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  آزاد افغانستان–افغانستان آزاد 
AA-AA 

بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم

www.afgazad.com                                                                                           afgazad@gmail.com 
 Human rights بشر حقوق

  
  ٢٠٠٩ نوامبر ٣٠شيرين فاميلی، : مصاحبه کننده

  ١٣٨٨ آذر ٢١ - ٢٠٠٩ دسامبر١٢اکبر تک دھقان، : بازنويس
  

  گو  با پدر زينب جالليان و گفت
  
  
  

  
  زينب جالليان

  
  

ھم اينک با . دستگاه بيدادگری رژيم اسالمی، حکم اعدام برای زينب جالليان و دو زن ديگر را، تأييد کرده است

محاسبات کنونی، وضعيت برای زينب جالليان، زندانی سياسی مبارز و زن آگاه به حقوق خود، و دو زندانی ديگر، 

  . بسيار وخيم است

در اين . مطلبی در رابطه با او، در وبسايت جمھوری شورايی درج شد، ٢٠٠٩ سپتامبر ١٢پيش از اين در تاريخ 

مطلب به متن نوشتاری و اصل صوتی مصاحبه با پدر او، که حقايق زيادی را در اين رابطه بيان کرده است، لينک 

  . متن اين مصاحبه در اينجا درج ميشود. داده شد
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ی و داشتن يک زندگی شخصی انسانی است، از اسارت اميد که زينب جالليان، که شايسته آزادی، فعاليت سياس

  .دژخيمان حاکم، خالص شود

  لينک مطلب قبلی در جمھوری شورايی

html.12_post-blog/2009/09/com.blogspot.shoraie-j://http   

  :، در نشانی زير قابل دريافت استمتن نوشتاری و صوتی مصاحبه

read=tsk&594=id?phtml.index/net.tahieh.www://http   

و متن درون آن، از بازنويس [ ] منظور ساده ترشدن درک آن، بسيار ناچيز اديت شده، عالت ه متن مصاحبه ب

  .است

----- --------------------   

 چه کسی پاسخ ميدھد؟ ، "چرا"به اين 

  گفتگو با پدر زينب جالليان

 .اين مصاحبه در ماه ژانويه گذشته انجام گرفته است

 که در آن اعالم کرده ،ستانُکانون دانشجويان مدافع حقوق بشر کرد حدود ده روز پيش خبری دريافت کردم از

 که ،در خبر آمده بود. است  به اعدام محکوم شده،" زينب جالليان "ُ ساله فعال سياسی کرد به نام ٢۶ يک زن :بودند

  . محارب شناخته شده است،یيدادگاه چند دقيقه   و در يک،ُاتھام او فعاليت در يکی از احزاب سياسی کرد بوده

 و برای ، يکی از مجازات ھايی که برای محارب در نظر گرفته شده، اعدام است،المیبراساس قوانين جمھوری اس

  چرا؟  . اين شديدترين مجازات را دادگاه تعيين کرده است،زينب ھم

دستگيری اسلحه داشته؟   بوده است؟ آيا ھنگام،زينب عضو کدام سازمان سياسی. الھای زيادی از ذھنم گذشتؤس

 اين که ،بارھا مطرح کرده ام و بی جواب مانده الی کهؤ س،وکيل دارد؟ و از ھمه مھم ترخانواده اش چه ميگويند؟ 

 علنی برگزار ،عضويت در يک سازمان غير قانونی محاکمه می شوند چرا دادگاه کسانی که به اتھاماتی نظير

 با يک جلسه ،)ومتاز نظر حک(کسی را به اتھام عضويت در يک سازمان غير قانونی  ،نميشود؟ تازه مگر می شود

  .الھای بسيار ديگرؤبه اعدام محکوم کرد؟ وس محاکمه

 ،که می توانند" زينب جالليان"   اما حداقل خانواده. پاسخگويی وجود ندارد،الھاؤی دانستم که برای خيلی از اين سم

ستانی در شھر ماکو در در دھ. شدم پدر زينب را پيدا کنم باالخره موفق.  اطالعاتی بدھند،از وضع فرزند خود به من

  .  آذربايجان غربی

دقيقه ديگر دو باره زنگ بزن تا  ١۵ :وقتی زنگ زدم به من گفتند.  متعلق به ھمسايه بود،تلفنی که به من داده بودند

  .آقای جالليان، پدر دختر را صدا کنيم

اشک من خيس شده  ران که زيربا، گوشی را درحالی سرجايش گذاشتم،حرف ھايش که تمام شد. با او حرف زدم

