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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[

 

 ریوا ران یا]برگرفته از سایت:[ 

 ١٣٩٣ وریشهر ١٠]تاریخ:[ 

 

 در چشمان باهره امتیهمدان، ق انییاعدام بها

و   یمحافل روحان یآغاز شد. بازداشت اعضا زین انییبرخورد با بها ونیو قدرت گرفتن روحان ۵۷از انقالب سال  پس

که  ستییاز جمله برخوردها انییمنازل بها  شیها و تفتو قبرستان یاماکن مذهب بیتخر ،هااز آن  یو اعدام برخ یمل

 .مهجور ماند رانیا خیساکن همدان در تار ییبها ۷  ماما شکنجه و اعدا انیم نیتاکنون ادامه داشته است. ا

اهل  ییهفت بها ،یمینع روزیو ف ییناصر وفا ،نیطرازهللا خز ،خاندل نیحس ،یبیحب لیسهراب و سه ،مطلق نیحس

  یها بازداشت و برگزارشهر بازداشت و پس از ماه نیا انییبها یدر محفل روحان تیعضو لیهمدان بودند که به دل

  ینیامام خم مارستانیمقابل ب ی شان در حالشدن  کشته ی ها فرداشکنجه جان باختند. اجساد آن  ریز ،جلسه دادگاه نیچند

مقابل زندان قرار داشت و محل اشتغال سه   مارستانیب نیبوده است. ا شان مشهودرها شده بود که آثار شکنجه بر بدن

 .نفر از کشته شدگان بود

  ،نیو بتول خز یمیمحفل اختر نع نیا  یاز اعضا گریعضو است. دو نفر د ٩موظف به داشتن  یمحفل روحان هر

  لیبعدها به دل نیهمدان احضار شدند. خز یبه دادسرا ییگوپاسخ  یشدگان بودند که بارها براهمسران دو تن از کشته

 .کندیم یهمچنان در همدان زندگ یمی کهولت سن در داخل کشور درگذشت و نع

که   ییهاسال  یبازتاب داشت اما در پ ،ونیزیها و تلواعم از روزنامه ، رانیا یهانفر در رسانه ۷ نیخبر اعدام ا اگرچه

 ،هاآن  سال از اعدام  یاز س شیآن واقعه نپرداخته است. با گذشت ب اتییبه جز یارسانه  ،گذشته خیاز آن تار

که   یقرار گرفته است. مستندات ریوا رانیا اریدر اخت شدگانکشته یهاتوسط خانواده یها و اسناد مختلفنوشتهدست

 .کندیبار منتشر م نینخست یواقعه را برا نیا اتییجز

خاندل  نیو حس یبیحب ل یخود از دادگاه مشترک با سهراب و سه تیدر روا ،همدان یمحفل روحان یمنش ،مطلق نیحس

  اریداد ،دادگاه مکرم نی خود پرداخته است. در ا اتیدادگاه و دفاع سییر ،یابوالحسن اعلم یبه اتهامات وارده از سو

مطلق  یو بازجو یاسالم غاتیعضو انجمن تبل ،یفشم دریقضات دادگاه و ابراه ،یو هاشم یموسو ،انقالب ی دادسرا

 .حضور داشتند

روشن  ریثبت اقار یبرا یکه ضبط صوت دمیآغاز شد. ند نیو مرگ بر منافق ینیو درود بر امام خم ریبا تکب دادگاه»

کردن  . »پنهان نوشت«یرا نم شدی که انجام م یی وگوهاو گفت اتیدادگاه دفاع ی ها منشوقت یبعض یشود. حت

  کی»تحر ،از جمله بازرگان« یاذهان عموم شی»تشو ،ست«یالیو امپر  ستی ونی»ارتباط با ساواک و صه ،مدارک«

بود که در دادگاه مشترک  یاز جمله اتهامات ل«یی»ارسال ارز به کشور اسرا ،«یینماو مظلوم یپردازبه دروغ انییبها

