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 فروردین و روزهای پس از آن در زندان اوین  82شرحی از رویدادهای روز 

 (بر پایه شهادت های زندانیان)

  فروردین 82حمله های 

o  می نامند، عده ای از « پنج شنبه سیاه»فروردین، که اکنون زندانیان آن را  82صبح روز  03:9در ساعت

تی ـ و نیز گارد و مسئوالن زندان برای بازرسی وارد ماموران لباس شخصی ـ گویا ماموران امنیتی و اطالعا

 .مردان شدند 59:بند 

o  فروردین با خود دوربین های فیلم برداری به همراه  82برخالف بازرسی های پیشین، ماموران در روز

 .داشتند

o  حتا وسایل و تجربه ناپدید شدن از بازرسی های پیشین ، که 59:بند  :و  1بعضی از زندانیان اتاق های

آنها بدون . ردیبگ صورت ها آن حضور در شان یها اتاق از یبازرس که شدند آن خواهانمواد غذایی را داشتند 

 .اصرار کردند که در زمان بازرسی اتاق هایشان حضور داشته باشندمقاومت و مخالفت با بازرسی 

o  ،پرتاب و روی هم ق اتا وسط به، مواد غذایی دفتر، کتاب، بشقاب قاشق،لوازم شخصی زندانیان شامل پتو

زندانیانی که در داخل اتاق ها مانده بودند صدای اعتراض بلند کردند، سرودهای اعتراضی . تلنبار شد

 . سر دادند« مرگ بر دیکتاتور»خواندند و فریاد 

o اضاعتر و مخالفت با که اورندیب در را شانیها لباس کامل طور بهدستور دادند  انیزندان به گویا ماموران 

  .شدند رو به رو آنها دیشدلفظی 

o  چندین مامورلباس . فرستادند هواخوریسپس، ماموران تعداد زیادی از زندانیان اتاق های دیگر را به

گارد ویژه زندان با باتوم و تجهیزات ضد شورش به زندانیان داخل بند حمله ور  09شخصی و در حدود 

شان را با ماسک هایتن از ماموران چهره  85تا  89در حدود  .شدند و آنها را مورد ضرب و شتم قرار دادند

 . پوشانده بودند

o  آنها نیز . بودند با اطالع از حمله در داخل بند به اعتراض های لفظی پرداختند هواخوریزندانیانی که در

 .مورد ضرب و شتم قرار گرفتند و در نتیجه عده ای مجروح شدند
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o دادند و زندانیان را در حال عبور از داخل آن با باتوم و مشت و لگد  ماموران سپس در راهرو تونل تشکیل

 ینیم کف. بعضی از زندانیان را با دستبند و چشم بند به داخل مینی بوس ها منتقل کردندسپس . زدند

 .بود آلود خون ها و هواخوری زندان بوس

 

 انتقال زندانیان به انفرادی 

نگاه کنید به )فروردین به سلول های انفرادی منتقل شدند  82حمله در روز  در پیزندانی  9:بیش از  (1

 (.در پایین 8فهرست 

 سر، یمو دنیتراش ان،یزندان کردن لخت. در سلول های انفرادی نیز زندانیان مورد بدرفتاری قرار گرفتند (8

 شمچ زدن و ریز لباس و پتو گرفتن ر،یتحق و یفحاش لگد، و مشت ن،یزم یرو بر دنیکش و دستبند زدن

ماموران زندان موی سر و سبیل تمام زندانیان منتقل شده به انفرادی را . از جمله این آزارها بوده است بند

 .تراشیدند

 شده مجروح و دهید بیآس کمتر هیبق به نسبترا که به سلول های انفرادی  انتقالی تن از زندانیان 19 (:

هفت تن دیگر در روزهای دوشنبه اول . بازگرداندند 59:فروردین به بند  9:صبح روز شنبه  ندبود

