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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[

 

 ایران وایر]برگرفته از سایت:[ 

 ۲۰۱۶مارس  ۲۸]تاریخ:[ 

 

 از اشک پنهان ایقطرهاعدام بهاییان همدان 

مربوط به روز دوم پس از مرگ بهاییان است. این محل پس از یك هفته توسط  هاعکسمحل دفن بهاییان جان باخته. 

 .نیروهاي دولتي ویران شد

كه اگرچه مهجور  هاییاتفاقدر البه الي تاریخ هنوز برگ هایي وجود دارد كه مورد بازخواني قرار نگرفته است. 

. شكنجه و اعدام هفت بهایي در همدان تنها دو سال پس از آیدمیتاریخي علیه بشر به حساب  ایحادثهمانده، اما هریك 

 تاریخ است. ینشده بازخواني هایبرگهاز  اینمونه ۵۷پیروزي انقالب 

كشته شدگان، براي نخستین بار مستنداتي را در این باره براي  هایخانوادهالهام و رویا حبیبي و باهره مطلق از  

هللا خزین، بی، حسین خاندل، حسین مطلق، طراز. سهراب حبیبي، سهیل حبیانددادهانتشار در اختیار ایران وایر قرار 

 اعدام شدند. ۱۳۶۰هاي همدان بودند كه در سال «محفلي»فت نفر از ناصر وفایي و فیروز نعیمي ه

. شدمی، احضارهاي ناگهاني كه گاهي به بازداشت و اعدام ختم رسیدمیآزار بهاییان به گوش  یزمزمه ۱۳۵۹از سال 

ي ها «محفل»د. ش یکسانبا خاك  هاقبرستان، اماكن بهاییان مصادره و هاآنو صدور احكام اعدام  هامحاکمهبا شروع 

تبلیغ »و دیگر بهاییان با اتهام هایي چون  گیرندمی بر عهدهبهاییان امور احوال شخصیه را  یجامعهافرادي كه در  -

به دار آویخته شدند. اجساد این هفت نفر بهایي ساكن همدان را اما شكنجه شده مقابل « جاسوسي»یا « بهاییت

ناصر وفایي و فیروز نعیمي در آن به طبابت مشغول بودند،  هراب حبیبي،این شهر، كه س« امام خمیني»بیمارستان 

 .و بر اثر فشار شكنجه« بدون تیر خالص»رها كرده بودند. مرگي 

حسین مطلق كه به گزارش دفاعیات خود در دادگاه پرداخته و دیگر كشته شدگان  هاینوشتهدستاگرچه در بخشي از  

ذكر شده « احترام»با  توأمزندان و مسووالن دادگاه  مأمورانخواهیم پرداخت ـ رفتار  هاآنـ كه در گزارشي دیگر به 

در تماس بودند،  هاآنخود بارها تكرار كرده زندان بانان و مسووالني كه با  هاییادداشتاست و سهراب حبیبي نیز در 

 هاآنت. برخوردي كه حد فاصل رفتن راوي حكایتي دیگر اس هاآنداشتند، اما جسدهاي « محترمانه»همواره رفتاري 

 رخ داد. مرگشانبه اجراي احكام تا 

روایت  هایشانیبندروایت شكنجه شدن این هفت نفر جدا از آثاري كه بر اجسادشان باقي مانده بود، توسط یكي از هم 

مالقات كنندگان خود و از  شودمیهفت بهایي اعدام شده، در پي وخامت حال به بیمارستان منتقل  یشکنجهشد. شاهد 

فرزند سهراب حبیبي آن شخص، كه اسم  هایگفتهرا به مالقات وي بیاورند. طبق « بهاییان»كه یك نفر از  خواهدمی

مقابل چشمان یكدیگر مورد  هاآن»كه  کندمی تأکیداین افراد  یشکنجهو مشخصاتي از او در دست نیست، در روایت 

 «.آزار و خشونت قرار گرفتند

گذشت،  اشخانوادهكه بر او  ایواقعهبه روایت « كه پنهان ماند هاییاشک»در كتاب  ام، فرزند سهراب حبیبي،اله 

این كتاب آمده  یمقدمهاز این كتاب را پیش از انتشار در اختیار ایران وایر قرار داده است. در  هاییگزیده پرداخته و

توانم خاطراتي از دوران سكوت كه بر زندگي من و صدها نفر كه منتظر فرصتي بودم كه ب هاستمهر و موم»است: 

