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  مينکن ا فراموش ریمحمود صالح :مصاحبه با شهروند صهبا دریحور
  

 ششو هشتاد ماه دی م بيست                                                                              شهروند

   
حوری صهبا از کميته حمايت از کارگران ايران در :  فرح طاهریشهروند ـ

تورنتو که کمپينی برای حمايت از کارگران در بند در ايران به راه انداخته اند، 

  .وگو با شهروند آخرين وضعيت محمود صالحی را تشريح کرددر گفت 

در چهارم دسامبر محمود صالحی را با حدود بيست نفر از هم : او گفت

مشخصات اين بند اين است .  زندان سنندج ميبرند٢ به بند ٧بنديهايش از بند 

که حياط هواخوری اش بسيار کوچک است و زندانيان زمان کوتاهی برای 

 در واقع جای کمتری برای هر ٢بند . و کارهای شخصی دارندحمام کردن 

  .زندانی دارد و محدوديت ها در اين بند بيشتر است و از ساير زندانيان ديگر جدا هستند

هنگام انتقال محمود صالحی از بند قبلی، او به دليل بيماری توان جمع آوری وسايلش را به سرعت نداشت که همين 

 تهديد او از سوی زندانبان شده و باعث ميشود که تعادل محمود صالحی به هم خورده و امر موجب ضرب و شتم و

بدون درمان و مداوا از . او را به بيمارستان توحيد منتقل ميکنند و دست او را به تخت دستبند ميزنند. نقش زمين شود

اين وضعيت همينطور ادامه داشته و .  دهندبه خانواده و وکيل او اجازه مالقات نمی. بيمارستان به زندان منتقل ميکنند

در حال حاضر چون او احتياج به دياليز برای کليه دارد،اين درمان را در اختيار او نمی گذارند،در نتيجه بدن او 

متورم شده و به خاطر درد شديدی که دارد به او آرامبخش های زيادی می زنند که اين روی قلب و مغز او تاثير 

و باعث بيهوشی های مکرر او ميشود که دوباره به بيمارستان منتقل ميشود و پزشک معالج تصور زيادی گذاشته 

و وقتی محمود صالحی توضيح ميدهد پزشک ميگويد، بدن تو، به خاطر داروهای آرامبخش . ميکند که او معتاد است

کليه هايش کار نميکند که اين امر چربی خون و قند خون او به شدت باال رفته چون . زياد مشابه بدن يک معتاد است

  .روی قلبش اثر گذاشته است

دنيا و تشکل همانند فرانسوی آن خواسته که دخالت تمام پزشکان بدون مرز صالح زاده، همسر محمود صالحی ازنجيبه

  .ا بگيرندبرای مداوای کليه اجازه انتقال او به يک کلينيک خصوصی ريل مداوای محمود را فراهم کنند وکنند و وسا

مقامات زندان به او گفته اند که ميتواند .  ماه آن گذشته است٩محمود صالحی به يک سال زندان محکوم شده که 

 ماه گذراندم و سه ماه مانده و اين را هم ٩تقاضای عفو مشروط کند ولی محمود صالحی نپذيرفته و گفته که من 

  .ر شرايطی نيست که بتواند اين سه ماه را بکشاندميگذرانم ولی واقعيت اين است که وضعيت جسمی اش د

به گفته ی حوری صهبا، يکی از هم بندی های محمود صالحی به نام حميد کوثرنيا با مشاهده وضعيت صالحی، در 

اعتراض به عدم مداوای او اعتصاب غذا ميکند و پس از پايان اعتصاب غذا اعالم ميکند که حاضر است يک کليه 

هدا کند و ظاهرا گروه خونی او هم مناسب برای اين کار است، ولی مقامات مسئول صالحی را در خود را به او ا
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  .بخش مغز و اعصاب بستری کرده اند و اصوال آن بيمارستان امکان جراحی کليه يا درمان آن را ندارد

وق بشر ارزيابی سازمان عفو بين الملل موضوع محمود صالحی را به مثابه نمونه ی نقض حق: حوری صهبا گفت

کرده و به همين دليل کمپينی برای محمود صالحی به راه انداخته و طی آن از وجدانهای بيدار تقاضا کرده که نامه 

های تهيه شده در سايت عفو بين الملل را امضا کرده و به آدرس مقامات رژيم ايران از جمله رهبر جمهوری اسالمی، 

  .ن و ديپلمات های معتبر ايران در خارج کشور بفرستندرئيس جمهور،رئيس قوه قضاييه، سفيرا

  :در اين کمپين سازمان عفو بين الملل خواستار اقدامات زير شده است

مامسئوالن زندان را مسئول سالمتی محمود صالحی ميدانيم و خواستار تضمين سالمتی محمود صالحی و مداوای هر 

صص کليه محمود صالحی را مالقات کند و اقدامات الزم را در اين ما خواستاريم تا پزشک متخ. چه سريعتر او هستيم

  .خصوص به عمل آورد

استفاده از دستبند برای زندانيانی که از  سازمان ملل،٣٤ و ٣٣ما به مسئوالن زندان يادآوری ميکنيم که مطابق قانون 

  .ان اضطراری مجاز استوضعيت جسمی خوبی برخوردار نيستند، ممنوع است و استفاده از دستبند فقط در زم

  .ما از دستگاه قضايی ايران ميخواهيم که داليل منطقی و قانع کننده زندانی کردن محمود صالحی را توضيح دهند

  .ای مسالمت آميز ابرازميداريم ما شديدا اعتراض خود را از زندانی کردن محمود صالحی به خاطرفعاليت اتحاديه

ود صالحی به عنوان يک زندانی سياسی هستيمچرا که او فقط به خاطر بيان ما خواستار آزادی بی قيد و شرط محم

  .عقيده و تالش برای درست کردن اتحاديه زندانی شده است

اش تماس مکرر  همچنين خانوادهحمود صالحی حق دارد که با وکيل وميدهيم که مبه دستگاه قضائی ايران تذکر ما

  .بگيرد

الزمه رعايت ) آی سی سی پی آر(عضويت در ) ١ (٢٢ميدهيم که طبق تبصره ما به دستگاه قضائی ايران تذکر 

های  دولت ايران موظف است که قانون آزاديانجمن و قانون آزادی سازمان طبق پيمان نامه. قوانين و مقررات آن است

  . سازمان جهانی کار را رعايت کند٩٨ و ٨٧

گران ايران در تورنتو همچنين نگران سالمتی منصور اسانلو کميته حمايت از کار: در پايان حوری صهبا اضافه کرد

در زندان است و کميته بر اين باور است که اين رهبران کارگری ايران بدون هيچ جرمی در زندان ها به سر ميبرند 

 از همه ما. و خانواده های اينها همراه با تمام خانواده های کارگران اخراجی تحت فشارهای روحی و مالی قرار دارند

مردم تقاضا داريم خواستار آزادی بی قيد و شرط کارگران زندانی از جمله محمود صالحی، منصور اسانلو و رضا 

ضمن آنکه حق ايجاد تشکل های کارگری و . دهقان و بازگشت به کار کليه کارگران اخراجی بر سرکارهايشان شوند

  .منيميداگوشه ی دنيا و حقوق ابتدايی هر انسانی در هر حق اعتصاب و حق داشتن کار مناسب و دستمزد کافی را جز
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