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ﮐﯿﺎن ﺛﺎﺑﺘﯽ – ﻃﯽ ﺳﻪ دﻫﻪ اﺧﯿﺮ ،ﻧﻈﺎم ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺮ اﯾﺮان ﻧﺸﺎن داده اﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﻔﻆ و ﺑﻘﺎی ﺧﻮد را در ﮔﺮو ﺣﺬف و ﺧﺎﻣﻮش ﮐﺮدن ﻫﺮ ﻧﻮع ﺻﺪای

ﻣﺨﺎﻟﻒ ﻣﯽداﻧﺪ و ﺑﺮای ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﻫﺮﮐﺪام از اﯾﻦ ﺻﺪاﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ )ﻣﺬﻫﺒﯽ ،ﺳﯿﺎﺳﯽ ،اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﺟﻨﺴﯽ( از روش ﺧﺎﺻﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮده اﺳﺖ.

ﮔﺮوﻫﯽ را ﻣﺤﮑﻮم ﺑﻪ ﺣﺒﺲ و ﺗﻌﺰﯾﺮ ﮐﺮده و ﺑﻪ ﮔﺮوه دﯾﮕﺮ اﻧﻮاع ﺗﻬﻤﺖ و اﻓﱰا ﺑﺴﺘﻪ اﺳﺖ .اﻓﺮادی را ﻣﺠﺒﻮر ﺑﻪ ﺗﺮک وﻃﻦ ﮐﺮده اﺳﺖ و ﮔﺮوه

دﯾﮕﺮ را ﻣﻤﻨﻮعاﻟﺨﺮوج .ﯾﮑﯽ دﯾﮕﺮ از روشﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻃﯽ اﯾﻦ ﺳﺎلﻫﺎ ﺑﻪ ﮐﺎر ﺑﺮده ﺑﺎزداﺷﺖﻫﺎی ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ ﺑﻮده اﺳﺖ .از دﻫﻪ  ۶۰ﺗﺎ ﺑﻪ
اﻣﺮوز ﺷﺎﻫﺪ اﯾﻦ رﻓﺘﺎر و روش در ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﺎ ﻫﻮاداران و اﻋﻀﺎی ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺠﺎﻫﺪﯾﻦ و اﺣﺰاب ﭼﭗ ﺑﻮدهاﯾﻢ.

ﻃﯽ ﭼﻨﺪﻣﺎه اﺧﯿﺮ روش ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ در ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﺎ ﺷﻬﺮوﻧﺪان ﺑﻬﺎﯾﯽ وارد ﻓﺎز ﺟﺪﯾﺪی ﺷﺪه اﺳﺖ .ﭘﯿﺶ از اﯾﻦ ﺷﻬﺮوﻧﺪان ﺑﻬﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﻃﻮر

ﻓﺮدی اﺣﻀﺎر ﯾﺎ ﺑﺎزداﺷﺖ ﻣﯽﺷﺪﻧﺪ ،وﻟﯽ از اوﻟﯿﻦ ﻣﺎهﻫﺎی ﺳﺎل  ۱۳۹۱اﺣﻀﺎر و ﺑﺎزداﺷﺖﻫﺎی دﺳﺘﻪﺟﻤﻌﯽ ﺷﻬﺮوﻧﺪان ﺑﻬﺎﯾﯽ در اﯾﺮان رو ﺑﻪ

اﻓﺰاﯾﺶ ﻧﻬﺎده اﺳﺖ .از آﺧﺮﯾﻦ ﻣﻮارد ﮔﺰارش ﺷﺪه ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ ﺗﻔﺘﯿﺶ ﻫﻤﺰﻣﺎن ﻣﻨﺎزل  ۱۳ﺷﻬﺮوﻧﺪ ﺑﻬﺎﯾﯽ در ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﻗﺮوه و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﺣﻀﺎر

ﻫﻔﺖ ﺷﻬﺮوﻧﺪ ﺑﻬﺎﯾﯽ ﺳﺎﮐﻦ ﻗﺰوﯾﻦ ﺑﻪ اداره اﻃﻼﻋﺎت ﺷﻬﺮ ﻣﺰﺑﻮر اﺷﺎره ﮐﺮد ﮐﻪ در واﻗﻊ دﻧﺒﺎﻟﻪ اﺣﻀﺎرﻫﺎ و ﺑﺎزداﺷﺖﻫﺎی دﺳﺘﻪﺟﻤﻌﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ
ﻃﯽ ﻣﺎهﻫﺎی ﮔﺬﺷﺘﻪ در اﺳﺘﺎن ﮔﻠﺴﺘﺎن ،ﻣﺎزﻧﺪران ،ﺗﻬﺮان ،ﺳﻨﻨﺪج و ﻣﺸﻬﺪ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.

اﺣﺘﻤﺎ ً
ﻻ ﯾﮑﯽ از دﻻﯾﻠﯽ ﮐﻪ ﻧﻈﺎم ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺮ اﯾﺮان دﺳﺖ ﺑﻪ ﭼﻨﯿﻦ اﻗﺪاﻣﺎﺗﯽ )اﺣﻀﺎر و ﺑﺎزداﺷﺖﻫﺎی دﺳﺘﻪ ﺟﻤﻌﯽ( ﻣﯽ زﻧﺪ اﯾﺠﺎد ﻓﻀﺎی ﺗﺮس،

ﻧﮕﺮاﻧﯽ و اﺿﻄﺮاب داﺋﻢ در ﺑﯿﻦ ﺷﻬﺮوﻧﺪان ﺑﻬﺎﯾﯽ اﯾﺮان اﺳﺖ .ﻣﺎﻣﻮران اداره اﻃﻼﻋﺎت وﻗﺘﯽ وارد ﻣﻨﺰل ﯾﮏ ﺷﻬﺮوﻧﺪ ﺑﻬﺎﯾﯽ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ﺑﯽﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ
ﺣﻀﻮر ﮐﻮدﮐﺎن ﺧﺮدﺳﺎل در ﻣﻘﺎﺑﻞ دﯾﺪﮔﺎن ﺣﯿﺮتزده آﻧﻬﺎ ﭘﺲ از ﺑﻪﻫﻢ رﯾﺨ ﻣﻨﺰل ،ﭘﺪر و ﻣﺎدر وی را ﺑﺎزداﺷﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.

اﻟﺒﺘﻪ ﮔﺎﻫﯽ اﯾﻦ ﺑﺎزداﺷﺖﻫﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﺪرﯾﺠﯽ ﺻﻮرت ﻣﯽﮔﯿﺮد .اﺑﺘﺪا ﭘﺪر ﺧﺎﻧﻮاده را ﺑﺎزداﺷﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،ﺳﭙﺲ ﻣﺎدر و ﮐﻤﯽ ﺑﻌﺪ ﻓﺮزﻧﺪ ﺑﺰرگ آﻧﺎن

را .در ﻣﺎهﻫﺎی ﭘﯿﺸﯿﻦ ،ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﺳﻨﺎﯾﯽ در ﺑﺠﻨﻮرد دﺳﺘﮕﯿﺮ ﻣﯽﺷﻮد .ﮐﻤﯽ ﺑﻌﺪ ﻫﻤﴪ وی -ﺷﻌﻠﻪ ﺷﻬﯿﺪی -اﺣﻀﺎر و ﺑﺎزداﺷﺖ ﻣﯽﺷﻮد .در ﭘﺎﯾﺎن
ﻫﻢ ﻓﺮزﻧﺪ ﺟﻮان اﯾﻦ ﺧﺎﻧﻮاده ،ﺷﺎﯾﺎن ﺳﻨﺎﯾﯽ اﺣﻀﺎر و ﺑﺎزداﺷﺖ ﻣﯽﺷﻮد.