مثل من سایه افكنده بازگو كنم، دوراني كه شاید براي هر نوجواني زیباترین روزهاي زندگي باشد. دوراني پر از شوق 

. این كتاب کندمی پذیرامکانتحصیل و عشق كه یكباره همه را نقش بر آب و تحقق آن را فقط در خیال و خواب 

 «.پنهان من است هایاشکقطرهاي از 
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 ایهمهمه. در تاكسي نشسته بود كه صداي گشتبازمیامتحان به خانه  یجلسهسال داشت و از  ۱۷الهام آن زمان  

پرسیدیم چه خبر است و راننده جواب داد كه دیشب هفت جاسوس بهایي را اعدام كردند. از »را جلب كرد:  توجهش

براي پوشاندن  ایملحفه. نه آمبوالنس به ما دادند و نه رسیدمیشدم. صداي شیون و زاري به آسمان ماشین پیاده 

را  هایناچرا  هاانصافكه "بي  رسیدمیصداي فریاد به گوش  .کردندمیرا زیر پا خرد  هادوربیناجساد. پاسداران 

 «.؟ایدکردهقصابي 

و روي دست مردمي كه در اطراف اجساد جمع شده بودند، تشییع « شیون و زاري» یهمهمهكشته شدگان میان 

اكبر مردم عادي و بهاییاني كه جمع شده بودند، جلوي  هللاانگار صداي »ند. در بخشي دیگر از كتاب آمده است: شدمی

مردم را بگیرند. مردم در دو . پاسداران نتوانستند جلوي گرفتندمیمجاهدین هم عكس و فیلم  .پاسداران را گرفته بود

. بر خالف تصورمان مردم تا پایان مراسم خاكسپاري با زدندمیو فریاد  دیدندمیدسته در گورستان اجساد را به نوبت 

به یادشان بر سر مزارشان دعا  توانیممیبعد با خاك یكسان شد. دیگر كجا  یهفتهما ماندند. اما قبرستان درست یك 

 «.كنیم؟

كمر پدرم و »ینان حاصل كردن از شكنجه شدن كشته شدگان نیازي به پزشك قانوني و بررسي اجساد نبود: براي اطم

خزیني خرد و شكسته شده بود.  یآقا یسینهنیمي از بدنش سوخته و جاي دشنه و كارد در جاي جاي آن نمایان بود. 

نج و انگشتانش شكسته شده بود. جاي دشنه بر بدن بدن دكتر وفایي پاره پاره بود و عمویم ـ سهیل حبیبي ـ دو كتف، آر

خودنمایي  قلبشتیر در  ۹. داخل شكم حسین خاندل خالي و سوراخ بود و جاي خوردمیو پیشاني دكتر نعیمي به چشم 

 «.کردمی

درسه الهام در حالي كه شاهد پیدا شدن پیكر پدرش و دیگر كشته شدگان بود كه فرداي آن روز وقتي به سالن امتحان م

تك  ایگوشهنفر دیگر جدا و در  ۴۰۰صندلي مرا از »وارد شد، محل نشستن خود را جدا از دیگر دانش آموزان دید: 

گذاشته بودند و یك نفر هم تا پایان امتحان باالي سرم ایستاده بود. نمیدانم چطور قبول شدم اما خب، وقتي كه 

 «.و نمیتواني كنكور بدهي ایضاله یفرقهدر كنكور شركت كنم گفتند كه  خواستممی

ماه در بازداشت بودند. اولین اجازه ي مالقات با این  ۱۱این هفت نفر  دختر سهراب حبیبي، هایگفتهبر اساس  

اولین مالقات را فراموش »صادر شد. مالقاتي كه بدون دیدار خاتمه یافته بود:  بازداشتشانزندانیان چهار ماه پس از 

پشت در زندان انتظار  هاساعتقوي به دیدارشان برویم.  ایروحیهتا با  خواندیممیقبل دعا  هاساعت. از کنمنمی

كشیدیم تا اجازه ي ورود دادند. سالني تاریك كه دور تا دور آن سیم خاردار كشیده شده بود. عزیزان ما را یكي یكي 

. به صحبت دادندمینیان خندان و مسرور دست تكان و زندا کردندمی. همه گریه دیدیممیرا از دور  هاآن. آوردندمی

