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  همقطاران وزارت اطالعاتاي" یقانون"پزشک 

 محمود صالحی بايد فورا معالجه شود

 
   ششو ماه هشتاد دی دوازدهم                                                                                                ی خدریعل

 

. رگران کرده استمحمود صالحی در چند ساله اخير تالشهای بی وقفه ای برای به سرانجام رساندن خواستهای کا

کردند، مقامات شهر سقز محمود را دزديدند تا مانع حضور او در مراسم اول مه را برگزاروقتی کارگران درشهرسقز

مراسم  اين  محمود در  برگرداندند، و برنامه ول ا  ساعتهای  همانخود در را به ميان  کارگران او ا ما. مراسم شوند

 و سعی محمود صالحی را منع کردند تا وارد تشکل کارگران خباز نشود که خودش بنيان گذار آن بود،. سخنرانی کرد

تمام امورات در اما نماينده واقعی کارگران درعمل و. دکارفرماها را به کارگران تحميل کننکردند نمايندگان مورد نظر

و مقامات  کارفرمايان . کارگران عمال محمود را به کارفرما و دولت تحميل ميکردند. به کارگران محمود بود مربوط 

. جمهوری اسالمی جز قبول خواست کارگران اما به شيوه غيررسمی راه ديگری نداشتند  

يش برای ايجاد تشکل کارگران تالشهاوماه بخاطر١٠ اتهامات واهی درست کردند حی برای محمود صال٢٠٠١سال در

رفتند و از  به خانه اش  درشت و به مناسبتهای مختلف  و را تهديد کردند، ازمقامات ريز محمود . کردندزندانيش خباز

تمام شهر . ميکرد نشان  خاطررا به آنها  کارگران  مشکالت وجواب مسايل  در محمود .  بيايد کوتاه د خواستند محمو

خواستند که به آنجا بروند اما  حکومت نظامی بود تا اول مه برگزار نشود، در دخانيات مراسم دولتی گذاشتند از همه 

. کارگران مراسم خود را گذاشتند و محمود سخنرانی کرد  

محمود مسئول آن بود دستبرد که تعاونی مصرف کارگران خبازبا يک نقشه از پيش طرح ريزی شده به ٢٠٠٤درسال 

اما در . زدند و مقدار زيادی اجناس تعاونی را دزديدند تا از اين طريق به موقعيت محمود صالحی خدشه ای وارد کنند

رسوايی چيز  کارگران به جز هوشياری   و با دقت رفت و نشانه   به طرف خود دولتيها  انگشتها همان روزهای اول 

اين و دهها و صدها مورد توطئه ديگر را که تقريبا همه از آن اطالع داريم عليه اين رهبر . دديگری نصيب دولتيها نش

. اما هميشه تيرشان به سنگ ميخورد. کارگری به اجرا گذاشتند  

شرکت کنند روز اول مه، روز جهانی کارگر درحالی که کارگران ميخواستند دريک مراسم کامال آرام در١٣٨٣سال 

روز .  نفر از شرکت کنندگان را دستگير شدند٥٠پاه و اطالعات مورد هجوم قرار گرفتند و تعداد طرف نيروهای ساز

های اول در همان روز. زندان بود نفر باقيمانده در٧ نفر شان که محمود صالحی ازجمله ٧ جز بعد همه را آزاد کردند

ش کارزاری رای آزدی محمود و همراهانب. مراسم اول مه شرکت کرده بودنددستگيری محمود و هفت نفرديگر که در

 روز ١٢بعد از . روز کارگر سقز معروف بود، شروع شدچه در داخل ايران و درسطح جهان، که به پرونده هفت نفر

. اين هفت نفر را با گذاشتن وثيقه آزاد کردند  

د اما به دنبال فرصت مناسبی از همان روز اول معلوم بود که مقامات جمهوری اسالمی اين پرونده را ادامه خواهند دا
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عددی که برای اين چند نفر در دادگاههای مت. هستند تا اين انتقام را از محمود صالحی و ديگر فعالين کارگری بگيرند

. که حکم محمود صالحی از همه سنگين تر بود. کردند احکام سنگينی را عليه محمود و همراهانش اعالم کردندبرگذار

آنجا که مقامات جمهوری ، از ١٣٨٦ بين المللی اين احکام تغيير کرد تا سر انجام در فروردين با اعتراضات داخلی و

و همچنان وبيت محمود صالحی مطلع بودند، ازترس مقاومت ومقابله کارگران ومردم درشهرسقزمحباسالمی ازنفوذ و

 و فورا  حمود صالحی را ربودندکامال از پيش ريخته شده، م اعتراضات بخشهای ديگر ايران و جهان، در يک طرح 

. به زندان مرکزی در شهر سنندج منتقل کردند  

را شفاهی به ايشان  يک سال زندان   يک شرايط امنيتی حکم  و ايجاد مقامات جمهوری اسالمی بعد از ربودن محمود 

از طرف خانواده محمود محمود صالحی  خبر ربودن  با اعالم . که همانجا با اعتراض محمود روبرو شد. ابالغ کردند

