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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 رانیا ]برگرفته از سایت:[

 20١۴دسامبر  2۴ - ١٣٩٣ ید  ٣]تاریخ:[ 

 

 گردد یبر م یبه انفراد گریکه تا چند ساعت د یمصاحبه با زن

احکام زندان سمنان  یبه اجرا  یریسال حبس تعز کیگذراندن  یکه فردا خود را برا ییبها یزندان ان،یان یتب سوسن

است«.  یقانون ریاقدام کامال غ کی ییبها انیزندان یزندان سمنان برا یلیتحم ی: »تحمل انفراددیگو یم کند،یم یمعرف

ماجرا را در طول   نیقصد دارد ا   دیافزایباره م نیدر ا داردپزشک معالجش  یهم از سو فریاو که نامه عدم تحمل ک

 .کند یریگ یدوران زندانش پ

احکام   یاز اجرا یشاه بیبه نام غر ییو ششم آذرماه آقا ستی: "روز بدیگویم ریوا رانیدرباره احضارش به ا سوسن

کردند که  دیها تاککنم. آن  افتیرا در امه یبه آنجا مراجعه کرده و احضار دیسمنان به همسرم زنگ زد و گفت که من با

در  یاز مفاد قانون یاست که به من به خوب ی در حال نیخودم وقت دارم ا  یمعرف یو نهم آذرماه برا ستیتا روز شنبه ب

 ".روز وقت دارم   20حکم به مدت  یاجرا  یاز زمان احضار برا  دانمی رابطه مطلعم و م نیا

  نیبودم ا لیو من ما میمواجه شد یلیبا تعط یبود و چند روز لدایو نهم، شب  ستیروز ب یفردا دیگو یم انیانیتب

 .ام بگذرانمرا کنار دو کودکم و خانواده التیتعط یروزها

 دهند،یو آزار قرار نم تیاو را مورد اذ ریتاخ نیبابت ا  ایسوال که آ نیدر پاسخ به ا ییفعال حقوق جامعه بها نیا

 یروز مهلت معرف ست یب یمعرف یکار را بکنند، چون از زمان احضار برا  نیا دینبا  یگفت: "قاعدتا به لحاظ قانون

 ستیکه تا ب کنندینکته اشاره نم نیبه ا کنند،یارسال م هیضاربرگه اح ای زنندیتلفن م یجالب است که وقتهست، اما 

 ".میروز مهلت دار

که  ییبها یهابه بچه  زدندیها زنگ مسال نی: "تمام ادیگو یسمنان م انییبغرنج و دشوار بها تیبا اشاره به وضع او

ها مسئله که آن  نیبدون در نظر گرفتن ا رفتند،یها مآن  یو وقت دیکن یخودتان را معرف دییایب گفتندیحکم داشتند و م

 ایکرده  رشانیتحق یبه نوع نکهیا یفقط برا کردندیزندانشان م یزند و راهیهمان جا دستبند م هنوز هم مهلت دارند،

 ".و آزارشان کنند تیاذ

 اریبس  ییبها انینبوده اما زندان یها قانوناحکام و آزار  نیا نکهیها با اسال  نیدر تمام ا دی: "جالب است بداندیگویم او

 ".اندو منظم بوده قیدق اریاند و بسنکرده یبه زندان معرف ریمنظم و قانونمند بوده وهرگز خود را د

در زندان  ضیو اعمال تبع ییبها  انیزندان ژهیو تی بلکه وضع  ستین اشی شخص طیشرا کندیآنچه رنجورش م اما

اند. چه در بند  جدا کرده  گرید یهای زندان هیرا از کل ییبها یهای زندان، زندان نیاز سال گذشته در ا رایسمنان است، ز

  اءی»ض یمانند آقا گرید یدتیعق یشش زندان ایپنج  انیدر بند آقا نکهیبا ا انیانیزنان و چه در بند مردان. به گفته تب

جدا   هایزندان هیرا از بق ییبها انیاما زندان شوندیم ینگهدار یهم حضور دارند و همه آنان در بند عموم «ینبو

 یانفراد مشابهکامال  یط یدر زندان باشد او مجبور به تحمل شرا ییبها ینفر زندان کیکه فقط  یطیو در شرا کنندیم

 .بردیکامل به سر م زولهیاست و در ا

  یچند بانو شیپ ی: "چنددیگوی زندان سمنان در گذشته م ییبها یزنان زندان طیبا اشاره به شرا ییافعال جامعه به نیا

دردناک   طیها در آن شراگرچه بودن بچه  شدند،یم یبند نگهدار کیدر زندان بودند که البته با فرزندانشان در  ییبها

 ".دندها سرگرم بوها با بچهاست اما به هر حال آن 
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کامل بوده، در   یو در انزوا زولهیکامال ا بردهیکه در بازداشت موقت به سر م یروز ۴۵در تمام مدت  دیگویم او

