
 پیام صوتی/  ب غذا زرتشت احمدی راغب در سزدهمین روز اعتصا

 

راغب، فعال مدنی زندانی در تیپ پنج  زرتشت احمدی: ۹۹۱۱تیر ماه  ۷؛ سازمان حقوق بشر ایران

وی در طی یک پیام صوتی در . زندان تهران بزرگ وارد سیزدهمین روز اعتصاب غذای خود شد

 .خصوص بازداشت و دالیل خود توضیح داد

روز اعتصاب غذای  راغب، وارد سیزدهمین بنا به اطالع سازمان حقوق بشر ایران، زرتشت احمدی

  .خود شد

اجرای احکام کیفری  ۴خرداد ماه، پس از دریافت ابالغیه به شعبه  ۶۲آقای راغب که روز دوشنبه 

داشت دادسرای عمومی و انقالب شهرستان شهریار مراجعه کرده بود، جهت اجرای محکومیت باز

 .وی از روز بازداشت اعالم اعتصاب غذا کرد و تا امروز در اعتصاب بسر میبرد .شد



این فعال مدنی در طی یک فایل صوتی توضیحاتی در خصوص علت بازداشت و اعتصاب غذای خود 

 ارائه داد

 .گوش دهید اینجا توانید از که می

 راغب از زندان تهران بزرگ فایل صوتی زرتشت احمدی

اش  در منزل شخصی ۸۹۳۱شهریور ماه  ۵احمدی راغب اولین بار در تاریخ ( اسماعیل)زرتشت 

در اواسط . وزارت اطالعات در زندان اوین منتقل شد ۶۰۳توسط مامورین امنیتی بازداشت و به بند 

اتهامات . زندان اوین منتقل شد ۱راغب با پایان مراحل بازجویی به اندرزگاه  آقای ۸۹۳۱مهر ماه سال 

عنوان شده « تبلیغ علیه نظام، توهین به رهبری، توهین به روسای قوای سه گانه»مطروحه علیه وی 

دی ماه با تودیع قرار وثیقه از زندان  ۶۹ماه بازداشت موقت در تاریخ  ۵آقای راغب نهایتا پس از . بود

 .وین آزاد شدا

امضا نیز به حساب میاید، خرداد ماه سال  ۸۴این فعال مدنی که از امضاء کنندگان بیانیه موسوم به 

  .نیز، در ارتباط با امضاء این نامه بازداشت و پس از مدتی با قید وثیقه از زندان آزاد شده بود ۸۹۳۱

پس از دریافت دو ابالغیه و مراجعه به دادسرای اوین  ۸۹۳۳خرداد ماه  ۸۰وی درنهایت روز شنبه 

 .بازداشت و به زندان تهران بزرگ منتقل شد
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