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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[

 

   انیاد روانیدفاع از حقوق پ تهیکم]برگرفته از سایت:[ 

 ١٣٩۴بهمن  ٢۴]تاریخ:[ 

 

 یسال صعود همسرش فرشته سبحان نیچهارم یاز زندان برا انیمیرح وانینامه ک

 از عالم ملکوت به عالم ناسوت  یانامه

 .سمیبنو  تیدوست دارم به زبان خودم برا یبا خبر ول گذردی چه مو از هر آن  یچند در عالم باال به ما ناظر هر

گذشت زمان،   ینمود برا نیترکه چندان آسان هم نگذشت. مهم یچهارسال گذرد،یسال از صعودت به عالم باال م چهار

 یو رفت یکه تو گذاشت یاز آن کودک گریاز چهارسال بزرگ شده است و د شیاز افراد ب یاریبس یکه به گواه ناستیژ

 ندی بی را م گرانید فهمد،یاز سنش م شیب دهیبه بلوغ رس هاست ک ی. دخترستین یو من گذاشتم و به زندان آمدم، خبر

. هنوز هم مانند دوره زدیدر درون بر ایخود حل کند و  ای گرانیبه د انیبدون ب االمکانیرا حت لشیمسا  کندیم یو سع

گر  دانندیمن و مامان م هیشب یتو و بعض هیشب یاتفاق نظر وجود ندارد بعض اشیدر مورد چهره ظاهر اش،یکودک

  یتوست. از کسان هیها و ادا و اطوارش در اکثر موارد شبژست یاست ول ترهیبه ما شب اشی ظاهر یچه اکنون چهره

 .نندیبی تو را در او م ینوجوان ژهیوکه تو و به  دمیشن

ها هستند درست جا هم، جزء آن  نیدر ا امیبنددر گرکان که همسران سه نفر از دوستان هم یریحکم گروه کث اعالن

 نیچن توانستیکه م تانیهاتیو در ادامه فعال تانیریگبعد از دست ایکه “آ نایپس از سوال ژ یدر زمان کوتاه

 .ختیجند ساله برانگ  نیبه تامل در ا شیاز پ شید؟” مرا بیداشته باشد، به من فکر کرده بود  یرا هم در پ یعواقب

دشوار  اریبس میبرا ند یکه هم زمان پدر و مادر خود را در کنارخودش نب یفرزند یحت  ایکودک، نوجوان و  تصور

 کنم،یم سهیرا مقا  ٩0و   8٣  یدر سال ها ٢0٩بازداشت در بند  امیا ی. وقتکندیم  یرا تداع نیو آرت نایاست و ژ

  ٩0که در سال  یو با وجود رونیب نایو ژ یجا بود آن که تو هم در  یدشوارتر بود زمان  8٣که چه قدر سال   نمیبیم

 .تر آن دوران را گذراندمتو مجدداً عود کرده بود من راحت یماریب

احضار من به دادسرا و   ی تو و بالفاصله پس از صعودت ماجراها یماریا شدت بکامران و فاران هم زمان شد ب دادگاه

پس از اتمام امتحاناتش به سفر رفته، صبح   نایژ ٩١خرداد   ٣١.  یدادگاه و اعالم حکم بدو یدفاع و برگزار نیآخر

از  دیگو یمامان م کنمیو درب را باز م رسمیمان ممنزل سومکه به طبقه  نیبه محض ا رمیگیکارنامه او را م رومیم

“به او  کنندیم دیو تاک رمیام حکمم را بگ اند که چرا نرفته گذارم بوده زنگ زده قهیکه وث رجیدادگاه انقالب به عمو ا

 .”دیا یامروز ب نیهم دییبگو 

حکم صادر   عیخرداد دادگاهم بوده است، جه قدر سر ٢١ میگوی . با خود مرومیم نمیبنش یالحظه  یکه حت نیا بدون

شعبه که تالش  یکه حکم چه خواهد بود؟ منش کنمیفکر م نیدر آن وجود دارد!! درتمام راه به ا یلیشده و جه تعج

  یهم کار کرد  یو در علم یهست ییهم گفتم که اگر بها  گاهقبل از داد دیگوی را نشان دهد م متشیدر ظاهر صم کندیم

پنج سال. درخواست متن حکم را  دیگویچند سال م  پرسمینظر بشکند. م دیدر تجد  دی. حاال شادهدیاج آقا حکم مح

. سمیوتا الاقل متن کامل حکم را بخوانم و بن خواهمیامضاء کن که حکم ابالغ شد. م ایامکان ندارد ب دیگویم کنمیم

صبر کنم از سفر  ایامروز و  نیهم میبگو یک   کنمیفکر م نایفقط به ژ سمینویکه م ی. در تمام زمان ردیپذیباالخره م