 59:اردیبهشت به بند  :دو تن نیز عصر روز . بازگشتند 59:اردیبهشت و سه شنبه دوم اردیبهشت به بند 

 .بازگشتند

تمام زندانیان باقی . اردیبهشت هنوز در سلول های انفرادی هستند 4تن از زندانیان در تاریخ  11دست کم  (4

 . در اعتصاب غذا به سر می برندمانده در انفرادی گویا 

 

  فروردین 82مراقبت پزشکی از زندانیان مجروح در روز 

ماموران زندان . زندانیان انتقالی به انفرادی از مراقبت پزشکی فوری در بهداری زندان بهره مند نشدند (1

( صدیق کبودوندمحمد )تنها یکی از زندانیان . مقداری لوازم پانسمان به سلول های انفرادی ارسال کردند

او در . گفت که او را برای مراقبت پزشکی از سلول انفرادی بیرون برده اندکه به انفرادی منتقل شده بود 

 1:روز در سلول انفرادی، او را در روز  :گذراندن اردیبهشت گفت که پس از  1دیدار با خانواده اش در روز 

 .فروردین برای درمان بیرون برده اند

ها، دست کم پنج تن از زندانیان را به بیمارستان بیرون از زندان اعزام کردند ولی به سرعت  بنا به گزارش (8

 .آنها را به زندان بازگرداندند

اسماعیل برزگری )اردیبهشت با خانواده هایشان دیدار داشتند گفتند که دو زندانی  اولزندانیانی که در روز  (:

سوار ( در خارج از زندان اوین)به بیمارستان طالقانی  فروردین برای اعزام 82روز را ( و امید بهروزی

آقای برزگری را یک یا دو روز در . آمبوالنس کردند اما آنها را همان روز به بهداری زندان بازگرداندند

به اوین در بهداری زندان ( با دستبند و پابند)آقای بهروزی را نیز . بهداری زندان به تخت زنجیر کردند
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فروردین دست به  9:در روز  59:او در اعتراض به این بدرفتاری تا بازگشت به بند  .ندتخت زنجیر کرد

 . اعتصاب غذا زد

فروردین به بیمارستانی در بیرون زندان اعزام شد  9:اکبر امینی ارمکی یکی از زندانیانی بود که در روز  (4

 1 .رداندندزندان بازگ سرعت بهرا او  وی، با بستری شدن زندان یبهدار سیرئ مخالفتولی در نتیجه 

 همرادیولوژی  عکستعدادی از زندانیان به خانواده هایشان گفتند که مسئوالن زندان از زندانیان مجروح  (5

 .نماند جا بر یسند و مدرک تا ندادند لیتشک شانیبرا یپزشک پرونده و نکردند هیته

 

  فروردین 82روزهای پس از حمله 

  دانی اجازه یافتند به خانواده هایشان تلفن کنند، یعنی عبدالفتاح سلطانی فروردین، پنج زن 1:روز یکشنبه

فروردین به بند  9:فروردین به انفرادی منتقل شدند و روز  82که هر دو در روز )و دوار حسینی وجدان 

فروردین در  82هر سه پس از حمله )، عماد بهاور، حسن اسدی زیدآبادی، و امین چاالکی (بازگشتند 59:

 (.باقی ماندند 59:د بن

  تعدادی از زندانیان که . دیدار کنند 59:اجازه یافتند با زندانیان بند اردیبهشت، خانواده ها  1روز دوشنبه

 به یطب یکمربندها و عصادر سالن مالقات زندان برای دیدار با خانواده هایشان حضور پیدا کردند با 

کبودی ها . و برای راه رفتن به یک دیگر کمک می کردندموهای سرشان تراشیده بود . رفته بودند مالقات

که هنوز در سلول  هیبق از ایگوآنها به گفته زندانیانی که در سالن مالقات حضور پیدا کردند، . آشکار بود

 . اند گرفته قرار خشونت مورد تر کمهای انفرادی هستند 

 ند موهای سرشان را در همبستگی با قربانیان زندانیان دیگر که مجروح نشده یا به انفرادی منتقل نشده بود