را  هاییحرفو  کردممیپدرم را پیدا  یچهرهنرسید. چند دقیقه به این شكل گذشت و گفتند مالقات تمام شد. تازه داشتم 

 «.كه همه چیز به پایان رسید. مثل یك خواب كه با شوك بیدار شده بودیم کردممیكه قرار بود بگویم مرور 

، اما شودمیاعالم  شانآزادیهر هفت نفر به دادگاه احضار و حكم  ۶۰ا سه ماه پیش از اعدام اما در شب عید سال تنه

چرا این  دانیمنمیهنوز »: دهدمیآزادي را به اعدام تغییر  مدني، هللاپیش از خروج از دادگاه یك تلفن از سوي آیت 

شب بود. تلفن به صدا  ۹پدري خبر داده بود كه آماده ورودشان باشیم. سال تحویل ساعت  یخانوادهحكم تغییر كرد. 

منتظري  هللاكه آیت  دانیممیدرآمد. چند دقیقه تلفني سال نو را تبریك گفتند و ما فهمیدیم كه از آزادي خبري نیست. فقط 

مدني پایاني بر سرنوشت شان بود؛ سه ماه  هللا صدور حكم اعدام هفت بهایي توسط آیت«. حكم آنها سر باز زد تأییداز 

روایت روزهاي احضار، بازداشت، برخورد زندان بانان و رییس زندان،  بعد، خونین و زخم خورده در پیاده رو.

و  هانوشتهبه سوي بخش اجراي احكام، در میان دست  رفتنشانخداحافظي متهمان و  یلحظهگزارش دادگاه تا 

ي كه روزهاي اول از امید و برخورد محترمانه مسووالن حكایت دارد هاینوشتهدستجود دارد. و هایشاننامهیتوص

این افراد زیر مقواي ساك زندانشان  هاینامهوصیتبه همراه  هابرگه. این رودمی، در تاریكي فرو گذردمیاما هرچه 

 .بردمیبه یادگار  حبس عزیزش هایسالاعدام شده از  یخانوادهقرار داشت. همان ساكي كه 

آقاي اعلمي »زندانیان وجود دارد:  هایخانوادهسهراب حبیبي خاطراتي از دوران بازداشت و  هاینوشتهدستدر میان 

و  کردندمیدیگران را بررسي  هایپروندهدر محوطه نشسته بودند و  هاچمنچند نفر دیگر روي  اتفاقبهحاكم شرع 

یا  ۱۴؟ کنیدنمیكه شوهر من را چرا تكلیفش را معین  گفتمی. خانم تیمسار شجاعي آمده بود و دادندمیحكم نهایي 

. خب زود تیربارانش كنید كه هم او و هم ما ایدکرده. زندگي ما را فلج ایدنمودهماه است به طور موقت بازداشت  ۱۵

 «.راحت شود و كمتر زجر و ناراحت باشیم خیالمان
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آن زنداني بودیم،  ۹بند دو كه ما در اطاق شماره »: کشدمیدیگر زندان را چنین به تصویر  ایصفحهحبیبي در 

اطاق بنا شده. در ته راهرو سه توالت در نهایت  ۱۱متر كه در اطراف آن  ۳متر در  ۳۲راهرویي دارد به طول 

وجود دارد. این  شدمیخراب  كثیفي و آلودگي با سه دستشویي زوار در رفته كه در اثر عدم توجه همیشه گرفته یا

و  اندساختهزمان رضا شاه این زندان را  هاآلمانكه به نام كارگاه مرسوم است. البته  شودمیراهرو منتهي به یك سالن 

نفر از  ۲۰۰ولي امروز حدود  اندساختهنمایش و سایر احتیاجات تربیتي زندانیان  این سالن را براي جلسات سخنراني،

به فكر نظافت و آسایش نه معتادان و نه سایرین  اصالا مسووالن زندان  متأسفانهو  انددادهمعتادان را در آن سالن جا 

متحرك در حال مسابقه و ویراژ رفتن هستند به طوري كه ما  هایمردهاین  یکلهنیستند. شپش و كثافت از سر و 

وایتكس براي از بین رفتن شپش استفاده كنیم. دستشویي را از ترس  مجبور بودیم روزي دو یا سه مرتبه از پودر

خطرناك كه در حال انتظار بودند كه جیره خود را دریافت كنند و استشمام گازهاي مختلف سریع ترك  هایموش