 .رفتیها را نپذاز آن  کیچیکه مطلق ه یقرار گرفت. اتهامات یمورد بررس

در   زیسال آخر ن ۵رفته و اسناد  نیسال »مانند تمام ادارات« از ب ۵هر  یمدارک محفل روحان ،مطلق یهانوشته طبق

»ارتباط با   یهادادگاه قرار داشت اما »از سواالت مشخص بود که مدارک را مطالعه نکرده بودند«. اتهام اریاخت

که با   یی«هاتیو محروم تی»آزار و اذ لیبه دل انییبها «یخواه»تظلم  یبه استناد نامه ها«ستیونیساواک« و »صه

 جهیمحفل بود در نت یمطلق منش  کهییجامطرح شده بود. از آن  یانتظام یرویآن مواجه بودند خطاب به ساواک و ن

از   «یخواهبه عنوان »تظلم ینوشته شده بود. تلگراف یخط ومحفل نوشته شده به دست یکه از سو ییهاتمام نامه
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بازرگان   یبعد یهاارسال شده بود که دادگاه موضع ،دولت موقت ریوزنخست ،محفل و توسط مطلق به بازرگان یسو

  ییاز عدم کارآ شیهای»پس از تلگراف شما مهندس بازرگان در اکثر سخنران تلگراف دانست: نیا ریرا تحت تاث

 .«کردیصحبت م یری گ میو تعدد مراکز تصم هاتهی کم

نوشته  یمورد استناد زمان یهانامه  یه یها آمده: »کلنوشتهمطلق رد شد. در دست  یاز سو زیارتباط با ساواک ن اتهام

 یمحفل درآمدم که ساواک در شرف انحالل بود و زمان تیبه عضو یام. بنده زمانعضو محفل نبوده جانبن یشده که ا

 .«استوجود نداشته  یمحفل شدم که ساواک به طور کل یمنش

از خود دفاع کرد:   نیدر مقابل آن چن یبود که و لییخصوصا اسرا ،ران یاتهام مطلق ارسال ارز به خارج از ا گرید

  یاند. مقدارداشته  یمشخص  تین کیهمدان بود که هر  انیینذورات بها شدیارسال م یمحفل مل یکه برا ی»وجوه

به  دیبوده است که با یمخارج اماکن مذهب نیتام یهم برا یو مقدار یبوده که مربوط به خود محفل مل ینذورات مل

 یعیحق طب نیاز ا انییبها  یخود بدهند ول تیطبق ن ینذورات  توانندیم یانتید کی روانیمصارف الزم برسد. چطور پ

 زیموضوع را ن نیو مستندات دادگاه در ا «یینمامظلوم یبرا انییبها  کی. مطلق اتهام »تحرمحروم باشند؟«

 .بود وانده»نادرست« خ

از قضات حاضر در   یک ی ،یاالسالم موسوکه حجت دیرس انیبه پا ی مطلق دادگاه در حال  یهانوشتهاساس دست بر

هنگام خارج شدن از دادگاه خطاب   زیحاکم شرع ن ،ی. اعلمشود«یحل م لیمسا نیبه او گفته بود: »انشاهللا ا ،محاکمه

که  ییرا بفهمم تا را قیحقا خواستمی طول دادم؟ م قدرنی چرا من جلسات محاکمه را ا دی دانیبه مطلق گفته بود: »شما م

 .«لت باشدموافق با عدا کنمی صادر م

دور  ندهی نما ،یمدن راسدهللایم هللاتیآ دار یبه د یمحفل مل یشدگان آمده است که دو نفر از اعضاکشته یهاادداشت ی در

موفق   تیها در نهااعضا امتناع کرده بود«. آن  رفتنیاول از پذ یدر وهله   شانیرفته بودند: »ا زیاول مجلس خبرگان ن