منتقل  یپس داده و بعد از آن به بند عموم ییگذارنده و بازجو یهفته آن را در انفراد  کیفقط  یکه به لحاظ قانون یحال

کس به  چیو مطلقا با ه شدهیم ینگهدار یاشده  زولهیو به شکل ا ییعمال به تنها  یشده، اما با وجود انتقال به بند عموم

در ارتباط نبوده است: "در دوران   یاساس یازهایرفع ن ایآب جوش  کیجز افسرنگهبان زندان آنهم در حد گرفتن 

کس   چیتا با ه بستیدر را م زدمیبه دفتر افسر نگبهان زندان سر م یکار یاگر برا یت موقت و در بند عموم بازداش

همان اتفاق خواهد   گشتم و االن هم مطمئنم که یبرم ت یهمان وضع مراوده نداشته باشم و بعد از اتمام کارم بازهم به 

بودن   یبحث در انفراد نیکنم هم  یریگ یاز ورود به زندان پکه بعد  ییهاان یاز جر یک یافتاد اما من مصمم هستم 

 ".ستدر زندان سمنان ا ییبها انیزندان

: "بعد از  دهدیم حیباره توض نیو در ا کندیپزشک معالجش اشاره م یاز سو فریبه نامه عدم تحمل ک نیهمچن  انیانیتب

 یهاها و نکتهدچار اختالل شده و اتفاقات وحرف یادیام تا حد ز که از سر گذراندم حافظه  یسخت یو فشارها ییبازجو

علت   دیشبانه هم مز یها ها و کابوسو عالوه بر آن ترس ماندی در ذهنم نم هازیچ یاریبس  کنم،ی را فراموش م یعاد

  تینهاهورم یعیو روند طب یبه روانپزشک مراجعه کردم که او به من دارو داد و گفت نظم مغز لیدل نیاست به هم

کند و به من یم دیتشد  یو انزوا، مشکل تو را به لحاظ روح ییزندان و تنها یکه دار  یطیدچار اختالل شده و با شرا

 تی وضع ست،ین یداد اما مسئله من شخص  داد. به هر حال من نامه پزشکم را هم ارائه خواهم فرینامه عدم تحمل ک

 .است یدردناک طیسمنان واقعا شرا انییبها

ها  خبر پلمپ شدن مغازه  ایو آزار  تیو اذ یو بازداشت و زندان و انفراد یریهر روز خبر دستگ  نکهیبا اشاره به ا او

مشکل را پشت سر  نی: "االن سال هاست که ادی گو یم رسد،یها به گوش م ییو بسته شدن راه کسب و کار بها

  نکهی. اشودیجامعه ما کنترل م یاقتصاد یهامناسبت م،یگذرانیم هابتیمص نیرا با ا  مانیو هر روز عاد میگذارنیم

 یبکن یو هر کار یانجام بده یتوانینم یکار چیه  یول یدار ییتازه و توانا دهیعالمه ا کیو  یادر خانه یفکر کن

 ".محکوم به توقف باشد واقعا دشوار است

به اتهام   یریام یقاض استیدر شعبه اول دادگاه انقالب سمنان به ر  یتابستان سال جار ان،یان یاست سوسن تب یگفتن

 شیمحکوم شده است. او پ ییبها  انتیمدارک و اسناد مرتبط با د هیو ضبط کل یریحبس تعز کسالینظام به  هیعل غیتبل

سال را   کیبه مدت  ١٣۸٩سال  رماهیسر گذرانده و از نهم ت زرا ا ییبار تجربه بازداشت و بازجو نیچند زین نیاز ا

 .کرد یسپر نیدر زندان او

  یتظلم نامه که از سو کیاز سر گذراند و به خاطر ارسال   ١٣۸۴بار سوسن تجربه بازداشت را در سال  نینخست

شب را دربازداشت گذراند   کیشهر نوشته شده بود،  نیا یهااداره  یانیم رانیسمنان خطاب به مد ییفعاالن جامعه بها

بار سوم در   یمحکوم شد. اما برا یقیه ماه حبس تعلبه س  هپروند نیا یآزاد شد، او برا قهیوث دیآن روز به ق  یو فردا

  طیزمانه و انعکاس شرا وی و راد نژادی عل حیبار به جرم مصاحبه با مس نیباز هم بازداشت شد، ا ١٣٩٣خردادماه سال  

 .گذرانندی شهر از سر م نیشهر سمنان در ا انییکه بها یدشوار

  ونیلیم ۵0 قهیوث دیاش به قپرونده فیروز را در زندان به سر برده و پس از آن تا زمان روشن شدن تکل ۴۵مدت  او

 کسالیحکم  ی اجرا یبرا  دیمحکوم کرد که فردا با یر یحبس تعز کسالیآزاد شد، اما دادگاه سمنان او را به  یتومان

 کند. یحبسش، خود را به زندان سمنان معرف

 

 

 

 

 

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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