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 ،شريفای با محمد  مصاحبه
 یدر رابطه با قرار بازداشت موقت محمود صالح 

 
هفتماه هشتاد وفروردين م چهار                                                                     ی دفاع از محمود صالحتهيکم  

 
 

ای با آقای محمد شريف وکيل مدافع محمود صالحی، مصاحبه  

 در رابطه با قرار بازداشت موقت محمود صالحی
 محمود صالحی قرار برای آقای  و تبريک سال نو، اخيرا  آقای محمد شريف با سالم  :ی دفاع از محمود صالحتهيکم

 لطف کنيد در رابطه با . اند شان نيز در اعتراض به اين حکم، اعتصاب غذا کردهاند و اي کردهبازداشت  موقت صادر 

.قرار بازداشت موقت آقای محمود صالحی و همچنين وضعيت جسمانی ايشان توضيحاتی بدهيد  

.من هم سالم عرض ميکنم خدمت شما و همچنين سال نو را به شما تبريک ميگويم :محمد شريف  

ها اعالم شده است، خاتمه محکوميت موکل  بنده به زندان  ابالغ شد، اما عليرغم  طريق سايررسانههمانطورکه قبال از 

اش بر ميگشت، متعاقبا با  اين ادعا  مذاکرات قبلی که قبل از سال نو صورت پذيرفت و موکل بنده بايستی  پيش خانواده

دراين خصوص همراه . پرونده جديدی مفتوح شدکه، ارسال پيام ازطرف موکل بنده به خارج اززندان صورت گرفته، 

. ای حاصل نشد با همسر محترم موکلم، به دادستانی رفتيم و با آنها صحبت کرديم اما نتيجه  

درخصوص بيماری ايشان اقدامات متعددی صورت گرفته است، من تالش کردم که با همسر موکلم، ايشان را ببينم که 

. سرش توصيه کردم که وضعيت جسمانی ايشان پذيرای اعتصاب غذا نيستازاعتصاب غذا خودداری کند و به هم

بندد، بنده  ای دارند و هرزمان که روی صفحه تلفن همراه من، کد سنندج نقش می موکل بنده، وضعيت جسمانی بحرانی

.آيد و فقط نگران هستم در حال حاظر هيچ کاری از دستم بر نمی. نگران ميشم که خبر ناگواری را بشنوم  

من ازمقامات قضائی،ازفعالين حقوق بشرميخواهم که به فکراعتصاب موکلم باشند چون وضعيت جسمانی ايشان کامال 

.بحرانی است  

درحال حاظربنا به تعطيالت سال نو، کاری ازدستم  وچيزی که هست با کمال شرمندگی دست روی دست گذاشتم 

 ساخته  نيست

و آيا از لحاظ قانونی اعتباری دارد؟  بازداشت تا چه حد قانونی است ين قرارا  

هائی که از قول ايشان  صورت   بينم که مصاحبه ازحيث تخصص من، فرستادن پيام جرم محسوب نميشود و دليلی نمی

هائی که از قول موکلم صورت گرفته هيچگونه توهينی در آن موجود نيست  در اين مصاحبه. گرفته جرم محسوب شود

.تر از آن هست که به کسی توهين کندو شخصيت موکل من باال  

درعين حال بايد توجه کرد که، حتی به فرض اينکه ارسال پيام  از طرف موکلم به کسانی که در فکرشان هست و آنها 
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را دوست دارد، تبليغ عليه نظام بر شمرده شود، حتی با اين فرض، قراربازداشت قرار مناسبی نيست و نميتوان با اين 

ثانيا ارسال پيام به خارج اززندان، اتهام ت وبنا براين، اوال اين اتهام اتهام صحيحی نيس .کردشت صادربازدجرم، قرار

بنده قبال موکلينی داشتم که اززندان به خارج اززندان پيام فرستادند به کسانی که درفکرشان هستند و  .محسوب نميشود

بدين لحاظ . زرافشان نام برد اين خصوص ميتوان ازآقای  در دوستشان دارند وهيچ وقت جرمی محسوب نشده است و

.اند موکل من جرمی مرتکب نشده است و بدون دليل پرونده جديدی مفتوح کرده  

 با توجه به اين حکم از لحاظ قانونی چه اعتراضی ميتوان کرد؟

عاون ايشان داشتيم، اتهام همانطور که عرض کردم ارسال پيام جرم محسوب نميشود و در مذاکراتی که با دادستان و م

کرده باشد که اين اگر هم از طريق پيام، توهين به کسی . داردينکه ارسال پيام تحت پيگيری قرارا. را مشخص نکردند

.ميتوان برای اين وثيقه در نظر گرفت. بازداشت قرار مناسبی نيستهم قرارشخصيت موکلم کامال به دور است، بازاز  

پايان دوره محکوميت  برای  کسانی که  به فکرآنهاست درزندانيام  موکل من به خارج از  پمن حيث المجموع ارسال 

رابطه با خاتمه زمانی که من درهنگام ارسال پيام درست ميشد، نه تی قبال و در پرونده بايس صورت نگرفته است، اين

.محکوميت موکلم باهاشون صحبت کردم  

.ه است روی همه اينها يک عالمت سوال بسيار بزرگ بايد قرار دادزمان مفتوح شدن اين پرونده برای من مسئل  

موکلم زنگ زد و با توجه به ترافيک نوروز چندين ساعات در ترمينال بودم سال قبل، همسرکاری درست آخرين روز

امات مق موکلم است و از من اعتصاب غذای  مشکل اصلی. آمد  نمینگامی  که به سنندج رسيدم  کاری ازدستم  برهو 

.توجه نباشند قضائی و فعالين حقوق بشر ميخواهم که نسبت به اين قضيه بی  

ايد آيا  حاکی از آن است که شما قرار بازداشت آقای صالحی را دو ماه قلمداد کرده" روزاخبار "سايتمندرج درخبری 

 اين صحت دارد؟

برای .  ماه حبس و بعدا تمديد شود٤ميتواند . مطلقا اين صحت ندارد، قرار بازداشت موقت به دفعات قابل تمديد است

.نمونه قرار بازداشت روناک صفارزاده را تمديد کردند  

هائی که آنها را نميشناسم  مصاحبه ميکنم و با رسانههای معتبر گزاريهای رسمی ورسانهمن فقط با خبرازطرفی ديگر

. اشممن هم از اين خبر حيرت کردم و منبعد بايد مواظب ب. مصاحبه نميکنم  

.آقای شريف ضمن تشکر از شما که اين وقت را در اختيار ما گذاشتيد در پايان اگر صحبت خاصی داريد، بفرمائيد  

موضوع را جدی اين وضعيت جسمانی موکلم هشدارميدهم وازمقامات قضائی ميخواهم که به فکرباشند و من نسبت به 

، من اين خصوصموکلم و هشدارهای مکرردريت جسمانی تائيديه وخامت وضعوصيه پزشکان وبا توجه به تبگيرند و

وضع ان رامسئول قلمداد خواهم کردازآنجا که صورت وقوع کوچکترين مشکل برای موکلم، مقامات قضائی کردستدر

. جسمانی موکلم کامال بحرانی است  

الزم است عرض کنم که، اند که دارم جو سازی ميکنم،   با توجه به  تالشهای من در اين خصوص، به من ابالغ کرده

. کسانی  که من را متهم به جو سازی ميکنند را مسئول جان موکلم ميدانم  

 
١٣٨٧سوم فروردين  - ی دفاع از محمود صالحتهيکم  


