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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[

 

 ران یحقوق بشر در ا نیکمپ]برگرفته از سایت:[ 

 ١٣٩۶مهر  ٣]تاریخ:[ 

 

  ثابت نشد گاهچیکه ه یاتهامات ی بعد از تحمل ده سال زندان برا ییگفت وگو با مهوش ثابت، شهروند بها

  ختیرا فرو ر  یذهن  یوارهاید زندان

  ١۰ماه بعد از  وریشهر ۲۷که روز دوشنبه،  ارانیو عضو سابق گروه  رانیا ییثابت، از رهبران جامعه بها مهوش

ده سال به او منتسب   یکه ط  یگفت که هرگز اتهامات رانیحقوق بشر در ا نیسال از زندان آزاد شد در مصاحبه با کمپ

 .اتهامات ارائه نشده است ن یدال بر ا یلیلسند و مدرک و د نیترکوچک و هرگز رفتهیاند را نپذکرده

ده سال زندان   نیسنگ تی محکوم انیبا پا یماه آت ۶ یط  ران یا ارانیگروه  گریعضو د  ۶گفت که  نیثابت به کمپ خانم

 .خود آزاد خواهند شد

در   ١٣۸۶اسفند سال  ١۵ خی( در تارارانی)گروه   رانیدر ا انیجامعه بهائ یثابت، عضو سابق گروه رهبر مهوش

 دیو وح یمی نع فیعف ،یبهروز توکل ،ییرضا دیسع ،یآبادکمال بایو فر یخانجان نیمشهد بازداشت شده بود. جمال الد

در    ۸۷سال  بهشتیارد ۲۵ خیاست از تار رانیا یی گروه که اداره کننده جامعه بها نیسابق ا یگراعضاید زفهمیت

به   نیتوه ل،یاسرائ یبرا ی. آنها به جاسوسبرندیبه منازلشان در زندان به سر م یتی امن یروهایحمله همزمان ن انیجر

  ییسال زندان محکوم شده بودند. مقامات قضا ۲۰دادگاه انقالب هرکدام به  ینظام متهم و از سو هیعل غیمقدسات و تبل 

 .اندارائه نکرده یاتهامات شواهد نیدر خصوص ا چگاهیه

  رانیا ییجامعه بها یگروه رهبر ی، اعضا١٣۸٩در مرداد ماه  سهیمحمد مق یقاض استیدادگاه انقالب به ر ۲۸ شعبه

سال زندان محکوم   ستیاالرض« به ب  ینظام و رواج فساد ف هیبرعل غیبه مقدسات، تبل نیتوه ،یرا به اتهام »جاسوس

اما دادستان کل کشور حکم دادگاه  افتیسال کاهش  ١۰به  دنظریهمان سال در دادگاه تجد وریحکم در شهر نیکرد. ا

اما حکم آنها با   ١٣٩۴. در آذر ماه افتی شیسال افزا ۲۰داده و مجددا حکم به  صیتشخ عتیرا برخالف شر دنظریتجد

 .افتیسال کاهش  ١۰به  یقانون مجازات اسالم ١٣۴اعمال ماده 

از سه جرم نباشد   ش یب  یهرگاه جرائم ارتکاب ری»در جرائم موجب تعز یقانون مجازات اسالم  ١٣۴ماده  براساس

از سه جرم باشد،   شیب  یو هرگاه جرائم ارتکاب کندیاز آن جرائم حداکثر مجازات مقرر را حکم م کیهر  یدادگاه برا

از حداکثر به اضافه نصف آن تجاوز نکند،  نکهیمشروط به ا یاز حداکثر مجازات مقرر قانون شیرا ب کیمجازات هر 

  یاز علل قانون یک یاز موارد فوق فقط مجازات اشد قابل اجراء است و اگر مجازات اشد به  کی. در هر کندیم نییتع

. در هر مورد که مجازات فاقد حداقل و  شودیاجرا م یاجراء شود، مجازات اشد بعد رقابلیغ ای لیتبد ای ابدی لیتقل

از سه جرم باشد تا   شیب یو اگر جرائم ارتکاب چهارمکیاز سه جرم نباشد تا  شیب یحداکثر باشد، اگر جرائم ارتکاب

 «.شودی به اصل آن اضافه م ینصف مجازات مقرر قانون

آزاد شد. او   یسالگ  ۶۴سال زندان و در سن   ١۰ تی محکوم انیسال داشت با پا ۵۴ثابت که هنگام بازداشت   مهوش