 .تراشیده بودند

 

                                                           
3 نگاه کنید به. اردیبهشت منتشر شد 4بیمارستان شهدای تجریش در تاریخ  فوریت هاینامه بخش  تصویر1

182040/-http://www.kaleme.com/1393/02/04/klm 

http://www.kaleme.com/1393/02/04/klm-182040/
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 زندانیان مجروح: 1فهرست 

اردیبهشت با زندانیان  1اطالعات ناکامل زیر از نامه های شماری از زندانیان و اظهارات خانواده های زندانیانی که روز دوشنبه 

که اکثر زندانیان را معاینه و جراحت های آنها را مشخص  59:اطالعات مورد تایید دو پزشک زندانی در بند و  ،دیدار داشتند

 .کرده اند،گردآوری شده است

 و گردن و پشت به مستقیم و آورده در تنش از را او هاى لباس و پیراهنشکستگی دست؛ 3 سمکو خلقتی (1

 .کوبیدند مى شدت با وى لخت کتف

 .بازو و کتف و گردن ردگىخونم و ی شدیدکبودضرب و شتم شدید با باتوم؛  3سهیل بابادی (8

 .ضربات باتوم و شکستگی سر3 سروش ثابت (:

او هنوز در انفرادی است و از وضعیتش اطالعی . ضربات باتوم و بیهوشی به مدت طوالنی3 سعید متین پور (4

 .در دست نیست

 .شکستگی دو دنده و ادرار خون آلود3 اسماعیل برزگری (5

 .که بخیه شده است( به احتمال شیشه)تیز پارگی شریان دست در اثر شیئی 3 امید بهروزی (0

 از استفاده دنبال به که یقلب عالئم همراه به نهیس قفسه در درد و یفشردگ احساس3 کامیار ثابتی صنعت (7

    .کرد دایپ کاهش دارو

 پشت قسمت در تورم و یخونمردگ راست، گوش یباال هیناح در سر پوست یپارگ3 اکبر امینی ارمکی (2

 .ضعف شنوایی در گوش راست. شکستگی سر و جراحت گردن ،دید یتار و عتهو و جهیسرگ سر،

 چپ کتف) پشت هیناح در یکوفتگ و یکبود راست، دست ساعد قدام هیناح در یکوفتگ 3علیرضا رجایی (0

  (راست کتف و

 .چپ آرنج هیناح در یخونمردگ و یکوفتگ3 امین چاالکی (19

 .راست کتف مفصل در تورم همراه به راست یبازو یباال و راست کتف یکوفتگ3 چوبدار عرب مسعود (11

 یو یپاسپس مشخص شد که انگشت . چپ یپا شست انگشت در تورم و یکوفتگ3 فرشید فتحی (18

 .الزم باشد یجراحممکن است برای درمان او . اعزام شد یطالقان مارستانیب و به شکسته

 در کوچک یها یدگیرب ،پشت هیناح در سر پوست یجزئ تورم و یکوفتگ3 یملک یرونق نیحس دیس (:1

 .راست دست کف و چپ دست پشت و انگشتان

 . چپ چشم اطراف مختصر یکبود همراه به یکوفتگ و چپ چشم همحملت یقرمز3 نیمع یمحمد دیمج (14

 .راست و چپ یپا پشت در فیخف تورم همراه به یکوفتگ3 قطان اصغر (15

 و فیخف یها یدگیخراش ها، فکت و پشت یها یکبود بدن، سراسر در متعدد یها یکوفتگ3 بهاور عماد (10

 .دست دو هر مچ هیناح در یکوفتگ
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 .راست ساق در یجزئ یدگیبر و چپ ساعد هیناح در تورم و یکوفتگ3 نژاد کاس مانیپ (17

