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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[

 

 ما زنان ]برگرفته از سایت:[ 

 ١٣٩٠اردیبهشت ]تاریخ:[ 

 

 ساله  ۷١ ییبها یرنجنامه همسر زندان دلنوشته و نیدوم

در شهر تنکابن   ریکه سه شنبه هفته قبل با پابند و زنج یساکن سار ییساله بها ۷١گلپور، شهروند   رزایهللا م هیوج

جهت اخذ اعترافات   ییبرد. که در هنگام بازجو یشهر بسر م نیزندان ا یها یگردانده شد، هم اکنون در بند اعدام

  یپرونده و مسئوالن زندان، در روز ها انیاست.بازجو همورد ضرب و شتم قرار گرفت ییبها یزندان  نیا ن،یدروغ

 .اندممانعت به عمل آورده  ساله،  ۷١ یزندان نیقلب ا یگذشته از مصرف داروها

 نامه نیرا خطاب به او نوشته است که متن ا  یگلپور نامه ا رزایهللا م هیوج همسر

****** 

در شهر تنکابن   ریکه سه شنبه هفته قبل با پابند و زنج یساکن سار ییساله بها ۷١گلپور، شهروند   رزایهللا م هیوج

جهت اخذ اعترافات   ییبرد که در هنگام بازجو یشهر بسر م نیزندان ا یها یگردانده شد، هم اکنون در بند اعدام

  یپس از بازداشت در ستاد خبر ییشهروند بها نیمورد ضرب و شتم قرار گرفته است.ا ییبها یزندان  نیا ن،یدروغ

 .زندان منتقل شده است نیا نهیو سپس به قرنط ییبه بازداشتگاه کچو ،یوزارت اطالعات در شهرستان سار

مورد ضرب و شتم قرار گرفته   دایپا و َسر شد یهیپرونده از ناح یبازجو یگلپور از سو رزایگزارش منابع آگاه، م به

 .اعتراف، تحت فشار قرار دارد یو برا

ممانعت به  ساله،  ۷١ یزندان ن یقلب ا یپرونده و مسئوالن زندان، در شش روز گذشته از مصرف داروها انیبازجو

 .اندعمل آورده 

 است، ریرح زنامه به ش نیرا خطاب به او نوشته است که متن ا  یگلپور نامه ا رزایهللا م هیوج همسر

 د یمرا که پاش دربند کن گفتند

 دل است پام در بند چه سود؟ وانهید

 ( موالنا)

تو   یها و من دربند دور ی. تو در بند اعدامکترمی! از تو به ظاهر دور و در قلبم از هر زمان به تو نزدزمیعز همسر

 نیو محکوم  نیقاتل یغافل از آنکه حت ،ییها حبس کرده اند تا از ترس لب به سخن بگشا یگرفتارم. تو را در بند اعدام

 زیبه تو لگد بزند و سرت را بر م ردیپذ یبازجوست که م نهیدارند و تنها قلب پرک یحرمت تو را نگه م زیبه اعدام ن

 <>.خواهد جان از سرت به در آرد یم ییبکوبد و چنان فشار دهد که گو

از  چگاهیکه ه یکنند، اما با نگاه پر مهرت و لبخند  رتیکه تحق یفوالد یریشهر گرداندند. با پابند و زنج را در تو

همه دادخواهان   یکنند، اما آبرو تیآبرو یخواستند ب ی. م یدر شهر افنکند یشود، ولوله مهر و دوست یلبانت جدا نم

 یسخن م یرمردی پ ِیمردیشهر از استقامت و پا ی. اهال یدر شهر گشت دنی. شهره عشق ورزیمرز و بوم شد نیا

مهر   بندیبسته اند ، من پا تیبه پا نیبود. اگر پابند فوالد  شیبازجو یو هتاک یحرمت یکه نگاه نافذش پاسخ به ب ند،یگو

 .ام  افتهیتوام. اگر او تو را در شهر گردانده و شهر آشوب خوانده است، من در شهر دلت آرام 
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را  دتیسف یکه حرمت مو ییبازجو کاشی. اینظام کرده ا هیعل غیبه تو گفته اند که تبل ییخوبم! در بازجو محبوب

  غیکند. اوست که نه تنها تبل ینظام م هیعل غیاش، اوست که تبل یقانون ریغ یکرد که با کارها ینگاه نداشت درک م

کند. اوست که با  یم ییبها انتید غیکند، تبل یرا م ارید  نیامردم  یشده شهروند عیحقوق ضا غیکند، تبل ینظام م هیعل

مرز و بوم   نیرا درا یاسیو س یدتیعق  انیاز زندان یاریبس یگناه یب غیاز تو، تبل نیگرفتن اعتراف دورغ یتالش برا

