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  چرا؟ مطالبه حق،یزندان برا

  ی همسر محمود صالح نجيبه صالح زادهمصاحبه با
  

مرداد ماه هشتاد و ششوم س بيست                                                                           سامان رسول پور   

   

، حبس کشيده ی صنفی سال به خاطر فعاليت ها٨ر مجموع  که دی است، کسیجيبه صالح زاده، همسر محمود صالحن

 یليه ديگرش، در زندان سنندج زندانبدتر شدن وضعيت کحال حاضر هم با وجود از دست دادن يک کليه و است و در

 غياب دریو.  بيانجامدی محمود صالحیه آزاد بی بين المللیکند که فشارها ميیاميدواراظهارنجيبه صالح زاده . است

. گفته استی زندگی هایمشکالت و سخت همسرش از  

   چيست؟ ی صالحی زاده آخرين خبر از پرونده ی آقاخانم صالح

 سال حبس ٣ و ی که شده، در کل يک سال حبس تعزيری هايی دفاعيات و تجديد نظرخواهی در نظر گرفتن تمامبا

رتباط نداشتن ، ای و غير علنیاين حبس شرکت نکردن در جلسات علن.  محمود در نظر گرفته شده استی برایتعليق

  .  گيردیما هم در براينترنت رکشورو استفاده نکردن از در خارج ازیبا هيچ رسانه و شخص

   بکشند؟ ی سال هم بايد حبس تعليق٣ال زندان پس از تحمل يک سیيعن

   ...استفاده نکردن از اينترنت و .  که گفتمی بعالوه محدوديتهايیحبس تعليق. بله

   را از اينترنت و ارتباط با ديگران محروم کنند؟ی صالحیبه نظرتان چرا بايد آقا

  .  بيرون استیرتباط همسرم با اجتماع و دنيا اينکه هدفشان قطع ایبرا

  االن وضعيت همسرتان در زندان چطور است؟ 

 یکار م% ٢٠افتاده وکليه ديگرش هم  از کليه هايش از کار ی که يکی برد به شکلی رنج می کليویمحمود از بيمار

 مرداد بود که از وضعيت بد جسمانيش برايمان ١٨روز پنجشنبه  هم که توانستم با او صحبت کنم یآخرين بار. کند

  .  استین در بيمارستان توحيد سنندج بستر باال رفته و اکنو١٩گفت؛ اينکه فشار خونش تا 

   موافقت نشده؟وز با انتقال ايشان به زندان سقزهن

ر انتقال ايشان، دادستان سقز گفته اند که  بی ما مبنی درخواست هایالبته در پ. نوز موافقت نشده استمتاسفانه ه. نخير

  . تا اوايل شهريور وضعيتشان مشخص ميشود
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   داشته باشد؟ یفکر ميکنيد اين فشارها نتيجه ا.  هستيمی صالحی از آقای گسترده ی بين المللیاين روزها شاهد حمايتها

 ی نژاد و آقای احمدی نامه خطاب به آقا٢٠٠٠تا کنون .  دربر داشته باشدی اميدوارم که اين فشارها نتيجه امن واقعا

 در شرايط ی انجام نشده و هيچ بهبودی است، اما تا حاال هيچ اقدام عمل مبني بر آزاد شدن محمود نوشته شدهیشاهرود

 صورت ی وی بر آزادی مبنی گسترده ای نيز حمايتهای بين المللیاز طرف اتحاديه ها. اصل نشده استهمسرم ح

  .  اين موارد ما را اميدوارتر کرده استیمامگرفته که البته ت

ارتباط  اسانلو دری آقاۀشما با خانواد.  آمده استیکنار محمود صالحاسانلوهم دراين حمايتها، همواره نام منصوردر

  هستيد؟ 

 شدن مجدد محمود یسال پيش قبل از زندان اسانلو را ديده ام، آن هم يک یمن فقط يک دفعه خانواده ی آقا. هنه متاسفان

 آنها به خاطر ی با هم ندارند، هر دوی هيچ تفاوتی اسانلو و محمود صالحینها اين را ميتوانم بگويم که آقا تیبود ول

