ﻣﻬﺪﯾﻪ دﺧﺘﺮ دوازدﻩ ﺳﺎﻟﻪ ﮐﺎرﮔﺮ زﻧﺪاﻧﯽ ﻣﺪال ﻃﻼ ﮔﺮﻓﺖ
ﻣﻬﺪﯾﻪ ﺳﻠﻴﻤﯽ ،دﺧﺘﺮ دوازدﻩ ﺳﺎﻟﻪ ﮐﺎرﮔﺮ زﻧﺪاﻧﯽ ﯾﻌﻘﻮی ﺳﻠﻴﻤﯽ هﻤﺮاﻩ ﻣﺎدر و ﺧﻮاهﺮ دو ﺳﺎﻟﻪاش ،ﻃﯽ
ﯾﻮرش ﻣﺎﻣﻮران اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ رژﯾﻢ ﺑﻪ ﻣﻨﺰل ﺁﻧﻬﺎ ،ﺷﺒﺎﻧﮕﺎﻩ ﺟﻤﻌﻪ  ٧ﺑﻬﻤﻦ  ١٣٨٤دﺳﺘﮕﻴﺮ و ﺑﻪ زﻧﺪان اﻃﻼﻋﺎت
در ﺧﻴﺎﺑﺎن وزرا ﺑﺮدﻩ ﺷﺪﻧﺪ .او دو روز هﻤﺮاﻩ ﻣﺎدر و ﺧﻮاهﺮ ﮐﻮﭼﮏﺗﺮش و ﭼﻨﺪ ﮐﻮدک و ﻣﺎدر دﯾﮕﺮ ﮐﻪ ﺑﻪ
هﻤﺮاﻩ ﺁﻧﺎن دﺳﺘﮕﻴﺮ ﺷﺪﻩ ﺑﻮدﻧﺪ ،در اﯾﻦ زﻧﺪان ﺑﻪ ﺳﺮ ﺑﺮد .روزی ﮐﻪ ﭘﺪرش ﻧﺎﭼﺎر ﺷﺪ ﺧﻮد را ﺗﺤﻮﯾﻞ زﻧﺪان
اوﯾﻦ ﺑﺪهﺪ ،او و ﺧﻮاهﺮش ﻧﻴﺰ هﻤﺮاﻩ ﭘﺪر ﺑﻪ زﻧﺪان اوﯾﻦ رﻓﺘﻨﺪ ﮐﻪ هﻤﺎن روز هﻤﺮاﻩ ﻣﺎدرﺷﺎن ﺁزاد و ﺑﻪ
ﻣﻨﺰل ﺑﺮﮔﺸﺘﻨﺪ .او در ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﺗﮑﺎن دهﻨﺪﻩای ،ﺣﻮادﺛﯽ را ﮐﻪ در زﻧﺪان ﺑﺮ ﺁﻧﺎن رﻓﺘﻪ ﺑﻮد ﺗﻮﺿﻴﺢ داد.