دادگاه انقالب تبرئه  ۲۸اتهام در شعبه  ۵که از  میاتهام داشت ۷گفت: »ما  رانیحقوق بشر در ا نیبه کمپ ی آزاد پس از

که دادگاه  میسال زندان مجکوم شد ۲۰به  یرقانونیغ تیجمع  لیبا دول متخاصم و تشک  یو به اتهام همکار میشد

. یرقانونیغ تیجمع لیبا دول متخاصم تبرئه کرد و حکم ما ده سال شد به اتهام تشک یما را از اتهام همکار دنظریتجد

  تهاما نیاز ا دنظریدادگاه تجد یاست که حت نیسال. منظور من ا ۲۰اما دادستان کل کشور دوباره حکم را برگرداند به 
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. ما هرگز به مصالح  میکه ما کشورمان را دوست دار دیس یبنو کنمی. خواهش ممیریپذیو نم میرفتیتبرئه داد و ما نپذ

 خواهدی مهم است و من دلم م یلی. خدیاتهام ند نیدال بر ا یمدرک چیه یکس چیو ه میکنیو نم مینکرد  انتیکشورمان خ

چه داخل کشور و چه خارج از کشور و بازگو شود که  یعموم  ذهانخوب مطرح شود در ا یلیخ یمساله جاسوس نیا

دادگاه و بعد از   ،یبازپرس ،ییدر تمام مراحل بازجو میگویاما از خودم م  –دارم  نانیالبته همکارانم هم اطمو  –من 

وجود  ما یدال بر جاسوس یاو ادله  لیسند و مدرک و دل نیترهرگز کوچک م،یرفتیرا نپذ یاتهام نیآن هرگز چن

بود. مسلما که   رانیا یاسالم یبا دول متخاصم در مخالفت با جمهور یاتهام تحت عنوان همکار دیدانینداشت و البته م

 «.میرفتیکدام نپذ چیوقت ه چیما ه

  دایفرصت دفاع پ اد،یز  یلیخ یهاما بعد از کش و قوس یاز جلسات دادگاه، وکال یک یگفت: »در  نیثابت به کمپ خانم

اتهام را تحت   نیو ا ستادندیارادت دارم ا شانیخدمت ا ت ینهایکه ب رانیبرجسته ا لیوک  ،یعبدالفتاح سلطان  یکردند. آقا

 یعنیدلم گفتم  یمن همانجا تو-از برادران اطالعات تشکر کنم  خواهمیگفتند اوال من م  نکهیسه عنوان رد کردند. اول ا

گفتند به خاطر نامه   یسلطان یآقا -کنندیچرا دارند تشکر مدادگاه،  ینشسته بودند تو فیهم رد های اطالعات ؟یچ

 یگونه مدرک چیوزارت اطالعات، ه یفالن مندرج در صفحه فالن پرونده از اداره ضد جاسوس خیشماره فالن، تار

رهبر  یبود که طبق فتوا ن یدفاع بود. دفاع دوم ا کی  نیمهم است. ا یلینامه خ نینشد. ا دایپ نهایا یدال بر جاسوس

بود که   نی. و دفاع سوم امیستین یکشور چیکه باز کد دادند که ما در حال حاضر در حال تخاصم با ه یاسالم یجمهور

و اگر  ستیدر پرونده ن یزیچ چیبوده؟ و خب ه یبوده؟ مالقات بوده؟ چ  همکاتب ؟یبا کدام کشور؟ چه نوع ارتباط

در پرونده ما نبوده   یز یچ چیما بارها مصاحبه کردند و شهادت دادند که ه یوکال .ستیبوده چرا در پرونده ن یزیچ

 «.اتهام وجود داشت  نیدال بر ا ینه سند و مدرک میرفتینه ما پذ نیبنابرا

بوده است. او گفت:  یزندان  یتیو امن یزندان عموم ۷از  شیده سال زندان، در ب یگفت که در ط نیثابت به کمپ خانم

 دیو به نظرمان رس  میمشورت کرد رانیا ارانی ئتی»مرا احضار کرده بودند. خواسته بودند بروم مشهد و ما در ه

. اما گردمیکردم و گفتم شب برم یراحت و ساده صبح با همسرم خداحافظ یلیدارند. من خ یمساله و سوال انیآقا دیشا

