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5 ژوئن 2012 - 16 خرداد 1391

به گفته پدر حسین رونقی ملکی، تمام کلیه چپ حسین و
۲۰ درصد از کلیه راست او از کار افتاده است

هشدار ۱۱۷ زندانی سیاسی در مورد احتمال مرگ حسین رونقی
ملکی

۱۱۷ زندانی سیاسی بند ۳۵۰ زندان اوین با
انتشار نامه ای خطاب به رئیس این بند، در

مورد بروز خطر جانی برای حسین رونقی ملکی
وبالگ نویس زندانی هشدار داده اند.

امضا کنندگان نامه، با یادآوری "سابقه عدم
رسیدگی به وضعیت سالمتی زندانیان که در
مواردی متاسفانه منجر به فوت آنها، از جمله
مرحوم هدی صابر، شده است"، از مسئوالن

خواسته اند تا با رسیدگی هرچه سریعتر به وضعیت
درمانی آقای رونقی ملکی "مانع از بروز هرگونه

اتفاق ناگواری برای وی بشوند".

هدی صابر، زندانی سیاسی و فعال ملی - مذهبی، در خرداد ماه سال گذشته، در پی اعتصاب غذا در بند ۳۵۰
زندان اوین، دچار عارضه قلبی شد و درگذشت.

حسین رونقی ملکی، که ۲۶ سال دارد، از حدود دو سال و نیم پیش بدون مرخصی در زندان بوده و در طول این
مدت به نارسایی حاد کلیه مبتال شده است. وی تاکنون چند بار دست به اعتصاب غذا زده و در جدیدترین

مورد، از روز ششم خرداد در اعتصاب غذا بوده است.

این وبالگ نویس زندانی اخیرا به دلیل وخامت وضعیت جسمی به بیمارستان هاشمی نژاد تهران منتقل شده و
گفته است اجازه نمی دهد که پزشکان بیمارستان به او سرم غذایی وصل کنند. گزارش شده که به توصیه
پزشکان، او می بایست سه ماه پیش برای درمان بستری می شده، ولی هر بار ماموران امنیتی اندکی پس از

انتقال به بیمارستان، او را دوباره به زندان بازگردانده اند.

یکی از نزدیکان آقای رونقی ملکی دیروز به بی بی سی فارسی گفت: "حسین همچنان در بیمارستان در اعتصاب

مهمترین خبرها

کوبا از آمریکا خواست در بستن سفارتخانه خود
عجوالنه عمل نکند

چند روز پس از آنکه وزیر خارجه آمریکا احتمال بستن
سفارت این کشور در کوبا را مطرح کرد، وزیران خارجه
دول کشور درباره "بیماری مرموز" شماری از کارکنان

سفارت ایاالت متحده در هاوانا با یکدیگر گفتگو
کرده اند. وزیر خارجه کوبا "هرگونه تصمیم عجوالنه" در

این زمینه را تاسف آور خوانده است.

27 سپتامبر 

دبیرکل ناتو و وزیر دفاع آمریکا وارد افغانستان
شدند

27 سپتامبر 

مهلت سه روزه بغداد به اربیل برای تحویل
کنترل فرودگاه های اقلیم کردستان

26 سپتامبر 

گزارش و تحلیل

دفتر طالبان در قطر بسته خواهد شد؟
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غذاست و گفته که به شرطی حاضر است تحت عمل جراحی قرار بگیرد که مسئوالن زندان با مرخصی درمانی
او بعد از جراحی موافقت کنند."

در همین ارتباط، ۱۱۷ زندانی هشدار دهنده در مورد وضعیت جسمانی حسین رونقی ملکی، در نامه خود نوشته
اند: "اقدامات درمانی انجام شده در مورد ایشان در دفعات قبل، به دلیل اینکه بر خالف نظر پزشک معالج،

پس از عمل ایشان را به زندان بازگردانده اند، نتیجه ای نداشته و حتی اثر منفی بر وضعیت سالمتی وی داشته
است."