نگارش  ن یکه در ح یدارد به طور  یقابل توجه ییو انشا یمتن حکم اشکاالت دستور م؟یگونه بگوبرگردد و تازه چه

 نه؟  ای اماشتباه خوانده نمیتا بب  گردمیچندبار بر م
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طول  یترشیو زمان ب دهمیم ینوبتم را به نفر بعد دخندانیپل س ریکه ز یندارم به طور یابرگشت عجله  یبرا

از   یزی. همان شب عزمیاز سفر به او بگو نایبعد از بازگشت ژ رمیگیم میتصم یپر شود درتاکس یتا تاکس کشدیم

و  کنمیو محبت را حس م ینگران ت،یم یصم نهادششی پ دربرو”  رانیو از ا ریرا بگ  نا ی “دست ژ کندیم نهادشیاقوام پ

 دیبخش  تینیدر ذهنم وجود داشته و طبعاً در آن لحظات هم وجود داشت ع 6٣که گاه از سال   یحرفش تعارض

 یام بلکه تمام تالشم برامرتکب نشده یاست که نه تنها کار خالف نیبه ا یطرفش باور و اعتقاد قلب کیکه  یتعارض

افراد و پرداختن به   نیارتباط مناسب ب جادیخانواده، ا انیجوانان محروم از آن و استحکام بن یبرا لیصتح انامک  جادیا

از حقوق همه   هنمیو حق دارم در م امی رانیکه ا نیآموزش و ارتباط، بوده است، عالوه بر ا یعنی  رییتنها راه تغ 

  یکه با تو برا یعهد یفایبودن و ا نایدر کنار ژ زا تی تصور زندان و محروم گرشی شهروندان بهره ببرم و طرف د

پس   6٣رفتن که الاقل از سال  ایاو است. ماندن و  ییو کمک به رشد و شکوفا تیدر ترب یبستم و سع ایژن ینگهدار

و  مانمیم ستیچندان دشوار ن میام. پس تصمام و هر بار ماندن را انتخاب کردهاز شهادت بابا بارها به آن فکر کرده

است   یهمان موضوع نیا کنمیبر ظلم وارده م یحداقل جلب نظر افکار عموم ایشکستن حکم و  یتمام تالشم را برا

تان در سال  بعد از بازداشت ایبود ا دهیبدهم. او پرس حیبه او توض نایپاسخ به سوال ژ یکردم برا یکه ماه گذشته سع

 د؟ یبه من فکر کرد 8٣

»به نام   لم یف دنیپس از د یحت میو با هم حرف زد می و …. به او گفتم که بارها به تو فکر کرد دینرفت رانیاز ا چرا

و  میبمان رانیدر ا می ریبگ  میتصم نایژ یجا میما حق دار ایآ دمیاز مامان )تو( پرس میآمد رونیب نمایاز س یپدر« وقت

باور ماست و چون تو در  نیکه ا میدیرس جهینت نیبه ا  مشورت. پس از میانتخاب کن یرا در زندگ یریمس نیچن

  ریو مس یکه خودت به بلوغ برس یتا زمان یهم راه ما هست ریمس ن یدر ا ،یاآمده ایبه دن  یاعتقاد نیبا چن یاخانواده

  میکه بتوان یدنبو ینه؟ در آن زمان در سن ایو  یبمان رانینه، ا  ای یبمان ییبها یو بخواه یرا انتخاب کن اتیزندگ

 .میو با تو مشورت کن  میبگذار انیئله را با تو در ممس

 .چندان منصفانه نبوده باشد دیشا یدرست بوده است ول میکه آن تصم میکن یو م میفکر کرد ما

چون   رفتیپاسخ را پذ نایتو شد. “فکر کنم ژ یاز جبر زندگ یبخش یو به نوع یدر آن زمان حق انتخاب نداشت چون

  نانی. به او گفتم با اطمرمیرا بگ  میتصم نیهم دیاو هم گفت شا ؟یکنیچه م یما باش  تیاگر تو االن درموقع دمیپرس

  یاثبت نام تو در مدرسه  میکاهش تبعات آن به کار برد یمان را براتالش تیو نها میکه به تو فکر کرد میگویم

که بتواند به آرامش و رشد تو   ییهافرصت جادیبا تو بودن و ا یبرا ترشیکار من، اختصاص وقت ب رییمتفاوت، تغ 

 ذهنشها که به نظرم مدت نایرا نکرده باشند. پرسش ژ یفکر نیچن یبعض دیکه شا دانمی را هم م نیو البته ا انجامدیب

نوشتم باالخره حاضر به طرح آن شده بود،   تینامه برا ن یا یکه در ابتدا ییهایژگی را مشغول کرده بود و با تمام و

