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: سازمان هاي حقوق بشري
دولتمردان ایرانی باید محمد صدیق کبودوند را فوري و بی قید و شرط آزاد کنند
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جامعه دفاع از حقوق بشر در ایران، و فدراسیون بین المللی جامعه هاي حقوق بشر، عفو بین المللـلندن /پاریس
، امروز در بیانیه مشترکی از دولتمردان ایران خواستند فورا و بدون قید و )دراسیون بین المللی جامعه هاي حقوق بشرعضو ف(

دولتمردان مسئول به خطر افتادن جان او در اثر ادامه اعتصاب غذایش را آزاد کنند و گفتند محمد صدیق کبودوندشرط 
.هستند

بودوند را که از اقلیت کُرد ایران است، یک زندانی عقیدتی می دانند که تنها به این سه سازمان حقوق بشري محمد صدیق ک
.خاطر فعالیت هاي روزنامه نگاري و حقوق بشري و استفاده مسالمت آمیز از آزادي بیان خود در زندان به سر می برد

، و از نوشیدن آب خودداري کردزد”خشک“دست به اعتصاب غذاي 1391تیر 24هشامگاه روز شنبازمحمد صدیق کبودوند
، گرچه روزي رااز سر بگیرددر طول هفته جاري نوشیدن آب را اما در پی درخواست خانواده و دوستانش پذیرفته است که 

“به اعتصاب غذاي “خشک“محمد صدیق کبودوند گفته است که پس از پایان اعتصاب غذاي . نکرده استمعینبراي این کار
خرداد در اعتراض به خودداري 6خاعتصاب غذاي خود را در تاریوا. از خوردن غذا خودداري خواهد کردود داد ادامه خواه”تر

اي به بیماري ناشناخته1390ماه پسر او، پژمان، از دي. دولتمردان ایران از دادن اجازه دیدار از فرزند بیمارش شروع کرده است
. دچار شده است

آخرین بار در اوایل اردیبهشت . مد صدیق کبودوند در چند مورد اجازه یافته است فرزند خود را ببینداز آن تاریخ به بعد، مح
از آن پس، مقامات از دادن مرخصی به محمد . فرزندش بردنددمسئوالن زندان او را براي دیداري تقریباً نیم ساعته نز1391

صدور هاي ایران نامه زندانبراساس مقررات آیینبا وجود این کهاند، سر باز زدهصدیق کبودوند براي دیدار دوباره با فرزندش 
.  پذیر استاین گونه دیدارها بسته به صالحدید امکاناجازه براي

نامه در در آن زمان، او . رو به وخامت رفته استبه شدت شروع اعتصاب غذازمان ازمحمد صدیق کبودوند وضعیت جسمانی 
کوشندهعنوانبهمنبایتیامندستگاهودادستان«: اعتراض خود را این گونه شرح داد1391خرداد 7اي به تاریخسرگشاده

طیشراومیوخوحادالعالجصعبيماریبوجودبایحتنجانبیایمرخصبالذادارند،یدشمنوعداوتونهیکبشرحقوق
باعداوتمخالفت،نیا. کنندیممخالفتهمچنانامناعادالنهویرقانونیغحبسازیمینگذراندنرغمبهوفرزندمياضطرار



ویرقانونیغيرفتارهاگونهنیابهاعتراضدررونیااز.استبشرحقوقفعاالنبهنسبتيتوزنهیکینوعومنفرزند
»…امزدهنامحدوديغذااعتصاببهدستمجدداماهخرداد6شنبهروز21ساعتازیتیامنوییقضانیمسوولیرانسانیغ

براي درمان الزم به بیمارستانی در بیرون از زندان محمد صدیق کبودوند ند که ه اتوصیه کردپزشکان زندان که با وجود این
.   بند سر باز زدندمسئوالن زندان در اواسط تیرماه از انتقال او به بیمارستان بدون دست،.منتقل شود

از پس،گذار سازمان حقوق بشر کردستانن و بنیاننامه پیام مردم کردستامحمد صدیق کبودوند، سردبیر پیشین هفته
سال و 10حکم 1386تیر 10نگاري و حقوق بشري خود از تاریخ روزنامههاي به فعالیت محکومیت به اتهام هاي مربوط به 

.  گذراندنیم زندان را می
هاي ، ناراحتیک بار سکته قلبییلمغزي و حداقگویا سه بار دچار حمله از زمان شروع محکومیت، محمد صدیق کبودوند

به طور منظم از خدمات درمانی با وجود این، . بیهوشی شده استچندین بار نیز دچار سرگیجه و وو کلیه تمربوط به پروستا
. الزم برخوردار نبوده است

ندانی عقیدتی است حمد صدیق کبودوند یک زم«: الملل، گفتعفو بینشمالی ي، معاون بخش خاورمیانه و آفریقاآن هریسون
در . بردمیسرآمیز از آزادي بیان خود در زندان بهحقوق بشري و استفاده مسالمتونگاري روزنامهيهاکه تنها به خاطر فعالیت

ر ناگوار در کناانآزاد شود تا بتواند در این دورو بدون قید و شرط باید فوراًنیز و اکنون دشوهله اول او اصالً نباید دستگیر می
» .اش باشدخانواده

،، نایب رئیس فدراسیون بین المللی جامعه هاي حقوق بشر و رئیس جامعه دفاع از حقوق بشر در ایرانعبدالکریم الهیجی
و جان محمد صدیق کبودوند در اثر ادامه اعتصاب غذا براي احتمالی خطر هرگونهآن زمان، دولتمردان ایران مسئول ات«: گفت

فوراً راساس مقررات حداقل سازمان ملل براي رفتار با زندانیان، دولتمردان ایران ملزم هستند ب.هستندوحال انبدتر شد
آزار دادن این پدر از طریق جلوگیري از دیدار هها باید بآن. دهندخدمات درمانی الزم را در اختیار محمد صدیق کبودوند قرار

» .دهندناو با فرزند بیمارش پایا
پایان
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