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 ی تکان دهنده محمود صالحتيدر مورد وضع
  

ماه هشتاد و شش بهمن    چهارمبيست                                                                         سليمان سيگارچى
  

  

"ی محمود صالحليوک" فيمحمد شر" با ی در مصاحبه ای تکان دهنده محمود صالحتيوضع    " 

.  ازدواج آرديم ١٣٦٢ تير ٢٨ما .  محمود صالحى من را به ياد اوضاع من و همسرم در زندان مى اندازدوضعيت

من هم در .  ميخواستيم از مهاباد خارج شويم ، ايشان دستگير شد و من فرار آردم  هنگامى آه١٣٦٢ شهريور ٦در 

 فراوان وحدود يكسال زندان باالخره  توسط يهاىبعد از بازجوي.  شهريور در روستاى گاگش دستگير شدم ٢٩تاريخ 

.ردند سال تبعيد در آرمان ر ابراى ما صادر آ۵حاآم شرع جمهورى اسالمى دادگاهى شديم و حكم    

مامورين  الفت، با مختبعيد آنندو مى آمدند آه ما را تحويل بگيرندآه ماموران ژاندرمرى مهاباد به زندان سپاهبارهراما

دليل سپاه پاسداران . گشتندی برمپا درازتر، ماموران ژاندرمرى دست ازدادنديرا تحويل نمماميشدند واطالعات روبرو

آه خودشان مامور اين رژيم بودند را قبول " جمهورى اسالمى" " حاآم شرع"بايد اعدام شوند و حكم اين بود آه اينها 

.نداشتند و ميخواستند حكم خود را اجرا آنند  

. بعد از دو ماه نهايتا با دخالت و آمد و رفتهاى متفاوت خانواه هايمان به دادستانى حكم اجرا شدباالخره  

با خواندن . بگويند " نه" به بازجويان صوصا آنهايي آه، مخآشتن و شكنجه مصون نيستاززندان هيچ زندانى در -١

.بين ببرندقصد دارند بدين وسيله محمود را ازآه اينها  درسي صالحى انسان به اين نتيجه منامه وآيل محمود   

حاآم شرع را نيز ا حكم دادستانى وبله آنه. دولت هستندماموران اطالعات خودشان دولت درسپاه پاسداران و -٢  

.قبول ندارند و نمونه زنده آن اعدام ماآوان مولود زاده است  

آشور  خارج  در غيره  اتحاديه ها وپشتيبانى از  جمله گرفتن نامه هاىسال است آه فعاليتهاى گوناگون ازحدود يك -٣

زم ال" آوچ مريوان"چاره يك راهپيماى تاريخى مانند ه من تنها رابه نظر. زندان است نوز محمود در، اما هادامه دارد

ى متفاوت در يك روز آاروانها ها درهمه شهرمردم از.  را زياد آردسنبهبايد زور .  آه محمود صالحى آزاد شوداست

 ،دهنق ، اشنويه بايد از مردم  .شوند خواهان آزادى فورى محمود و  شوندحاضر سنندج  مقابل زندان در مشخص بايد 

شهر  گرفته ، اگر از هر دج، مريوان و آامياران و آرمانشاه و خود سننگرفته تا بانهباد و بوآان و سقزپيرانشهر و مها

 ، ممكن استمقابل زندان سنندج جمع شوند در٢٠٠٨ فوريه ٢٨مشخص مثال يك روزدر اتوبوس مردم جمع شوند و٣

.رژيم عقب نشينى آند و محمود را آزاد آند   

مردم  و به همين خاطرمى بنددمى آند يا مردم را به رگبارورى اسالمى همه را دستگير آه جمه است آه بگويندممكن

.را نمى آننداينكار   

، مردم مى آنيمو وعيد آه ما فردا آزادش ، ممكن است اول با قول و وعده  شدن و اتحاد مردم واهمه داردجمع ازرژيم

توانند آه اين همه  نفر را آنجا جمع آرد ، نمي٣٠٠٠  تا٢٠٠٠اما اگر بتوان جمعيتي حدود . بفرستدرا به خانه هايشان 
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ت هيچ غلط ديگرى  متفرق آردن مردم تيرنادازى هوايي آنند ، اما جراىممكن است برا. را دستگير يا زندانى آرد 

 و به زندان حمله خواهند آرد تا نه فقط محمود مردم خشمگين شده، زيرا با زخمى آردن حتى يك نفررا نخواهند داشت

مهاباد در آنار  زندان  مثلاينكهمگر . فر محافظ دارند ن٢٠تا ١٠اين زندانها معموال .  بلكه همه زندانيان را آزاد آنندرا

.سپاه پاسداران قرار داشته باشد آه نيروى آمكى از آنجا بياورند  

داخل مردم ، بايد درآارگر استهمين قدرآشور خارج راهپيمايى درى و تظاهرات ونامه هاى پشتيبانوحال طوماربهر

.آارى بكنند   

، تمام خبازان آردستان دست از آار بكشند ، اين ممكن است استشخص بدليل اينكه محمود خودش خبازميك روز دريا

اسرى انجام گيرد ، نبود نان در اين روز قدرت يك اقدام سمبليك باشد ، اما اگر اينكار در يك روز مشخص و بطور سر

. و مسئله محمود را به مسئله روز تبديل مى آننددطبقه آارگر در رشته خبازى را به جامعه نشان مى ده  

 

اسرع وقتزندانهاى جمهورى اسالمى در اميد آزادى محمود و شكستن دربه  

 

 سليمان سيگارچى
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