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 است[ حذف شده]اطالعات شخصی افراد 

 ]برای وضوح بیشتر فقط مطالب و اخبار مربوط به افراد و جامعه بهائی تایپ شده است[

 

 ریوا ران یا]برگرفته از سایت:[ 

 ١٣٩۶آبان   ٢٩]تاریخ:[ 

 

 یبا فائزه هاشم داریاز زندان و د ییاز رهبران جامعه بها یک ی تیروا

  کیبازداشت شده بود، بعد از گذراندن نزد ١٣۸۷ماه  بهشت یکه در ارد انییاز رهبران جامعه بها «،یآبادکمال بایفر»

گذرانده   یآبادکه شش ماه از دوران زندانش را با کمال «یسال حبس، نهم آبان ماه امسال آزاد شد. »فائزه هاشم ١۰به 

 .تازه کند یدار یخود د یبنداو رفت تا با هم   دنیاست، به د

  میها بدون تفهماه یبازداشت شد و برا اران«یموسوم به » ،ییاز رهبران جامعه بها گریبه همراه شش تن د یآبادکمال

  ن«یزندان »او یبود. او چهار ماه از دوران حبس خود را در سلول انفراد یزندان ل،یبه وک یاتهام و اجازه دسترس

 .محروم بود یگذراند و تا هشت سال از حق مرخص

سال زندان   ٢۰نظام« به  هیعل غیبه مقدسات« و »تبل نی»توه ل«، ییاسرا یبرا ی»جاسوس  یهاابتدا به اتهام بایفر

 .سال کاهش داد ١۰را به  گرید ییاو و شش بها تیمحکوم  دنظریمحکوم شد که پس از چند سال، دادگاه تجد

آمد.   ی که بعد از هشت سال زندان، به مرخصرفته بود؛ پس از آن  یآبادکمال بایفر داریهم به د ترشیپ یهاشم فائزه

ها اسالم« با آن  یهاکه او »مطابق با آموزه دیگویم ان ییبا بها یفائزه هاشم مانهیروابط صم فیدر توص یآبادکمال

از مردم و مسووالن هم مثل او رفتار   یاریهستند: »بس ییبها  انتید رویکه پ نی* بدون توجه به اکردیبرخورد م

  یمثل خانم هاشم گرید  یهای لیدچار سوءتفاهم هستند کم اما تفکرشان غالب است. خ  بارهن یکه در ا یا . عدهکنندیم

  ینید یهامطابق آموزه یشده است که اگر کس یطور طیصورت نگرفته اما شرا یرعادیهستند. کار غ یمسلمان واقع

 « .رسدیبه نظر م بیعجخود رفتار کند، 

ذکر شده   د«یکه در آن »تبعبردند و بعد از ابالغ حکم، بدون آن  ن« یاو» ٢۰٩به بند  ،یریرا پس از دستگ  یآبادکمال

  ییبها گریکردند. در آن زندان، او و »مهوش ثابت«، د دیتبع شهر«ییبه زندان »رجا ،یرقانونیباشد، به صورت غ

شدند.   یم ینگه دار گرید یزندان ۵۰۰در کنار  ،یعاد انیزنداندر بند  ،یاسیس انیبه همراه چند تن از زندان یزندان

شان در تهران بود، به زندان »قرچک«  که پرونده یانیها به همراه زندانزندان، آن  نی کامل بند زنان ا یلیپس از تعط

 .افتندیانتقال 

طور که ها همانباننبوده است و زندان  یدتیو عق یاسیو س یعاد  انیزندان انیم یفرق شهریی گفته او، در زندان رجا به

برخورد  انییله بهااز جم ،یدتیو عق یاسیس انیبا زندان کردند،ی مثل دزد و قاتل رفتار م یعاد میجرا انیبا زندان

داشته باشند.  یحرمت دیانسان بودن، با ل یبه دل یعاد  میجرا انیزندان هنگاه را نداشتند ک نیاند:»ماموران ا کردهیم

