
آخرین وضعیت آقای بروجردی در بند ویژه روحانیت ی ازگزارش

در زندان اوین

نوامبر، ١٧برابر با آبان٢۶شاھدان عینی، آقای بروجردی عصر روز به گزارش

تعادل جسمی خود را از دست داده یکبار دیگر ، به ھنگام پائین آمدن از پله ھا

ایشان طی . اغما فرو رفتندزمین خوردند و دقایقی را نیز به حالو به شدت

از جمله در چندین نوبت در سرگیجه ھای ناگھانی بروز دو ماه اخیر نیز بر اثر 

به اكتبر سال جاری١٢مھرماه  برابر با ٢٠اکتبر و ١٠مھرماه برابر با١٨تاریخ 

. وم شده اند زمین خورده و مصد

:موارد مھم دیگر

.سلولھای بند ویژه روحانیت زندان اوین دوران سختی را سپری می نمایدآقای بروجردی در حال حاضر در یکی از-

زندانیان در ی است و این مسئله باعث تشدید فشار بر سیستم گرمایشی بند ویژه روحانیت دارای مشکالت فن-

سوخت را مربوطه  در پاسخ به پیگیری زندانیان ، کمبود مسئولینبا این وجود. ای سرد شمال تھران شده استھو

.علت بروز چنین وضعیتی  اعالم نموده اند 

.انتشار بیماریھای واگیردار و نبود دارو و پزشک متخصص و دلسوز نیز خطر دیگریست که زندانیان را تھدید می کند-

بند بندھای زندان اوین و از جمله یھای بعد از انتخابات ریاست جمھوری ، باعث شلوغی اکثربازداشتتعداد ایش افز-

ویژه روحانیت گردیده که این امر منجر به تشدید بیماری تنفسی آقای بروجردی و ھمچنین ایجاد محدودیت برای 

.شده استوی تماسھای تلفنی 

شرایط بسیار سختی را بر زندانیان غذاھای با کیفیت بسیار پائین و حتی تاریخ مصرف گذشته به زندانیان توزیع-

. این بند تحمیل نموده است 

بنابر گزارش بسیاری از کارشناسان و زندانیان سابق، نگھداری زندانیان در شرایط بسیار بد و محروم نگه داشتن -

و تا کنون برخی از جه و تحت فشار قرار دادن آنھا بشمار میرود، به عنوان ابزاری برای شکنآنھا از خدمات پزشکی

. فوت نموده اندھا، بر اثر ھمین نوع شکنجه زندانیان در ایران

:توضیحات بیشتر

در اعتراض به تشدید فشارھای عمومی از جانب حکومت مذھبی ایران که آقای بروجردی الزم به ذکر است 

به علت وخامت حال جسمی از بند انفرادی ٢٠٠٩اگوست ١٩داوطلبانه خود را خلع لباس نموده است ، در تاریخ 

و یا انجام معاینات تا کنون ھیچ اقدامی جھت بستری ویل شدند، ولی زندان مرکزی یزد به زندان اوین منتق

ماه حبس در بندھای ٣٧ایشان در شرایط بد بھداشتی و درمانی، طی بیش از . صورت نگرفته استالزم پزشکی 

راحتی انفرادی و عمومی به انواع بیماریھا مبتال گردیده اند و به شدت ضعیف و آسیب پذیر شده اند و اکنون از نا

.رنج می برند...استخوان، پارکینسون و کلیه و ھای قلب، چشم، دندان، تنگی نفس، پوکی 