  .شده اند  که مردم کشور ما به آن دچار،از خودم پرسيدم اين چه حکايتی است. بود

  . گو را خودتان بخوانيد و يا گوش کنيد و تفاين گ

  ؟کنم  با پدر يا مادر خانم جالليان صحبت، ببخشيد من می خواستم،سالم

  جا زنگ زديد؟ و از ک،خانم ببخشيد شما را نشناختم کجا ھستيد -پدر 

  .است اسمم شيرين فاميلی. من از خارج زنگ می زنم، خبرنگار ھستم

  خوب ھستند؟ سالمت ھستيد؟ خانواده. ممنون از شما. سالمت باشيد. بله من پدرش ھستم! آھان -پدر
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  .الحمدهللا ھمه خوب ھستند

  . خواھش می کنم.زحمت کشيديد. خيلی متشکرم -پدر

  بازداشت است؟ االن چند وقت است که در. کی بازداشت کرده اندآقای جالليان دختر شما را 

  .تقريبا يک سال است -پدر

  را ديده ايد؟ يک سال است که در بازداشت است؟ شما تا به حال به ديدنش رفته ايد؟ او

  .ماھی يک بار می روم می بينمش -پدر

  کجا ھست االن؟ در کدام زندان است؟

  .ر کرمانشاهدر زندان کانون و تربيت د -پدر

  دختر شما زينب چند سالش است؟

  .تقريبا بيست و شش سال بيست و ھفت ساله است -پدر

  کجا دستگيرش کرده اند؟

  در کرمانشاه -پدر

  در خانه بوده يا اينکه در خيابان؟ چگونه دستگير شده؟

از او کارت شناسايی  .در مينی بوس دستگيرش کرده اند. توی يک ماشين يک مينی بوس ميرفته به کرمانشاه -پدر

 و تحويل وزارت کشور داده ،کشور گفته بودند بعد جريانش را به وزارت.  و کارت شناسايی نداشته،خواسته بودند

 ،]رفتن او [ برای برون مرز،دادسرا. دادند به دادسرای عمومی ]تحويل [ بعدا.  وزارت نگه داشت،دو ماه. بودند

  . حکم اعدام صادر کرده است،دادگاه انقالب ھم برايش. به دادگاه انقالب داده اند ا پرونده رًبعدا. يک سال زندان داده

  اند؟ به شما گفته اند که برای چی برايش حکم اعدام صادر کرده

در آن گروه کردی که در  . که مدت شش ھفت سال گم شده بودند، دزديده شده بودند،خواھر ھستند وهللا اينھا دو -پدر

يکی .  گرفته بودند،آن يکی کرمانشاه پيدا شده بود. آنھا دزديده شده بودند.  و سمت ترکيه ھستند،خارج کار می کنند

 کجا آمده ،می گويند شما کجا رفته ايد. برای ھمين است] بازداشت او[  . خبری ازش نيست،ھم ھفت ھشت سال است

   چه کار کرده ايد؟،ايد

 او گفته اند؟  که تو اسلحه داشته ای؟ مسلح بوده؟ چی به،ه دختر شما گفته اندآيا ب

 برگشته ،ازآنجا فرار کرده بود فقط. مسلح نبوده، کاری نکرده. چيزی ازش نگرفته اند. نه مسلح که نبوده است -پدر

 ،از مرز عراق آمده بود. يراناز عراق فرار کرده بود به ا .توی راه او را دستگير کرده اند. بود ايران و به خانه

  . آنجا او را دستگير کرده بودند. که بيايد اروميه،ماشين شده بود  سوار،کرمانشاه و از کرمانشاه

  شما االن در اروميه زندگی می کنيد؟

  .در يک دھستانی در ماکو زندگی می کنيم. نه ما در ماکو زندگی می کنيم -پدر

  حالش چطور است؟ تازگی دخترتان را ديده ايد؟  شما

 ، به خارج کشورازمج  به خاطر رفتن غير،تقريبا يک سال حکم زندان داشته. حالش خوبه اما در زندان است -پدر

. دادگاه انقالب حکم اعدام داده است. داده اند  پرونده اش را به دادگاه انقالبً بعدا.که آن يک سال حکم تمام شده

حاال وکيل گفته من يک کاری می . برايش وکيل گرفته ايم.  فرستاده اند،کشور یپرونده اش را به تھران به ديوان عال

  .نمی دانم چه بشود  ديگر.کنم

  وکيل او کيست؟
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 و ،پنج مليون پول داده ايم اما ما.  چون نپرسيديم،من اسمش را نمی دانم. وکيل ايشان در شھرستان اروميه است -پدر

  .کرده ايم  مليون با ھم صحبت١٢سر . بايد ھفت مليون ديگر ھم بدھيم

   چه می گويد؟،دخترتون خودش در مورد اين حکم اعدام

 من ،ھم که دادگاه شد روزی.  به خانه زنگ زد،يک ساعت قبل از تو. ديگه چی کارکنه؟ به خانه زنگ می زند -پدر