 و زانو یکبود چپ، یپا انگشت دو یشکستگ ه،یکل یزیخونر دنده، سه یشکستگ3 محمد صدیق کبودوند (12

 سر پشت تورمو  ،بازو

 (شکستگی احتمالی) ینیب سر در دیشد جرح و ضرب3 بهزاد عرب گل (10

 بدن یرو بر شدید یکبود3 سعید حائری (89

مورد معاینه دو پزشک زندانی در بند  59:به بند فروردین به انفرادی منتقل شدند و پس از بازگشت  82زندانیان زیر درروز 

 3قرار گرفتند که جراحت های زیر را تشخیص دادند

کوفتگی و تورم ـ  باالی قوزک داخلیـ در حال ترمیم در ساق پای چپ  زخم و خراشیدگی3 اسداهلل هادی (81

 .پوست سر در ناحیه پشت گوش راست، کبودی در حال بهبودی در مچ دست راست

کوفتگی در ناحیه پشت کتف راست و محدودیت  ،خونمردگی وسیع در ناحیه باالی ناف3 اسداهلل اسدی  (88

 .حرکت در مفصل کتف

، کبودی در حال جذب کشکک زانوی پشت کتف راستکبودی در حال جذب در 3 امیر دوربین قاضیانی  (:8

 .راست و محدودیت حرکت نسبی در مفصل زانوی راست

به همراه محدودیت حرکت در مفصل کتف  ،کتف چپ ،تورم و کبودی در پشت3 داور حسینی وجدان  (84

 .چپ

 .همراه تورم مختصر پوست سر به باالییخراشیدگی در حال ترمیم در ناحیه 3 مصطفی عبدی  (85

 .کبودی های ساعد دست راست که در حال بهبودی است3 مصطفی ریسمان باف (80

ساق در در حال جذب کبودی و  در پشت کتف راستو تورم کبودی آسیب دیدگی کمر، 3 یاشار دارالشفا (87

 .پای چپ

و زخم در حال ترمیم شصت دست راست، کبودی درحال جذب همراه با تورم خفیف 3 مهدی خدایی (82

 .کوفتگی در پشت کتف راست

 .کبودی درحال جذب داخل بازوی چپ3 مجید اسدی  (80

 .کبودی و کوفتگی در حال بهبود در مچ دست راست3 هوتن دولتی  (9:

 .جراحت سر3 مهرداد آهنخواه (1:
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 فروردین به سلول های انفرادی منتقل شدند 82زندانیانی که روز : 8فهرست 

اردیبهشت با زندانیان  1ی از زندانیان و اظهارات خانواده های زندانیانی که روز دوشنبه اطالعات ناکامل زیر از نامه های شمار

 .دیدار داشتندگردآوری شده است

 (بازگشتند 59:فروردین به بند  9:زندانی اول روز  19)

 (وکیل حقوق بشری)عبدالفتاح سلطانی  (1

 داور حسینی وجدان (8

 آرش همپای (:

 علی عسگری (4

 مصطفی ریسمانباف (5

 عبدیمصطفی  (0

 امیر دوربین قاضیانی (7

 سهیل عربی (2

 اسداهلل هادی (0

 اسداهلل اسدی (19

 (بازگشتند 59:زندانی بعدی در روزهای اول یا دوم اردیبهشت به بند  7)

 هوتن دولتی (11

 یاشار دارالشفا (18

 مجید اسدی (:1

 مهدی خدایی (14

 سروش ثابت (15

 امیر رضازاده (10

 سعید حائری (17

 (بازگشتند 59:اردیبهشت به بند  :دو زندانی بعدی عصر روز )

 محمد داوری (12

 مهرداد آهنخواه (10
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 1فروردین را در سلول انفرادی گذراند ولی پس از دیدار با خانواده اش در زندان اوین در روز  9:تا  82زندانی بعدی گویا از )

 .(بازنگشته است 59:اردیبهشت هنوز به بند 

 (رییس سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان)محمد صدیق کبودند  (89