دادگاه  میبرو دیاز دوستان مان که آنجا منتظر من بود گفت با یک ی. رفتم مشهد و دیبرگشتن ده سال طول کش نیا

 میرفتشان گ گانیاز همسا یک یاز  یچادر مشکل شانیکه چرا دادگاه انقالب. رفتم به همراه ا دیانقالب. من به فکرم نرس

به من داد.   یابرگه کیمنتظر بود.  یقاض کیاما تمام شده بود  ی گذشته و ساعت ادار ۲و سر کردم. ساعت  

تنها   یساعت می. رفتند و من نپرسندی از شما م ان یاست که آقا گریدو سوال د یک ی را پر کردم. گفتند  ییاطالعات ابتدا

روز در   ۸۲.  ی. منتقل شدم به اداره کل اطالعات استان خراسان رضواینشستم. دو نفر آمدند و به من گفتند همراه ما ب

اتهام کردند  میشب دادگاه انقالب و تفه  ١۰شدم و بعد منتقل کردند شبانه ساعت  ییبودم. آن روز بازجو انیبازداشت آقا

و گفتند   دندصادر کر قهی تومان وث ونیلیو ده م ییجامعه بها یدر امورات ادار ی معمول یلیمساله خ کیدرباره 

مشهد و آنجا هم اجازه   یمرا منتقل کردند به زندان عموم انیند تلفن بکنم آقاگفتم بله. اجازه نداد ؟یکن نیتام  یتوانیم

مواقع در   هیو بق م یمامور زن ندار گفتندیم نکهیا یبرا یبه زندان عموم کردندیمنتقل م یتلفن داده نشد. چند شب

 « .بودم یاداره کل استان خراسان رضو عاتاطال یبازداشتگاه سلول انفراد

بند   یانفراد یهادر سلول میشهر، دو سال و ن نیمشهد و بازداشتگاه اطالعات ا یثابت عالوه بر زندان عموم مهوش

و سپس در بند  نیشهر، دو هفته در زندان قرچک ورام ییبود. او ده ماه در زندان رجا یزندان نیزندان او  ۲۰٩

خود به   یهاییبود. خانم ثابت درباره بازجو ین زندانیسال در بند زنان زندان او ۶از  شیب و نیمتادون زندان او

جواب   شیاداره جامعه ما بود که به آن سواالت کماب  یاز چگونگ  یگفت: »سواالت درباره اطالعات کامل نیکمپ 

که شد  یمقطع کیدر  شدی شوند. هرچقدر اصرار هم اگر م یاعتقاد یهاوقت اجازه ندادم وارد بحث  چ ی. من هدادمیم

و جواب  کردمیمطلقا سکوت م امیو درباره سواالت اعتقاد دادمی ام جواب مگفتم به سواالت مربوط به اتهامیمن م

 یهااتهام زنندینم یدتیاتهام عق مای وقت مستق چیممنوع است ه دهیعق شیتفت رانیا ی. چون براساس قانون اساسدادمینم

  کنند،یم ی. البته که سعینه حول مسائل اعتقاد کنندیم میتنظ زهایکه به ناچار سواالت هم حول آن چ زنندیم یگرید

 « .وقت اجازه ندادم چیمن شخصا ه یول

خارج شد،   رانیاز ا یعباد  نیریقرار گرفتند. ش یتی امن یتحت فشارها اران،یگروه  یاعضا  گری خانم ثابت و د یوکال

  نیدر او ١٣٩۰کانون مدافعان حقوق بشر از تابستان سال   ی گروه و از اعضا نیا یاز وکال یک ی یعبدالفتاح سلطان

را ترک کرد و به کشور نروژ  رانیا ،یریدستگ  میاز ب شیپآنها چند سال  یوکال گریاست. مهناز پراکند از د یزندان
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  تیسال محروم ۲سال حبس و  ۴در دادگاه انقالب به  ١٣٩٣آنها در سال  لیوک گرید زاده،لیاسماع یپناهنده شد و هاد

  ١٣٩۴کانون محکوم شد. او در اسفند  در تشیبه خاطر فعال یاسیس یهادر احزاب و گروه تیاز حرفه وکالت و عضو

 .درگذشت یحمله قلب لیدل به

  امی کنم و چطور مراتب احترام و سپاس قلب میچطور در برابرشان تعظ دیبا دانمیگفت: »من نم نیثابت به کمپ مهوش

