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 ی محمود صالحیفاع از آزاد، مقابل زندان سنندج، در دیتجمع اعتراض
 

هفتماه هشتاد وفروردين م چهار                                                                     ی همکاریشورا  
 

 
 ی که در اعتراض به صدور حکم بازداشت موقت از سوی خشک محمود صالحی روز از اعتصاب غذا٧با گذشت  

 ۴ کشنبهي، امروز "ی دفاع از محمود صالحیته يکم" در پاسخ به دعوتم به آن گرفت و ي سنندج تصمیدادستان

 شان، از ی که بعضًا به همراه خانواده هاین کارگرير از فعال نف٢٠٠ش از ي با حضور بی اعتراضین تجمعيفرورد

 .سنندج صورت گرفت  در مقابل زندان رشت، کرج و تهران، آمده بودند،وان، پاوهيه، مري سقز، بوکان، اشنویشهرها

ه ن که بيحاضر.  شدندید و شرط وي قی بی آزادتجمع کنندگان خواهان  صبح شروع شد،٨ن تجمع که از ساعت يدر ا

آنان مصرًا از .  صالح زاده باهمسرش بودندیبه ي محمود نگران بودند، خواهان مالقات نجی جسمانتيشدت از وضع

به ي نجی به گفته . بر شکستن اعتصاب غذا به گوش محمود برساندیام آنان را مبني خواستند که پیهمسر محمود م

 ی با ویچ تماسير هي داشته است، اما در دو روز اخیک بار با خانواده اش تماس تلفنيصالح زاده، محمود هر روز 

 باشد، رو به ی خشک مین بار عمدتًا به خاطر اعتصاب غذاي دهد که حال محمود که این نشان مينگرفته است و ا

به گفتند به ي تجمع به نجی در هراس از ادامه ی انتظامیروين زندان و ني تجمع مسئولطولدر  .وخامت گذارده است

 از زندان ین حرف تا حديدن اين با شنيکه حاضر. مي دهی مالقات مید، اجازه يان دهي به تجمع تان پا کهیشرط

با . ش نبوده است ي بین وعده دروغيده شد ايبه بتواند با محمود مالقات کند، اما بعدًا فهميسنندج فاصله گرفتند، تا نج

 ناراحت بودند، ین ترفندي تجمع که به شدت از چنست، شرکت کنندگان دري در کار نین که مالقاتيآشکار شدن ا

 یبه ي از مسئوالن زندان به نجیکي، یشي تجمع قریدر ادامه . مجددًا به حضور خود در مقابل زندان ادامه دادند

ن اساس برادر محمود به سراغ ي دستور آن را صادر کند، برایست قاضي بای مالقات م انجامیصالح زاده گفت؛ برا

 از یکي، یهمسر محمود در گفت و گو با سرهنگ مراد.  نگرفتی جواب قانع کننده ایل رفت وکي کشیقاض

به ي نج.ردين مالقات انجام گي گفت، تالش خواهد کرد که ای، خواهان مالقات با محمود شد، وی انتظامیرويمسئوالن ن

 در یگري است مدت نامعلوم د که به خاطر آن محمود مجبورین اتهام واهيا: ن گفتي خطاب به حاضریدر سخنان

 من ین که برايد بر اي در ادامه با تأکی اول ماه مه صورت گرفته است، ویزندان بماند، صرفًا در هراس از برگزار

 ی هر فعال کارگریريد در مقابل دستگي با محمود ندارند، اظهار داشت ما نبایان فرقي و دانشجوین کارگريگر فعاليد

  لباس وی انتظام یروي ن یژه ي و گاني  با حضور افراد که ی امروز در حال  تجمع.ميوت کن سکیگريا هر فعال ديو 

.افتيان ي پایري کردند، همراه بود، بدون هر گونه درگی میلمبردارين في که از حاضری در حال ها،یشخص    

ین کارگري تشکل ها و فعالی همکاریشورا  
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