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یگران  شکنجهني اه،يسرماپاسداران جهل و   

!چنديپ ینسخه م" یپزشک قانون" که تحت نام   

 
   ششو ماه هشتاد دی  نهم                                                                                                یلي اسماعقيصد

 

    
ترين   به مدت نه ماه عليرغم وضعيت وخيم جسمانی در بدترين و غير انسانیصالحی را جهل و سرمايه، محمود رژيم

 در .متخصص داده نشده است، در طول اين مدت به وی اجازه مراجعه به پزشک  است شرايط در زندان نگه داشته

و تصميم اين نهاد بر ماندن يا نماندن اش  جسمی جهت تشخيص وضعيت "پزشک قانونی" آذر ماه او را به ٢٨تاريخ 

اند، محمود  محمود صالحی در زندان منتقل کرده که در ابتدا با اين بهانه که مدارک پزشکی وی را فراموش کرده

 بر ماندن محمود صالحی رای خود را ) پزشک قانونی( چند روز بعد اين نهاد .نددصالحی را دوباره به زندان برگردا

محمود پزشک معالج موسوی توصيه دکترهمچنين وسنندج وصيه پزشکان بيمارستان توحيد شهرزندان، برخالف تدر  

.صادر کرده است  ،صالحی مبنی بر مداوای سريع و انجام عمل دياليز و نهايتا پيوند کليه  
 

رژيم اسالمی" پزشک قانونی"  
 

که در آن نه تنها بر تن دارند طبق قانونی عمل ميکنند " پزشک قانونی"ماموران اطالعات و پاسدارانی که لباس 

قانونی که استثمار به نوعی .  است قانونحرمت بشر رسميت ندارد بلکه  اعدام، زندان، شکنجه و سنگسار معرف آن

زمانی که ماموران اطالعات و  . مظهر وجودی آن است و اعدامهای خيابانیوحشيانه همراه با رعب و وحشت

چالهای را به سياه جای خود  بيمارستان نيز  طبيعی است که امالميکنند ک را بازی  گران اسالمی نقش پزشک  شکنجه  

. ميشوند چنين بيمارستانیمخوف رژيم اسالمی ميدهد و زندانبانان نيز پرستار    

پزشک در . توصيه نميکندبه بيمار خود را سياه چالهای رژيم اسالمی  آنهمد ماندن در زندان پيشنهاهيچ پزشکی  

و تمام تالش خود را در جهت نجات جان انسان ند  که برای جان انسان احترام قائلانی استکسشامل معنی واقعی خود 

ماموران  عريف قوانين پزشکی، به اين اعتبار و طبق ت.از مرگ و بازگرداندن سالمتی به بشر معطوف ميکنند

نقش پزشک را   نميتواننداند نکرده جنايتی پرهيزهيچ که به مدت سه دهه از ای  پاسداران جهل و سرمايه  و اطالعاتی  

.بازی کنند    

واقعيت اين است که، کمپين !!  ارجاع ميدهند؟" پزشک قانونی"اما چرا حاميان سرمايه محمود صالحی را به 

 دادستان و مسئولين  قاضی، اگر تا ديروز. به عقب نشينی کردمايت از محمود صالحی، رژيم را وادار المللی در ح بين

در زندان را ميدادند اينبار به يومن تالش و فعاليت فعالين جنبش زندان مستقيما رای بر ماندن محمود صالحی 

است که ه  وادار کرد اسالمی را المللی،  شکنجه گران   بين  فشارهای کارگری در داخل و خارج از کشور و همچنين  
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. و رای خود را نه مستقيما بلکه از اين طريق صادر کنندکردهرا بر تن " پزشک قانونی "لباس    

ميخواهد خود را از مخمصه برهاند، " پزشک قانونی"می با طرح ترفندهای جديد و ظاهر شدن در لباس رژيم اسال

  رژيموارده برخارجی و فشارهای  نتيجه اعتراضات داخلی ورژيم اسالمی،"پزشک قانونی"انتقال محمود صالحی به 

.ی ميکندبه هر ميزان بر اين فشارها افزوده شود رژيم ناچارا عقب نشيناست که   

 گيرد، نگه داشتن محمود صالحی در زندان و رژيم اسالمی ميخواهد از اين طريق سياست سرکوب خود را در پيش

 زهر چشمی است که از طبقه کارگر ايران گرفته ميشود، حاميان سرمايه ،محروم کردن وی از مداوای موثر

" پزشک قانونی"صدور حکم در قالب . ايران شوندميخواهند با اين شيوه مانع از رشد و پيشروی جنبش کارگری 

ههای است که رژيم آن را آزمايش ميکند و به تجربيات سه دهه خود در جهت سرکوب جنبش کارگری ايران ا رجزو

های  آوردهای جنبش کارگری به شيوه  و حمله به دست٥٧رژيم اسالمی، بعد از سرکوب خونين انقالب . افزايد می

 از آنجا که کنترل جنبش کارگری برای رژيم .الش بوده تا بر اين جنبش غلبه و نفوذ سياسی پيدا کندمختلف، دائما در ت

اسالمی هيچگاه موفق آميز نبوده است، ناجارا سياست سرکوب را در پيش گرفته و با ترور، زندان، صدور حکم 

روند روالش است که اين جنبش را ازتدر" پزشک قانونی"لباس در کارگری و اين بار جه روحی فعالينشالق و شکن  

.به رشد باز دارد    

رژيم اسالمی را بايد برمال کرد و نبايد به رژيم اجازه داد که تحت اين نام مانع از آزادی " پزشک قانونی"ماهيت شوم 

 ايران و جهان خواست طبقه کارگر ،اگر چه خواست آزادی محمود صالحی. و مداوای سريع محمود صالحی شود

 با  وه مداوای سريع و فوری محمود صالحی را در اول ليست قرار دادخواست ست اما کامال ضروری است که ا

زندان بدون دستبند و پابند در يک خارج از جهت معالجه فوری محمود صالحی دررژيم درفشارهای وارده برافزايش   

. دادنجاتاز مرگ را  وی کلينيک خصوصی  
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