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|گفتار|کلمه|آرشیو اخبار|صفحه اصلیلیست صفحات »
آر اس اس|ارتباط با ما

شما در حال بازدید از صفحه ساده شده سایت کلمه می باشید. برای دیدن نسخه اصلی اینجا را
کلیک کنید.

» تالش برای امحاء مدارک پزشکی آسیب دیدگان تھاجم خونین پنجشنبه

» نقش موثر رئیس بھداری اوین در آزار زندانیان سیاسی + عکس

یکشنبه, ٣١ فروردین, ١٣٩٣

درمان از  ممانعت  اوین،   350 بند  به  پنجشنبه  خونین  تھاجم  ھشداردھنده  زوایای  از  :  یکی  چکیده 
اعزام از  جلوگیری  در  آن  رئیس  ویژه  به  اوین  زندان  بھداری  پرسنل  رفتار  و  است  حادثه  این  مجروحان 
درمانی مجروحان و مصدومان، بسیار تاسف آور و تامل برانگیز بوده است.رئیس بھداری زندان اوین،
عامل مستقیم جلوگیری از انتقال مجروحان به بیمارستان بوده و تعدادی از آنان را در بھداری زندان

اوین با زنجیر و دستبند به تخت بسته است.

دچار زندانیان  از  نفر  کم 8  دست  اوین  بند 350  به  پنجشنبه  روز  خونین  حمله  جریان  در  آنکه  وجود  با 
شکستگی و تعداد قابل توجه دیگری نیز دچار جراحت و خون ریزی شدند، رئیس بھداری زندان شخصا
مانع از رسیدگی پزشکی درست و بموقع به این زندانیان شده و برخالف سوگند خود، در آزار دادن

زندانیان نقض موثری داشته است.

به گزارش خبرنگار کلمه، یکی از زوایای تلخ و ھشداردھنده تھاجم خونین پنجشنبه به بند 350 اوین،
در آن  رئیس  ویژه  به  اوین  زندان  بھداری  پرسنل  رفتار  و  است  حادثه  این  مجروحان  درمان  از  ممانعت 

جلوگیری از اعزام درمانی مجروحان و مصدومان، بسیار تاسف آور و تامل برانگیز بوده است.

به مجروحان  انتقال  از  جلوگیری  مستقیم  عامل  اوین،  زندان  بھداری  رئیس  رضازاده،  مجید  دکتر 
بیمارستان بوده و تعدادی از آنان را در بھداری زندان اوین با زنجیر و دستبند به تخت بسته است.

این پزشک زندان که قاعدتا برای حفظ حقوق بیماران خود سوگند خورده، در ھمان روز پنجشنبه پس
کرده صادر  را  بیمارستان طالقانی  به  برزگری  اسماعیل  و  بھروزی  امید  اورژانسی  اعزام  مجوز  آنکه  از 
بود، ناگھان آنھا را از میانه راه به زندان برگرداند و این دو زندانی را که در اعتصاب غذا نیز به سر می

بردند، با دستبند به تخت ھای بھداری اوین بست.

رضازاده که معلوم نیست تحت نفوذ چه مقام یا نھادی است که دائما نظرات تخصصی خود را تغییر
امینی اکبر  اورژانسی  اعزام  به  ناچار  آنکه  از  پس  دیگری،  انگیز  تعجب  اقدام  در  شنبه  روز  دھد،  می 
متخصص پزشکان  آنکه  وجود  با  شد،  تجریش  شھدای  بیمارستان  به  ساعت   48 از  پس  ارمکی 
دستور و  داده  تشخیص  اورژانسی  را  وی  وضعیت  اسکن  تی  سی  انجام  از  پس  تجریش  بیمارستان 
بستری صادر کرده بودند، شخصا در محل بیمارستان حاضر شده و به رغم نظر پزشکان متخصص، اکبر
امینی را از بیمارستان به زندان اوین باز می گرداند. به طوری که پزشکان زندانی در بند 350 نگران

ضایعه مغزی و نخاعی در ناحیه گردن اکبر امینی ھستند.

مربوط پزشکی  مستندات  و  مدارک  تا  کوشد  می  ھمچنین  رضازاده  دکتر  گزارش،  این  اساس  بر 

http://www.kaleme.com/
http://www.kaleme.com/%DA%AF%D8%B1%D9%88%D9%87/%D8%A2%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%AE%D8%A8%D8%B1%D9%87%D8%A7?theme=fast
http://www.kaleme.com/%DA%AF%D8%B1%D9%88%D9%87/%DA%A9%D9%84%D9%85%D9%87?theme=fast
http://www.kaleme.com/%DA%AF%D8%B1%D9%88%D9%87/%DA%AF%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%B1?theme=fast
http://www.kaleme.com/
http://feeds.feedburner.com/kaleme/rss/%22
http://kaleme.com/1393/01/31/klm-181209/?theme=new


ٮ﮴﮲ڡش موٮ﮶ر رٮٔٮ﮵س ٮ﮳هداری اوٮ﮵ن در آزار زٮ﮲داٮ﮲ٮ﮵ان سٮ﮵اسی + عکس « ساٮ﮵ت ﮲حٮ﮳ری ٮ﮴حلٮ﮵لی کلمه29*15 29.03.2018

Page 2 of 4http://www.kaleme.com/1393/01/31/klm-181209/?theme=fast

مدارک ھدف،  ھمین  با  وی  کند.  امحاء  را  پنجشنبه  خونین  تھاجم  حادثه  دیدگان  آسیب  و  مجروحان 
پای شکستگی  رادیولوژی  عکس  توقیف  با  ھمچنین  و  کرده  توقیف  را  امینی  اکبر  اسکن  تی  سی 

فرشید فتحی، مانع از اعزام وی به بیمارستان تا ساعتی پیش می شد.

