
  مهدیه دختر دوازده ساله کارگر زندانی مدال طال گرفت
  

، طی اش مهدیه سليمی، دختر دوازده ساله کارگر زندانی یعقوی سليمی همراه مادر و خواهر دو ساله
 اطالعات به زندان  دستگير و١٣٨٤ بهمن ٧ شبانگاه جمعه ،یورش ماموران اطالعاتی رژیم به منزل آنها

 و چند کودک و مادر دیگر که به ترش ز همراه مادر و خواهر کوچکاو دو رو. در خيابان وزرا برده شدند
 ناچار شد خود را تحویل زندان روزی که پدرش. همراه آنان دستگير شده بودند، در این زندان به سر برد

  آزاد و به شانین رفتند که همان روز همراه مادرن بدهد، او و خواهرش نيز همراه پدر به زندان اواوی
  . ای، حوادثی را که در زندان بر آنان رفته بود توضيح داد او در مصاحبه تکان دهنده. منزل برگشتند

  
او روزها و . کاراته پرداخت تمرین سالگی به ٩عالقه پيدا کرد و در مهدیه از دوران کودکی به ورزش 

 ورزش، او را که در عشق مهدیه به این.  رفتبه تمرینها بعد از تعطيل شدن مدرسه  ها و سال ماه
در ميان کودکان همسن و وی را زمينه درس و تحصيل نيز از هوش سرشاری برخودار است، بزودی 
مهدیه تمام دوران بازداشت را به .سالش که به این رشته ورزشی روی آورده بودند، سرآمد کرد

ن زمان در زندان به ماند، ا آ او تش رو داشت فکر می کرد، اما این فکر که ممکن بوديای که پ مسابقه
زمانی که متوجه شد پدر  زندان، بویژه دورانهای روحی  مهدیه آزاد شد، اما پس ضربه. داد آزارش می

  کودکدل و دماغی برای این و به هنگام مسابقه در کنار او نخواهد بود ،ناچار است به زندان برود
 ١٤ های مادر، مهدیه دوازده ساله روز جمعه میاما، با دلگر. برای انجام مسابقه باقی نگذاشتقهرمان 
 شرکت کرد و به مقام اول دست یافت شدتانی که در شهرستان شهریار برگزار س در مسابقات ابهمن

 خوام به می را مدال طال"." پدرم خيلی خوشخال ميشه این خبر رو بشنوه :" می گویداو . و طال گرفت
  "  .بدمش که در زندان هستند دوستاو پدرم 

  
 و گیزندهای ما کارگرها با خوردن نان کار و زحمت، با شرافت   که بچهگوید همه بدانند مادر مهدیه می

که شوند، در صورتی  نائل میشی ای ورزه  مقامو تحصيلی عالیبه مدارج   کنند و همه می تالش 
  .   ردندگ ول می ،....دهند حق ما را نمیکه ، ......مدیران و های  بچه

  
  

  )در تبعيد(ون زندانيان سياسی ایرانکان
    ٢٠٠۶ فوریه ٤  برابر با ١٣٨٤ بهمن ١۵

  
  

      
  
  
  


