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آوريل زندانيان سياسً را از ياد نبريم ٧در روز   
 

 اّخگیزیثب  .ثْدٍ اًذاداهَ ثمبء  ثزای گذػتَ طبل 23، اثشارُبی خوِْری اطالهی  طی ّ اعذام سًذاى، ػکٌدَ

هزعْة کزدى کل خبهعَ، فؼبر در ّالع سًذاًیبى ّ ػکظتي همبّهت ، ثزای  اخیزدّطبل  دراعتزاضبت هزدم 

هسزّم ُبیی پشػکی  ثَ سًذاًیبى ثیوبر،  گیعذم رطیذ. بد گظتزدٍ تز ّ ّزؼیبًَ تزی ثَ خْد گزفتَ اطتثزسًذاًیبى اثع

در ّالع لتل تذریدی ّ طبسهبى ّ ، افشایغ ػکٌدَ ُبی رّزی ّ خظوی ثز ایي سًذاًیبىکزدى آًِب اس اهکبًبت درهبًی

.ی ایي سًذاًیبى ثْخْد آّردٍ اطتسیبدی در هیبى خبًْادٍ ُب درهبُِبی اخیز ًگزاًیِبییبفتَ آًِب،   

 

ئْالى سًذاى را تْضیر ظػزایط سًذاى ّ ثزخْردُبی لزّى ّططبیی هاخیزا طی ًبهَ ای  ُبدی عبثذیسًذاًی طیبطی 

ی ثزا  8288آثبى  اس  ،ثز اثز اصبثت گلْلَ دچبر لطع ًخبع ّ فلح ثخؼی اس ثذى اطت  66اسطبل  اّ کَ . دادٍ اطت

در ایي هذت ثَ دلیل . ٍ اطتثَ سًذاى الکبى رػت کَ یک سًذاى عبدی اطت هٌتمل ػذ اىسًذ بلط 3 گذارًذى زکن

افتبدٍ ّ هثبًَ اع ًیش دچبر هؼکالت خذی  رػزایط سًذاى ّ عذم رطیذگی ُبی پشػکی یکی اس کلیَ ُبیغ ًیش اس کب

ط خظوی ُبدی،ًَ ػزایب ّ ثیوبری َُ ثَ خثذّى تْ ىاهب همبهبت سًذا. ثَ عول خزازی داردفْری کَ ًیبس  تطػذٍ ا

. هیؼًْذپشػکی تٌِب اّرا ُوچٌبى در سًذاى ًگَ داػتَ اًذ، ثلکَ هبًع عول خزازی اّ ّ ثزخْرداری اس طبیز اهکبًبت   

 

 ثَ سًذاى ػِز سًدبىتجعیذ  سًذاى ّ دٍ طبلثَ  دطتگیزّ 8287سًذاًی دیگزی اطت کَ اس طبل  زبهذ رّزی ًژاد

ػزایط ًبهٌبطت سًذاى سًدبى، ثیٌبیی خْد را ثَ دلیل  هیجبػذ ّدر ایي هذت ام اصبری دچبرثیو  زبهذ. هسکْم ػذٍ اطت

درهبى   یعٌیتزیي زمْق یک سًذاًی  اس اثتذاییثزخْردار ثذّى  ،اس دطت دادٍ ّ تذریدب در زبل فلح ػذى اطتًیش

  .ثیوبری در ثیزّى اس سًذاى

 

. ری در ػزایط لزّى ّططبیی سًذاًِبی ایزاى ًگَ داری هیؼًْذُبدی ّ زبهذ تٌِب سًذاًیبًی ًیظتٌذ کَ ثب ّخْد ثیوب

 هجتال زاصثَ طزطبى پبًکهذتِب  کَدر زبلی ،  هبٍ اهظبلفزّردیي در  هسظي دگوَ چیسًذاًی طیبطی  يخبى ثبخت

ثطْر  ػذًذ، ًؼبى هیذُذ خوِْری اطالهیاساهکبًبت درهبًی  اهب همبهبت رژین تب آخزیي ُفتَ ُب هبًع اطتفبدٍ اّ،ثْد

  .سًذاًیبى را دارد ایي  طیظتوبتیک لصذ ًبثْدی

 

در خطر است بيمارزندانيان  سايرجان    

 

