
 
  

IRANBAHAIPERSECUTION.BIC.ORG 

 

 

 است[ حذف شده]اطالعات شخصی افراد 

 ]برای وضوح بیشتر فقط مطالب و اخبار مربوط به افراد و جامعه بهائی تایپ شده است[

 

 خبرگزاری هرانا]برگرفته از سایت:[ 

 ١٣٩١شهریور  ٢٣]تاریخ:[ 

 

 هرانا؛ خودداری دادستان از اعطاء مجوز خروج برای زندانیان بیمار رجایی شهر

اعزام به بیمارستان خود دادستان از دادن مجوز خروج زندانیان بیمار زندان رجایی شهر برای  –خبرگزاری هرانا 

 .کندداری می 

بنا به اطالع گزارشگران هرانا، ارگان خبری مجموعه فعاالن حقوق بشر در ایران، زندانیان سیاسی بیمار که نیاز به 

آید طی چند سال گذشته مجبور به اخذ مجوز خروج از دادستان  درمان ایشان در بیمارستانی خارج از زندان بوجود می

 .اندشده

کند و یا داری می ین در حالی است که دادستان از اعطاء مجوز خروج از زندان برای زندانیان سیاسی بیمار خودا

 .کندبصورت کامال گزینشی عمل کرده و فقط مجوز خروج طیف خاصی از زندانیان را صادر می

مجهز در خارج زندان شده است   این امر تاکنون سبب کندی و گاهی عدم دسترسی زندانیان سیاسی بیمار به درمانگاه

چی، منصور رادپور و سید محمد که این روند تا این لحظه باعث مرگ چند زندانی سیاسی از قبیل محسن دگمه 

 .نقشبندیان شده است زالیه مهدی

برند و از امکان درمان مناسب محروم هم اکنون در زندان رجایی شهر چندین زندانی از بیماریهای شدید رنج می

 .توان به جعفر اقدامی، سعید رضایی، محمد بنازاده امیرخیزی و صالح کهندل نام برداز آن جمله می  باشندمی

برد، بیش از یک سال طول کشید تا توانست برای تست  جعفر اقدامی زندانی سیاسی که از یک سندرم عصبی رنج می

یش از دوماه است که انتظار مجوز دادستان را  عصب و عضله به بیمارستانی خارج از زندان اعزام شود و اکنون ب

کشد تا برای ویزیت جراح مغز و اعصاب به بیمارستان اعزام شود و نتیجه آزمایشات خود را جهت تشخیص می

 .بیماری ارائه دهد

برد بیش از شش ماه است سعید رضایی زندانی عقیدتی و از شورای رهبری جامعه بهایی که از مشکالت کلیه رنج می

 .که موفق به اخذ مجوز از دادستان برای اعزام به بیمارستان خارج زندان نشده است

برد، بیش  شناس با وجودی که از ناراحتی شدید پروستات رنج میمحمد بنازاده امیرخیزی زندانی سیاسی و بازاری سر

 .خود نشده است از دوماه است که موفق به کسب اجازه دادستان برای خروجش از زندان و درمان بیماری

صالح کهندل زندانی سیاسی نیز که با افت و خیز پالکت خون روبروست و به تشخیص پزشکان زندان احتماال به 

آمد که با وجود آزمایش مختلف جهت تشخیص بیماری از وی به عمل می ١١باید باشد نیز میسرطان خون مبتال می

خرداد ماه دیگر دادستان اجازه خروج وی را به   ٢۰شده و از   ماه تنها سه آزمایش از وی گرفته ۵گذشت بیش از 

 .خارج از زندان صادر نکرده است

های ما با پیگیری یکی از زندانیان سیاسی بیمار زندان رجایی شهر کرج به گزارشگر هرانا گفت: “اگر خانواده

های ند، مشکل بعدی ما با بیمارستانفراوان و بعد از چند ماه دوندگی مجوز خروج از زندان را از دادستان اخذ کن

