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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[

 

 ]برگرفته از سایت:[ خبرگزاری فارس

 ۱۳۹۲فروردین  ۲۰]تاریخ:[ 

 

 مطرح شد وگوییطی گفت

 در بند زنان« بهایی، منافق و الییک»فائزه هاشمی با دوستان « تجربه بسیار قشنگ»

 .است های بزرگ در زندان سپری کردهنامد که تجربه بسیار قشنگی را با انسانفائزه هاشمی، خود را شیر زنی می

ای وگویی با روزنامه زنجیرهطی گفت فائزه هاشمی، خبرگزاری فارس، به گزارش خبرنگار سرویس فضای مجازی

بهار، نکات "قابل تاملی" را در خصوص دوران حبس خود در زندان اوین بیان کرده و گفته است که نگرانی برای 

 .بازگشت مجدد به زندان ندارد

ایی بهایی، هخانم" هایی که به گفته فائزه هاشمی،بندینامد؛ هممی "دوستان خود" هایش رابندیوگو، هموی در این گفت

های سبز و تعدادی از سازمان مجاهدین، دو خانم مسیحی، دو نفر از گروه مادران عزادار پارک الله، تعدادی بچه

 .اندبوده "خبرنگار و یک خانم عراقی و چند نفری هم الییک و چپ

 در زندان سپری کرده "های بزرگانسان" را با "قشنگی تجربه بسیار" نامد کهمی "شیر زنی" فائزه هاشمی، خود را

 .است

دارد؛ فائزه که سمت جدیدی  "دوست" کند و شدیدا آن رامی "افتخار" در زنگی خود "نقطه عطف" همچنین وی به این

گوید؛ جلساتی که با اعتراض بندانش میرا نیز در زندان از آن خود کرده است، از جلسات تحلیل سیاسی خود و هم

 .پدر مواجه شده است

 :خوانیدوگو را در ادامه میز این گفتبخشی ا

بودن دلخوشی ندارد، اما معموال کسی از زندانی :در پاسخ به سوال خبرنگار این روزنامه مبنی بر اینکه فائزه هاشمی

 :گویدمی سوال اینجاست که چه اصراری داشتید داخل زندان بمانید؟

ام نباشد و صورت کامل بگذرانم و هیچ منتی بر من و خانوادهبهماه محکومیت خود را خواستم همه ششکه میاول این

 .دادم سال تحویل را در جمع دوستانم در زندان باشمکه ترجیح میباعث سوءاستفاده دیگران نشود؛ نکته دوم این

تفاوت بود. سال کنار خانواده بودم، اما شرایط جدید مهای سال هنگام تحویلچون زندان یک تجربه جدید بود. من سال

 .های زن باشمدوست داشتم کنار دیگر زندانی

خواستم از آن فضا جدا بودن و دوری از نزدیکان وضعیت خاصی است و نمیسبب تنهاآنجا سال تحویل برای همه به

 .شوم

جاهدین، دو هایی بهایی، تعدادی از سازمان متعدادی از خانم کند:های خود را اینگونه معرفی میبندیهم وی در ادامه

های سبز و خبرنگار و یک خانم عراقی و چند خانم مسیحی، دو نفر از گروه مادران عزادار پارک الله، تعدادی بچه

 .نفری هم الییک و چپ

های گوید: خیلی خوب بود. تجربه بسیار قشنگی بود، انسانفائزه هاشمی در خصوص دوران محکومیتش در زندان می

بهایی بود. آنجا فضایی ایجاد شده که گرانها و... تجربه شدم، روابط و فضای بین زندانی ها آشنابزرگی که با آن
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های ها بحرانکردند، نه، اتفاقا با آنها یا ماموران کار خاصی میکه زندانبانماحصل خود زندانیان است؛ نه این

عطف در زندگی من به شمار یک نقطهبسیاری داشتیم ولی فضا و شرایط زندان برایم تجربه بسیار مهمی بود و 

 .کنم و بسیار هم آن را دوست دارمرود که به آن افتخار میمی

بند است. آنجا شود سه ماه وکیلگوید: قانون آنجا این است که هر کس انتخاب میوی در ادامه، از سمت جدیدش می

عنوان جایگزین انتخاب شود ند که یک نفر بهبند بود به مرخصی رفت. همان شب انتخابات گذاشتخانم منیژه که وکیل

دهند. خواهند رای میها به هر کس که میشود و زندانیطور است که کسی نامزد نمیتا او بازگردد. رسم آنجا این

 بندی را به او تحویل دادم و گفتم که شما خودتان ادامه دهید، امااکثریت به من رای دادند. خانم منیژه که بازگشت وکیل

روز قبل از ۱۰بند انتخاب شدم که تا عنوان وکیلدوره او که تمام شد و انتخابات را برگزار کردند، دوباره من به

 .بند بودمآزادی هم وکیل

شب وارد بند شدم. زندانیان شوکه شده بودند. باور گوید: نیمهفائزه هاشمی درباره لحظه ورودش به زندان می

دو ساعت را نیز در زندان ببینند. استقبال گرم و صمیمانه بود. کل بند بیدار شدند و یکی کردند که فائزه هاشمینمی

 .گپ زدیم. انتظار این بود زود آزاد شوم و این اواخر نگران بودند که آیا آزاد خواهم شد یا نه

که باالیی بود. در حین ایندهد: روابط کامال دوستانه بود. در غم و شادی هم شریک بودند. تعامل در حد وی ادامه می

سبب روابط و عقاید و افکار خودش را داشت. در زندان به گذاشتند هر کسیبه عقیده و آرای یکدیگر احترام می همگی

 .حاکم بود، چیزی که تحقق آن در جامعه آرزوی همه است تعامل زندانیان دموکراسی

کردیم. را داشتیم. جلسات تحلیل خبر و امور سیاسی برگزار میها طور آزاد این بحثهای مختلف و هم بهبه مناسبت

وگو در جریان بود و کردیم. همیشه گفتشد و روی آن بحث میبیان می راحتیاگر نقدی به افکار یک دیگر داشتیم به

 .ها روابط دوستانه حاکم بودوگودر کنار این گفت

بود و وضعیت زندان را  پرسیگوید: بیشتر احوالمی با خود میهللا هاشفائزه هاشمی، همچنین درباره مالقات آیت

گویم یا چرا روابط های آن طرف را منتقل کرد که چرا به مجاهدین، منافقین نمیبرایش توضیح دادم. بابا نیز گله

 .ها دارمخوبی مثال با مجاهدین و بهایی

تر هایم راسخدانستم، در پیگیری آرمانمجرم نمیگوید: چون خودم را وی درخصوص تادیب شدن خود در زندان می

 .که نگرانی برای بازگشت به زندان ندارمام؛ ضمن اینشده

 .دهتنها شیرزن این خانوانه دانم، ولیکند: خود را شیرزن میوگو تاکید میفائزه هاشمی در پایان این گفت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید[
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