ﻣﻬﺪﯾﻪ از دوران ﮐﻮدﮐﯽ ﺑﻪ ورزش ﻋﻼﻗﻪ ﭘﻴﺪا ﮐﺮد و در  ٩ﺳﺎﻟﮕﯽ ﺑﻪ ﺗﻤﺮﯾﻦ ﮐﺎراﺗﻪ ﭘﺮداﺧﺖ .او روزهﺎ و
ﻣﺎﻩهﺎ و ﺳﺎلهﺎ ﺑﻌﺪ از ﺗﻌﻄﻴﻞ ﺷﺪن ﻣﺪرﺳﻪ ﺑﻪ ﺗﻤﺮﯾﻦ رﻓﺖ .ﻋﺸﻖ ﻣﻬﺪﯾﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ورزش ،او را ﮐﻪ در
زﻣﻴﻨﻪ درس و ﺗﺤﺼﻴﻞ ﻧﻴﺰ از هﻮش ﺳﺮﺷﺎری ﺑﺮﺧﻮدار اﺳﺖ ،ﺑﺰودی وی را در ﻣﻴﺎن ﮐﻮدﮐﺎن هﻤﺴﻦ و
ﺳﺎﻟﺶ ﮐﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ رﺷﺘﻪ ورزﺷﯽ روی ﺁوردﻩ ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺳﺮﺁﻣﺪ ﮐﺮد.ﻣﻬﺪﯾﻪ ﺗﻤﺎم دوران ﺑﺎزداﺷﺖ را ﺑﻪ
ﻣﺴﺎﺑﻘﻪای ﮐﻪ ﭘﻴﺶ رو داﺷﺖ ﻓﮑﺮ ﻣﯽ ﮐﺮد ،اﻣﺎ اﯾﻦ ﻓﮑﺮ ﮐﻪ ﻣﻤﮑﻦ ﺑﻮد او ﺗﺎ ﺁن زﻣﺎن در زﻧﺪان ﺑﻪ ﻣﺎﻧﺪ،
ﺁزارش ﻣﯽداد .ﻣﻬﺪﯾﻪ ﺁزاد ﺷﺪ ،اﻣﺎ ﭘﺲ ﺿﺮﺑﻪهﺎی روﺣﯽ دوران زﻧﺪان ،ﺑﻮﯾﮋﻩ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﺪ ﭘﺪر
ﻧﺎﭼﺎر اﺳﺖ ﺑﻪ زﻧﺪان ﺑﺮود و ﺑﻪ هﻨﮕﺎم ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ در ﮐﻨﺎر او ﻧﺨﻮاهﺪ ﺑﻮد ،دل و دﻣﺎﻏﯽ ﺑﺮای اﯾﻦ ﮐﻮدک
ﻗﻬﺮﻣﺎن ﺑﺮای اﻧﺠﺎم ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ ﺑﺎﻗﯽ ﻧﮕﺬاﺷﺖ .اﻣﺎ ،ﺑﺎ دﻟﮕﺮﻣﯽهﺎی ﻣﺎدر ،ﻣﻬﺪﯾﻪ دوازدﻩ ﺳﺎﻟﻪ روز ﺟﻤﻌﻪ ١٤
ﺑﻬﻤﻦ در ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت اﺳﺘﺎﻧﯽ ﮐﻪ در ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﺷﻬﺮﯾﺎر ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﺮد و ﺑﻪ ﻣﻘﺎم اول دﺳﺖ ﯾﺎﻓﺖ
و ﻃﻼ ﮔﺮﻓﺖ .او ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ ":ﭘﺪرم ﺧﻴﻠﯽ ﺧﻮﺷﺨﺎل ﻣﻴﺸﻪ اﯾﻦ ﺧﺒﺮ رو ﺑﺸﻨﻮﻩ " ".ﻣﺪال ﻃﻼ را ﻣﯽﺧﻮام ﺑﻪ
ﭘﺪرم و دوﺳﺘﺎش ﮐﻪ در زﻧﺪان هﺴﺘﻨﺪ ﺑﺪم".
ﻣﺎدر ﻣﻬﺪﯾﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ هﻤﻪ ﺑﺪاﻧﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﭽﻪهﺎی ﻣﺎ ﮐﺎرﮔﺮهﺎ ﺑﺎ ﺧﻮردن ﻧﺎن ﮐﺎر و زﺣﻤﺖ ،ﺑﺎ ﺷﺮاﻓﺖ زﻧﺪﮔﯽ و
ﺗﻼش ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و هﻤﻪ ﺑﻪ ﻣﺪارج ﻋﺎﻟﯽ ﺗﺤﺼﻴﻠﯽ و ﻣﻘﺎمهﺎی ورزﺷﯽ ﻧﺎﺋﻞ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ،در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ
ﺑﭽﻪهﺎی ﻣﺪﯾﺮان و  ،......ﮐﻪ ﺣﻖ ﻣﺎ را ﻧﻤﯽدهﻨﺪ ،....ول ﻣﯽﮔﺮدﻧﺪ.
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