وجود داشت.   دانستند،یکه متخلف م یمسووالن به قشر یاز سو یزیرآمیو نگاه تحق  ی و رفتار یکالم یهایحرمتیب

و مسووالن صرفا   ان. اکثر مامور انجامدیکه هدف زندان است، نم هیو تنب  بینوع نگاه و رفتار به تاد نیا کهی در حال

 «.کردندیچند ساعته نگاه م یرفتارشان را در قالب شغل

که  یدر بند دیگو یمتناسب نبوده است. م شهریی و امکانات بند زنان زندان رجا شیگنجا ،یآبادکمال یهاتیروا طبق

  نیدو توالت و دو حمام وجود داشت: »ا ،ییدست شو کیتنها   کردند،یم یدر آن زندگ  یزندان ٢۰۰به  کینزد

ندارد بلکه فقط عمر   یفضا سود نیدر ا یها را. زندگبانرا به ستوه آورده بود و هم زندان  انیهم زندان تیوضع

 «.شودیبان، تباه مهستند و هم زندان  یکه هم زندان یاعده
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 بایکرج منتقل شدند و فر «ییبه زندان »کچو انیاز زندان یگروه شهر،ییبند زنان زندان رجا یلیاز تعط پس

  تیاو، وضع تیدر تهران بود، به قرچک. به روا شانیهاکه پرونده گرید یزندان ١۵۰از  شیبه همراه ب یآبادکمال

شده بود و هم زمان حدود دو   سیزندان تازه تاس نیچند درجه بدتر بوده است: »ا شهرییزندان قرچک نسبت به رجا

نداشت. واقعا سخت بود. در هر سوله   یامکانات چیاز سه زندان مختلف به آن منتقل شده بودند. هنوز ه یهزار زندان

آن   یانیاول و م یهادر طبقه توانستندینم انیکه زندان یاسه طبقه یهابا تخت کردندی م ینفر زندگ ١۸۰به  کینزد

 «.نندی شبن

بود که  یانیهم پر از زندان نیزم یبگذرانند:»رو دهیرا خم کنند و تمام روز را خم  شانیمجبور بوده اند سرها هاآن 

 «.خواب باشندمجبور بودند کف

 انیزندان هیشوند اما بق یمنتقل م گرید یهاروز به زندان  ١۵بعد از  یاسیو س یدتیعق انیو زندان یآبادکمال بایفر

  .کرد یزندگ نیدر زندان او یانتقال، تا روز آزاد ن یپس از ا یآبادمانده اند. کمال یباق طیدر همان شرا یعاد

دارد که در   ادیقرار گرفته است اما به  ییزندان، به خاطر ندارد که چند بار مورد بازجو یروزها تیحاال در روا او

  .بند است، محروم بودهبدون چشم ییمتهم که بازجو هیتر مواقع، از حقوق اول شیب

  یگرید یهاو هم شکل زیآماحترام  یبرخوردها با او اما متنوع بوده است و وابسته به بازجو؛ هم برخوردها دیگو یم

 .است کردهیمتهمان سخت م یرا برا ییکه دوران بازجو

کند: »ما  یم انیخاطرات خود ب نیاز تلخ تر ی ک یرا  یانفراد یهاماندن در سلول  یآبادکمال  ان،یم نیدر ا اما

. ما با ستیدر داخل آن ن ی زیچ چیدربسته که ه یسلول م؛یگذراند یدر انفراد یامکانات چیرا بدون ه یطوالن یهامدت

 یماریب چیکه سابقه ه یشده بودند. فرد یجد یهایمار یب ار دچ ،یکه در اثر انفراد   میرو شدروبه نیدر او یدوستان