رضازاده مجید  است،  داشته  کار  و  سر  زندان  بھداری  با  گذشته  ھای  سال  در  که  زندانیانی  گفته  به 
طی این سال ھا ھمواره برخورد خالف قانون و نامناسبی با زندانیان سیاسی داشته و از جمله موانع

اصلی دسترسی زندانیان به درمان و دارو بوده است.

و انگاری  سھل  با  که  بود  کسانی  جمله  از  نیز  خرداد 1390  در  صابر  ھدی  شھادت  تلخ  واقعه  در  وی 
رفتار نامناسب خود زمینه ساز فوت این زندانی سیاسی شد.
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اخبار مرتبط:

حمله وحشیانه به بند ٣۵٠ اوین/ ضرب و شتم بی سابقه دھھا زندانی سیاسی

جزئیات تکان دھنده از ضرب و شتم زندانیان سیاسی + اسامی زندانیان منتقل شده به
انفرادی

اطالعاتی تازه از جراحات وارد شده به زندانیان بند ٣۵٠

آقای طالقانی/  بیمارستان  به  سپاه  اطالعات  و  زندان  گارد  حمله  مجروحان  انتقال 
اسماعیلی کذاب کیست؟

حبس زندانیان مجروح در بھداری اوین با دست و پای زنجیر شده به تخت

وضعیت از  بی خبری  زندانی/  دو  کتف  و  پا  شکستگی  تایید  اوین:  بھداری  در  معاینه  نتیجه 
سالمت زندانیان منتقل شده به انفرادی

اعزام اورژانسی اکبر امینی از زندان اوین به بیمارستان شھدای تجریش

اعالم اعتصاب غذا در سلول ھای انفرادی/ بی خبری از وضعیت سالمتی زندانیان

تماس تلفنی شبانه پنج زندانی سیاسی بند ٣۵٠ زندان اوین با خانواده

تجمع خانواده ھای زندانیان بند ٣۵٠ مقابل مجلس/ حضور علی مطھری در جمع خانواده
ھا
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اعزام اورژانسی فرشید فتحی به بیمارستان طالقانی

لینک ھای مرتبط

اولین واکنش رسمی به انتشار خبر ضرب و شتم زندانیان سیاسی/ تاکید کلمه بر صحت
جزییات خبر

نامه ھمسر امین چاالکی به مسئوالن: سری به بند ٣۵٠ بزنید تا خون ھای ریخته شده را
ببینید

با زندانیان  مالقات  اجازه  کنندگان  تکذیب  اوین:  در  شتم  و  ضرب  خبر  به  مطھری  واکنش 
خانواده ھایشان را بدھند

بردار تعطیل  بودن  مادر  اما  است  تعطیل  مجلس  و  زندان  و  دادستانی  بھاور:  عماد  مادر 
نیست

رییس سازمان زندان ھای کشور ھمچنان به دروغگویی ادامه می دھد؟

دیدار زندانیان  با  دھید  اجازه  اوین؛  در  درگیری  خبر  از  سیاسی  زندانیان  خانواده  نگرانی 
کنیم

موج سیاه وسیع فیس بوکی در اعتراض به پنجشنبه  سیاه ٣۵٠

این مجازات  و  تعقیب  دادستان!  آقای  اوین:  سیاه  پنجشنبه  درباره  زندانی   ٧۴ شھادتنامه 
مجرمان، وظیفه شماست

رفتار خالف قانون با زندانی مستوجب مجازات است

وزیر اطالعات: وزارت به زودی اطالعیه ای منتشر خواھد کرد

مادر داور حسینی: نمی دانم چه بالیی سر پسرم آورده اند/ دادستانی جواب نمی دھد

نامه پدر حسین رونقی به رھبری: جان زندانیان سیاسی در خطر است؛ دستور رسیدگی
دھید

بند زندانیان  به  خونین  حمله  ماجرای  بازگویی  روحانی؛  به  سیاسی  زندانی   ٢٨ دردنامه 
٣۵٠

فرزند آیت هللا منتظری: اگر آمران و عامالن مجازات نشوند، ھمه مسئوالن شریک جرم اند

نامه زیباکالم به الریجانی درباره حمله به زندانیان بند ٣۵٠ اوین

را واقعیت  مالقات  در  خودمان  تا  ھستیم  دوشنبه  منتظر  زیدآبادی:  اسدی  حسن  ھمسر 
بفھمیم

احضار رییس سازمان زندان ھا به مجلس برای پاسخگویی درباره حمله به بند ٣۵٠ اوین
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