 .(بازنگشته اند 59:زندانی زیر هنوز به بند  11اردیبهشت،  4در تاریخ )

 محمد امین هادوی (81

 بهزاد عرب گل (88

 غالمرضا خسروی (:8

 ابوالقاسم فوالدی (84

 رضا اکبری منفرد (85

 بهنام ابراهیم زاده (80

 سعید متین پور (87

 سهیل بابادی (82

 سمکو خلقتی (80

 رضا همیاری (9:

 اعیمحمد شج (1:
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 فروردین 82زندانیان در پی حمله های  های واکنش

 74  که به سلول های انفرادی منتقل نشدند نامه سرگشاده ای به دادستان کل کشور نوشتند  59:تن از زندانیان بند

فروردین و تشخیص های اولیه در باره جراحت ها را  82این نامه رویدادهای روز . فروردین منتشر شد 9:روز در که 

   8.بدهند شهادت ییقضا مراجع در حاضرندامضاکنندگان آن نوشته اند که . ح داده استشر

 فروردین برای آقای روحانی، ریاست جمهوری، ارسال شد 1:زندانی امضا کرده اند در روز  82ی که گرید نامه. 

ن پیش از بهبود معاینه فوری پزشکی مجروحافروردین خواهان  82این نامه با شرح رویدادهای  امضاکنندگان

   : .جراحت ها و تحقیق و بررسی به وسیله هیات مستقل و غیرجانبدار شده اند

 18  فروردین، در روز اول اردیبهشت دست به اعتصاب غذا  82پس از حمله روز  59:از زندانیان بازمانده در بند تن

 به اعتراض در»اعتصاب غذا الم کردند که در بیانیه ای که در وبگاه خبری کلمه منتشر شد، این زندانیان اع4 .زدند

 و سابقه یب و فاحش تخلفات نیا به یدگیرس عدم به اعتراض زین و انیزندان حقوق عییتض و یرقانونیغ یبرخوردها

 5.صورت می گیرد« ها تیواقع قلب جهت در کذب اخبار ارائه

 81 نیه ای منتشر کردند که به شرح رویدادهای روز اردیبهشت اعتصاب غذا را آغاز کردند و بیا 8نیز در روز   0زندانی

 7 3فروردین پرداخت 82

 انیزندان دیشد شتم و ضرب 

 انیزندان از یا عده به یعمد صدمات جادیا 

 یپزشک مراکز و مارستانیب به مصدومان اعزام عدم 

 انیزندان اتیشکا یریگیپ عدم 

 انیزندان ریتحق قصد به اجبار به صورت و سر یمو دنیتراش 

 بند چشم و دستبند زدن 

 یشخص و یعموم اموال بیتخر  
                                                           

  om/1393/01/30/klmhttp://www.kaleme.c-/180979 3این نامه را به فارسی در اینجا ببینید8

 http://www.kaleme.com/1393/01/31/klm-/181171 3 آن را به فارسی در اینجا ببینید. این نامه منتشر شده است:

رام، امین چاالکی، حسن اسدی زیدآبادی،  میر اسالمی، اکبر امینی ارمکی، عماد بهاور، قربان بهزادیان نژاد، مسعود پد3 نام این زندانیان از این قرار است4

 .محمدصادق ربانی املشی، علیرضا رجایی، سید حسین رونقی ملکی، رضا شهابی، محسن میردامادی

 
5

181438/-http://www.kaleme.com/1393/02/01/klm 

امید شاهمرادی، ابراهیم  عبدالفتاح سلطانی، اسماعیل برزگری، وحید اصغری، آرش همپای، مهدی ساجدی فر،3 نام این زندانیان از این قرار است 0

، سعید (هر دو نامه را امضا کرده است) پیروزی، مسعود عرب چوبدار، اسداهلل هادی، سهیل عربی، اصغر قطان، امیر درستی، وحید حیدرزاده، رضا شهابی