 « .شدیهوش م یمدام ب نیاو ٢۰٩در  یاز زندان نداشت، بعد از انفراد شیپ

 «.ستین یکه اصال انسان یطیکند؛ شرا رییتغ دیبا یانفراد یکند:»دوران طوالن یم دیتاک

علم   نیرا با کمک هم  یدوران انفراد دیگویکرده است. م لیتکم یرا در رشته روان شناس التشیتحص یآبادکمال

  یقاتیتحق یدادند تا در پروژه ا انیبه دانشجو یشناسان پول هنگفتروان  ،یروان شناس شیآزما کیطاقت آورده: »در 

را بستند.  شانیهاها و دستها و گوششان را محدود کردند. چشم گانهها را به تخت بستند و حواس پنجشرکت کنند. آن 

حواس  کیتحر یبرا یزیچچیه یعنیشکل را دارد؛  نیهم ی. انفراداوردندیاز چند روز دوام ن شیب انیاما دانشجو

 «.گذرانمرا به سالمت ب ینگه دارم تا بتوانم دوران انفراد داریب حواس را نیا کردمیم یگانه وجود ندارد. من سعپنج

بلند حرف   یبا خودش با صدا رفته،یها راه مکه دو متر بوده، ساعت یروزها در اتاق ،یدر چهار ماه انفراد او

حواس، معرفت نفس  نی نگه داشتن ا داریکردم ضمن ب یاطراف را بشنود: »سع یاست صداها کردهیم یو سع زدهیم

 «.از نو بشناسم ،یمثبت و منف یهایژگیداشته باشم و خودم را با تمام و

که به گفته  یها« بوده است؛ اتفاقاز انسان  قیدر زندان، »شناخت عم یآبادکمال یآوردهادست نیتراز مهم یک ی

  .ممکن بود هرگز رخ ندهد رفت،یخودش، اگر به زندان نم

بوده  یو هم دالنه با کسان زیآممسالمت یو تجربه زندگ نیکه از زندان گرفته است، تمر یریتاث  نیترپررنگ دیگو یم

اتفاق   یخارج از زندان، به سخت یایکه در دن یاداشته اند؛ تجربه یمختلف یو فکر یاسیس یکردهایکه اعتقادات و رو

در  یاسیس یهاتیو مذهب و فعال نیکه د میکن یو زندگ میبورز عشق یبه نوع میگرفت  ادیافتد: »همه ما در زندان  یم

 میکردی. احساس ممیکرد یم یبلکه عاشقانه کنار هم زندگ میکردیرا تحمل نم گرینگذارد. ما هم د ریروابط مان تاث

اند.  ست، منع شدها  یانسان که آزاد  کیحق  نیتراند، از با ارزششده یکه زندان ی. کسانمیخانواده هست کی ی اعضا

خارج از زندان   یایکه به نظر من در دن  کندیم جادیا  یمساله، هم دل نیاند. همرا داده  نهیهز نیهم هم هایبندهم هیبق

کنم تا  دایپ یبود که فرصت نیمن ا یاز مواهبش برا یک یزندان،  یهای. گذشته از تمام سختفتدی اتفاق ب تواندیهم م

 « .بشناسم ترقیرا عم گرانیخودم و د
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 یهاماه دیگو ینکند. م ییبرگزار کرده بودند تا در زندان احساس تنها سمسیمراسم کر یحیمس یزندان یبرا هاآن 

 انییروزه بها امیدر افطار ا رمسلمانیهم باز بود:»مسلمان و غ انیاد گرید روانیپ یرمضان، سفره مسلمانان برا

 «.کردندیشرکت م

 نیباتریبود که از ز یرینظ یب تیفیک نیشده بود: »ا جادیهم ا انیزندان یهاخانواده انیم یو هم دل  یستیهم ز نیا

مستقر شود، به  ن یدر زم تواندینوع روابط م نی من را که ا یشگ یهم یدواریمن در زندان است و ام یهاتجربه

 بدل کرد.«  نانیاطم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی   دای برخور]متن باال رونویسی از اصل سند است. اگر به نکته

 ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید[
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