 ثَ هعبلدبت در زبل زبضزدر سًذاًِب ثب هزگ تذریدی دطت ّ پٌدَ ًزم هیکٌٌذّ ثزخی اس سًذاًیبى دیگزی کَاطبهی 

:دارًذ فْری در ثیزّى سًذاى ًیبس پشػکی  

. رهبتیظن پیؼزفتَ ّ پْکی اطتخْاى ّ هؼکالت ػذیذ للجی بل زجض تعشیزی،  هجتال ثَ ط 4هسکْم ثَ :  سُزا خجبری -8

.زبضز در زبلت کوب در ثیوبرطتبى ثظتزی اطتّی در زبل   

ّ دچبرزبلت   ُبی طخت ُب ثَ دلیل ػکٌدَ ًذٍد ػکظتگی، دچبر   عشیزیت طبل زجض ۵هسکْم ثَ  :  آرع صبدلی -3

. غذا اطت ثز اثز اعتصبةکوب   

.ًبرازتی للجیدارای .ػِز کزج طبل زجض تعشیزی ّ تجعیذ ثَ سًذاى رخبیی  ۷۱ هسکْم ثَ :   فزذ ّاضسبى -2  

.ُپبتیت ثیهجتال ثَ   ػِز سًذاى رخبیی ،طبل 5هسکْم ثَ   :    کجزی ثٌبسادٍ -4  

.کلیَ ػذیذ عفًْتهجتالثَ  ،ل سًذاىطب 85 هسکْم ثَ :  زظیي رًّمی هلکی  -5  
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.ًبرازتی زبد للجیدارای . ػِز سًذاى رخبیی ،طبل  5هسکْم ثَ  :    لًْهٌصْر اطب -6  

.دچبر ثیوبری ریْی ّ هؼکل تٌفظی. طبل زجض تعشیزی ۵هسکْم ثَ  :    هِذی هسوْدیبى  -7  

.ُبی گْارػی ًبرازتیَ هجتال ث. ػِز رخبییدر طبل سًذاى  4هسکْم ثَ  :  ػیزهسوذ رضبیی -8  

.ُبی اطتبى الجزس اس ػِزطتبى  طبل تجعیذ در یکی ۲ثیوبری زبد طیٌْسیت، ثَ :   ی عدویعل -9  

ثیوبری للجیدارای . زسًذاى رخبیی ػِّ تجعیذ ثَ  طبل زجض تعشیزی  ۷۵هسکْم ثَ  :   هبػبهلل زبئزی  -86  

 

 مانع قتلهای تدريجی زندانيان شىيم

یخْاٍ ؛هزدم ػزیف ّ آساد  

خبى سًذاًیبى  هب هیتْاًذ ّگظتزدٍ  تٌِب هجبرسٍ هتسذ. ثبیذ در ثزاثز ایي خٌبیت طبسهبى یبفتَ رژین اطالهی اعتزاض کزد

.را ًدبت دُذ  

 

 

ؼیبًَ علیَ سًذاًیبى، زذ اًظبًی ّ ّضثب توبم تْاى ثزای هتْلف کزدى اعوبل  كویتَ هجبرسٍ ثزآ آسادٓ سًذاًیبى طیبطٔ

سًذاًِبی ایزاى ػزایط لزّى ّططبیی دراس ُزطزیك هوکي ثَ را فزاهی خْاًذ دم ػزیف ّ آسادیخْاٍ هزتالع هیکٌذ ّ 

ثب ثزپبیی تدوعبت اعتزاضی در ثزاثز سًذاًِب ّػزکت در آکظیًِْبی اعتزاضی درداخل ّ خبرج  .اعتزاض کٌٌذ

. اسایزاى خْاُبى آسادی کلیَ سًذاًیبى طیبطی ػْیذ  

 

الذاهبت هْثزی را ثزای ثیي الوللی ّ طبسهبًِبی هذافع زمْق اًظبًی هی خْاُین ّ هدبهع طبسهبًِب  هب ُوچٌیي اس  

.لتل ّزؼیبًَ سًذاًیبى در ایزاى در دطتْر کبر خْد لزار دٌُذ  ّ پبیبى دادى ثَ ػکٌدَ  

.الذام کٌینطزیعب  ثبیذ، ر خطز اطتد یخبى سًذاًیبى ثیؼتز  
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