 حائری، امید زارعی نژاد، یاشار دارالشفا، مهدی خدایی، مجید اسدی، علی سالم پور، امیر دوربین قاضیانی

 http://www.kaleme.com/1393/02/02/klm-/3181764 آن را به فارسی در اینجا ببینید. این نامه منتشر شده است 7 

http://www.kaleme.com/1393/01/30/klm-180979/
http://www.kaleme.com/1393/01/31/klm-181171/
http://www.kaleme.com/1393/01/31/klm-181171/
http://www.kaleme.com/1393/02/01/klm-181438/
http://www.kaleme.com/1393/02/02/klm-181764/
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 11از  0صفحه 

 

 3زندانی تا تحقیق این خواست ها به اعتصاب غذای خود ادامه خواهند داد 81خواست مطرح و اعالم شده که این  7در این نامه 

 یانفراد به یاعزام مضروب انیزندان همه بازگشت 

 دانیانی و نقض حقوق زنشکن قانونمسئوالن  بیتعق و موضوع به یدگیرس 

 یجسم صدمات زانیم یابیارز یبرا یقانون یپزشک به نیمجروح یفور اعزام 

 درمان یبرا مارستانیب به نامجروح اعزام  

 شانیها خانواده و انیزندان از یرسم یعذرخواه 

 انیزندان یمعنو و یماد خسارات جبران 

 در تهران استان یتردادگس یشهروند حقوق حفظ اتیهاعضای  و «رانیا ملت فیشر ندگانینما» حضور 

 .جلسه صورت هیته و انیزندان اظهارات استماع و نیاو زندان 59: بند محل

 

 خانواده های زندانیانو واکنش های اقدامات 

  کمیسیون امنیت ملی و . فروردین، خانواده های زندانیان سیاسی در جلوی ساختمان مجلس گرد آمدند 1:در روز

دواتگری، ماموریت داد با خانواده ها دیدار کند و به کمیسیون  سیاست خارجی به یکی از نمایندگان مجلس، آقای

درخواست کردند که خانواده ها بتوانند مالقات ویژه ای با اعضای خانواده هایشان بعضی از نمایندگان  2 .گزارش بدهد

طریق تلفن و از پشت  خانواده ها هر هفته در روزهای معین با زندانیان مالقات دارند و از. در زندان اوین داشته باشند

اما . شدنداز مالقات حضوری برخوردار خانواده ها در روز اول اردیبهشت بعضی از . شیشه با آنها صحبت می کنند

 .زندانیانی که در روز اول اردیبهشت در سلول انفرادی بودند با خانواده هایشان مالقات نداشتند

  و  0آنها در جلوی ریاست جمهوری گرد آمدند نواده ها و حامیاننفر از اعضای خا 99:اردیبهشت، در حدود  8در روز

این پنج تن نمایندگان . پنج نفر را برای دیدار با آقای مهدوی، بازرس ویژه ریاست جمهوری، به داخل فرستادند

 3خانواده ها نامه ای را با پنج درخواست به آقای مهدوی دادند

 جهت 59: بند به آنان یفور اعزام و قوه سه هر ندگانیانم از متشکل ابی قتیحق ی تهیکم عیسر لیتشک 

 ؛فروردین و روزهای پس از آن 82بررسی رویدادهای 

 ؛عدالت یاجرا جهت یریگیپ و آنان محاکمه و هیقضائ قوه به وحشتناک حادثه نیا نعامال و نامرآ یمعرف 

 ؛آنها درمان یبرا اقدام و 59: بند به اند شده منتقل یانفراد یها سلول به که یانیزندان بازگرداندن 

 لیقب از آنان حق به حقوق یاعطا و انیزندان داریپا تیامن حفظ یبرا هیقضائ قوه از نیتضم خذا 

 ؛یحضور مالقات تلفن، مشروط، یآزاد   ،یمرخص

                                                           
 http://sharghdaily.ir/?News_Id=32201، :، صفحه :1:0در روزنامه شرق، اول اردیبهشت  2