ﻧﻤﻮﻧﻪای دﯾﮕﺮ ﺑﺎزداﺷﺖ ﻋﺎدل ﻧﻌﯿﻤﯽ و ﻫﻤﴪش اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﺲ از ﻣﺪﺗﯽ ﻓﺮزﻧﺪ اﯾﺸﺎن ﻧﯿﺰ اﺣﻀﺎر و ﺑﺎزداﺷﺖ ﻣﯽﺷﻮد .اﯾﻨﻬﺎ ﻓﻘﻂ ﭼﻨﺪ ﻧﻤﻮﻧﻪ از
ﺑﺮﺧﻮردﻫﺎی ﻧﯿﺮوﻫﺎی اﻣﻨﯿﺘﯽ ﺑﺎ ﺧﺎﻧﻮادهﻫﺎی ﺑﻬﺎﯾﯽ ﻃﯽ ﻣﺎهﻫﺎی اﺧﯿﺮ ﺑﻮد.

اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ اﻗﺪامﻫﺎ ﺑﻪ ﯾﻘﯿﻦ در روﺣﯿﻪ ﮐﻮدﮐﺎن ﻓﻌﺎﻻن ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﻋﻘﯿﺪﺗﯽ ﺑﯽﺗﺎﺛﯿﺮ ﻧﺒﻮده اﺳﺖ و ﻧﯿﺴﺖ و اﺛﺮ ﻣﺎﻧﺪﮔﺎر ﺧﻮد را ﺑﺮ ذﻫﻦ و روان اﯾﺸﺎن
ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺬاﺷﺖ .ﺷﺪت ﺑﺎزداﺷﺖﻫﺎ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪای ﭘﯿﺶ رﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺴﯿﺎری از ﮐﻮدﮐﺎن ﺑﻬﺎﯾﯽ در ﺷﻬﺮﻫﺎﯾﯽ ﻧﻈﯿﺮ ﺳﻤﻨﺎن ،ﺳﺎری و ﮔﺮﮔﺎن

/

ﻫﻤﻮاره در اﯾﻦ ﻫﺮاس داﺋﻢ ﺑﻪ ﴎ ﻣﯽﺑﺮﻧﺪ ﮐﻪ وﻗﺘﯽ از ﻣﺪرﺳﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﺑﺮﻣﯽﮔﺮدﻧﺪ آﯾﺎ ﭘﺪر و ﻣﺎدرﺷﺎن در ﻣﻨﺰل ﺣﻀﻮر دارﻧﺪ ﯾﺎ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺎﻣﻮران اداره

اﻃﻼﻋﺎت ﺑﺎزداﺷﺖ ﺷﺪهاﻧﺪ؟

در ﺣﺎل ﺣﺎﴐ ،ﭼﻨﺪ ﮐﻮدک ﺷﯿﺮﺧﻮاره ﺑﻬﺎﯾﯽ ﻫﻢ ﺑﻪ اﺟﺒﺎر ﺑﺎ ﻣﺎدراﻧﺸﺎن در زﻧﺪان ﺑﻪﴎ ﻣﯽﺑﺮﻧﺪ؛ در زﻧﺪانﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻓﺎﻗﺪ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎ و ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎی
ﺑﯿﻦاﻟﻠﻤﻠﯽ از ﺣﯿﺚ ﺑﻬﺪاﺷﺖ و اﻣﮑﺎﻧﺎت اﺳﺖ .اﯾﻦ ﮐﻮدﮐﺎن در ﻣﺤﯿﻄﯽ آﻟﻮده ﺑﺎ ﺳﻮء ﺗﻐﺬﯾﻪ ﭘﺮورش و رﺷﺪ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﻨﺪ و ﻣﻌﻠﻮم ﻧﯿﺴﺖ اﯾﻦ دوران

ﭼﻪ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻣﺨﺮﺑﯽ ﺑﺮ آﯾﻨﺪه و روﺣﯿﻪ آﻧﻬﺎ ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺬاﺷﺖ.

ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﺑﻪ زﻋﻢ ﺧﻮد ﺑﺎ زﻧﺪاﻧﯽ ﮐﺮدن ﭼﻨﺪ ﺷﻬﺮوﻧﺪ ﺑﻬﺎﯾﯽ ،اﯾﺸﺎن را ﻣﺠﺎزات ﮐﺮده اﺳﺖ ﺗﺎ دﺳﺖ از ﻋﻘﯿﺪه ﺧﻮد ﺑﺮدارﻧﺪ ،وﻟﯽ در واﻗﻊ

ﮐﻮدﮐﺎن ﺑﯽﮔﻨﺎه اﯾﻦ اﻓﺮاد را ﻣﺤﮑﻮم ﮐﺮده اﺳﺖ؛ ﻣﺤﮑﻮﻣﯿﺖ ﻧﺎﺧﻮاﺳﺘﻪای ﮐﻪ اﺛﺮ آن ﺗﺎ آﺧﺮ ﻋﻤﺮ ﺑﺎ اﯾﻦ ﮐﻮدﮐﺎن ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﺣﺘﯽ اﮔﺮ ﻧﻤﻮد ﻇﺎﻫﺮی
ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.

زوجﻫﺎی ﻣﺤﮑﻮم

ﮔﺰارشﻫﺎی رﺳﻤﯽ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﺗﺎ ﺑﻪ اﻣﺮوز ﭘﺎﻧﺰدﻫﻢ ﻓﻮرﯾﻪ ،ﺷﺶ زوج در ﺣﺎل ﮔﺬراﻧﺪن دوره ﻣﺤﮑﻮﻣﯿﺖ در زﻧﺪانﻫﺎی اﯾﺮان ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ

ﺑﻪﺟﺰ دو زوج زﻧﺪاﻧﯽ روزﻧﺎﻣﻪﻧﮕﺎر )»ﺑﻬﻤﻦ اﺣﻤﺪی اﻣﻮﯾﯽ و ژﯾﻼﺑﻨﯽ ﯾﻌﻘﻮب« و »ﻣﺴﻌﻮد ﺑﺎﺳﺘﺎﻧﯽ و ﻣﻬﺴﺎ اﻣﺮآﺑﺎدی«( ﺳﺎﯾﺮ زوجﻫﺎ از ﺷﻬﺮوﻧﺪان
ﺑﻬﺎﯾﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ در دام ﭘﺮوژه "ﻫﺮاساﻓﮑﻨﯽ" رژﯾﻢ اﯾﺮان اﻓﺘﺎدهاﻧﺪ.

ﺑﺮ اﺳﺎس ﮔﺰارشﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد ،ﯾﮑﯽ از اﯾﻦ ﭼﻬﺎر زوج زﻧﺪاﻧﯽ ،ﻓﺮدﯾﻦ اﻏﺼﺎﻧﯽ و ﻫﻤﴪش ﻓﺮﺣﻨﺎز ﻣﻘﺪم ﻧﺎم دارﻧﺪ .آﻧﻬﺎ روز ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ۱۱ ،

ﺑﻬﻤﻦﻣﺎه ﭘﺲ از ﺗﻔﺘﯿﺶ ﻣﻨﺰل و ﻣﺤﻞ ﮐﺎر ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺎﻣﻮران اداره اﻃﻼﻋﺎت در ﺷﻬﺮ اروﻣﯿﻪ ﺑﺎزداﺷﺖ ﺷﺪهاﻧﺪ ﮐﻪ ﺗﺎﮐﻨﻮن ﻫﯿﭻ اﻃﻼﻋﯽ از آﻧﻬﺎ
دردﺳﺖ ﻧﯿﺴﺖ.