گر شدت بود. چون از اعماق وجودش برآمده و نشان ندیتمام افکار و احساساتم، خوشا دنیبه چالش کش رغمی عل

که   کنمیم نشی تحس ابدی نانی و بخواهد اطم فتدیب شکمدت متحمل شده و باعث شده به  نیاست که در ا یفشار

 .گذارد یم انیرا در م شیدهایترد

  ٩١و   ٩0 یهاباعث شد که حاال خودم به سال  گرید یزان یعز  یپرسش و احتمال تکرار آن برا نیا شیوبکم یزمان هم

 .کنم ینیوعمل کرد خودم را بازب عیبازگردم و وقا

  نیو معلم که در چن یجذبان ،یفهندژ، سنا ،یکاشان یهاتصور خانواده  یدوران نکرده ول نیاز ا یتا کنون پرسش نایژ

  یرا به خاطر آورم و به نوع امیکند مرا بر آن داشت تا آن ا دایپ  رییتغ رشانیکه مس دوارمیاند و امقرار گرفته  یریمس

 .کنم انیها را هم صادقانه باحساسات پشت آن  مان،یزندگ عیوقا زا یثبت کنم و تالش کنم تا عالوه بر ثبت بخش

نظر و در   دیتظلم و تجد یبرا ییهابکنم؟ به راه توانمیچه م  کردمیهمان روز که حکم به من ابالغ شد دائماً فکر م از

 نایژ ژهیهمه و به و یدوران برا نیتر اگذران راحت یبرا ییهابود به راه  ادیکه احتمالش هم ز تیصورت عدم موفق

و   هایباره تمام دل نگران کیحکم بازداشت شد و به  یاجرا  یرا ماه فاران هم ب کیتر از . در کم کردمیفکر م

 .مضاعف شد میهادغدغه 

آن   نایژ یفاران برا یر یگ. ضربه دست میکردیم یبه طور کامل با هم زندگ گریبود و د وستهیپ نایهم به ژ نیآرت حاال

نداشت و من هنوز پس از چهارسال   یواکنش چندان نیکه آرت یبود، در حال دیشد اری هم پنج ماه پس از صعود تو بس

و تمام عواطف و   یچنان عمل کرد. بازتاب غم، رنج، نگران نگونه آو چه دیشیاندی او در آن زمان چه م دانمینم
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وارده را   جانیتالش کردم شدت ه قیطر نینوشتم. به ا ست”یبه نام “آسمان هم گر یادداشتیآن شب را در  یهااحساس

شد.   ردحکم و احضار به زندان وا دییروز، با خبر تا 50هم با فاصله  یینها کم کنم و ضربه  گرانیشدن با د میبا سه

“از   ادداشتیآن شب در  یهامهی. نفشاردی چنان قلبم را ماحکام هم  یبعد از تلفن اجرا  وریشهر ١٣بعدازظهر  یادآوری

کوه م خیتار از دوستان به سرعت   یبه کمک بعض ادداشتی نیشدم. ا میسه گرانیرا با د صالمی غم و است کنم”یش 

 یاریبس یدلمحبت و هم ت،یبود و منجر شد تا حما نی باالتر تیسا ادداشتی نیترندهییروز پرب  کیمنتشر شد و حدود 

کنم و باعث شد عالوه بر   افتیرا در شناختمیو جه نم شناختم ی که م یو خارج چه کسان رانیدر ا فیشر یهااز انسان 

 .هم پشت گرم باشم گرید یاریبس یبانیو پشت  تیحق به حما دییتا

شد و با سرعت من متناسب نبود. در  یط ییاستثنا یو به نوع عیسر اریحکم در مورد من بس ی دادگاه تا اجرا ندیفرا

دوست خواستم هرکدام    میتا شبنم و نس لیفام یخاطره و نوا وا،یو کمک بطلبم. از ش زمیکردم برنامه بر یآن مدت سع

را با   شانیخانواده و در کل زندگ ،یوقت، انرژ مندانهسخاوتو  مانهیصم گرید یهای لیو چه خ نانیکنند. چه ا یکار

مان خانه  زنگ زد و به رازیاز ش یشناسرشته روان  انیجواز دانش یک یکه  آورمیم ادیبه  یشدند. هنوز وقت میما سه

گونه  چه  دانمیو واقعآً نم زندیها خدمت کند، اشک شوق در چشمانم حلقه مآمد، با چمدانش آمده بود تا بماند و به بچه 

هم هرگز نتوانم. ناگفته  دیافراد ابراز کنم، شا نیرا به همه ا امیقلب قیو سپاس عم یخواهم توانست مراتب قدردان

خانوده  مهیوجود مامان بوده و هست که اسطوره صبر و تحمل است که عمود خ امیپشت گرم نیترکه بزرگ داستیپ