 3 این گردهمایی را در اینجا ببینیدفیلم ویدیویی از 0

tehran/25358414.html-arrested-protesters-http://www.radiofarda.com/content/f3 

http://sharghdaily.ir/?News_Id=32201
http://www.radiofarda.com/content/f3-protesters-arrested-tehran/25358414.html
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 انکار وقوع جراحت  و فروردین 82ی ن رویدادهاگرفت دهیناد به خاطر یدادگستر ریوز یبرکنار و ازخواستب

 ؛ها

 فروردین 82رویدادهای  علل خصوص در اطالعات ریوز از السؤ. 

 

 اظهارات رسمی دولتمردان ایران

  فروردین، وزیر اطالعات حجت االسالم سید محمود علوی گفت که وزارت اطالعات به زودی در  9:در روز

 .باره موضوع اطالعیه صادر خواهد کرد
 .اردیبهشت منتشر نشده است 4این اطالعیه تا تاریخ 11

  فروردین، وزیر دادگستری حجت االسالم مصطفی پورمحمدی، در گفتگو با خبرنگاران در  1:در روز

حاشیه مراسم روز زن، اعالم کرد که تنها دو نفر از زندانیان که در هنگام بازرسی مقاومت کرده بودند در 

  18 .زندان اوین به طور جزیی زخمی شده اند 59:بند  یدرگیری ها

  در حاشیه وردین، رییس وقت سازمان زندان ها غالمحسین اسماعیلی، در گفتگو با خبرنگاران فر 1:در روز

. فروردین را تکذیب کرد 82مراسم روز زن، وقوع هر گونه درگیری یا ضرب و شتم در زندان اوین در روز 

 ما همکاران هک رفتند ینم رونیب و کردند مقاومت انیزندان از یا عده گرفته صورت یبازرس در»3 او گفت

 در شکستن به اقدام و گفتند ناسزا و نیتوه ما همکاران به مقابل در زین آنان و کردند جابجا را آنها

 :1 «.کردند

  سازمان زندان فروردین، در جلسه کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، رییس وقت  1:در روز

 را افراد نیا بودند زندان یفعل کارکنان از ریغ یافراد که یبررس میت»ها غالمحسین اسماعیلی گفت که 

... است شده مجروح نه و شده وشتم ضرب نه ...کس چیه مذکور کشمکش انیجر در و کردند رونیب اتاق از

 را یبازرس کار گرید یها زندان از ها زندان سازمان یروهاین بوده، نیا شیپ یها یبازرس با بار نیا تفاوت

 14«.اند داده انجام

  لمیف»اول اردیبهشت، یکی از روزنامه ها گزارش داد که نماینده مجلس آقای تابش گفته است که در روز 

 ینیبازب مورد مجلس یمل تیامن ونیسیکم در ندگانینما یبرخاز سوی « 59: بند» در یریدرگ روز آن

                                                                                                                                                                                     
 .با اجازه دادگاه صادر می شودمرخصی های کوتاه از زندان  ،ایراندر نظام زندان  19

 .3htmlhttp://tnews.ir/news/88E824210981 به نقل در در روزنامه شرقگزارش 11

   /3http://www.irna.ir/fa/News/81130086 :1:0فروردین  1:به گزارش خبرگزاری رسمی ایران، ایرنا، 18

  http://isna.ir/fa/news/93020100359 3به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران، ایسنا:1

