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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:[ ایران وایر

 [ ١٣٩۴آبان  ۴] ٢٠١۵اکتبر  ٢۶ ]تاریخ:[

 

 من ترانه، یک مادر زندانی دارم

 پرستو فاطمی  

های زندان بوده بدون حتی یک روز مرخصی، از  است از هفت سال و نیم قبل تا کنون پشت میله ١٣۴١متولد سال 

 تا امروز او بهایی است و یکی از اداره کنندگان جایگاه محفل ملی در ایران.  ١٣٨٧اردیبهشت ماه سال 

مسلکانش   ش نفر دیگر از همراهان و هم کرد به همراه شآبادی« در »هیأت یاران ایران« فعالیت می»فریبا کمال

ها در ارتباط با ازدواج، وفات و ... بهاییان ساکن در ایران فعال بودند. حاال تمامی این هیأت هفت نفره در همگی آن

 سال حبس. ٢٠زندان هستند و محکوم به تحمل 

بازداشت شده بود.   ٨۴پیش از این در سال  آبادی در ایران نبوده، او دو بار دیگراین اولین تجربه بازداشت فریبا کمال

، حکم قطعی  ٨٧روز در حبس موقت بود و در نهایت پس از بازداشت سال  ۵۶روز و بار دیگر  ٣۴بار اول به مدت 

 خود را دریافت کرد. 

ی در  های دولتای از جمله ممانعت با اشتغال به تحصیل در مدارس و دانشگاهها است با مشکالت گستردهبهاییان سال

جمهوری اسالمی ایران مواجه هستند. به همین جهت جامعه بهاییان دانشگاه مستقلی را تشکیل دادند تا امکان تحصیل  

آبادی. فارغ التحصیل همین دانشگاه است. او مدرک کارشناسی و سپس  اعضای خود را فراهم کنند. فریبا کمال

نشگاه گرفت اما هرگز مانند سایر اقشار جامعه، فرصتی  شناسی در همین داکارشناسی ارشد خود را در رشته روان 

 برابر برای اشتغال به دست نیاورد.  

هللا طایفی« ازدواج کرد. محصول این ازدواج، سه فرزند بود که امروز فقط دختر کوچک شان ها قبل با »روحاو سال 

ها است که با  سال داشتم. سال ١٣گوید: »وقتی مادر دستگیر شد. من فقط کند. ترانه می »ترانه« در ایران زندگی می

ها است که تنها که کسی بتواند به راحتی آن را درک کند ما سالکنم و این دردی نیست ندیدن و نبودن او زندگی می

 « .ایمشده

های دولتی رو به رو بوده است. »البته  های اخیر با مشکالتی مانند ممنوعیت از تحصیل در دانشگاهترانه هم طی سال 

اب رشته، با مشکل نقض ام را رسماً اعالم کردند. اما در زمان انتخمن در کنکور سراسری شرکت کردم و حتی رتبه

 مان بود.« پرونده رو به رو شدم که آن هم به خاطر باورهای مذهبی شخصی و خانوادگی

سرد نشده و هم اکنون در دانشگاه بهاییان، در رشته عمران مشغول به تحصیل  ترانه هم مانند مادر از ادامه تحصیل دل 

بینم. اما ها است که مادر را کنار خودم در خانه نمیت داند. »من مداست خودش این ادامه تحصیل را یک نبرد می

تر  هایش نزدیکشروع تحصیلم به واسطه دانشگاه آنالین یادآور این بود که مادرم هم همین مسیر را رفته تا به آرمان

هر  گویم این جا همان جایی است که او درس خوانده« لیسانس و بعد فوق لیسانسش را گرفته من شود. به خودم می 

 کنم .«روز با او زندگی می
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  ١٣ها از گوید. »گفتنش راحت نیست اما شنیدنش چرا این تنهاییهای نبودن مادرش میها و سختیترانه از دلتنگی

اند.  ای که کنار هم داشتیم هم از یادم رفته های روزمرهسالگی مرا رنج داده و حتی به مرور زمان خیلی از خاطره 

 سختی یادآوری کردن همیشه همراه من است.« دلهره این دوری و به 

او بین یک تا چهار بار در ماه، بسته به اجازه مدیریت زندان که معموال یک مالقات منظم هفتگی کابینی و یک 

های اندک ماهیانه باز هم آن  کند. در همین مالقاتمالقات حضوری ماهانه است. فرصت دیدار با مادرش را پیدا می

های  توان اتفاقات روزمره را هم بیان کرد. »مشکالت و کمبود زمان مالقاتات کوتاه است که نمیقدر فرصت مالق

حضوری و کابینی همیشه هست اما باید به این وضعیت عادت کنیم راه حل دیگری نیست. مادرم االن هفت سال و نیم  

بینم قدرت او به گذارم، میاو می  ها که خودم را جایاست که از زندان بیرون نیامده، حتی یک روز گاهی وقت

 تر از یک زن عادی است.« مراتب بیش

اش،  ها یک درد همیشگی با خود دارد. »هر دختری همیشه یکی از بهترین مشاوران زندگیترانه حاال بعد از این سال 

مشورت کردن با ام فرصت های زندگیترین سالمادرش است. من هیچ وقت در این سال ها و درحقیقت . در این مهم

 دهند با مادرشان داشته باشند را هم نداشتم.«  مادرم برای تمام مسایلی که دخترها ترجیح می

برادر ترانه. تنها یک هفته قبل از آخرین بازداشت مادرش در خارج از ایران ازدواج کرد او از حضور مادر و  

ها است که حتی برای یک ارتباط روم بود. او سال الخروج بودن آنها محپدرش در مراسم ازدواج خود به علت ممنوع

تلفنی ساده با مادرش در زندان با مشکل و ممانعت روبه رو شده تا جایی که گاهی چندین ماه اجازه برقراری تماس به  

 دادند. ها نمیآن 

های کابینی به مادرم بگویم در این حد  های ساده برادرم را در مالقاتها مجبور هستم پیغام»گاهی وقت :گویدترانه می

 که بگویم حال برادرمان خوب است.«

آبادی امکان تماس تلفنی با دخترش در آن روزها،  تر ترانه در طول این ایام باردار شد به فریبا کمالخواهر بزرگ

اش متولد شد. به او ابالغ کردند که حتی اجازه نخواهد داشت با ادند. فردای روزی که نوهحتی در روز زایمان را ند

دخترش در تماس باشد وقتی هم دخترش مدتی بعد از زایمان با فرزندش به ایران آمد تا مادرش فرزند تازه متولد شده 

 را در زندان ببینند باز هم با این مالقات مخالفت شد. 

دهند  معموال به زندانیانی که وابستگان خارج از کشور دارند. اجازه تماس تلفنی ماهی یک بار را میگوید: »ترانه می

 گوید در این چند ماه اخیر ظاهراً رفتارها تغییرات مثبتی داشته است.« البته مادرم می 

های زندان رها شود.  ت میله سال و نیم باقی مانده و این یعنی وقتی مادر از پش ١٢آبادی هنوز از محکومیت فریبا کمال

 ساله شده است.  ٣٣ترانه 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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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