کنند. بیمارستانهای دولتی تنها در شرایطی دولتی است که بدلیل وجود چند مامور مسلح از پذیرش ما خود داری می 
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نمایند که بیمار سفارش شده باشد. تامین هزینه بیمارستان خصوصی نیز که در توان  زندانیان سیاسی را بستری می

 ”.باشدیهای ما نمخانواده

 :بررسی موارد حقوقی نقض شده در این گزارش 

زندانیان بیماری که نیاز به معالجات ویژه و تخصصی دارند باید به   :کنوانسیون حقوق زندانیان ٢٢بخش دوم ماده     •

تجهیزات موسسات تخصصی یا بیمارستان های غیرنظامی در خارج زندان منتقل شوند. بیمارستان مورد اشاره باید 

الزم، تخت کافی، لوازم دارویی مناسب و پزشک متخصص و آموزش دیده برای مراقبت های پزشکی و درمانی از  

 .زندانی بیمار را داشته باشد

پزشک زندان موظف است همه گونه آزمایش پزشکی را به محض ورود هر   :کنوانسیون حقوق زندانیان ٢۴ماده     •

ر صورت لزوم به عمل آورد. بنابراین چنانچه زندانی مبتال به بیماری جسمی یا روانی زندانی به زندان و همینطور د

باشد، در اسرع وقت باید کشف شود و اقدامات الزم نظیر جداسازی زندانیان مشکوک به بیماریهای عفونی یا مسری 

ه مبتال به نقص فیزیکی )جسمی(  و باقی اقدامات درمانی و پزشکی در مورد آنها به انجام برسد. در مورد زندانیانی ک

یا روانی هستند خدمات توانبخشی باید ارائه شود. پزشک زندان همچنین موظف است میزان ظرفیت فیزیکی هر 

 .زندانی را برای کار و فعالیتهای جسمانی تعیین کند

زندانیان باشد و  پزشک زندان موظف است مراقبت سالمت جسمی و روانی :کنوانسیون حقوق زندانیان ٢۵ماده     •

باید بصورت روزانه و با دقت تمام زندانیان بیمار را ویزیت کند، اعم از همه کسانی که از بیماری شکایت دارند و یا 

 .حتی زندانیانی که تصور می شود تمارض می کنند

وسسه یا زندان مکلف  بهداری م :ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشورنامه اجرایی سازمان زندان آئین  ١۰٢ماده     •

 .تست پزشکی کلیه محکومان اقدام نمایداست دست کم ماهی یکبار نسبت به

در موارد ضروری خروج محکوم  :ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشورنامه اجرایی سازمان زندان آئین  ١۰٣ماده     •

سه یا زندان و موافقت قاضی ناظر باشد. در  از زندان برای معالجه بایستی با تایید بهداری زندان و اجازه رییس موس

موارد فوری محکومی بیمار به دستور پزشک یا بهداری زندان و اجازه رییس موسسه یا زندان یا جانشین او به 

 .گردد و مراتب باید در اسرع وقت به صورت کتبی به قاضی ناظر گزارش شودبیمارستان اعزام می

هرگاه محکومی تازه وارد نسخه یا  :ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشورازمان زندان نامه اجرایی سآئین  ١١٢ماده     •

گیرد تا به تجویز پزشک به او داده شود و هرگاه  داروئی همراه داشته باشد اخذ و در اختیار بهداری زندان قرار می

 .ختیار وی قرار گیرددارو جنبه حیاتی برای وی دارد بایستی فوراً پس از معاینه و تجویز پزشک در ا

زندانیان به محض احساس کسالت  :ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشورنامه اجرایی سازمان زندان آئین  ١١٣ماده     •

نامه به بهداری موسسه یا زندان اعزام و دارو و  جریان را به مسئول امور نگهبانی زندان اطالع داده و با اخذ معرفی 

 .داردا دریافت میدستورهای الزم پزشکی ر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی   دای برخور]متن باال رونویسی از اصل سند است. اگر به نکته

 ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید[

https://iranbahaipersecution.bic.org/