  یاساسکه طبق قانون  شیکند. اوست که شکنجه ها ی مجرم بودنش را م غی. اوست که تبلدینما یبه همه اهل عالم م

ساله چه   کیهفتاد و  ی رمردیکند که پ یم جادیسوال را در ذهن هزاران هموطنم ا نیمستوجب مجازات است، ا رانیا

هراسد و خود حکم بر شکنجه و  یم ییدر دادگاه صالحه قضا یو یاز حضور قانون  شیتوانسته بکند، که بازجو یم

 کند؟ یم تشیآزار و اذ

  ریکه مانند سا شیسال پ یهمان س ،ینظام کن هیعل غیتبل یخواست ی! آخر اگر میکن  ینظام م هیعل غیتبل ندیگو یم

اخراج   -یمعلم یعنی –ات  یاز شغل فرهنگ  یو بعد از انقالب فرهنگ  یمشغول به کار بود یدولت ریکه در دوا انییبها

توانست   یم یکاریدر اثر ب یاقتصاد  یو فشارها یداشت یکه شور جوان. چطور آندم یکرد ینظام م هیعل غیتبل یشد

و حال که   ینمود یاحترام تظلم و دادخواه تیو در نها یو تنها از طرق قانون ینظام نکرد هیعل غیکند، تبل نتی خشمگ 

  ؟یاختنظام برافر  هیعل عیَعلم تبل ،یبه آرامش دار ازیو با کهولت سن ن یشد دهیروزگار چون پوالد آبد یها یسخت ریز

  یبرخ ی.” در برابر سال ها جفادی. اگر جفا کنند، وفا کندیفرموده اند ” اگر زهر دهند، شهد ده میموال یگفت یم

پاسخ سال ها  نگونهیاطالعات ا یبازجو ،یاسالم یجمهور نیاز قوان تیسال تبع ۷١و پس از   یستمکاران، وفا کرد

 دهد؟  یو قانون مدار تو را م یرفتار انسان

سرت   یریاعتراف گ  یبرا دیبا ایآ – ینکرده ا نیچن چگاهیکه ه – ینظام کرده باش هیعل غیکه تبل میری! گنمی مهربانتر

و لنگ  یشلگد بزنند که در مالقات توان درست راه رفتن نداشته با تیبه پا یبه گونه ا دیبا ایبکوبند؟ آ زیرا به م

از آنکه در دادگاه   شیپ دیبا ایآ – ینکرده ا نیچن چگاهیکه ه – یشنظام کرده با هیعل غیتبل میریگ ؟یلنگان راه رو

که   یکسان انیکنند؟ در م یها نگه دار  یو اتهامت اثبات شود، تو را در زندان آنهم در بند اعدام یصالحه محاکمه شو

به فاجعه   دست ینیتعصب د ایو  عی، تطم  کیندارند و به گمان باطل بازجو ممکن است در اثر تحر یبه زندگ یدیام

 .داد یخواه  شانیگفت و درس عشق به ا یخواه دیآنها از ام یدانند که تو برا یبزنند؟ اما نم گرید یا

  ییقضا نیمن که بارها به مسئول – ینکرده ا نیچن چگاهیکه ه – ینظام کرده باش هیعل غیاگر تبل یخوبم! حت همسر

 تیباز شدن رگ قلبت برا یاما رگ قلبت باز نشد و دکتر برا ،یکرد یگراف ویاز بازداشتت آنژ شیگفته بودم که پ

را به دستت  تیهفته از بازداشتت داروها کیگذشت  ز. چرا بعد ایگذران یکرد و دوران نقاحتت را م زیدارو تجو

که تحت  یدرحال یکن  یرا مصرف م تیو داروها یبه دروغ به ما گفته شد که در سالمت کامل هست نرساندند؟ چرا 

برخوردار  نینظام است از حقوق متهم هیعل غیکه متهم به تبل یکس ایآ ؟ینداشت تیبه داروها یو دسترس یشکنجه بود

 ست؟ ین

  نیکه با شما کارزار در د یفرمود :”خدا شما را از کسان شیاسالم هزار و چهار صد سال پ امبریپ م؟یرو یکجا م به

که خداوند دادگران را   دیقسط برقرار کن شانیا انیکند. در م ینم یکنند، نه یاز بالدتان اخراج نم ایکنند و  ینم

مسلمانان داده   ریدر قبال غ یدستور به رافت اسالم یاسالم یجهمور یاساس در قانون اساس  نیدوست دارد؟” و بر ا

را از بالدش   یچه کس ؟یگشته ا ییجفا نیکه مستوجب چن یا دهیقهر کش ریتو بر کدام مسلمان شمش ایشده است. آ

