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  ی اختصاصیگفتگو

ن از زندای بعد از آزادی گوهریم نوروزي ابراهیبا آقا    
   ششو ماه هشتاد دی هم د                                                                                 نگرار آا بایانجمن همبستگ

 

  شونيم آه از حال ايخواستيشون و ميم با اي داشتی آوتاهی گفتگوی گوهری آقایبعد از آزاد

  : مي مطلع بش

   بود و مای خالیليد جاتون خين مدت آه شما نبوديا ،دي با سالم و خوش اومدیگوهر یآقا

  االن حال خودتون چطوره؟. ميكرديكا دنبال مي سندیمستمر حالتون را از اعضا

روس را گرفته بودم آه رفتم يجاد شده آه من هم همون وي در زندان ایيروس هايمتاسفانه و

  . دارندی بدیلي خیغذاها.  افتضاح استیليغذاها خ. مسموم شده بودم.  االن حالم بهترهیمارستان وليب

  تگر افتاد؟ي در پارك چید آه اونروز چه اتفاقيح بديد برامون توضيتوني می گوهریآقا

 بعد گزارش ،ام خونهيخواستم بيم پام خواب رفته بود من در حال بلند شدن بودم مي نشسته بودیتگر خانوادگيما پارك چ

  .مي خودمون بودیهمه خانواده ها!! دي آرده بودی آه شما سخنرانداده بودن

با دوستان نشسته . مي هم نداشتیم برنامه اي نشسته بودیتگر خانوادگيم در پارك چير شده بودي آه دستگیيها ما

ر آرده يستگ را آه با ما دیيبچه ها. ر داده بودن و بردنمون اونجا در دادسراي شده بود اومدن و گیحاال چطور،ميبود

ت داشته يكا عضوي آه در سندی گفت آسی عسگریبعد آقا. دي شرآت واحد هستیكايبودن گفتن آه شما عضو سند

 یكايد شما عضو سنديگي آه مید وقتيفهمين را مياصال شما ا. اونجا خودش اساسنامه داره. د اونجا آارگر باشهيباشه با

 .ديشرآت واحد هست

م ما را يخوب ما با خانواده تو پارك نشسته بود: گفتند. ديد چرا با اونها بودياگر نبوددند آه  پس ي بعد اونها پرس

د پس ي بزنیت مليه امنيد و اقدام علي بزنیرقانونيد به ما مارك غيخواهيم اگر شما ميما گفت. ر آردن بردن اونجايدستگ

گه نتونستن ين بود آه ديا.  بزننیت مليه امنيعلد مارك اقدام ير جمعه باي آه تو پارك هستند در جمعه و غیيتمام اونها

  . بودهیر قانوني روز غ١۵اون هم آه ما را نگه داشتن . ن نگه دارنيش از ايما را ب

 دفاع از حقوق ی برا، در جامعه نباشهی مستقلیكايخواد آه مثال  سندين ها دلشون مي ا،برنيرن ميگي آخه ما را م

  !!یت مليه امنيگن اقدام عليزنن مي میاسيس. زننيگه ميك جور دي اتهاماتمون را دارنيبعد برم.  نباشهیآارگران آس

ن جمالت هستش؟ گفتم ي را از دادسرا آورده بودن آه چرا تو وبالگ ها ایي ما را آوردن دادسرا برگه هایمتاسفانه وقت

ستش ي دست من و شما ن،دن ي را مگه اونها خبري د،...نجا از قول دموآرات و يد ايد آوردي شما ما را گرفتیخوب وقت

  . دينكيون ما هم آه پخش نميزيشما آه در تلو. ديد آورديت گرفتيشما از سا. گهيد
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  تتون آامل مشخص شده؟ ياالن وضع

  . ميم آه آزاد بشيقه تونستيون وثيليست ميم و با بيقه گذاشتين صورت آه وثيتمون فعال مشخصه به ايما وضع

خانواده هامون گفتن . ض شدهيانقدر بدو بدو آردن خانمم مر. ر آردنيسفانه خانواده ما را اسقه صادر آردن متايبعد وث

  ینكه  قرار داديم بعد از ايتونيگن ما ميم مييايبعد آه ما م. نجايد اييايد بيگيد ميكنيا آفالت صادر ميقه ي شما وثیوقت

 ما همش در یخالصه خانواده ها. هستن...  و یريگيقات و پي در حال تحق،ميموقت آن. ميم قرارمون را عوض آنيداد

  .حال بدوبدو آردن بودن

تونن آارگرها  و ين آارها ميكنن با ايزن فكر مي بهم بر،ده آننيكنند آه خانواده ها را همه را پاشي میاونها سع

  .كننبان را سرآوب يدانشجو

  د؟ي نداری اسانلو خبری از آقای گوهریآقا

ن ينكه اياز ا.  داشتنیي باالیليه خيحالشون خوب بود و روح. دميشون را دي ا،یندن تو بهدارشون هم سالم رسويچرا ا

  . مي متشكریليد خيدي میيد و دلجويريگيچند روز شما با خانواده هامون تماس م

   هست ؟ یت چشم اندازيمحكوما از نظري اسانلو چطور است؟ آیت آقاي االن وضع

 یراتيينكه تغيره مگر اين را بگيد ايگه باي د،شهي مید نظر آه قطعيز داداگاه تجد است بعد ایشون قطعيت ايمحكوم

 توش یرييره و تغيت را بپذيد محكومي باشه وگرنه باینطورينكه اي بخورده مگر ای بشه آه عفویا تحوالتيبشه و 

  .ن آار را آردي بشه این اجتماعي فعالین آه با تالش هايمگر ا. نداره

  

ش ما برگردن و ي اسانلو هم پیه همكاران از جمله آقاين آه هر چه زودتر بقيد اي به امی گوهریا آقابا تشكر از شم

  .ميه اقشار قرار داره را آم آني آارگران و بقی آه رویي هایگر فشارها و سرآوبيم با آمك و تالش همديبتون

  

  

نگرار آا بایانجمن همبستگ  

 نسرين رحيمی 

  ١٣٨٦ دی١٠دوشنبه 
 


