
4/18/2014 اخبار و رویدادھای مھم روز

http://www.aftabkaran.com/akhbar.php?id=15966 1/1

اساسنامھسیمای آزادیپیونددانستھ ھای انقالبیآموزه ھای انقالبیگوناگونگالری عکسفیلم وموسیقیشعرحقوق بشرصفحھ نخست

حملھ بھ زندان اوین از دو نگاه و بسیار قابل تأمل

تاریخ درج خبر -1393:01:29

لفن از اوین : امروز اینجا عاشورا بود 
برخورد و خشونت علیه ترین  بند ٣۵٠ اوین امروز شاھد بی سابقه 
بود، گذشته  دھه  دو  به  قریب  طی  بود  ای  سیاسی  زندانیان 

خشونتی که با خونریزی توام شد. 
به بند ٣۵٠ اوین که به گزارش خبرنگار کلمه، بر اثر تھاجم امروز صبح 
توسط عوامل اطالعات سپاه، وزارت اطالعات و بیش از یکصدنفر از
سربازان گارد سازمان زندانھا صورت گرفت زندانیان بند ٣۵٠ با باتوم
و … مورد ضرب و جرح قرار گرفتند که بیش از سی تن از آنان مجروح
دلیل به  سیاسی  زندانیان  از  چھارتن  دستکم  و  شدند  مضروب  و 
خونریزی و شکستگی به بیمارستان خارج از زندان منتقل شده اند.
سی و دو نفر نیز به پس از ضرب و جرح به انفرادی منتقل شده اند. 
برنامه خشن تھاجم امروز در پی اعتراض و مقاومت زندانیان در برابر 
انجامید. طول  به  ساعت  پنج  از  بیش  و  پیوست  وقوع  به  بازرسی 

ماموران از کلیه عملیات خود فیلم و عکس تھیه کرده اند. 
ھنگام در  که  بود  حدی  ٣۵٠ به  بند  در  خونریزی  و  برخورد  شدت 

انتقال زندانیان مجروح به انفرادی و بھداری زندان، مینی بوس حامل آنھا خونین شد. ھمچنین محوطه ھواخوری این بند نیز به خون زندانیان آغشته شد. 
یو، چندین مورد به اعزام به سی سی  یک مورد حمله قلبی منجر  برزگری، شکستگی سر اکبر امینی،  امید بھروزی، شکستگی دنده اسماعیل  پارگی رگ دست 
از جمله آثار تھاجم تعداد زیادی از زندانیان وجود دارد،  بدن  بر روی  باتوم  و آثار کبودی ناشی از  پا، جراحت و خونریزی صورت  دست و  شکستگی و جراحت انگشتان 

پنجشنبه در بند ٣۵٠ است. 
براساس این گزارش، زندانیانی که به انفرادی منتقل شده اند پس از انتقال از تونل سربازان باتوم به دست و ضرب و شتم شدید با دستبند و چشم بند به انفرادی ٢۴٠

و یا مکان دیگری منتقل شده اند؛ از وصعیت سالمتی این افراد اطالعی در دست نیست. 
لباس گرفت. سربازان و  نیز در اتاقھا و سالن ھا صورت  بند و بخش دیگری  بود، در ھواخوری  تنھا رفتار اعتراضیشان سرودخوانی  جرح زندانیان که  بخشی از ضرب و 
تھران و قبادی مسول حفاظت زندان اوین از باتوم قرار داده اند. سرھنگ امانیان مسول کل حفاظت زندانھای  پله ھا ھدف  باالی  را از  شخصی ھا عمدتا سر زندانیان 

نزدیک شاھد و آمر این رویداد یوده اند. 
عبدالفتاح سلطانی، محمد امین ھادوی، سعید متین پور، بھنام ابراھیم زاده، بھزاد عرب گل، ھوتن دولتی در میان ٣٢ انتقال یافته به انفرادی ھستند. 

کلمه در تالش است که جزییات بیشتری از این واقعه دردناک و برخورد سبعانه را پس از بررسی و تایید، منتشر سازد. 
برابر ریختن خون زندانیان بی دفاع سکوت نکنند و در پاسخ به با ھر مقام و مسئولیتی، انتظار می رود در  نیز، در ھر جایگاه و  از ھمه انسان ھای دلسوز و شرافتمند 

ندای وجدان خود، از ھر اقدامی برای توقف خشونت ھا علیه اسرای حاکمیت دریغ نورزند. 

انعکاس ھمین خبر توسط ھرانا. به عکس یادگاری ھم توجه کنید 

بیاد داشته باشید که این سایت یک سرما خوردگی ساده در ضمن 
زندانی ھا را با آب و تا ب فراوان انعکاس می دھد 

بند ٣۵٠ را امروز  صبح  اوین  زندان  گارد  مامورین   – ھرانا  خبرگزاری 
مورد بازرسی قرار داده و زندانیان را ضرب و شتم کردند. 

حقوق مجموعه فعاالن  ارگان خبری  گزارشگران ھرانا،  به اطالع  بنا 
به بشر در ایران، صبح روز جاری ١٠٠ تن از ماموران گارد زندان اوین 
و کرده  مراجعه  ٣۵٠ اوین  بند  به  امنیتی  نھادھای  ماموران  ھمراه 

اقدام به بازرسی وسایل زندانیان کردند. 

از پس  می کردند  فیلمبرداری  مراحل  کلیه  از  که  امنیتی  مامورین 
برخوردشان دستور ضرب و شتم اعتراض چندتن از زندانیان به نحوه 
بین در این  و  کرده  را صادر  گارد  سربازان  سیاسی توسط  زندانیان 

تعدادی از زندانیان سیاسی بشدت مجروح شدند. 

بازرسی چندین ساعت به طول انجامید و در     نھایت بیش از ٣٠ این 
٢۴٠ بند  انفرادی  سلول ھای  ٣۵٠ به  بند  سیاسی  زندانیان  از  تن 

اوین منتقل شدند. 

گفتنی است، ۴ تن از زندانیان سیاسی بدلیل شدت جراحات وارده
به مراکز درمانی خارج از زندان اعزام شدند
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