. فراموش زادهلیاسماع ی احترام کنم به حضور دکتر هاد یکه بروم و ادا  خواهدی فرصت دلم م نیرا ابالغ کنم. در اول

. استاد دانشگاه بود و کردیو دفاع م آمدیکوتاه نم یول شدیم ریتحقما  یهامرد بزرگ چطور در دادگاه نیکه ا کنمینم

  ی. چشم به راه آزادکردمی شان دعا م یبرا شهیزندان هم یحس احترام دارم. حس سپاس دارم تو یلیبود و خ رفتهیپذ

  یو حقوق بخش یزندگبه آنها اعطا بکند در دفاع از   شانی خدا در زندگ یهستم عزت دواریهستم و ام یعبدالفتاح سلطان

 شانیهستند برا یبندیو پا ی هم محکم و جد یلیما نداشتند مسلمانان خ یبه مسائل اعتقاد یشان. آنها کاراز هموطنان 

است، هموطن است و به عنوان   یرانیانسان است، ا یمهم بود که کس شانیاست برا یاعتقاداش چ یمهم نبود که کس

 «.شان هستمو ممنون ونیمد یلیو من خ کردندیشان دفاع مهموطنان

کرده بودند. او پس از   یاو ابراز نگران یجسمان تیگذشته نسبت به وضع یهاسال  یمهوش ثابت بارها در ط خانواده

  یلیاستخوان خ یاست. من پوک  یشیخود به خود فرسا ، یدر سلول انفراد میگفت: »دو سال و ن نیده سال زندان به کمپ

مفصل و   یاستخوان دارم. دردها یکه پوک دندیو د یمانن مرا بردند مراکز درگرفتم. آن موقع خودشا یاشرفتهیپ

که فکر  یموقع یکرد مساله استخوان و مفصل بود حت تیها مرا اذسال  نیکه در ا یزیچ نیشتریاستخوان. ب یدردها

بودم. حاال  مارستانیروز تحت الحفظ در ب ١۵منتقل شدم.  مارستانیمفصل داشته باشم به ب یکردند ممکن است شکستگ 

سالمتم چطور   تیوضع نمیشود بروم بب جادیا یهستم که منتظر هستم فرصت گرید یزهایو چ سمیبه رمات  وکمشک 

 یزیچ چیه خواهمیما نبود من نم اریدر اخت نکهینه ا کردمی مراجعه نم یلیزندان خ یها به مراکز درماناست. من سال 

در قبال دشمن اش هم   دیاما آدم با نمی بیرا دشمن نم نهای. معتقدم دشمن که البته ارم یبگ  دهیناد ایکنم  یینمااهیرا س

و من را   یشخصا آمد به بند و خانم کمال اباد یبهدار سییبار ر کی یمن بود حت اریدر اخت یمنصف باشد. امکانات

کند.  یبتواند کمک  یکه بهدار میندار یما مشکل می. گفت دیامدین ی چرا چند سال است به بهدار دیصدا کرد و از ما پرس

است که خودشان   نیمنظورم ا یول رندیبگ  یدرباره سالمت ما گزارش خواستندیم  یکسان ییحاال ممکن است جاها

نبود. حاال هم  یدرمان کاف  یبرا نیزندان او یبهدار یرا. ول ییزهایچ کی کردندیم یر یگیو پ دادندیوقت م آمدندیم

باشد   هیهرچقدر با روح یکس چیخودش را دارد ه  یهابیآس لروانپزشک مراجعه کنم. ده سا کیبه  دیبا دانمیم

 « .چطور است امتی وضع نمیبروم چکاب تا بب  دیندارم. من با یده سال زندان بودم و مشکل دیبگو تواندینم

.  ختیفرو ر وارهایبود که د نیا زیچ نیترگفت: »مهم نیثابت درباره تجربه ده سال زندان خوب به کمپ مهوش

  هیعل هاینی طرزفکرها و بدب نیا دانستیکس نم چیکه ساخته شده بود و ه ییهاسوتفاهم ی وارهایفاصله و د یوارهاید

کم نبود. باور  هایو ناباور  هامیب ها،ی. نگرانمیداشت  دمانرا در ذهن خو وارهاید نیما از کجا آمده. متقابال ما هم ا

به سلول ما آمد و ما کنار هم  یمیقد یخانواده سنت کیمحجبه از  یمذهب یلیخانم خ کی یبار وقت نیاول کردمینم