  . حمايت از حقوق کارگران: يک مسئله زندان افتاده اند

    شود چيست؟ی می صالحی که از آقای وسيعیبه نظر شما دليل حمايتها

ارگر بوده بازداشت  کی که روز جهانیه ی کارگر و به دليل تجمع در روزاينکه محمود فقط به خاطر حمايت از طبق

 سئوال داردکه چرا يک انسان به یواقعا جا. حق مسلم آنها بوده استروز خودشان،  که دریتجمع. شده است

 ها ی زندان باشد؟ تمام اين ناعدالتیت ميله ها االن بايد پشیاقل حقوقش با اين وضعيت بد جسمانخاطرمطالبه حد

  .  را بخواهندی ویاهميت دارد، ساکت ننشينند و آزاد که حقوق انسانها برايشان ی شود تمام کسانیباعث م

   است؟ یاالن مسئول خانواده چه کس

  . ندگيمان را بچرخانيم کنيم زی میباالخره سع.  کندیامسال ديپلم گرفته و او هم کار مپسرم هم .  کنمیمخودم کار

   آيد ؟ ینمازاين بابت زياد به شما فشار

زرگ خانواده مسلما اينکه ب.  مشکل استینان آور يک خانواده بودن خيل. يم تحت فشار هستیخيل. صد در صد

 سخت ی خيلیشد و حضورش را در خانه احساس نکناينکه همسرت سر سفره نبا.  مهم استیحضور داشته باشد خيل

 سال عمر دارد و هر روزچشمانش به در خانه است که پسرش دوباره ١١٠ ميکند، یپدر محمود با ما زندگ. است

 شده، ی ما عادی کنند اين وضعيت برایبعضيها فکر م.  بريمی سالهاست که در اين شرايط به سرمما. پيشش برگردد

 برخوردار ی بااليۀين است که محمود از روحي که در اين شرايط ما راسرپا نگه داشته ایتنها چيز. اما اينطور نيست

  .  داردیضعيت بد جسمانيش روحيه بسيار خوباست و بر خالف و

   چند سال حبس کشيده ا ند؟ ی صالحیدر مجموع آقا

   . سال از عمرش را زندان بوده است٨
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   داريد؟ ی هستيد چه احساسی صالحیشکالت و رنجها از اينکه همسر آقابا همه اين م

 برد احساس ی در زندان به سر میاع از حقوق کارگران در شرايط سخت هستم که به خاطر دفی اينکه همسر آدممن از

 ی آمده است و بارها در خيابان جلوی به من فشار زيادی امنيتیدرست است که از طرف نهادها.  کنمی میخوشبخت

اما ... اند و  بروم، پسرم را به اطالعات احضار کرده اطالعاتۀ از من خواسته اند که به اداریمن را گرفته اند و تلفن

  .  که دارد، قابل تحمل استی اینبودن محمود تنها با اهداف انسان اين سختيها و یتحمل تمام

  ولين داريد؟ ئ با مسیچه سخن

 فقط در  محمودیادالنه قضاوت بکنند چون فعاليتها محمود عۀ ايران اين است که نسبت به پروندخطابم به مسئولين

، طبيعتا حق شان  هم که در روز کارگرداشته اندیتجمع مسالمت آميز. ران بوده و بس دفاع از حقوق کارگیراستا

قز است  دوست و محبوب مردم سی آشنا باشد ميداند که وی هم که با شخصيت محمود صالحیهر کس. بوده است

 ی مسئولين اطالعات و فرمانداری نديده اند، حتی و ازی و صداقت و مقاومت چيز ديگریومردم تا کنون غير از پاک

آنها در اين شرايط دستشان .  که در خارج از کشورندی هم دارم با کسانیحرف.  داشته اندیهم با محمود برخورد متفاوت

قعا  زحمت کشيده اند و من وایبدهند؛ هر چند که تا حاال هم خيلواقعا خواهش ميکنم حمايتشان را ادامه . بازتر است

  . از همه آنها سپاسگزارم

  و سخن آخر؟ 

 حمل ونقل در ی کار وسازمان بين المللی که سازمان بين المللیمي هموطنانم تقاضا دارم از کمپينفقط اينکه از تما

  .  و اسانلو تشکيل داده اند حمايت کنندی محمود صالحیرابطه با آزاد

  

  رسامان رسول پو   
  

  ١٣٨٦ امرداد ٢٢دوشنبه، 


