
 کننده سالمتی ساناز الهیاری در زندان وضعیت نگران

 
یک منبع آگاه به وضعیت ساناز الهیاری، یکی از اعضای نشریه گام که 

برد به کمپین حقوق بشر در ایران  در زندان اوین در بازداشت به سر می

های خانواده برای انتقال  گفت او به شدت بیمار است و علیرغم درخواست

 به. تر تاکنون مخالفت شده است او به بیمارستان برای معاینات تخصصی

خرداد، خانواده این زندانی به  ۰۲گفته این فرد مطلع، روز دوشنبه 

اما حتی »مجلس شورای اسالمی رفته تا از نمایندگان درخواست کمک کنند 

 «.اش را تحویل بگیرند حاضر نشدند نامه خانواده

بیماریش چیز »به گفته این منبع، دادستان تهران با این استدالل که 

نه تنها از انتقال او به « .پیگیری نداردمهمی نیست و نیاز به 

اند بلکه حتی برخالف قانون  بیمارستان برای انجام آزمایش مخالفت کرده

. اند با آزادی او با قرار وثیقه تا زمان صدور حکم نهایی مخالفت کرده

همچنین این منبع گفت خانواده او و بقیه اعضای نشریه گام تهدید به 

 . اند ها شده به رسانه رسانی سکوت و عدم اطالع



شرایط »: این منبع آگاه در توضیح بیماری ساناز الهیاری به کمپین گفت

او مدتی است که دچار ضعف و لرزش شدید در . کننده است ساناز نگران

. کیلو وزن کم کرده ۰۲حدود . اندامش است و از درد معده در رنج است

دارند و کاهش وزن او را اش هر چهارشنبه با او مالقات کابینی  خانواده

 « .بینند می

این منبع با اشاره به اینکه او از سوی پزشک بهداری زندان مورد 

پزشک زندان به او گفته دچار ضعف جسمی »: معاینه قرار گرفته است، گفت

خانواده هم داروها را تهیه . شده و داروهای تقویتی برایش تجویز کرد

وهای مکمل و تقویتی نه تنها کردند اما دو هفته پس از مصرف دار

حتی . وضعیتش بهتر نشده بلکه ضعف و لرزش بدنش هم شدیدتر شده است

 «.زندان برای یک آزمایش ساده هم اقدام نکرده است

به گفته این منبع، دفتر دادستانی تهران در مقابل درخواست خانواده 

تخصصی  های ساناز الهیاری برای انتقالش به بیمارستان و انجام آزمایش

گفتند که بیماریش چیز مهمی نیست و نیاز به پیگیری »: گفته است

اش که امروز از مسووالن زندان و دادستانی ناامید شده  خانواده. ندارد

ای را تحویل نمایندگان مجلس بدهند و  بودند به مجلس رفتند تا نامه

 خواستار پیگیری وضعیت فرزندشان شوند اما حتی نامه آنها را تحویل

 «.اند نگرفته

به گفته این منبع آگاه، او و . ساناز الهیاری حتی وکیل نیز ندارد

بقیه متهمان این پرونده از امکان داشتن وکیل دادگستری به انتخاب 

اند و شعبه بازپرسی در همان ابتدا به آنها گفته فقط  خود محروم بوده



خاب کنند که توانند وکیل از لیست وکالی تایید شده قوه قضاییه انت می

 .اند آنها نپذیرفته

ساناز الهیاری به همراه همسرش امیرحسین محمدی فرد، امیر امیرقلی و 

هستند همگی پس از « گام»عسل محمدی که چهار عضو نشریه اینترنتی 

های متعدد بازداشت  تپه در تاریخ جریان اعتراضات کارگران نیشکر هفت

داد که در  رگران را پوشش مینشریه گام به طور تخصصی اخبار کا. شدند

در حال حاضر سه عضو این . حال حاضر فقط کانال تلگرامی آن فعال است

برند و عسل محمدی پس از یک ماه بازداشت  نشریه در بازداشت به سر می

 .با قرار وثیقه آزاد شد

دی ماه در منزلشان  ۰۱ساناز الهیاری و امیرحسین محمدی فرد در تاریخ 

. برند از آن زمان تاکنون در زندان اوین به سر می بازداشت شدند و

به شعبه هفتم بازپرسی  ۱۲اردیبهشت  ۰۲تا  ۰۰های  همگی آنها در تاریخ

زندان اوین برای اخذ آخرین دفاعیات فراخوانده شدند و پرونده آنها 

. دادگاه انقالب به ریاست قاضی صلواتی فرستاده شده است ۰۱به شعبه 

 .آنها مشخص نیستهنوز زمان دادگاه 

اجتماع و »، «ها و احزاب معاند ارتباط با گروه»همگی انها متهم به 

« تشکل گروه به قصد بر هم زدن امنیت ملی«و « تبانی علیه امنیت ملی

های به این افراد گفته شده بود آنها  پیش از این در بازجویی. هستند

آنها، سپیده عالوه بر . با گروه کمونیستی کارگری در ارتباط هستند

تپه و  قلیان، فعال کارگری، اسماعیل بخشی، نماینده کارگران نیشکر هفت

علی نجاتی، کارگر بازنشسته و فعال کارگری از اعضای دیگر این پرونده 

 .هستند



، فارغ التحصیل رشته اقتصاد پیش از این ۰۶۱۱ساناز الهیاری، متولد 

گروه دانشجویان آزادی به دلیل عضویت در  ۰۶۲۱یک بار دیگر در اسفند 

روز در زندان اوین  ۰۱بازداشت شد و به مدت ( داب)خواه و برابر طلب 

او بعدتر در دادگاه انقالب به اتهام اقدام علیه امنیت ملی به . بود

 .پنج سال حبس تعلیقی محکوم شد

 


