
 با حسين رونقی» بازتاب«گفتگوی 
  و گزارش اختصاصی از آخرين وضعيت وی

 
تمايلی : رونقی اظهار کرد.با وی گفتگو کرد رونقی روز سه شنبه به صورت تلفنی و با هماهنگی پدر» بازتاب«خبرنگار 

گذشته پس از انجام عمل  دفعات: دهد، گفت وی در پاسخ به اينکه چرا اجازه آغاز درمان را نمی. ندارد به تغيير بيمارستانش
  موافقت مرخصی استعالجی قبل ازآغاز درمان را دارد جراحی به زندان بازگردانده شده و اين بار درخواست

با تحقيقاتی در اين باره به نتايج  «بازتاب«خبرنگار  ،با گذشت يک هفته از انتشار خبر اعتصاب غذای حسين رونقی
 .است  مشروحی رسيده

سال زندان 15دستگير و به  حدود سه سال است به اتهام جرائم سايبری حسين رونقی که ؛»بازتاب«به گزارش خبرنگار  
در رابطه با   وتقضا خود دست به اعتصاب غذا زده است که شده است، هفته گذشته در اعتراض به وضعيت  محکوم

 .اين گزارش است شده در پرونده وی، خارج از موضوع اتهامات و حکم صادر

  

از روزنامه نگاران داخلی و تعدادی  پس از انتشار خبر اعتصاب غذای وی و بيماری کليوی حسين رونقی، با پيگيری 
 . خرداد جهت معالجه از زندان به بيمارستان منتقل می شود14يکشنبه  مساعدت رئيس قوه قضاييه، رونقی روز

خارجی از وخامت حال وی خبر داده و اظهار  با وجود آن که پدر وی پيش از انتقال در گفتگو با روزنامه نگاران داخلی و
 پس از ،به بيمارستان و انجام عمل جراحی احتمال مرگ فرزندش بسيار زياد است فوری قالکرده بود در صورت عدم انت

 .کرد خودداری از آغاز روند درمانی انتقال به بيمارستان شهيد هاشمی نژاد، رونقی

ن را فراهم که زمينه انتقال وی به بيمارستا تالش برای تامين رضايت رونقی برای انجام درمان از سوی روزنامه نگارانی 
عمل  پدر رونقی شرط وی برای آغاز درمان را تمديد حضور وی در بيمارستان بعد از کرده بودند، ادامه يافت و ابتدا

مقامات قضايی و موافقت با اين درخواست،  جراحی تا زمان بهبودی عنوان کرد و سپس با رايزنی های صورت گرفته با
 .استعالجی پيش از آغاز درمان خود اعالم کرد فقت با مرخصیموا حسين رونقی انجام درمان را منوط به

مثبتی رسيده بود، اما رونقی از آغاز درمان  رايزنی ها برای گرفتن موافقت مسئولين قضايی با اين درخوست نيز به نتايج  
 .به صورت کتبی برای کارکنان بيمارستان نيز تاييد کرده است را خود، سر باز زده و اين موضوع

اين زندانی اکنون از نظر روحی در  ،اگرچه به دليل حدود دو سال و نيم حضور رونقی در زندان و اعتصاب غذای وی 
 .سادگی درباره تصميمات وی قضاوت کرد شرايط مناسبی قرار ندارد و نمی توان به

 وی و جلب رضايت وی به به صورت تلفنی و با هماهنگی پدر رونقی برای کسب نظر روز سه شنبه» بازتاب«خبرنگار  
 .آغاز درمان، با وی گفتگو کرد



: هاشمی نژاد رضايت دارد، اظهار کرد حسين رونقی در اين گفتگو با اعالم اينکه از وضعيت خدمات پزشکی بيمارستان
 از ه پسدفعات گذشت: دهد گفت در پاسخ به اينکه چرا اجازه آغاز درمان را نمی وی. تمايلی به تغيير بيمارستانش ندارد

بيمارستان تا زمان   تا زمانی که از بودن در ،عمل انجام عمل جراحی به زندان بازگردانده شده و به دليل درد زياد بعد از
 .اجازه عمل و درمان را نداده و از مصرف دارو خودداری می کند ،نکند بهبودی کامل اطمينان حاصل

بهبودی توسط مقامات قضايی موافقت شده، اجازه   در بيمارستان تا زمانوی در پاسخ به اينکه چرا اکنون که با حضور شما
 .باره مشورت می کنم و تصميم می گيرم اين در: درمان نمی دهيد؟ گفت

   

مشخص گرديد، مشکل وی تنگی مجاری  ه وضعيت پزشکی رونقی ادامه داشت ودربار» بازتاب«پيگيری های خبرنگار  
 مادرزادی بوده و پس از عمل جراحی در کودکی در سالهای اخير و دوره زندان می باشد که بيماری  )يو پی جی او(کليه 

م عمل جراحی سريع، در صورت انجا التهاب کليه شده و نيازمند عمل جراحی سريع است و مجددا عود کرده که منجر به



اما در صورت عدم انجام عمل، احتمال از دست دادن يک يا هر دو . دارد حتی امکان نگه داشتن کليه های وی نيز وجود
 .جدی می باشد وی کليه

درباره وضعيت سالمتی وی » بازتاب» با اين وجود، انتشار اخباری مبنی بر اعتصاب غذای وی موجب شد تا خبرنگار 
گرديد براساس آخرين نتايج آزمايش خون رونقی، وضعيت شاخصهای خونی  صاب غذا پيگيری کند که مشخصپس از اعت
 .در پايين ترين حد طبيعی می باشد وی کم، اما

در رابطه با آخرين وضعيت حسين رونقی گفته می شود وی به اتاق ديگری منتقل شده است و تنها خانواده وی اجازه 
 .مالقات با وی را دارند

درباره وضعيت رونقی، از يک سو موجب  در اين شرايط، انتشار اخبار اغراق آميز توسط رسانه های خارج از کشور 
کسانی است که سعی می کنند در وضعيت زندانيان حوادث پس از انتخابات با  بغرنج شدن اين وضعيت و تضعيف تالشهای

همراه شده   رييس قوه قضاييه نظر مساعد مسووالن گشايش صورت گيرد، از جمله همين پرونده که با نظر مساعد جلب
 .است

درمورد ساير زندانيانی که وضعيت به  خصوص اين موارد موجب می گردد از سوی ديگر انتشار اخبار اغراق آميز در 
 .مراتب حادتری دارند، جفا شود

 