اﻟﻒ -ﮐﺎﻣﺮان رﺣﯿﻤﯿﺎن و ﻓﺎران ﺣﺴﺎﻣﯽ )رﺣﯿﻤﯿﺎن(

ﮐﺎﻣﺮان رﺣﯿﻤﯿﺎن و ﻓﺎران ﺣﺴﺎﻣﯽ ﯾﮑﯽ از زوجﻫﺎی ﺑﻬﺎﯾﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ دوره ﻣﺤﮑﻮﻣﯿﺖ ﺧﻮد را در زﻧﺪان رﺟﺎﯾﯽ ﺷﻬﺮ و اوﯾﻦ ﭘﺸﺖ ﴎ ﻣﯽﮔﺬارﻧﺪ.
اﯾﻦ دو در  ۲۲ﺷﻬﺮﯾﻮرﻣﺎه  ۱۳۹۰ﺑﻪ دادﮔﺎه اﻧﻘﻼب ﺗﻬﺮان اﺣﻀﺎر و ﭘﺲ از ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺧﻮد در ﻫﻤﺎن ﻣﮑﺎن ﺑﺎزداﺷﺖ و ﺑﻪ ﺑﻨﺪ  ۲۰۹زﻧﺪان اوﯾﻦ ﻣﻨﺘﻘﻞ

ﺷﺪﻧﺪ.

ﺑﻪ اﯾﻦ زوج ﺑﻬﺎﯾﯽ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﻣﺪرک ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ آﻧﺎن ،ﻏﯿﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ و از ﻧﻈﺮ ﺣﮑﻮﻣﺖ اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان ﻓﺎﻗﺪ اﻋﺘﺒﺎر اﺳﺖ .ﺑﻨﺎ ﺑﺮ اﯾﻦ دﻓﱰ

ﻣﺸﺎوره آﻧﺎن ﻧﯿﺰ ﻏﯿﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ و ﺑﻪ ﻣﺜﺎﺑﻪ ﮐﻼﻫﱪداری و ﺗﺮوﯾﺞ ﺑﯽﺑﻨﺪوﺑﺎری اﺳﺖ .اﯾﻦ ادﻋﺎ درﺣﺎﻟﯽ اﻇﻬﺎر ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﮐﺎﻣﺮان و ﻓﺎران ﻣﺪرک
ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ ﺧﻮد را از داﻧﺸﮕﺎه ﮐﺎرﻟﺘﻮن ﮐﺎﻧﺎدا درﯾﺎﻓﺖ داﺷﺘﻪاﻧﺪ.

ﻓﺎران ﺣﺴﺎﻣﯽ ﭘﺲ از دو ﻣﺎه و ﻧﯿﻢ ﺑﺎزداﺷﺖ ﻣﻮﻗﺖ ﺑﻪ ﻗﯿﺪ وﺛﯿﻘﻪای ﻣﻌﺎدل ﺻﺪ ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻮﻣﺎن آزاد ﻣﯽﺷﻮد ،وﻟﯽ ﮐﺎﻣﺮان ﻫﻤﭽﻨﺎن در ﺑﻨﺪ ۲۰۹
زﻧﺪان اوﯾﻦ ﺗﺤﺖ ﺑﺎزﺟﻮﯾﯽ ﻗﺮار دارد .در ﻃﯽ اﯾﻦ ﻣﺪت آرﺗﯿﻦ رﺣﯿﻤﯿﺎن ،ﮐﻮدک دوﺳﺎﻟﻪ آﻧﻬﺎ از ﻣﻼﻗﺎت ﭘﺪر و ﻣﺎدرش در زﻧﺪان ﻣﺤﺮوم ﺑﻮده

اﺳﺖ .در  ۲۳و  ۲۶آذرﻣﺎه ﻫﻤﺎن ﺳﺎل  ۱۳۹۰ﮐﺎﻣﺮان و ﻓﺎران در ﺷﻌﺒﻪ  ۱۵دادﮔﺎه اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ ﺑﻪ رﯾﺎﺳﺖ ﻗﺎﺿﯽ ﺻﻠﻮاﺗﯽ ﺑﻪ اﺗﻬﺎم "ﻋﻀﻮﯾﺖ

در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﻬﺎﯾﯽ" و "اﺟﺘﻤﺎع و ﺗﺒﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﻗﺼﺪ ﺑﺮﻫﻢ زدن اﻣﻨﯿﺖ ﻣﻠﯽ" ﻣﺤﺎﮐﻤﻪ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ و در  ۱۲ﺑﻬﻤﻦ ﻣﺎه ﺣﮑﻢ ﭼﻬﺎرﺳﺎل ﺣﺒﺲ ﺗﻌﺰﯾﺮی اﯾﺸﺎن
/

اﻋﻼم ﻣﯽﺷﻮد .ﺣﮑﻢ ﻣﺰﺑﻮر ﻋﯿﻨﺎً در دادﮔﺎه ﺗﺠﺪﯾﺪ ﻧﻈﺮ ﺗﺎﺋﯿﺪ ﻣﯽﺷﻮد.

ﮐﺎﻣﺮان ﭘﺲ از اوﻟﯿﻦ ﺟﻠﺴﻪ دادﮔﺎه ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺑﻪ زﻧﺪان رﺟﺎﯾﯽ ﺷﻬﺮ اﻧﺘﻘﺎل ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ و ﻓﺎران در  ۲۵ﺗﯿﺮﻣﺎه  ۱۳۹۱ﻫﻨﮕﺎم ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ دادﴎای
اوﯾﻦ ﺟﻬﺖ ﭘﯿﮕﯿﺮی ﭘﺮوﻧﺪه ﻫﻤﴪش ﺑﺪون اﻃﻼع ﻗﺒﻠﯽ و ﻣﻤﺎﻧﻌﺖ از ﺧﺪاﺣﺎﻓﻈﯽ ﺑﺎ ﻓﺮزﻧﺪ ﺳﻪ ﺳﺎﻟﻪاش ،ﺑﺎزداﺷﺖ و ﺑﻪ ﺑﻨﺪ زﻧﺎن زﻧﺪان اوﯾﻦ

ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻣﯽﺷﻮد.

ﮐﺎﻣﺮان و ﻓﺎران ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﻧﺴﻠﯽ از ﺑﻬﺎﯾﯿﺎن اﯾﺮان ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ از ﮐﻮدﮐﯽ ﺑﺎ ﻇﻠﻢ و زﻧﺪان آﺷﻨﺎ ﺷﺪهاﻧﺪ .ﮐﺎﻣﺮان در دوران ﻧﻮﺟﻮاﻧﯽ ﺑﺎ زﻧﺪاﻧﯽ ﺷﺪن

ﭘﺪر و ﻣﺎدرش ﻣﻮاﺟﻪ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ در ﭘﯽ آن ﭘﺪرش – رﺣﯿﻢ رﺣﯿﻤﯿﺎن – ﺑﻪ اﺗﻬﺎم ﺑﻬﺎﯾﯽ ﺑﻮدن در ﺳﺎل  ۱۳۶۳اﻋﺪام ﻣﯽﺷﻮد .ﻓﺎران ﻧﯿﺰ در ﺣﺎﻟﯿﮑﻪ
ﮐﻮدک  ۹ﺳﺎﻟﻪای ﺑﯿﺶ ﻧﺒﻮده ﺑﺎ ﻫﺠﻮم ﻣﺎﻣﻮران اﻣﻨﯿﺘﯽ ﺑﻪ ﻣﻨﺰل روﺑﻪرو ﺷﺪه و دﺳﺘﮕﯿﺮی ﭘﺪر ،ﻣﺎدر و ﺧﻮاﻫﺮش را ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﺮده اﺳﺖ .ﭘﺪر او

ﭘﺲ از ﯾﮏ ﺳﺎل و ﯾﮏ ﻣﺎه زﻧﺪان و ﭘﻨﺞ ﺳﺎل ﺗﺒﻌﯿﺪ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ و ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﺮﻣﯽﮔﺮدد.

