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ایران

بیتوجھی قوه قضاییھ بھ بیماری
نرگس محمدی و تعلل در اعزام

بھ بیمارستان

٢٢ مرداد
١٣٩۴

وبسایت «کانون مدافعان حقوق بشر» خبر داده است کھ با
گذشت یک ھفتھ از اعالم نظر پزشکان مبنی بر لزوم

دسترسی نرگس محمدی بھ پزشک متخصص، قوه قضاییھ از
اعزام این زندانی سیاسی بھ بیمارستان جلوگیری میکند.

بنا بھ گزارش این وبسایت، نرگس محمدی در ساعتھای
پایانی روز شنبھ، دھم مرداد ماه ١٣٩۴ پس از آنکھ بھ مدت
٨ ساعت دچار فلج عضالنی شده بود، بھ بیمارستان طالقانی

تھران منتقل شد و تحت مراقبتھای پزشکی قرار گرفت.

اما پزشکان بیمارستان طالقانی پس از انجام معاینھھای اولیھ
اعالم کردند کھ خانم محمدی باید تحت نظر پزشک متخصص
قرار بگیرد. با این حال مقامات قوه قضاییھ روز یکشنبھ ١١
مرداد ماه و ٢ ساعت قبل از انجام مالقات ھفتگی، او را

مجددا بھ زندان اوین منتقل کردند.

نرگس محمدی، فعال مدنی و نائب رییس کانون مدافعان
حقوق بشر، مبتال بھ بیماریھای آمبولی ریھ و فلج عضالنی

چھارشنبھ ۵ مھر ١٣٩۶ ایران ۴٠:١١
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است.

تقی رحمانی، ھمسر خانم محمدی در توضیح وضعیت او بھ
صدای آمریکا گفت «قرار بوده تا نرگس در بیمارستان زیر
نظر پزشک متخصص بستری شود. با این کھ ظاھرا مشکل

قانونی وجود ندارد اما ھنوز او را بھ بیمارستان منتقل
نکردهاند. این برخورد نادرست است و مطابق قوانین قضایی

کشور و قوانین سازمان زندانھا مسوولیت جان زندانی
متوجھ آنھاست.»

این فعال ملی مذھبی ھمچنین یادآوری کرد کھ تعلل در درمان
نرگس محمدی باعث شده تا بیماری او مزمن شده و ادامھ این

روند ممکن است بھ معلول شدن او منجر شود.

ھمسر نرگس محمدی پیشتر نیز بھ وبسایت «کمپین بین المللی
حقوق بشر» گفتھ بود «پرونده نرگس در اختیار وزارت

اطالعات و نھادھای قضایی است و بھ طور کامل از بیماری
او خبر دارند. پزشک قانونی زنجان در سال ١٣٩١ نوشتھ

کھ اساسا ماندن در زندان، فضای بستھ و پر تنش این بیماری
برگشتپذیر را تشدید میکند. مریضی نرگس، بیماریای

نیست کھ بھ طور کامل مداوا شود بلکھ بیمار باید از عوامل و
شرایط تشدید این بیماری دور باشد. اگر او تحت مداوا و نظر
پزشک متخصص قرار نگیرد این بیماری پیشرفت خواھد

کرد و بھ مرحلھ خطرناکی میرسد.»

نرگس محمدی در سالھای اخیر بارھا بازداشت شده و در
سال ١٣٩٠ از سوی دادگاه انقالب بھ ١١ سال زندان محکوم
شد. این حکم یک سال بعد بھ ۶ سال زندان کاھش پیدا کرد.
اما در سال ٩٢ با وخامت حال خانم محمدی در زندان، منجر
بھ تعیین وثیقھ و آزادی موقت از زندان شد. این فعال حقوق
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مدنی از اردیبھشت ماه امسال بار دیگر بازداشت شد و
تاکنون در زندان بھ سر میبرد.