  دصفرآبا یما درروستا گانی سواالت تنها همسا نیو به حبس افکنده ؟ به ا یرانده شد تیاز روستا نیکه چن یرانده ا

جفا چگونه  نی. آخر از اندی توانند پاسخ گو یات بوده اند م یو بردبار یسالها شاهد صبور نیهمه ا ی که در ط یسار

اطالعات چگونه  یمسلمانان است؟ بازجو ریبا غ ینشانه رافت اسالم یرفتار نیچن ایاستباط نمود؟ آ  یتوان دادگر یم

 دهد؟ یبا حق نسبت م یخود را به خدا و دوست

گذراند، دور   یرا م قی را که هنوز جرمش اثبات نشده و مراحل تحق  یدهد کس یاجازه م یقانون اساس  ی! کجازمیعز

است که   انیاغیو  انیمجازات طاغ نیگفت ا د،یخبر را شن نیاستان که ا ییاز مراجع قضا یک یشهر با پا بند بگردانند؟ 

گفت باز هم با   یم دیخود را مطرح کنند و با تاک  تیو شکا نندیبب ابانیدارند، متهم را در خ تیشکا یکه از و ی افراد

نه  ،یبر همگان اعالم کنند. حال آنکه تو نه شرور بود نیسوار برماش  دیرا ببرند، بلکه با یمجرم نیچن دینبا  ادهیپ یپا

است. مانند   یشیو تنها جرم تو دگر اند یهست یی. تو بهای و نه باغ یاغ ی، نه  یاالرض، نه قاتل، نه طاغ یمفسد ف

تو که   ،یاگر شرور بود یعامالن تعصب دربند ظلم اند. حت یتوسط برخ ریمس نیاز هموطنانت که درا گرید یاریبس
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غربت   اریشناسد که بخواهد از تو در د یتو را در تنکابن م یچه کس ،یهست یصفرآباد در سار  یکن روستاسا

 ست؟ ا نیا یهمانوازیرا! که رسم م یراست د؟ینما تیشکا

مجلس وعظ  ون،یخواهد. تو در کدام ترب یابزار خود را م غیدانند تبل ی! اما نمینظام کرده ا هیعل غیکه تبل ندیگو یم

است  نیمنظورشان ا ایآ  ؟ینظام سخن گفته ا هیبر عل یگرید یو هررسانه  تیماهواره، سا ون،یزیتلو و،یراد ،یعموم

  کایام شما جاسوس امر دهیپرسند که شن یاز ما م یمذهب  نیصبمتع کیهموطنان مسلمان ما که بر اثر تحر یکه وقت

پرسد که   یاز من م یشرمسار تیدر نها ییآشنا یوقت م؟یریو اساس را بپذ هیپا یاتهام ب نیو ا میسکوت کن د؟یهست

دروغ   نیخوب خود ا رم؟ یرا بپذ یحرمت یب نیکنند، دم مزنم و ا یخواهر و برادر با هم ازدواج م انییاست بها  دهیشن

خود   یذهن یبه مردم دستور دهند که سکوت کنند و در تضادها ایتا مردم سوال نکنند و  ند،یها را در رسانه ها نگو

 .بمانند یباق انییو اعمال درست و پاک بها یدولت ینادرست رسانه ها یداده ها انیم

که  یکنم و عاشقانه دوستت دارم. محبت یمشترکمان به تو افتخار م یاز هر لحظه از دوران زندگ شیمهربانم! ب همسر

بار تهمت و   ریکنم که با کهولت سن ز یشناسد و نه زمان. به تو افتخار م یشود. نه سن م یهر لحظه فروزان تر م

و عشق به پروردگار و  یستیعاشقانه ز تیزندگ ی ها هلحظ نیکنم که در سخت تر ی. به تو افتخار میدروغ نرفت

که بتوان هر دم   ستیمانند لباس ن دهیکه عق ینشان داد رایکنم ز ی. به تو افتخار میرا در عمل نشان داد کتایمحبوب  

کنم و درد فراقت را   یطلب صبر و استقامت م تیگذشت. برا یو درست یبا شکنجه از راست ریز ایعوض کرد و 

  تییو رها میریرا جشن گ گناهانیهمه ب یتو، آزاد یدر کنار آزاد  گریکه بار د دیبدان ام رم،یپذ یچون شهد عشق م

 .باشد یجهانتاب برابر دیو خورش یسمان دادگرآ  یبه سو یروزنه ا

 !روح پاکت یفدا

 یناشر هیوج

 ٩٠ بهشتیدرگزارشگران حقوق بشر ا تهی کم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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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