این زندانیان یادآوری کرده اند که مطابق نظر پزشکی قانونی، آقای
رونقی به لحاظ جسمانی تحمل زندان را ندارد و "پزشکان متخصص و
معالج تاکید بر نگهداری وی و پس از عمل در خارج از زندان دارند".

حسین رونقی ملکی در آذر سال ۱۳۸۸ در شهر ملکان در نزدیکی شهر
تبریز بازداشت و به تهران منتقل شد. او که با نام مستعار بابک

خرمدین وبالگ می نوشت، یکی از معترضان به نتیجه انتخابات دهمین
دوره ریاست جمهوری در ایران بود.

دادگاه انقالب اسالمی این وبالگ نویس را به تحمل ۱۵ سال حبس
تعزیری محکوم کرده است.

آقای رونقی ملکی دوره محکومیت خود را در زندان اوین می گذراند و
خانواده اش گفته اند که با وجود موافقت مسئوالن قضایی، نهادهایی دیگر مانع اعطای مرخصی به فرزندشان

می شوند.

هم رسانی چگونه می توانید این مطلب را به دیگران برسانید
باال

مطالب مرتبط

حسین رونقی ملکی در اعتصاب غذا به بیمارستان منتقل شد

حسین رونقی در زندان دست به اعتصاب غذا زد

پدر حسین رونقی: بازجویان گفته بودند پسرت را می کشیم

ضرب و شتم وبالگ نویس ایرانی در زندان اوین

دانش آموز آلمانی که به خاطر نامه نگاری با
بی بی سی زندانی شد

جذابیت جاودان آدری هپبورن

اصالحات در دادستانی کل افغانستان؛ حمیدی
چه می کند؟

'چون نمی خواست به او تجاوز شود'

اقدامات درمانی انجام شده در مورد
ایشان، در دفعات قبل به دلیل اینکه بر
خالف نظر پزشک معالج، پس از عمل

ایشان را به زندان بازگردانده اند، نتیجه
ای نداشته و حتی اثر منفی بر وضعیت

سالمتی وی داشته است
قسمتی از نامه زندانیان سیاسی در مورد

حسین رونقی ملکی
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نگرانی خانواده حسین رونقی وبالگ نویس زندانی از حال جسمی او

حال حسین رونقی ملکی وبالگ نویس زندانی 'وخیم' است

اعتصاب غذای حسین رونقی وبالگ نویس زندانی در ایران

  

فرمان مسافرتی ترامپ برای ایرانیان در 
کلمه

پربیننده ترین ها
مطالب بیشتر از ايران

28 سپتامبر 2016 - 07 مهر 251395 سپتامبر 2016 - 04 مهر 261395 سپتامبر 2016 - 05 مهر 1395

مهلت سه روزه بغداد به اربیل برای تحویل
کنترل فرودگاه های اقلیم کردستان

ژنرال دانفورد: خروج از برجام توافق با سایرین را
سخت تر می کند

بازداشت راننده تاکسی جنجال آفرین در اصفهان

دبیرکل ناتو و وزیر دفاع آمریکا وارد افغانستان
شدند

دفتر طالبان در قطر بسته خواهد شد؟

کوبا از آمریکا خواست در بستن سفارتخانه خود
عجوالنه عمل نکند

داماد کانادایی برای نجات کودک به آب زد

جذابیت جاودان آدری هپبورن

زنان عربستان سعودی حق رانندگی پیدا می
کنند

نامزد مورد حمایت ترامپ در انتخابات مقدماتی
آالباما شکست خورد

رهبر ایران تایید کرد که مخالف نامزدی
احمدی نژاد در انتخابات است

وزیر دفاع ایران بر توسعه توان موشکی
تاکید کرد

روزنامه های تهران، ایران در وسط دعوای
ترامپ و کلینتون
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