 دهیهمه ما را به دوش کش یزندگ تی تا کنون بار مسئول 60از دهه  انیسال نیا ممان بوده است و خواهد بود و در تما

 .است

در هر   یها حتو حضانت بچه یحقوق فکر کنم به محل سکونت، رفت و آمد به مدرسه، امور زیکردم به همه چ یسع

 .دیاین  شیپ یبه دو نفر وکالت تام دادم تا مشکل نهیزم

مهر لحظه وداع و ورود به زندان را تجربه   ٩و باالخره در  رمیروز وقت اضافه بگ   ١5اصرار و تالش توانتسم  با

 نیو آرت میداشت گرید کیکه دست در کمر  نایژ یهاه قه ق  یادآوریبوده و هست.  امیتجربه زندگ نیترکردم که سخت

.  زدیری کردند، غم عالم را به دلم م شانیاز من جدا زور که دو دستش را در گردنم حلقه کرده بود و در آخر به 

تحقق آن پرداخت شده است و سهم کوچک ما در  یسال برا ١70  یکه در ط ییهانهیو هز مانی آرمان واال یادآوری

.  دمیمدت کش نیاست که در ا یبار ینیو کاسته شدن سنگ  یو آرامش نسب قیزخم عم ن یا امیآرمان باعث الت نیتحقق ا

گذر زمان و مواجهه با  یول امدهیتا حد ممکن همه جوانب کار را د کردمیکه فکر م یبا وجود یاست بدان بجال

 نایمدرسه ژ رکرد،ییتغ یمحل زندگ امد،یدرست در ن هاینیب شیاز پ یطور نبوده است و بعض نینشان داد که ا طیشرا

 .آمد شیپ یزندگ ریدر مس یراتییعوض شد. و الجرم تغ

  یداریاز قوه استقامت و پا  لیمسا نیبا طرح ا ایهستم و  فیمن ضع پنداردینامه را بخواند م نیا یاگر کس دانمینم

 کنمینداشته و ندارم. فکر م یتصور نینه، خودم چن ای انگاشتندی م نیچن یاهمان گونه که آن موقع عده کاهم،ی افراد م

خودم واضح   یبسازم و برا یترقیو عم تریارتباط قو  گرانیخودم و د با شودیباعث م امیریپذ بیابراز صادقانه آس

 .امآگاهانه انتخاب کرده بشیرا با تمام فراز و نش ریمس نیسازم که ا

دستان مرا   یاام عده ام و به راهم ادامه دادهام و بلند شدهخورده نیزم گذرانمیرا گذرانده وم یسخت ریدارم که مس باور

را نه با انکار افکار   امدهیکه برگز یریبه مس مانمیام اکرده  یرا گرفته باشم. سع یگرانیمن هم دستان د دیگرفتند و شا

و  وای، مامان، خاطره، ش نیآرت نا،یمثل ژ انمیکه اطراف ییها یو سخت اتیواقع تمانک ای و  گرانیو احساسات خودم و د

  گرانیشان با دشدن  میها و ابراز و سهآن  رشیاند. بلکه با پذاز من متحمل شده شی… به مراتب ب شانیهاخانواده

 .دهم شیافزا

به   یهایو شادمان هاتیرضا دها،یرا در کنار ام هایها و نگرانها، رنج که غم  ندگانیآ یشود برا یاهیدست ما دیشا

او  جانیتُندتُند و با ه یهاو عاشقانه به صحبت کشمیرا در آغوش م نایکه بعد از چهار هفته ژ یابکشند. لحظه  ریتصو

 کندیم یو با تمام وجودش سع دیگویم شیهای ها و شاداز غم  شوم،یم رهیخ زندیبه چشمانش که برق م کنم،یگوش م

 یهاکه متناسب با خواسته شیهاخواسته کند،یم انیرا ب  شیهاشک رم،یکوچولو تا مامان پ نیاز آرت ندیرا بب گرانید

بالم و در قلبم احساس  یدر آن لحظه به او م کند،یبه مفهوم خدمت توجه م راً یو اخ کندیرا پنهان م ستین گرنید
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 نیا میتوانستینم میاگر من و تو در کنارش بود دیکه شا رسمیحرف کامران م نیبه ا یو حت کنمیم یو شاد تیرضا

 .میاو را به عرصه شهود در آور یهاتیقالب

  یاست که زندگ نیها ذهنم را پرکند. مهم ا و ساعت کندینگرانم م یدیبعد موضوع جد یااگر لحظه ستیهم ن مهم

 .دارد  انیجر

 .کرد دیبا یهست زندگ قیتا شقا یآر یهست آر مانیهست، ا بیهست، س یمهربان ست،ین یخال یزندگ

 ات یشگ یهم داردوست

 وانیک

٩۴  /٢/  ١١۴ 

 شهر  ییرجا زندان

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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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