارگاني هم بقيه زندانيان هم همينطور است، شرايط زندانيان بسيار ناگوار ا

كه مراجع ميكنيم ما را به همديگر پاس ميدهند و از پاسخگويي طفره ميروند، روز گذشته من همراه با چند تن از 
به دادستاني(آقاي مرادي) مراجعه كرديم كه ما را به سازمان زندانها در تهران ارجاع  ديگرخانواده هاي زندانيان 

مان زندانها در تهران ما را به گوهردشت ارجاع دادند در آنجا هم رئيس زندان مرداني حتي مجدد از ساز دادند



 

خودش را به ما نشان نميداد و با رفتار نامناسب ماموران زندان مواجه شديم به نحوي كه ماموران زندان يكي از 
 ».بايد كجا برويم و چه كار كنيمخانمهايي كه همراه من بود را از پله ها انداختن پايين.. ما ديگر نميدانيم 

خود را از  بی، حمايتن اعتصاعالوه بر ابراز نگرانی از وضعيت زندانيازندانهاي ايران  محبوس در سايرسياسي  زندانيان
  :اعتصاب غذاي زندانيان سياسي زندان گوهر دشت اعالم كردند

ي حقوق بشر فعالين وزندانيان سياسي ی، دتيقو ع یاسيس یزندان زنان، ليدر زندان اردب یديتبع یاسيس انيزندان
 یفراح یهدياسي مس زندانيی، معز یعل یاسيس یزندان منفرد، یاکبر ميو مر يیرايا یميگلرخ ابراه ،یآتنا دائم

از وه بر ابرگي عالی، زنداني سياسي ارژنگ داوودي و ماهر كعبي همآرش صادق، فعال حقوق بشري و سياسي زيشاند
 دند. ود را از زندانيان سياسي اعتصاب غذا كننده در زندان گوهر دشت اعالم كرنگرانی، حمايت خ

 
بيانيه در  الملل طي نيو ببر حمايتهاي زندانيان سياسي در داخل ايران، مجامع بين المللي از جمله سازمان عف عالوه
 جازه دهنده تا اخواست ینراياوت ضمن تشريح شرايط ناگوار زندانيان در زندان گوهر دشت، از مقامات ا٢٢روز 

مستقل  به طور ن،رايا حقوق بشر در تيمتحد در مورد وضع لسازمان مل ژهياز جمله گزارشگر و ،یالملل نيبازرسان ب
 .به عمل آورند ديکشور بازد یزندانها ريشهر و سا يیاز زندان رجا یو بدون اعالم قبل

يه واقعا ما اين: «و شمال آفريقا عفو بين الملل، گفتاين بيانيه، ماگدلنا مغربي، معاون بخش خاورميانه  در
ترين  ت ابتداييرعاي سرافكندگي است كه شرايط يك زندان آنقدر نامناسب شود كه زندانيان احساس كنند بايد براي

مانه ظام بي رحالح ن. اين وضعيت ضرورت فوري اصننداستناداردها براي حفظ كرامت انساني دست به اعتصاب غذا بز
 ».انها در ايران را برجسته ميكندزند

ارد كه ي اشاره دانسان شرايط وحشتناك زندان رجايي شهر به يك الگوي رفتاري بي رحمانه و غير«: ادامه داد مغربي
ق بشر، با همه لمللي حقوابين  مقامات ايران در برخورد با انسانها در نبد دائما به كار ميگيرند. براساس استانداردهاي

ايد به بهستند  . كساني كه نيازمند مراقبت هاي ويژه پزشكيشودبايد با كرامت و انسانيت رفتار زندانيان 
  ».بيمارستانهاي خارج از زندان منتقل شوند

 
 »ميسلت« انيدانزن یذادر برابر اعتصاب غ هيکه قوه قضائ ميكند دياکدر اين ميان دادستان تهران در اوج وقاحت ت

  نخواهد شد. 
 یرو دهايهدت ريکه به اعتصاب غذا و سا انيزندان یبه برخ«گفت: ی دادستان تهران، آبادولتد یعباس جعفر

. شودیمرد نموا نيا ميتسل يیدستگاه قضا.خورده استشکست یاقدامات، امور نيکه ا ميکنیاعالم م آورندیم
اعتصاب غذا  از جمله ناياندامات زنداق یبرخ ريما تحت تاث ستيبه طور کامل اجرا شود و قرار ن ديبا انيمجازات زندان

  )٢٠١٧اوت  ٢٢ -  مهر یخبرگزار( ».ميريقرار گ
ز انامه اي  شت طيقابل ذکر است که با همه اين تهديدات زندانيان سياسي اعتصاب غذا كننده در زندان گوهر د

 .ادداخل زندان اعالم كردند كه تا رسيدن به خواسته هاي شان به اعتصاب خود ادامه خواهند د


	تداوم اعتصاب غذاي زندانيان سياسي زندان گوهر دشت