 «.کردیممی

زندان بودند در مدت یازده ماهي كه هفت بهایي اهل همدان در « محفل محلي»حسین مطلق  یخانواده یگفتهطبق 

حاكم شرع و  ابوالحسن اعلمي، هللاو رفع اتهامات به آیت « هاخانوادهرفع ممنوع المالقاتي با »در راستاي  هایینامه

و گاهي نیز مسووالن حضوري  شدمی، تحویل داده رفتندمیكه براي بازدید به زندان  رییس دادگاه و نمایندگان او،

، آقا محمدیحمیدي و  هللا. از جمله افرادي كه طرف صحبت قرار گرفتند آیت دگرفتنمیمورد مشورت و خطاب قرار 

مكرم دادیار دادگاه، حسین ملكي نماینده و عضو دفتر ابوالحسن بني صدر  نمایندگان همدان در مجلس شوراي اسالمي،

 .و بابازاده دادستان انقالب بودند

مدني نیز  هللاآمده كه وقتي دو نفر از اعضاي محفل در رابطه با مشكالت "احباي اطراف" به آیت  هانوشتهدر دست »

گفته بود  هاآناول از پذیرفتن آنها امتناع كرده بودند و بعد از پذیرفتن هم به  یوهلهمراجعه كرده بودند ایشان در 

شیخ طبرسي چه كردید؟" ولي  یقلعهكه در  یداکردهسال است كه خار چشم ما هستند. آیا فراموش  ۱۳۶"شماها 

هر بار  شدمیداشت انجام  بر عهدهو غیره را  هاکمیتهبا عالمي كه تحت نظر مدني امور دادگاه انقالب و  هامالقات

 «.کردنمیو اگرچه به هیچ كدام عمل  دادمیقول مساعد 

تحویل  هاآندادسراي انقالب در دفتر زندان به متهمان از طرف  ایصفحه ۹كیفرخواست  ۵۹تیر ماه سال  ۲۱روز  

كیفرخواست جز دروغ و اتهام چیز »معتقد بودند كه  هاآن. شودمیكیفرخواستي كه توسط متهمان تكذیب  .شودمیداده 

كه ما را محكوم خواهند كرد چون اگر محكوم نشویم  دانستیممیدیگري نداشت. البته غیر از این هم انتظار نداشتیم و 

محاكمه كنند نه  خواهندمیگفت ایده شما را  مأمورانیكي از »زماني كه كیفرخواست قرائت شد «. صحیح نیست

 «.خودتان را چون در كیفر خواست در هیچ مورد شما متهم نبودید و فقط دین شما متهم است و چیز مهمي نیست

از رییس زندان »سهراب حبیبي كه در اختیار ایران وایر قرار گرفته، آمده است:  هاینوشتهدستز در آخرین صفحه ا

خواستیم كه اجازه دهد در مورد كیفرخواست با وكیل یا خانواده خود مشورت كنیم. جواب ندادند و سخت ما را كنترل 

هیچ موقع حاضر نبودیم خالف مقررات رفتار  كه مبادا با كسي در تماس باشیم ولي غافل از این كه ما هم کردندمی

 «.و امیدواریم كه خداوند همه را مورد تفضل خود قرار دهد گذردمیكنیم. در هر حال این اوضاع با ظلم به ما 

كه یك حلقه  ایمشنیده»با ایران وایر با اشاره به این كه هیچ فیلمي از این هفت نفر باقي نمانده، گفت:  وگوگفتالهام در 

دومین رییس جمهوري ایران به سازمان ملل رفته و از  وجود دارد و زماني كه محمدعلي رجایي، هاآنفیلم مربوط به 

كسي به نام بهایي در ایران اعدام  گویدمی، بعد از نشان دادن پاي خود به عنوان سند شكنجه کردمیخودش دفاع 

 «.کندمیفیلم را همان موقع پخش بهایي این  یجامعه هاینماینده، اما یكي از شودمین

به من گفتند كه قرار نبود اعدام این هفت نفر جایي منتشر شود. همه سعي در مخفي نگه داشتن آن »الهام  یگفتهبه 

 ؟ چرا این هفت نفر؟ اتهامات آنها در دادگاه و دفاعیات آنها چه بود؟ماندمیاما چرا باید این اتفاق مهجور «. داشتند

 

 

 

ا به نشانی  دای برخورهویسی از اصل سند است. اگر به نکتباال رون]متن  کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفا

 ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید[
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