، عليه کارگران و مردم و ديگر فعالين کارگری در شهر سقز، سلسله اعتراضاتی در شهرهای مختلف ايران از طرف 

ته و طرف بيدادگاه حامی سرمايه داران و کارفرمايان جمهوری اسالمی بر پا شد، چندين کمياين حکم نا عادالنه که از

رجی به ناحق اين اعتراضات وسيع داخلی و خا. نهاد در داخل و خارج از ايران برای آزادی محمود صالحی ايجاد شد

. طرف جمهوری اسالمی و برای آزادی محمود صالحی بودبودن احکام صادره از  

ه شيوهای مختلف بجمهوری اسالمی . قرار داده استراضات جمهوری اسالمی ايران را ازهرطرف زير فشاراين اعت

شخصيتهای مدافع   و نهادها، تشکلها، کارگران خواست ديگر. کند راضات شانه خالی اين اعت زير تالش ميکند که از

 يکی از  ايشان.  ميبرد کليه رنج محمود از نارحتی . آزادی محمود صالحی مداوای مريضی کليه محمود بوده و هست

از وقتی که محمود را . توانايی کار کردن دارد يه ديگرش کمتر از بيست درصد کل کليه هايش را از دست داده و تنها 

درصد باقی مانده کليه اش نيز  بيست  زندانی کرده اند به خاطر شرايط نامناسب زندان وعدم مداوی کافی در زندان آن

ی همه را نگران کرده وضعيت وخيم مريضی محمود صالح. گرفته و دارد زندگی محمود را تهديد ميکندزيرفشارقرار

.تا بحال به طرق مختلف اطالعات دقيقی از خطر ناک بودن سالمتی محمود به اطالع عموم رسيده است. است  

دکترهايی که قبال در کردستان کارکرده بودند و چند سالی است در کشورهای اروپايی کار  درچند هفته اخير جمعی از

ک سالمتی محمود با ز طريق همکارانشان در کردستان از وضعيت خطرناسر گرفته اند اخود را ازو فعاليت پزشکی 

طريق اطالعيه ای نگرانی خود را به اطالع عموم رساندند و از نهادها و مجامع بين المللی خواستند که خبر شدند و از

امکان معالجه   تا برای معالجه محمود صالحی دخالت جدی بکنند و به مقامات مسئول جمهوری اسالمی فشار بياورند 

 دفاع از محمود  نجيبه صالحزاده همسر محمود و ديگر فعالين کارگری از جمله کميته. محمود صالحی را فراهم آورند

 و خواهان   اطالع عموم رساندند نگرانی خود را از وضعيت خطرناک محمود صالحی به صالحی طی يک اطالعيه 

. آزادی و مداوای فوری محمود شدند  

رسمی اعالم شد که قرار است   شيوه غير  به  جهانی بود که از طرف مقامات جمهوری اسالمی  اين تالشهایبه دنبال

 ماه باقيمانده زندانيش ٣که آيا محمود صالحی ميتواند  ببرند تا تشخيص دهند " قانونی"محمود صالحی را پيش پزشک 

 مقامات جمهوری اسالمی از اول روشن بود که ميخواهند با با اين کار.  بيماريش در زندان بماند يا نه را بدون معالجه

. خواست معالجه فوری محمود صالحی مخالفت کنند  

دو نفر از همکاران شريک جرمشان که هميشه کارشان  رفتند نزد  و روسای زندان سنندج  مقامات جمهوری اسالمی 
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استفاده از  با دارند يا نه تا برادران شکنجه گر توان شکنجه شدن  زندانيانی است که که آيا جسمی  تشخيص وضعيت 

جمهوری عمر طول اين آقايان که در.  نه  يا ه بدهندادام  زندانيان سياسی  تخصص آنها تصميم بگيرند که به شکنجه

اسالمی کارشان کمک به برادران شکنجه گرشان بوده است حال مامور شده اند تا تشخيص دهند وضع جسمی محمود 

. م است يا نه و آيا می تواند مابقی محکوميتش را بدون معالجه در زندان بماند يا نهصالحی وخي  

ند ميکنند و حاضرند تا هر کاری اربابانشان می خواه يافت اين تيپ مقامها که درمقابل مواجبی که از سرکوبگران در

عهده دکتران اين بر. تردرجامعه استيگاه دکجافی کردن يک توهين بزرگ به مقام ومعرانجام بدهند را به عنوان دکتر

. ايرانی است که از مقام شريف و انسانی خود دفاع کنند و اينها را از مجامع پزشکی خود بيرون بياندازند  

هر مشکلی برای ايشان پيش بياد مسئـولش جمهوری اسالمی . است و بايد معالجه شودسالمتی محمود صالحی درخطر

وضع  وخامت  باره  اسالمی، اين همکاران شکنجه گران هيچ صالحيتی ندارند که دردکترای جيره خوار رژيم . است

و بيطرف معاينه کند و  محمود صالحی را بايد يک هيات پزشکی غير دولتی . جسمی محمود صالحی اظهار نظر کنند

.نظر بدهند و مستقل از آن بايد فورا معالجه شود  

 
 

 علی خدری

٢٠٠٧ سی دسامبر    

مسايت پيا: منبع  


