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ی و تحت فشار قرار دادن او از لحاظ روحی محمود صالحی جسمانتيعضوخامت و  

 
   م آذرماه هشتاد و ششهدنوز                                                                            ی دفاع از محمود صالحتهيکم

 
 

 آذر ماه بنا به داليلی تصميم ١٣کاربدستان زندان مرکزی شهر سنندج، در روز 

مله محمود صالحی را جابجا دان و از جميگيرند که تعدادی از زندانيان اين زن

زندانی سياسی زندانيان، که بيشتر نفر از٣٠ الی ٢٠تعداد  ماموران زندان،. کنند

 و آنها را با  داری ميشدند را از ديگر زندانيان جدا کرده  نگه٧هستند و در بند 

  .  انتقال ميدهند٢خشونت وضرب وشتم به بند 

دست به " حميد کوثر نيا"يکی از زندانيان به اسم   ی، در اعتراض به اين ناعدالت 

طبق گزارش رسيده،  پنج روز از اعتصاب غذای  او ميگذرد و تا اين لحظه نيز در اعتصاب . ميزنداعتصاب غدا 

حميد کوثر "اند که به اعتصاب غذای  در همين راستا تعدادی ديگر از زندانيان اعالم آمادگی کرده. غذا به سر ميبرد

در اعتراض به وضعيت موجود درون زندان، برخورد وحشيانه زندانبانان، تغذيه نامناسب، کمبود امکانات " اني

  . بهداشتی، عدم توجه به سالمت زندانيان و ضرب و شتم زندانيان، بپيوندند

 اس با ديگر از بندهای ديگر زندان فاصله دارد و زندانيانی که در اين بند نگه داری ميشوند قادر به تم٢بند 

در بندهای ديگر . حتی  حمام و محل هواخوری آنها نيز با ساير بندهای ديگر متفاوت است. اين زندان نيستند  زندانيان

 که پيشتر محمود صالحی در آن نگه داری ميشد، زندانيان قادر بوده که همديگر را ببينند و حتی در ٧و خصوصا بند 

 اين بندها قابل استفاده نباشد، اين امکان وجود دارد که به ديگر بندها رفته صورتی که سرويسهای خدماتی در يکی از

  .و از سرويس خدماتی و امکانات آنها استفاده کرد

تر از بندهای ديگر   در اين است که رابطه زندانيان محدود است و سطح  امکانات به مراتب پايين٢اما مشخصه بند 

ی و رفاهی، آن دسته از  زندانيانی که از وضعيت جسمی مناسبی برخوردار به دليل کمبود امکانات بهداشت. است

وضعيت تغذيه .  برخورد با زندانيان متمايز و کنترل زندانيان بيشتر است٢در بند . نيستند بيشتر تحت فشار هستند

  .  نامناسب است و حتی  تعدادی از آنها تخت خواب ندارند٢زندانيان بند 

،  محمود صالحی که بنا به وضعيت نامناسب ٢ و انتقال زندانيان به بند ٧، هنگام تخليه بند الزم به ذکر است که

جسمی درموقع جابجائی وقت زيادی را جهت جمع آوری وسائل شخصی خود صرف کرده بود، از طرف يکی از 

   .ماموران زندان مورد توهين قرار گرفته و  تهديد به مرگ شده است

ه همين مامور، محمود صالحی را به مرگ تهديد ميکند، مورد اول با تهديداتی مشابه در تاريخ اين دومين بار است ک

  .  صورت گرفته است١٣/٢/٨۶

اين برخورد غير انسانی و تهديد به مرگ، محمود صالحی را در فشار روحی شديدی قرار ميدهد و فشار خون او 
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  .دوباره باال ميرود به طوری که ماموران زندان، ناچارا محمود صالحی را به بيمارستان توحيد انتقال ميدهند

که هر از گاهی وی را به بهداری زندان يا به وضعيت نامناسب جسمی محمود صالحی، زندانبانان را مجبور ميکند 

الزم به ذکر است که در موقع نگهداری محمود صالحی در  .بيمارستان شهر سنندج، جهت مداوای ابتدائی انتقال دهند

  . بيمارستان، دست او و گاها دست و پايش را به تخت بيمارستان ميبندند

ميکنند و در طول ايامی که در زندان به سر  ا به او تزريقداروی آرام بخش ر   بار برای کنترل فشار خون، هر

به  . ميبرد،  بنا به تزريق بيش از حد آمپول، تمام رگهای دست او کبود شده بطوری که  ديگر پذيرای تزريق نيستند

ث شده تا همين دليل بعضی اوقات آمپول را به پای اوتزريق ميکنند که البته پاهايش نيز ورم کرده و همين عوامل باع

  . پزشک معالجی که اخيرا محمود صالحی را مداوا کرده، تصور کند که محمود صالحی معتاد است

  .محمود صالحی را دوچندان ميکند وارده به اظهارات پزشک معالج،  فشار روحی

: " ه و گفته استگفته خود تاکيد کرداما پزشک معالج بر. است نه معتادکه زندانی سياسی ميشود محمود صالحی متذکر

   ".اين جسم متعلق به يک معتاد است نه يک زندانی سياسی

ير فشار قرار داده به طوری برخورد غير انسانی مامور زندان و متعاقبا اظهارات پزشک معالج، محمود صالحی را ز

   .ان ميکنند که او معتاد استرا تحقير ميکنند و گمکه اوبيمارستان نخواهد رفت، چرابه کرده است که ديگراظهارکه او

  کارگران، مردم دلسوز و اگاه؛
های او از کار افتاده و بدليل محروميت از مداوای  يکی از کليه. وضعيت جسمی محمود صالحی به شدت وخيم است

 کليه، بر فشار خون او متغير و چربی قندش باال رفته است، عدم مداوای.  موثر، کليه ديگرش نيز دارد از کار ميافتد

پاهای او ورم کرده و تزريق بيش از حد آمپول آرامبخش، سالمتی او را بيشتر به . قلب وی نيز تاثير گذاشته است

  . مخاطره ميندازد

  ؛ايها طبقههم
محافظان سرمايه نه تنها به او  مجوز مراجعه به پزشک . سالمتی روحی و جسمی محمود صالحی در خطر است

  زندان مرکزی ٢زندانبانان او را به بند . اند لکه از لحاظ روحی نيز وی را تحت فشار گذاشتهمتخصص را نميدهند ب

شهر سنندج انتقال داده که از لحاظ امکانات بهداشتی مطلقا شايسته نگهداری يک بيمار کليوی نيست، عليرغم همه 

  .  اند اينها او را به مرگ تهديد کرده

زشک معالج محمود صالحی ، که تقاضای معالجه فوری او را کرده بود، عمال محافظان سرمايه با رد درخواست پ

  .دارند او را زجر کش ميکنند

  .محمود صالحی بايد هر چه زودتر معالجه شود و در اين راستا بايد او را به هر طريق ممکن ياری دهيم
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