ﻓﺎران در ﻃﯽ دوران ﺗﺤﺼﯿﻞ دو دﻓﻌﻪ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ اﻋﺘﻘﺎدات ﻣﺬﻫﺒﯽ از ﻣﺪرﺳﻪ اﺧﺮاج ﻣﯽﺷﻮد ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل دﯾﭙﻠﻢ ﺧﻮد را ﺑﺎ رﺗﺒﻪ ﻣﻤﺘﺎز ﻣﯽﮔﯿﺮد .ﭘﺲ از
آن ﺑﻪ ﺗﺤﺼﯿﻞ در رﺷﺘﻪ رواﻧﺸﻨﺎﺳﯽ در داﻧﺸﮕﺎه ﻣﺠﺎزی ﺑﻬﺎﯾﯿﺎن اﯾﺮان ﻣﺸﻐﻮل ﻣﯽﺷﻮد ﭼﺮاﮐﻪ ﮐﻪ ﺟﻮاﻧﺎن ﺑﻬﺎﯾﯽ اﺟﺎزه ورود ﺑﻪ داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎی

ﴎاﴎی اﯾﺮان را ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ .او ﭘﺲ از ﻓﺎرغاﻟﺘﺤﺼﯿﻠﯽ ﺑﺎ آﻧﮑﻪ ﻣﺪرﮐﯽ از ﻃﺮف داﻧﺸﮕﺎه ﺑﻬﺎﯾﯽ داده ﻧﻤﯽﺷﻮد ،ﺑﺎ داﻧﺸﮕﺎه ﮐﺎرﻟﺘﻮن ﮐﺎﻧﺎدا ﻣﮑﺎﺗﺒﻪ
ﻣﯽﮐﻨﺪ و رﻫﺴﭙﺎر آﻧﺠﺎ ﻣﯽﺷﻮد .در ﮐﺎﻧﺎدا ﺑﺎ ﮐﺎﻣﺮان آﺷﻨﺎ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﺗﺠﺮﺑﻪای ﻣﺸﺎﺑﻪ او در ﺗﺤﺼﯿﻞ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ .اﯾﻦ آﺷﻨﺎﯾﯽ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﭘﯿﻮﻧﺪ

زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ ﺑﯿﻦ اﯾﺸﺎن ﻣﯽﺷﻮد.

ﮐﺎﻣﺮان رﺣﯿﻤﯿﺎن و ﻓﺎران ﺣﺴﺎﻣﯽ ﭘﺲ از درﯾﺎﻓﺖ ﻣﺪرک ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ ﺑﺮای ﮐﻤﮏ و آﻣﻮزش ﻫﻤﻮﻃﻨﺎن ﺑﻪ اﯾﺮان ﺑﺎزﻣﯽﮔﺮدﻧﺪ .ﻓﺎران ﭘﺲ از
ورود ﺑﻪ اﯾﺮان ﺿﻤﻦ ﻫﻤﮑﺎری ﺑﺎ ﺑﻬﺰﯾﺴﺘﯽ در ﯾﮏ دﻓﱰ ﻣﺸﺎوره ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﻢ ﻣﺸﻐﻮل ﺑﻪ ﮐﺎرﻣﯽﺷﻮد و از ﻃﺮف دﯾﮕﺮ ﺑﻪ ﻧﻮﺷ و ﺗﺮﺟﻤﻪ ﻣﻘﺎﻻت

ﺗﺮﺑﯿﺘﯽ ﺑﺮای ﺟﺮاﯾﺪ و ﻧﮕﺎرش و ﭼﺎپ ﭼﻬﺎر ﮐﺘﺎب ﺑﺎ ﻣﻮﺿﻮع ﺗﺮﺑﯿﺖ ﻓﺮزﻧﺪان اﻗﺪام ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﮐﺎﻣﺮان اﻣﺎ ﭘﺲ از ورود ﺑﻪ اﯾﺮان ﻣﻮﺳﺴﻪ ﻣﺸﺎورهای
را ﺑﺎ ﺑﺮادرش )ﮐﯿﻮان رﺣﯿﻤﯿﺎن( راهاﻧﺪازی ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ در آن ﯾﮏ اﻟﮕﻮی ﺗﺮﺑﯿﺘﯽ ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان "زﺑﺎن زﻧﺪﮔﯽ" را ﮐﻪ ﺗﺎﮐﻨﻮن در اﯾﺮان

ﻧﺎﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺑﻮده اﺳﺖ ،ﺑﻪ واﻟﺪﯾﻦ و ﮐﻮدﮐﺎن آﻣﻮزش ﻣﯽدﻫﻨﺪ .اﻟﮕﻮی ﻣﺰﺑﻮر ﮐﻪ در ﺧﺎرج از اﯾﺮان ﺑﻪ "ارﺗﺒﺎط ﺑﺪون ﺧﺸﻮﻧﺖ" ﻣﺸﻬﻮر اﺳﺖ ،ﺗﻮﺳﻂ

ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮی ﺑﻪ ﻧﺎم ﻣﺎرﺷﺎل روزﻧﱪگ اﺑﺪاع ﺷﺪه اﺳﺖ .اﯾﻦ روش ﯾﮏ اﻟﮕﻮی ﺗﺮﺑﯿﺘﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﺒﺎدل اﻃﻼﻋﺎت و ﺣﻞ ﺻﻠﺢآﻣﯿﺰ اﺧﺘﻼفﻫﺎی
زﻧﺪﮔﯽ را ﺗﺴﻬﯿﻞ و ﺑﺮ ارزشﻫﺎی ﻣﺸﱰک اﻧﺴﺎﻧﯽ و ﻧﯿﺎزﻫﺎی اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺗﮑﯿﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ.

ﻋﺮﻓﺎن اﺣﺴﺎﻧﯽ و ﺗﺮاﻧﻪ ﺗﺮاﺑﯽ )اﺣﺴﺎﻧﯽ(

ﻋﺮﻓﺎن اﺣﺴﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﯾﮏ ﺳﺎل و ﻫﻤﴪش ﺗﺮاﻧﻪ ﺗﺮاﺑﯽ ﺑﻪ  ۳۰ﻣﺎه ﺣﺒﺲ ﺗﻌﺰﯾﺮی ﻣﺤﮑﻮم ﻫﺴﺘﻨﺪ .آﻧﺎن را ﻣﯽﺗﻮان اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﺮد ﮐﻪ ﺗﻨﻬﺎ زوج

زﻧﺪاﻧﯽ ﺑﻬﺎﯾﯽ ﯾﺎ زﻧﺪاﻧﯿﺎن ﻋﻘﯿﺪﺗﯽ در اﯾﺮان ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻃﻔﻞ ﺷﯿﺮﺧﻮارهﺷﺎن ﻧﯿﺰ در ﮐﻨﺎرﺷﺎن زﻧﺪاﻧﯽ اﺳﺖ.