يکی از طرف دولت تعيين . يمدوباره وکيل گرفت. شد محکوم به اعدام. آنجا اليحه را خواندند. آنجا پيش دخترم بودم

ھنوز معلوم .  به ديوان عالی کشور،حاال ھم پرونده را فرستاده اند به تھران . و يکی ھم که خودم گرفتم،شده بود

  . چه بشود،پرونده نيست تا

  .آنھا به من قول داده اند که حکم اعدام را می شکنيم

دلخور بودم، از برادرھا  موقع رفتن از خانه. الن آمدم ولی ا،٢* رفتمPKKدخترم گفته که درسته که من با  -پدر

من ولی آمدم که به . خواھر ديگر پيدا نشده است. برگشتم اما حاال. من و خواھرم رفتيم.  دلخور بودم،واز بچه ھا

  .را در دادگاه گفت اوھمين حرفھا. خانه خودم بروم

  خواند؟ دختر شما کار می کرد؟ کارش چی بود؟ شغلش چه بود؟ درس می

  از اينجا که رفت ؟ -پدر

  !بله

  ١*.فقط کار خانواده را می کرد. بی سواد بود. سواد نداشت -پدر

  مادرش چه می گويد؟ او نظرش چی است؟

پسر کوچکم . است وضعيتش خيلی خراب.  و خيلی ناراحت است،واال مادرش مريضه، در بيمارستان خوابيده -پدر

ما کسی را . مادرش دربيمارستان  برای ادامه بستری،مده بود پول گرفت و امروز آ،در بيمارستان پيش اوست

  . فقط من و مادرش و پسرم. نداريم

  تکليف او نھايی می شود؟  به شما گفتند کی

  .ما تماس می گيرد  وکيل با.ھر موقع معلوم شد. ھنوز معلوم نيست.  واال چی بگم-پدر

  والن دولتی؟ؤخودتون خواستتان چی است از مس

. کسی گوش نکرد. کردم من چند مرتبه گزارش کردم، شکايت.  کاری نکرده است،من می گويم اين بی گناھه -درپ

دو . خودم ھم مريضم. توانم ھم جايی بروم  نمی،من چی کار کنم؟ چه از دستم بر می آيد؟ من شصت سالم است

  .مرتبه عمل شده ام و وضعيت بدی دارم

  شغلتان چی ھست؟

  .االن چيزی نمانده .پنجاه شصت گوسفند را فروختم دادم برای وکيل. ی و گاوداری داريمما دامدار -پدر

  .بشود انشا که دخترتان آزاد. خيلی ممنون ازتون. خيلی خوب

  .خيلی ممنون. زحمت کشيديد. سالمت باشيد -پدر

  .خواھش می کنم خداحافظ

 -----------------------------------   

  توضيح بازنويس
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بی . سواد نداشت"او ميگويد که دخترش . حبت ميکند پدر زينب، با نوعی احساس گناه از بيسوادی دخترش ص-١*

ًدر اينجا کامال تأثير فرھنگ ارتجاعی حاکم بر جامعه ايران، قابل مشاھده ." فقط کار خانواده را می کرد. سواد بود

  . است

اين، بيسوادی در اينجا، نه بنابر. ليون نفر بيسواد وجود دارند مي١٠در ايران کنونی، طبق آمارھای رسمی، بيش از 

ول مستقيم  که دولت و شرايط حاکم، مسؤله شخصی، که فرد را شرمنده کند، بلکه پديده ای اجتماعی است،يک مسأ

نب، از اين گذشته، زن خانه دار بودن و کار خانه را کردن، چرا بايد زشت و ھيچ و پوچ تلقی شود؟ زي. آن ھستند

يعنی در واقع ھم خانه داری و ھم . در خانه ای که يک گاوداری و دامداری در کنار آن قرار دارد، کار کرده است

  !مثابه کارگر يک دامداریه ب

*٢- PKK "درگير جنگی مسلحانه، با ارتش سرکوبگر ٨٠در ترکيه است، که از دھه " حزب کارگران کردستان 

 اعضاء اين سازمان، قربانی سياست فاشيستی دولت و جامعه ترکيه، عليه مردم تاکنون ھزاران تن از. ترکيه است

رھبر اين جريان، عبد اوچاالن ھم اينک در بازداشت دولت ترکيه، و تنھا زندانی يک زندان در يک . کرد شده اند

  .جزيره خالی از سکنه، در دريای مديترانه در آبھای جنوبی ترکيه است

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــ

  

 


