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 خطاب به همه تشکلهای مربوط اطبا

   و متخصصين کليه و وجدانهای آگاه در اين عرصه
   م آذرماه هشتاد و شششش بيست                                                                                      ه صالح زادبهينج

 
    

همسرم محمود صالحی را، از روی تخت بيمارستان توحيد سنندج، بدون اينکه دکتر ) ١٣٨٦ آذر ٢۵(ديروز 

 دومش نيز، که پلی کليه راست محمود از کار افتاده و کليه. متخصص کليه را ببالينش بياورند، به زندان برگردادند

  .استيک است، به طرزی ناقص کار ميکند

 همسرم را بدليل از دست دادن تعادل و زمين خوردن و در حال بيهوشی مطلق به ٨٦ آذر ماه ٢٠ در تاريخ 

در آنجا بجای اقدام در جهت معالجه کليه، او را در بخش مغز و اعصاب در بيمارستانی . بيمارستان منتقل کردند

ردند که نه امکانات معالجه بيماری کليوی را دارد و نه قادر است در مورد مغز و اعصاب کمک موثری بستری ک

اکنون بيش از يک هفته است که او آشاميدنيها را دفع نکرده، شکمش ورم کرده و خطر سرايت سم به خونش . بکند

  .ونه معالجات کليوی محروم کنندمقامات زندان به طرز آشکاری اصرار دارند تا او را از هرگ. امکان دارد

در حال حاضر خواهر او و فرزند کوچکش . مادر او به همين درد مبتال بوده است. بيماری کليه محمود موروثی است

، در حاليکه به دليل فعاليت کارگری ناچار شده بود در شهر مهاباد ١٣٦٠سال محمود در. مين بيماری رنچ ميبرنداز ه

 ابريشمی، متخصص کليه، مراجعه کرد و معلوم شد که سنگ کليه دارد، از آن سال ببعد تاکنون و زندگی کند، به دکتر

  .جه نمايدالاش را مع بدليل زندانی شدن مستمر بخاطر فعاليتهای کارگری، او نتوانست به طرز موثری کليه

 آنا بيوندی ديدار کرد و گزارشی های آزاد کارگری به سرپرستی  همسرم با هيئت اتحاديه١٣٨٤سال ارديبهشت ماه در

اين هيئت طبق دعوت مقامات برگماشته کارگری ايران که بطور قانونی به ايران سفر . (از وضع کارگران به آنها داد

 ارديبهشت او را به بهانه اقدام در جهت برگزاری روز ١١اين امر بديده مقامات ناخوشايند آمد و در ). کرده بود

  .گيريهاست زندانی شدن کنونی او به دليل همان بهانه. ان انداختندجهانی کارگر به زند

. سال گذشته و قبل از دستگيری دکتر موسوی، پزشک متخصص در شهر سقز، تشخيص داد که او بايد دياليز شود

پزشکان در شهر رضائيه، پس از آزمايشات مکرر، به اين نتيجه رسيدند که سنگ کليه عفونت کرده و او بايد عمل 

 با حيله دستگير کردند و به ،٨٦ فروردين ٢٠ تاريخاهم شد که مقامات قضائی او را درمقدمات انجام عمل فر. شود

  ن موقعيتی و محروم نگه نظر ميرسد که دستگيری او در چنابه. اين ترتيب شانس عمل کردن وی را از ما گرفتند

هم اکنون او را به جای سپردن به دست . هرگونه مداوا و مراقبت پزشکی آگاهانه انجام گرفته استداشنش از

اينها ممکن است بدرد پرونده پزشکی مقامات زندان بخورد، . ت متخصصين ديگری ميسپارندمتخصص کليه به دس

  .اش را طوالنی تر ميکند اما دوره محروميت همسرم از مداوا و مراقبت موثر کليه

های او از کار افتاده و بدليل محروميت از  يکی از کليه. در حال حاظر وضعيت جسمی همسرم به شدت وخيم است

فشار خون او متغيير و چربی قندش باال رفته است، او روزانه . افتد ای موثر، کليه ديگرش نيز دارد از کار میمداو
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 او ورم کرده و تزريق پاهای. عدم مداوای کليه، بر قلب وی نيز تاثير گذاشته است. بيشتر از دو بار بيهوش ميشود

  .طره ميندازدمپول آرام بخش، سالمتی او را بيشتر به مخاآبيش از حد 

اقدامات کنونی در . همسرم محمود صالحی يک فعال کارگری است که در داخل و خارج به خوبی شناخته شده است

و ايجاد تشکل کارگری در دستور کار گری جهت حذف وی بدليل نقشی است که او در کنار همراهانش در جهت آگاه

 محمود خدمت به تداوم فعاليت در جهت سالم سازی جامعه ئی عليه کمک به خنثی کردن هر توطئه. خود گذاشته بود

کمک به محمود در جهت . .ئی که کارگر در آن از آزادی بيان، حق اعتصاب و حق تشکل برخوردارباشد جامعه. است

   .سالمتی جسمی و روحيش وظيفه انسانی ما و هر وجدان آگاه به اين امر ميباشد

 شايسته را اتبه هر طريق ممکن در اين راستا اقدام که اعی از شما خواستارممن هم بدليل انسانی و هم بدليل اجتم

 در زندان از بين نرود و زمينه مداوای وی را در يک  است قابل عالجای که به خاطر بيماری  تا محمود  دهيدانجام

  .کلينيک تخصصی را فراهم کنيم 

  

  .با تشکر فراوان نجيبه صالح زاده همسر محمود صالحی

  ١٣٨٦ آذر ٢٦
 

 
 