ﻋﺮﻓﺎن و ﺗﺮاﻧﻪ در ﺳﺎل  ۱۳۸۸ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ازدواج ﮐﺮدهاﻧﺪ و ﺛﻤﺮه اﯾﻦ ازدواج "ﺑﺎرﻣﺎن اﺣﺴﺎﻧﯽ" اﺳﺖ .او در اواﺧﺮ ﺧﺮداد ﻣﺎه ﺳﺎل ﺟﺎری ﻣﺘﻮﻟﺪ

ﺷﺪه اﺳﺖ .ازدواج اﯾﺸﺎن ﻣﻘﺎرن ﺑﺎ ﯾﻮرش ﻣﺎﻣﻮران اﻣﻨﯿﺘﯽ و اداره اﻣﺎﮐﻦ ﺑﻪ ﻣﺤﻞ ﮐﺴﺐ ﻋﺮﻓﺎن و ﺑﺮادرش ﻋﻠﯽ اﺣﺴﺎﻧﯽ ﺑﻮد .در اﯾﻦ ﯾﻮرش
ﻣﺤﻞ ﮐﺴﺐ آﻧﺎن )ﻓﺮوﺷﮕﺎه ﻟﻮازم ﺗﺠﻬﯿﺰات دﻧﺪاﻧﭙﺰﺷﮑﯽ( ،ﭘﻠﻤﭗ و ﺑﺴﯿﺎری از وﺳﺎﯾﻞ ﻣﻮﺟﻮد در آن ﻣﺼﺎدره ﺷﺪ .ﭘﺲ از ﻣﺎهﻫﺎ ﭘﯿﮕﯿﺮی و

دوﻧﺪﮔﯽ ﺑﺎﻻﺧﺮه ﭘﻠﻤﭗ ﻣﺤﻞ ﻣﺰﺑﻮر ﺑﺮداﺷﺘﻪ ﺷﺪ ،وﻟﯽ در اﯾﻦ ﻣﺪت ﺗﺎرﯾﺦ ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ و ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻣﻮﺟﻮد در آن ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﻮد و
ﻫﻤﯿﻦ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﴐر ﻣﺎﻟﯽ ﻫﻨﮕﻔﺘﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ دو ﺑﺮادر ﺑﻬﺎﯾﯽ ﺷﺪ.

ﻋﻠﯽ اﺣﺴﺎﻧﯽ ﻣﺪﺗﯽ ﺑﻌﺪ ﺑﺎزداﺷﺖ و ﺑﻪ اﺗﻬﺎم ﺗﺒﻠﯿﻎ ﻋﻠﯿﻪ ﻧﻈﺎم ﺑﻪ دوﺳﺎل ﺣﺒﺲ ﺗﻌﺰﯾﺮی و ﭼﻨﺪ ﺳﺎل ﺗﺒﻌﯿﺪ ﻣﺤﮑﻮم ﺷﺪ .وی در ﺣﺎل ﺣﺎﴐ ﭘﺲ از
ﺳﭙﺮی ﮐﺮدن اﯾﺎم ﺣﺒﺲ در ﺗﺒﻌﯿﺪ ﺑﻪﴎ ﻣﯽﺑﺮد.

/

ﺻﺒﺢ روز ﺷﻨﺒﻪ  ۲۱اﺳﻔﻨﺪﻣﺎه ﺳﺎل  ،۱۳۸۹ﻣﺎﻣﻮران اداره اﻃﻼﻋﺎت ﺳﻤﻨﺎن ﺑﻪ ﻣﻨﺰل اﯾﻦ زوج ﺑﻬﺎﯾﯽ واﻗﻊ در ﺷﻬﺮ ﻣﻬﺪیﺷﻬﺮ )ﺳﻨﮕﴪ( از ﺗﻮاﺑﻊ

ﺳﻤﻨﺎن ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﺮدﻧﺪ و ﭘﺲ از ﺑﺎزرﺳﯽ ﮐﺎﻣﻞ ﻣﻨﺰل و ﺿﺒﻂ ﮐﺘﺎبﻫﺎی ﻣﺬﻫﺒﯽ و ﻫﺮ آﻧﭽﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ آﯾﯿﻦ ﺑﻬﺎﯾﯽ ﺑﻮد ،ﺗﺮاﻧﻪ ﺗﺮاﺑﯽ را ﺑﺎزداﺷﺖ
ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﺗﺮاﻧﻪ در آن ﺳﺎل اﯾﺎم ﻧﻮروز را در زﻧﺪان ﻣﯽﮔﺬراﻧﺪ و ﭘﺲ از ﺳﻪ ﻫﻔﺘﻪ ﺑﻪ ﻗﯿﺪ وﺛﯿﻘﻪ ﻣﻠﮑﯽ ﻣﻌﺎدل ﺻﺪ ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻮﻣﺎن آزاد ﻣﯽﺷﻮد.

ﺗﺮاﻧﻪ ﺗﺮاﺑﯽ در زﻣﺴﺘﺎن ﺳﺎل  ۱۳۹۰در دادﮔﺎه اﻧﻘﻼب ﺷﻬﺮ ﺳﻤﻨﺎن ﺑﻪ اﺗﻬﺎم "ﺗﺸﮑﯿﻞ و راهاﻧﺪازی ﮔﺮوه ﻏﯿﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺑﺎ اﻫﺪاف ﺗﺸﮑﯿﻼﺗﯽ

)ﺗﺸﮑﯿﻼت ﻣﺬﻫﺒﯽ ﺑﻬﺎﯾﯽ( ﺑﻪ ﻧﻔﻊ اﺟﺎﻧﺐ و ﻣﻌﺎﻧﺪﯾﻦ ﻧﻈﺎم و ﻋﻀﻮﯾﺖ در ﮔﺮوه ﻏﯿﺮﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺑﻪ ﻫﺪف ﺟﺬب ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن و ﺗﺒﻠﯿﻎ ﻋﻠﯿﻪ ﻧﻈﺎم ﻣﻘﺪس

اﺳﻼﻣﯽ" ﺑﻪ ﭘﻨﺞ ﺳﺎل و ده ﻣﺎه ﺣﺒﺲ ﺗﻌﺰﯾﺮی ﻣﺤﮑﻮم ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﺣﮑﻢ ﺑﺪوی در دادﮔﺎه ﺗﺠﺪﯾﺪ ﻧﻈﺮ ﺑﻪ  ۳۰ﻣﺎه ﺣﺒﺲ ﺗﻌﺰﯾﺮی ﺗﻐﯿﯿﺮ ﭘﯿﺪا ﻣﯽﮐﻨﺪ.

در ﺑﺤﺒﻮﺣﻪ دادﮔﺎه ﺗﺮاﻧﻪ ﺑﻮده اﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﺮﻓﺎن ﺗﻮﺳﻂ ﻣﻨﺸﯽ دادﺳﺘﺎن ﺳﻤﻨﺎن ﺗﻠﻔﻨﯽ اﺣﻀﺎر و ﭘﺲ از ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﺎزداﺷﺖ و ﭘﺲ از ﻣﺪﺗﯽ آزاد

ﻣﯽﺷﻮد .ﻗﺎﺑﻞ ذﮐﺮ اﺳﺖ ﭘﯿﺶ از اﯾﻦ ﺑﺎزداﺷﺖ ،ﻋﺮﻓﺎن اﺣﺴﺎﻧﯽ از روزﺷﻨﺒﻪ ﺳﻮم دی ﻣﺎه ﺗﺎ روز ﭘﻨﺠﺸﻨﺒﻪ ﻫﺸﺘﻢ دی ﻣﺎه ﻫﺮ روزه ﺑﻪﻃﻮر ﻣﺪاوم
ﺑﻪ ﺳﺘﺎد ﺧﱪی اداره اﻃﻼﻋﺎت ﺳﻤﻨﺎن اﺣﻀﺎر ﻣﯽﺷﺪه اﺳﺖ.

در روز ﺷﻨﺒﻪ دوم اردﯾﺒﻬﺸﺖ ﻣﺎه  ۱۳۹۱ﻣﺎﻣﻮران اداره اﻃﻼﻋﺎت ﺳﻤﻨﺎن ﺑﻪ ﻣﻨﺰل ﻋﺮﻓﺎن و ﺗﺮاﻧﻪ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﺑﺎ اراﺋﻪ ﺣﮑﻢ دﺳﺘﻨﻮﯾﺲ ﺑﺪون
ﻣﻬﺮ و اﻣﻀﺎ درﺧﻮاﺳﺖ ورود ﺑﻪ ﻣﻨﺰل اﯾﺸﺎن را ﻣﻄﺮح ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻣﻤﺎﻧﻌﺖ ﺗﺮاﻧﻪ ﮐﻪ در آن زﻣﺎن ﺑﺎردار و در ﻣﻨﺰل ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻮده ﻣﻮاﺟﻪ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.