 3 :1:0فروردین  1:به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران، ایسنا، 14

http://www.isna.ir/fa/news/93013113473/%D8%AA%DB%8C%D9%85-
%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D8%B2%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B2-
%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%A9%D9%86%D8%A7%D9%86-%D9%81%D8%B9%D9%84%DB%8C-
%D9%86%D8%A8%D9%88%D8%AF%D9%86%D8%AF-%D9%87%D8%B1 

http://tnews.ir/news/88E824210981.html
http://www.irna.ir/fa/News/81130086/
http://isna.ir/fa/news/93020100359
http://www.isna.ir/fa/news/93013113473/تیم-بررسی-زندان-از-کارکنان-فعلی-نبودند-هر
http://www.isna.ir/fa/news/93013113473/تیم-بررسی-زندان-از-کارکنان-فعلی-نبودند-هر
http://www.isna.ir/fa/news/93013113473/تیم-بررسی-زندان-از-کارکنان-فعلی-نبودند-هر
http://www.isna.ir/fa/news/93013113473/تیم-بررسی-زندان-از-کارکنان-فعلی-نبودند-هر
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لس اطالعیه اردیبهشت، مج 4تا تاریخ  15 «.شد خواهد هیارا ندگانینما گرید به آن گزارش و گرفته قرار

 .رسمی در باره محتوای این فیلم که گویا نمایندگان دیده اند منتشر نکرده است

  تن از نمایندگان مجلس به طور رسمی از وزیر دادگستری درخواست کردند در باره  0اردیبهشت،  8در روز

 10 .زندان اوین تحقیق کند 59:فروردین در بند  82رویدادهای روز 

  رییس قوه قضاییه آیت اهلل آملی الریجانی، در جلسه ای با مسئوالن باالرتبه قضاییاردیبهشت،  :در روز ،

 17 .فروردین صورت نگرفته است 82بر اساس گزارش رییس سازمان زندان ها هیچ خالفی در روز گفت 

  اردیبهشت، سخنگوی دولت، آقای نوبخت، در جمع خبرنگاران گفت که برای بررسی رویدادهای  :در روز

 12 .تشکیل شده است دولت در یمیتفروردین و گزارش در باره آنها  82

  

                                                           
 http://sharghdaily.ir/?News_Id=32201، :، صفحه :1:0اول اردیبهشت روزنامه شرق، 15

 3 :1:0هشت اردیب 8به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران، ایسنا، 10

http://isna.ir/fa/news/93020201253/%D8%AA%D8%B0%DA%A9%D8%B1-9-
%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%A8%D9%87-
%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D8%AF%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B3%D8%AA%D8%B1%DB%8C-
%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D9%88%D8%B1%D8%AF-%D8%AD%D9%88%D8%A7%D8%AF%D8%AB 

  http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13930203001114به گزارش خبرگزاری فارس، 17

   http://farsnews.com/newstext.php?nn=13930127001381به گزارش خبرگزاری فارس، 12

http://sharghdaily.ir/?News_Id=32201
http://isna.ir/fa/news/93020201253/%D8%AA%D8%B0%DA%A9%D8%B1-9-%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%A8%D9%87-%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D8%AF%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B3%D8%AA%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D9%88%D8%B1%D8%AF-%D8%AD%D9%88%D8%A7%D8%AF%D8%AB
http://isna.ir/fa/news/93020201253/%D8%AA%D8%B0%DA%A9%D8%B1-9-%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%A8%D9%87-%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D8%AF%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B3%D8%AA%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D9%88%D8%B1%D8%AF-%D8%AD%D9%88%D8%A7%D8%AF%D8%AB
http://isna.ir/fa/news/93020201253/%D8%AA%D8%B0%DA%A9%D8%B1-9-%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%A8%D9%87-%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D8%AF%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B3%D8%AA%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D9%88%D8%B1%D8%AF-%D8%AD%D9%88%D8%A7%D8%AF%D8%AB
http://isna.ir/fa/news/93020201253/%D8%AA%D8%B0%DA%A9%D8%B1-9-%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%A8%D9%87-%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D8%AF%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B3%D8%AA%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D9%88%D8%B1%D8%AF-%D8%AD%D9%88%D8%A7%D8%AF%D8%AB
http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13930203001114
http://farsnews.com/newstext.php?nn=13930127001381

