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مبتال به سرطان را با عقیدتی  مقامات جان و سالمت آرش صادقی زندانی

 اندممانعت از درمان به خطر انداخته

 ۱۳۹۷مهر  ۴

 

اعتنایى به هشدارهاى به مراقبت هاى درمانى و بىبا ممانعت از دسترسى آرش صادقى  رانیگفت مقامات ا یاهیانیامروز با انتشار ب المللنیعفو ب

 .هستند برد،یپزشكان، در حال شكنجه دادن این مدافع حقوق بشر که از سرطان رنج م

سال زندان  ۱۹حقوق بشرى به  زیآمصلح یهاتیو به خاطر فعال شناسدیم یدتیعق یزندان کیاو را به عنوان  المللنیکه عفو ب یصادق آرش

 .داده شد که به سرطان استخوان مبتال است صیمحكوم شده است، ماه گذشته تشخ

ل نه تنها به طرز غیر قاب یدر مورد آرش صادق رانیرفتار مقامات ا»گفت:  المللنیعفو ب انهیو خاورم قایشمال آفر قاتیتحق ریلوتر مد پیلیف

 ارانو سپاه پاسد ی. از ابتدا تا امروز، هر قدم که مقامات زندان، دادستانشودینوعى شكنجه محسوب م یتوصیفى ظالمانه است، بلكه از منظر حقوق

 «.وده استحیاتى براى مقابله با سرطان ب یبه خدمات درمان یآرش صادق یمحدود کردن دسترساند در جهت قطع یا برداشته

و را افزایش و به این ترتیب درد و عذاب ا اندهاى پزشكى محروم کردهرا از مراقبت یآرش صادق مقامات ایرانى به طور عامدانه: »لوتر افزود پیلیف

 .«انداو را دو چندان کرده حكم به غایت ناعادالنهداده و ظلم ناشى از 

دست به اعتصاب غذاى  ،یمیساله در اعتراض به بازداشت مدافع حقوق بشر و همسرش، گلرخ ابراه ۳۱جوان  نیمیالدى که ا ۲۰۱۶سال  از

  .اندضرورى محروم کرده یبه خدمات پزشك یبه طور مداوم او را از دسترس یرانیطوالنى زد، مقامات ا

در  یبه منظور عمل جراح یانتقال آرش صادق بیترت یبرا «ینیخمامام » مارستانیب یبار با مقامات زندان از سو نیسپتامبر، چند ۸ خیتار در

  .انتقال او را نداده است یهنوز مجوز الزم برا یگفته شد که دفتر دادستان مارستانیوجود به کارکنان ب نیهفته بعد تماس گرفته شد. با ا

وجود،  نیمارستان بسترى شده و تحت نظر قرار گیرد. با اباید دستكم سه روز قبل از عمل در بی یاعالم کرده بودند که آرش صادق پزشكان

منتقل کردند و به هشدارهاى پزشكى در خصوص خطرات جانى هرگونه تاخیر در  روند درمان  مارستانیسپتامبر به ب ۱۱مقامات زندان او را در 

 .کردند یىاعتنابى

 .دیطول کش ساعت ۷سپتامبر انجام شد و بیش از  ۱۲نهایتا در روز  یجراح عمل

 یتیمنا یروهاینگاه داشته مى شد. اما ن یكاوریساعت در اتاق ر کیاساسى باید دست کم  یبعد از این جراح یآرش صادق»لوتر گفت:  پیلیف

 یتیبود، دستبند و پابند زدند و بر خالف توصیه پزشكان به بخش منتقل کردند. ماموران امن هوشیکه هنوز ب یآور، او را در حالشوکه یدر اقدام



به او براى معاینات پس از عمل و اعتراض کارکنان  مارستانیپرسنل ب یناحیه اطراف تخت او را مسدود کردند، که منجر به عدم دسترس سسپ

 .«شد

قابل قبول است.  ریواقعا غ ردیگیمقامات صورت م یکه از سو یاز معاینات پزشك یریو جلوگ یحدر جرا ریبا تاخ ماریب یخطر انداختن زندگ به»

 ردهتند کرا مس یپزشك یهابه مراقبت انیزندان یممانعت عامدانه از دسترس المللنینمونه از موارد متعددى است که عفو ب کیتنها  نیمتاسفانه ا

 .«است

 مارستانیروز در ب ۲۵صریح پزشكان بود که گفته بودند او باید حداقل  هیبر خالف توص نیزندان منتقل شد. ابه  یسپتامبر، آرش صادق ۱۵روز  در

 گردی یو یک عمل جراح یپرتو درمان ،یدرمان یمیشده و تحت نظر قرار گیرد. پزشكان قرار بود در این دوره بررسى کنند که آیا او به ش یبستر

  .نیاز دارد یا خیر

وجود، مقامات زندان او  نیشد. با اوسط جراحش به بیمارستان منتقل مىسپتامبر طبق قرار قبلى براى معاینه ت ۲۲صادقى باید صبح روز  آرش

 .را بعد از ظهر آن روز به بیمارستان منتقل کردند که جراح دیگر آن زمان در دسترس نبود

بر این نظر  یداد. پزشک عموم صیاو تشخ یرا در محل جراح یعفونت جد کیشد که  نهیمعا یپزشک عموم کیمتعاقبا توسط  یصادق آرش

 .بودال چنین عفونتى به مراتب کمتر مىپس از عمل مطابق توصیه پزشكان در بیمارستان بسترى شده بود، احتم یبود که  اگر آرش صادق

دارند به طور عامدانه به سالمت و جان  یرانیست که مقامات اهیچ تردیدى نی»گفت:  المللنیعفو ب انهیو خاورم قایشمال آفر قاتیتحق ریمد

 .«به شدت عفونت کرده است یکه در اثر این بى توجهى اسفناك، دست آرش صادق رسدیرسانند. به نظر مآسیب مى یصادق رشٰ  آ

ت ممكن اس نیکرده است. ا دایگسترش پ ایدهند آیا سرطان محو شده است که نشان  ییهاشیدر حال حاضر در انتظار نتایج آزما یصادق آرش

 .دیگر مشخص خواهد شد یتا دو هفته دیگر طول بكشد و بر این اساس ضرورت انجام یک عمل جراح

ابل شكنجه احترام و محافظت وى در مق اتیو شرط آزاد کنند. تا آن زمان، آنها باید به حق ح دیرا فورا و بدون ق یآرش صادق دیبا رانیا مقامات

که رفتار  لوتر اضافه کرد پیلیاست.  ف یپزشك یهاهیدر دسترس و پیروى کامل از توص یمستلزم دریافت بهترین خدمات پزشكبگذارند و این 

 .ردیمستقل قرار گ قاتیمورد تحق دیآرش صادقى با بامقامات ایرانى  ظالمانه