ﻣﺎﻣﻮران اﻣﻨﯿﺘﯽ ﭘﺲ از آن ﺑﺎ زور وارد ﻣﻨﺰل ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ و ﺑﺎ ﺗﻮﻫﯿﻦ و ﻧﺎﺳﺰاﮔﻮﯾﯽ ﺑﻪ ﺑﺎزرﺳﯽ ﻣﻨﺰل ﻣﯽ ﭘﺮدازﻧﺪ و ﭘﺲ از ﺑﻪﻫﻢ رﯾﺨ ﻣﻨﺰل و ﺿﺒﻂ

ﮐﺘﺎبﻫﺎ و ﻋﮑﺲﻫﺎی ﻣﺬﻫﺒﯽ ﻣﺤﻞ را ﺗﺮک ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .روز ﭘﺲ از اﯾﻦ ﺣﻤﻠﻪ ،ﻋﺮﻓﺎن اﺣﺴﺎﻧﯽ در ﺣﯿﻦ ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺑﻪ ﻣﻨﺰل در ﺟﺎده ﺳﻤﻨﺎن ﺑﻪ ﻣﻬﺪی

ﺷﻬﺮ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺎﻣﻮران اﻣﻨﯿﺘﯽ رﺑﻮده و ﭘﺲ از ﻣﺪﺗﯽ ﺑﺎزداﺷﺖ آزاد ﻣﯽﺷﻮد.

اﻋﻼم ﺣﮑﻢ ﺳﻨﮕﯿﻦ دادﮔﺎه ،ﻫﺠﻮم ﻧﺎﮔﻬﺎﻧﯽ و ﭘﺮﺧﺎﺷﮕﺮاﻧﻪ ﻣﺎﻣﻮران اﻣﻨﯿﺘﯽ ﺑﻪ ﻣﻨﺰل ﻣﺴﮑﻮﻧﯽ ،رﺑﻮدن و ﺑﺎزداﺷﺖ ﻋﺮﻓﺎن اﺣﺴﺎﻧﯽ ﻋﻮاﻣﻠﯽ ﺑﻮدﻧﺪ
ﮐﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﺷﺪﻧﺪ ﺗﺮاﻧﻪ ﺗﺤﺖ ﺷﺪﯾﺪﺗﺮﯾﻦ ﻓﺸﺎرﻫﺎی ﺟﺴﻤﯽ و رواﻧﯽ ﻗﺮار ﮔﯿﺮد و "ﺑﺎرﻣﺎن" ﯾﮏ ﻣﺎه زودﺗﺮ از ﻣﻮﻋﺪ ﻣﻘﺮر ﻣﺘﻮﻟﺪ ﺷﻮد .ﺗﻮﻟﺪ زود

ﻫﻨﮕﺎم ﺑﺎرﻣﺎن اﺣﺴﺎﻧﯽ ﻣﻮﺟﺐ ﺷﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻃﻔﻞ از ﻫﻤﺎن ﺑﺪو ﻃﻔﻮﻟﯿﺖ دﭼﺎر ﮐﻢ وزﻧﯽ و ﺿﻌﻒ ﺷﻮد و اﺣﺘﯿﺎج ﺑﻪ ﻣﺮاﻗﺒﺖ وﯾﮋه داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،وﻟﯽ

ﻫﻤﯿﻦ ﮐﻮدک در ﺳﻪ ﻣﺎﻫﮕﯽ ﻣﺠﺒﻮر ﻣﯽﺷﻮد ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﻣﺎدرش رﻫﺴﭙﺎر زﻧﺪان ﺳﻤﻨﺎن ﺷﻮد.

از ﻃﺮف دﯾﮕﺮ در ﻫﻤﺎن زﻣﺎن ﮐﻪ ﺑﺎرﻣﺎن ﻣﺘﻮﻟﺪ ﺷﺪ ﻋﺮﻓﺎن ﻫﻢ ﺑﻪ دادﮔﺎه اﺣﻀﺎر و ﺑﻪ اﺗﻬﺎم "ﺗﺒﻠﯿﻎ ﻋﻠﯿﻪ ﻧﻈﺎم ﺗﺤﺖ ﺗﺒﻠﯿﻎ ﺑﻬﺎﯾﯿﺖ" ﻣﺤﺎﮐﻤﻪ ﺷﺪ.

دادﮔﺎه ﺑﺪوی ﻧﺎﻣﱪده را ﺑﻪ ﯾﮏ ﺳﺎل ﺣﺒﺲ ﺗﻌﺰﯾﺮی ﻣﺤﮑﻮم ﮐﺮد.

اول ﻣﻬﺮﻣﺎه اﻣﺴﺎل ﺗﺮاﻧﻪ ﺗﺮاﺑﯽ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎرﻣﺎن ﺳﻪ ﻣﺎﻫﻪ ﺟﻬﺖ اﺟﺮای ﺣﮑﻢ راﻫﯽ زﻧﺪان ﺳﻤﻨﺎن ﺷﺪ و ﯾﮏ ﻣﺎه ﺑﻌﺪ ،ﻋﺮﻓﺎن اﺣﺴﺎﻧﯽ ﺑﺪون روﯾﺖ

رای دادﮔﺎه ﺗﺠﺪﯾﺪ ﻧﻈﺮ ﺑﺮای ﮔﺬراﻧﺪن ﻣﺤﮑﻮﻣﯿﺖ ﯾﮏ ﺳﺎﻟﻪ ﺑﻪ زﻧﺪان اﺣﻀﺎر ﺷﺪ .در ﻃﯽ اﯾﻦ ﯾﮏ ﻣﺎه ﻣﺎﻣﻮران اﻣﻨﯿﺘﯽ ﺑﯽﮐﺎر ﻧﻨﺸﺴﺘﻨﺪ و ﻋﺮﻓﺎن
اﺣﺴﺎﻧﯽ را ﺟﻬﺖ اﻧﺠﺎم ﺧﺪﻣﺖ وﻇﯿﻔﻪ ﺑﺎزداﺷﺖ ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻌﺪ ﺑﻪ ﻗﯿﺪ ﮐﻔﺎﻟﺖ آزاد ﺷﺪ ﺗﺎ ﭘﺲ از اﺗﻤﺎم دوران ﻣﺤﮑﻮﻣﯿﺖ ﺑﻪ ﺧﺪﻣﺖ ﴎﺑﺎزی

ﮔﺴﯿﻞ ﺷﻮد.

درﺣﺎل ﺣﺎﴐ ﺗﺮاﻧﻪ و ﻃﻔﻞ ﺷﯿﺮﺧﻮارهاش در ﺣﺎل ﮔﺬراﻧﺪن دوره ﻣﺤﮑﻮﻣﯿﺖ در زﻧﺪان ﺳﻤﻨﺎن ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﻋﺮﻓﺎن اﺣﺴﺎﻧﯽ ﻫﻢ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﭘﻨﺞ زﻧﺪاﻧﯽ

ﺑﻬﺎﯾﯽ دﯾﮕﺮ ﺑﻪ ﯾﮏ ﺳﻠﻮل  9ﻣﱰی ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ و ﺑﺮای اﻋﱰافﻫﺎی ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮﻧﯽ ﺗﺤﺖ ﻓﺸﺎر ﻗﺮار دارد.