و در   دقرآن هستن یکه قار یخانم میدیخوابیو م میزدی سرمان با هم حرف م ریز م یگذاشت یپتو م کی. میدیخوابیم

نه اتفاقا من  گفتیم ، یتو ناراحت باش دیشا کنمیفکر م گفتمی به او م یدارند. وقت یمذهب یهایجلسات زنان سخنران

خودم  شیکه من ممکن بود پ  یبود کسان نطوریهم بودند که ا یگریکسان د ی لیحال هستم. بعد از آن خهم خوش یلیخ

  میگرفتی با هم، در آغوش م میکردی م یصادقانه زندگ دمیدیبعدا م یول ستندیحال نفکر کنم از بودن کنار من خوش

موهوم به نظر من  یو مرزها  وارهاید ،یذهن یوارهاید ختنیفرو ر نی. بنابرامیگفتیرا و مشکالت مان را م گریهمد

 « .دی ارز یو با همه دردش م یبا همه سخت دیمن باور کن یده سال بود و برا نیدستاورد ا نیبزرگتر

  هیروح میاست که بتوان یمعن نیو مقاومت به ا یداریپا یهاسال  نیا کردمیگفت: »من فکر م نیثابت به کمپ خانم

 ییوارهاید  میکه آرزو دار یو آنطور میتعامل کن م،یکن یزندگ میخواهیآنطور که م می. بتوانمیخودمان را خوب نگه دار

و در درون خود ما هم   یذهن وارهاید نیاز ا یو بخش مهم دندکرده بو جادیما و مردم هموطن مان ا نیب شهیکه هم

آنجا   یامر شخص یکه برا کردمیوقت فکر نم چیما گذاشته بود من ه اریفرصت را در اخت نی. زندان ازدیبود، فرو بر

اثبات خودم به   یرا داشت و برا یمعن نیا ییبها کیمن به عنوان  یتنها هستم. برا کردمینموقت فکر  چیهستم ه

 « .کنم  یآنجا خوب زندگ دیخودم با
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بودن از حرفه خود اخراج شده بود. او به   ییبها لی به دل ۵۷مدرسه بود که بعد از انقالب  ریثابت معلم و مد مهوش

به خاطر سابقه فرقه   نکهیحکم ا یمن اخراج شدم. حت یبعد از انقالب فرهنگ  یهایدر پاکساز  ۵٩گفت: »سال  نیکمپ 

 « .را داشتم یشو یاخراج م تیضاله بهائ

  ٩ یکمال آباد بایگفت: »فر نیهستند به کمپ یکه زندان ارانیسابق گروه  یاعضا گری د تی ثابت درباره وضع مهوش

 « .آزاد خواهند شد گریسال د نیدر دوم فرورد گریدر بهمن و دو نفر د  یک یدر آذر و  گرید یک ی. شودیآبان ازاد م

وسرکوب مواجه است.  تیحجم آزار واذ نیشتریاست که با ب  ران یدر ا یمذهب یهاتیاز اقل یک ی ان،ییبها جامعه

خود را انجام بدهند، ممنوع هستند و به   یبتوانند به صورت آزادانه اعمال مذهب نکهیاز ا ،یمذهب تیاقل نیا ی اعضا

 یمذهب تیاقل  نیا یشوند. اعضا یو کار محروم م سباشتغال و ک نیو همچن هیعال التیاز تحص کیستماتیس یصورت

تن از   ٩۰از  شی. در حال حاضر ببرندی د و رهبران آنها در زندان به سر ماموال خود مواجهن فیبا توق  نیهمچن

 .برندی ها به سر مدر زندان  ران یدر ا انییجامعه بها ی اعضا

که  ،یمنشور حقوق شهروند ۲۵را بارها محکوم کرده است. بر اساس ماده  رانیدر ا انییبها تیملل آزار واذ سازمان

ممنوع شده و   دیعقا ش یدارند و تفت دهیعق  یآن را امضا کرده است شهروندان آزاد ۲۰١۶در دسامبر  یحسن روحان

و  ییقضا بیتعق  ،ییقرار داد. اگر چه به اعتقاد فعاالن جامعه بها بیتحت تعق دشیبه خاطر عقا تواندیکس را نم چیه

 کرده است.  دایپ شیافزا یدولت اول حسن روحان یدر ط انییبها تیآزار واذ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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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