
 وخامت شدید حال ساناز هللا یاری در یازدهمین روز اعتصاب غذا

 

تیر و با  31هللا یاری و امیرحسین محمدی فر از روز ساناز 

دست به  ارسال نامه هایی به رئیس زندان اوین و قاضی مقیسه

اعتصاب غذای این اعضای هیات تحریریه . اعتصاب غذا زدند

به پرونده شان بوده  نشریه گام در اعتراض به روند رسیدگی

 .است و هم اکنون وارد روز یازدهم خود شده است

طبق گزارش های رسیده از منابع موثق، خانواده های ساناز هللا 

تیر برای مالقات حضوری به زندان اوین مراجعه  31یاری امروز 

کردند و در ابتدا با این جمله مسئولین سالن مالقات مواجه 

با پیگیری . ممنوع امالقات است شدند که به دلیل اعتصاب

مداوم خانواده ، باالخره مسئولین به مالقات کابینی رضایت 

 .دادند

روز به بهداری اوین منتقل طبق گزارش همان منبع، ساناز دی

ش دارد کامال ا اینطور گفته که عالیم حیاتیشده و پزشک حاضر 

 هم. زایل می شود و متعجب است که چطور وی دارد نفس میکشد

قابل . چنین ساناز در مقابل تزریق سرم نیز مقاومت کرده است

ذکر است که اعتصاب وی به خوردن آب و نمک و قند محدود است 

جواب رد داده  نیزشیر  کمیو به اصرار خانواده برای مصرف 

هم بندی های ساناز نیز گزارش داده اند که به هیچ وجه . است

را هم نمی دهد و نیز  بیشتر قند در چایاجازه حتا حل کردن 

اضافه کرده اند که حال وی نامساعد است و هر لحظه امکان 

 . بیهوشی و یا اتفاقات ناگوارتر میرود

با توجه به جثه الغر ساناز و نیز با توجه به اینکه نزدیک 

روز است در شرایط نامساعد در زندان اوین نگهداری می  322

به بند  برای اعزامش 329بار نیز در بند از انجا که یک شود و



لذا این اعتصاب  ،هزده بود یک هفته ای عمومی دست به اعتصاب

غذای وی به مرز آسیب رسانی جدی به سالمت رسیده و ممکن است 

 . جان وی را نیز با خطر مواجه سازد

اینک دفاع از جان ساناز هللا یاری و امیرحسین محمدی فرد و 

ازداشتی های هفت تپه و تالش برای آزادی آنها و نیز سایر ب

 .روز جهانی کارگر، وظیفه ماست