/

ﺳﯿﺎﻣﮏ اﯾﻘﺎﻧﯽ و اﻧﯿﺴﺎ ﻓﻨﺎﯾﯿﺎن )اﯾﻘﺎﻧﯽ(

ﺳﯿﺎﻣﮏ اﯾﻘﺎﻧﯽ و ﻫﻤﴪش اﻧﯿﺴﺎ ﻓﻨﺎﯾﯿﺎن ﺑﺎ دو ﻓﺮزﻧﺪ ﺳﻪ و ﻫﺸﺖ ﺳﺎﻟﻪ زوج ﺑﻬﺎﯾﯽ دﯾﮕﺮی ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ در زﻧﺪان ﺳﻤﻨﺎن در ﺣﺎل ﮔﺬراﻧﺪن

ﻣﺤﮑﻮﻣﯿﺖ ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﺳﯿﺎﻣﮏ اﯾﻘﺎﻧﯽ ﻣﺤﮑﻮم ﺑﻪ ﺳﻪ ﺳﺎل و اﻧﯿﺴﺎ ﻓﻨﺎﯾﯿﺎن ﻣﺤﮑﻮم ﺑﻪ  ۲۲ﻣﺎه ﺣﺒﺲ ﺗﻌﺰﯾﺮی اﺳﺖ.

ﻣﻨﺰل ﺳﯿﺎﻣﮏ اﯾﻘﺎﻧﯽ و اﻧﯿﺴﺎ ﻓﻨﺎﯾﯿﺎن ،ﯾﮑﯽ از  ۲۱ﻣﻨﺰل ﺷﻬﺮوﻧﺪان ﺑﻬﺎﯾﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ در اوﻟﯿﻦ ﯾﻮرش ﻣﺎﻣﻮران اﻣﻨﯿﺘﯽ ﺑﻪ ﻣﻨﺎزل ﺑﻬﺎﯾﯿﺎن ﺳﻤﻨﺎن ﻣﻮرد

ﺗﻔﺘﯿﺶ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ )ﯾﻮرﺷﯽ ﮐﻪ ﻃﯽ ﺳﺎلﻫﺎی ﺑﻌﺪ ﺑﻪ ﮐﺮات ﺗﮑﺮار ﺷﺪ و ﻣﻨﺰل اﯾﻦ زوج ﺑﻬﺎﯾﯽ و ﺑﺴﯿﺎری دﯾﮕﺮ از ﺷﻬﺮوﻧﺪان ﺑﻬﺎﯾﯽ ﺳﻤﻨﺎن ﻣﻮرد
ﺗﻬﺎﺟﻢ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ( .در اﯾﻦ ﺑﺎزرﺳﯽ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ ،ﮐﺘﺎب و ﻋﮑﺲﻫﺎی ﻣﺬﻫﺒﯽ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ آﻟﺒﻮمﻫﺎ و ﻋﮑﺲﻫﺎی ﺧﺼﻮﺻﯽ اﯾﻦ ﺧﺎﻧﻮاده ﺗﻮﺳﻂ

ﻣﺎﻣﻮران ﺿﺒﻂ ﺷﺪ .در اﯾﻦ ﻋﻤﻠﯿﺎت ﮐﻪ در  ۲۵آذر ﻣﺎه  ۱۳۸۷اﺟﺮا ﺷﺪ ،ﺻﻬﺒﺎ رﺿﻮاﻧﯽ ﻣﺎدر اﻧﯿﺴﺎ ﻓﻨﺎﯾﯿﺎن در ﻣﻨﺰل ﺷﺨﺼﯽاش ،ﺑﺎزداﺷﺖ و ﭘﺲ

از ﻣﺤﺎﮐﻤﻪ و ﮔﺬراﻧﺪن ﻣﺤﮑﻮﻣﯿﺖ ﺳﻪ ﺳﺎﻟﻪ آزاد ﺷﺪ.

اﯾﻦ ﴍوع ﻣﺎﺟﺮای اﯾﻦ زوج ﺑﻬﺎﯾﯽ ﺑﻮد .ﺳﯿﺎﻣﮏ در ﻫﻔﺘﻢ اردﯾﺒﻬﺸﺖ ﻣﺎه ﺳﺎل ﺑﻌﺪ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺎﻣﻮران اداره اﻃﻼﻋﺎت ﺳﻤﻨﺎن ﺑﺎزداﺷﺖ و ﭘﺲ از

ﺷﺶ روز ﺑﻪ ﻗﯿﺪ وﺛﯿﻘﻪ آزاد ﺷﺪ .دو ﻣﺎه ﺑﻌﺪ ﺳﯿﺎﻣﮏ اﯾﻘﺎﻧﯽ در دادﮔﺎه اﻧﻘﻼب ﺳﻤﻨﺎن ﺑﻪ اﺗﻬﺎم ﺗﺒﻠﯿﻎ ﻋﻠﯿﻪ ﻧﻈﺎم ﺗﺤﺖ ﺗﺒﻠﯿﻎ ﺑﻬﺎﯾﯿﺖ و ﻋﻀﻮﯾﺖ
در ﺗﺸﮑﯿﻼت ﺑﻬﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﺳﻪ ﺳﺎل ﺣﺒﺲ ﺗﻌﺰﯾﺮی ﻣﺤﮑﻮم ﺷﺪ .ﺣﮑﻢ ﻣﺰﺑﻮر در  ۱۵ﻣﻬﺮ ﻣﺎه ﺳﺎل  ۱۳۸۹در دادﮔﺎه ﺗﺠﺪﯾﺪ ﻧﻈﺮ اﺳﺘﺎن ﻣﻮرد ﺗﺎﺋﯿﺪ

ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ و وی ﭘﺲ از اﺣﻀﺎر در  ۱۵آﺑﺎن ﻣﺎه ﻫﻤﺎن ﺳﺎل راﻫﯽ زﻧﺪان ﺳﻤﻨﺎن ﺷﺪ.

ﻃﯽ ﻣﺪﺗﯽ ﮐﻪ ﺳﯿﺎﻣﮏ دوران ﻣﺤﮑﻮﻣﯿﺖ را ﻣﯽﮔﺬراﻧﺪ ﻣﺎﻣﻮران اﻣﻨﯿﺘﯽ ﻫﻤﴪ و ﻓﺮزﻧﺪان وی را ﻧﯿﺰ ﺗﺤﺖ ﻓﺸﺎر ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﻨﺪ ،اﺑﺘﺪا ﻣﺤﻞ ﮐﺴﺐ
وی )ﻋﯿﻨﮏﻓﺮوﺷﯽ( را ﮐﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﻣﻤﺮ درآﻣﺪ ﺧﺎﻧﻮادهاش ﺑﻮد ،در  ۲۷ﻣﺮدادﻣﺎه ۱۳۹۰ﺑﻪ ﺑﻬﺎﻧﻪ واﻫﯽ و ﻧﺎﻣﺸﺨﺺ ﭘﻠﻤﭗ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﻣﻨﺰل وی در

آﺳﺘﺎﻧﻪ ﻧﻮروز  ۱۳۹۰ﺑﺎر دﯾﮕﺮ ﻣﻮرد ﯾﻮرش ﻣﺎﻣﻮران اﻣﻨﯿﺘﯽ ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد .اﻧﯿﺴﺎ در دیﻣﺎه ﺳﺎل  ۹۰ﻃﯽ روزﻫﺎی ﻣﺘﻮاﻟﯽ ﺑﻪﻃﻮر ﭘﯽدرﭘﯽ ﺑﻪ ﺳﺘﺎد
ﺧﱪی اداره اﻃﻼﻋﺎت ﺳﻤﻨﺎن اﺣﻀﺎر و ﺗﺤﺖ ﺑﺎزﺟﻮﯾﯽﻫﺎی ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺳﺎﻋﺘﻪ ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد.

ﻣﺘﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎزﺟﻮﯾﯽﻫﺎی اداره اﻃﻼﻋﺎت ﺑﺮای اﻧﯿﺴﺎ ﻫﻢ ﭘﺮوﻧﺪهای ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽﺷﻮد و ﻧﺎﻣﱪده در  ۲۱ﻓﺮوردﯾﻦ ﻣﺎه ﺳﺎل  ۹۱ﺑﻪ "اﺗﻬﺎم ﺗﺒﻠﯿﻎ ﻋﻠﯿﻪ ﻧﻈﺎم

و ﭘﯿﺮوی از ﺑﻬﺎﯾﯿﺖ" در دادﮔﺎه اﻧﻘﻼب ﺳﻤﻨﺎن ﺑﻪ رﯾﺎﺳﺖ ﻗﺎﺿﯽ ﻋﯿﻦاﻟﮑﻤﺎل ﻣﺤﺎﮐﻤﻪ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﯾﮏ ﻣﺎه ﺑﻌﺪ ﺣﮑﻢ ﺑﺪوی اﻋﻼم ﻣﯽﺷﻮد :ﭼﻬﺎر

ﺳﺎل و ﭼﻬﺎرﻣﺎه ﺣﺒﺲ ﺗﻌﺰﯾﺮی .ﺣﮑﻢ ﺑﺪوی در دادﮔﺎه ﺗﺠﺪﯾﺪ ﻧﻈﺮ ﺗﻌﺪﯾﻞ و ﻧﺎﻣﱪده ﺑﻪ  ۲۲ﻣﺎه ﺣﺒﺲ ﺗﻌﺰﯾﺮی ﻣﺤﮑﻮم ﻣﯽﺷﻮد .اﻧﯿﺴﺎ ﻓﻨﺎﯾﯿﺎن دو

ﻓﺮزﻧﺪ ﺧﺮدﺳﺎل ﺳﻪ و ﻫﺸﺖ ﺳﺎﻟﻪاش را ﺑﻪ ﻣﺎدرش )ﺻﻬﺒﺎ رﺿﻮاﻧﯽ( ﮐﻪ ﭼﻨﺪﻣﺎﻫﯽ ﺑﯿﺸﱰ از آزادیاش ﻧﮕﺬﺷﺘﻪ ﻣﯽﺳﭙﺎرد و درﺗﺎرﯾﺦ  ۳۰دیﻣﺎه
ﺳﺎل ﺟﺎری ﺟﻬﺖ اﺟﺮای ﺣﮑﻢ رﻫﺴﭙﺎر زﻧﺪان ﺳﻤﻨﺎن ﻣﯽﺷﻮد.

اﯾﻦ ﺑﺨﺸﯽ از ﻓﺸﺎرﻫﺎی وارده ﺑﺮ اﯾﻦ ﺧﺎﻧﻮاده اﺳﺖ وﺟﻪ دﯾﮕﺮ ﺑﻪ ﻓﺸﺎرﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﺮ اﯾﻦ ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﺮﻣﯽﮔﺮدد .در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻣﺤﻞ ﮐﺴﺐ

ﺳﯿﺎﻣﮏ ﺗﻌﻄﯿﻞ ﻣﯽﺷﻮد ﭘﺪر اﻧﯿﺴﺎ ﻫﻢ ﮐﻪ در ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ﭘﻮﯾﺎ ﻧﻮار ﮐﺎر ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺑﻪ واﺳﻄﻪ ﺗﻌﻄﯿﻞ ﺷﺪن اﯾﻦ ﻣﺤﻞ از ﮐﺎر ﺑﯿﮑﺎر ﻣﯽﺷﻮد .در ﭘﯽ اﯾﻦ

اﻗﺪام ،ﻣﺤﻞ ﮐﺴﺐ )ﻓﺮوﺷﮕﺎه ﻟﻮازم ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ( ﺑﺮادر اﻧﯿﺴﺎ ﻫﻢ ﺑﺪون اراﺋﻪ دﻟﯿﻞ ﻣﺸﺨﺺ ﭘﻠﻤﭗ ﻣﯽﺷﻮد.

از ﻃﺮﻓﯽ ﺳﯿﺎﻣﮏ ﻫﻢ در زﻧﺪان ﺑﻪ دﻟﯿﻞ رﻃﻮﺑﺖ زﯾﺎد و ﻋﺪم رﺳﯿﺪﮔﯽ ﭘﺰﺷﮑﯽ دﭼﺎر رﻣﺎﺗﯿﺴﻢ ﺷﺪه و ﻣﺴﺌﻮﻻن از دادن ﻣﺮﺧﺼﯽ درﻣﺎﻧﯽ ﺑﻪ وی

ﺧﻮدداری ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﻫﺮﭼﻨﺪ ﺳﯿﺎﻣﮏ اﯾﻘﺎﻧﯽ از ﮐﻮدﮐﯽ ﺑﺎ ﻣﻔﻬﻮم زﻧﺪان آﺷﻨﺎ ﺑﻮده اﺳﺖ ﭼﻪ ﭘﺪر ﻧﺎﺑﯿﻨﺎﯾﺶ در اواﯾﻞ دﻫﻪ  ۶۰ﺑﻪ اﺗﻬﺎم ﺑﻬﺎﯾﯽ ﺑﻮدن

ﻣﺪﺗﯽ زﻧﺪاﻧﯽ ﺑﻮده اﺳﺖ ،وﻟﯽ زﻧﺪاﻧﯽ ﺷﺪن اﻧﯿﺴﺎ ،دوری از دو ﻓﺮزﻧﺪ ﺧﺮدﺳﺎل ،ﺗﻌﻄﯿﻞ ﺷﺪن ﻣﺤﻞ ﮐﺴﺐ و از ﻫﻤﻪ ﻣﻬﻢﺗﺮ ﻧﺒﻮد ﭘﺪر و ﻣﺎدر در

دوران رﺷﺪ ﻓﺮزﻧﺪان ﺧﺮدﺳﺎﻟﺶ ﺑﯿﺸﱰﯾﻦ ﻓﺸﺎرﻫﺎی روﺣﯽ و ﺟﺴﻤﯽ را ﺑﺮای وی ﺣﺎﺻﻞ ﮐﺮده اﺳﺖ.
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ﺳﯿﺎﻣﮏ اﯾﻘﺎﻧﯽ ﻫﻢ اﮐﻨﻮن در ﮐﻨﺎر ﭘﻨﺞ زﻧﺪاﻧﯽ ﺑﻬﺎﯾﯽ دﯾﮕﺮ در زﻧﺪان ﺳﻤﻨﺎن ﺗﺤﺖ ﻓﺸﺎر ﻗﺮار دارد ﺗﺎ در ﻣﻘﺎﺑﻞ دورﺑﯿﻦ ﻓﯿﻠﻤﱪداری وزارت

اﻃﻼﻋﺎت ﺑﻪ اﻋﱰاﻓﺎت دروﻏﯿﻦ ﺑﭙﺮدازد و اﻧﯿﺴﺎ ﻓﻨﺎﯾﯿﺎن در ﮐﻨﺎر ﺷﺶ ﺷﻬﺮوﻧﺪ ﺑﻬﺎﯾﯽ دﯾﮕﺮ در زﻧﺪان ﺳﻤﻨﺎن ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از ﻏﯿﺮ ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽﺗﺮﯾﻦ
زﻧﺪانﻫﺎی اﯾﺮان ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﻮد دوران ﻣﺤﮑﻮﻣﯿﺖ ﺧﻮد را ﺳﭙﺮی ﻣﯽﮐﻨﺪ.
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