فراموش  ای. آدیسال است که خار چشم ما هست ١٣۶گفته بود که »شماها  اهبه آن  یمدن هللاتیشدند اما آ داریبه د

 .«د؟ یچه کرد یطبرس خیش یکه در قلعه  دیاکرده

 یطبرس خیش یاش در قلعه ـ با مخالفان ییبها نیدهنده دالباب ـ بشارتباب انیکه م ستیبه جنگ  یمدن هللاتیآ یاشاره

بر  دانستیبه اسالم م بندیکه خود را پاالباب ضمن آن باب یخیتار اتیدرگرفت. طبق روا ١۲۶۵مازندران در سال 

 .غائب« است  امامباب » یرزایش محمدی عل رزایباور بود که م نیا

 « میدیکه به چشم د یامتیق»

قرار داده   ریوا رانیا اریشدگان را در اختکشته یهانوشتهکه دست ستی مطلق از جمله کسان نیهمسر حس ،مطلق باهره

به   یزیچ میکرد قیشما تحق یشده گفته بود: »هرچه در بارهاعدام  ییبه هفت بها یاعلم هللاتیها آنوشته نیاست. طبق ا

. از نظر باهره مطلق تنها د«یو آزاد شو دیرآو ی. به اسالم رودیشواست که شما مسلمان  نی. غرض امیاوردیدست ن

 .ها بودمذهب آن  گرید ییجرم همسرش و شش بها

ها به مسووالن مراجعه کرده آن  یهاهر هفت نفر به همراه خانواده تیوضع یریگیپ یمطلق بارها برا نیحس همسر

بابازاده دادستان   ،یاسالم  یهمدان در مجلس شورا ندگانینما یو آقامحمد یدیحم هللاتیآ ،مکرم ،یاعلم هللاتیبود. آ

 .ها قرار داشتندهستند که مورد خطاب خانواده یکساناز جمله  صدریدفتر بن ندهینما  یملک  نیانقالب و حس

به نگارش درآورده   م« یدیکه به چشم د یامتیبه نام »ق یخاطرات خود را از زمان بازداشت همسرش در کتاب باهره

مصادره   ی: »ماموران دو روز قبل براکندیم ریتصو نیرا چن امت«ی»روز ق ریوا رانیوگو با ااست. او در گفت

 یبه اعلم یریگ یپ  یبرا یارا خواهند کشت. نامه هاآن  ندهیآ یکه در روزها  میها آمده بودند. بو برداموال به خانه 

به   ونیش یخط فقط صدا یدار به خانه برگشتم که تلفن به صدا درآمد. از آن سوبه پاس لی. بعد از تحومینوشته بود

زدم که   ادیبود. فر یلباس مشک دنیرفتم. مشغول پوش زانیعز نیاز ا یک یهمسر  ی. در خانهدمی. فهمدیرسیگوش م

 .«دیبزن یدادخواه ادیو فر هاابانیخ یتو دیزیبر د؟یمعطل چه هست د؟یپوشیم یلباس مشک  اچر

و  مارستانیدر ب یو یهای. سخنرانرساندیم مارستانیخود را به ب یاش با تاکسساله  ۸مطلق به همراه دختر  باهره

 .را آغاز کند یاانهیمخف یقرار گرفته و زندگ دیکه مورد تهد شودیشدگان باعث ماجساد اعدام  عییزمان تش
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 گرید  نیهزاران حس کهن یغافل از ا دیزنیبوده بر سر خود م شیسال پ ١۴٠٠که  نیشهادت امام حس یهنوز برا شما»

. شماها دیکرد دشیکه در کربال شه ستی اصغر یعل کیهم  نی. دست دخترم را باال بردم و گفتم ادیکرد دیرا شه

 .« دیداد لیبه جامعه تحو اصغری صدها هزار عل

 .« شدند ربارانیو همکار ساواک منحله در همدان ت هاستیونیجاسوس صه ۷زدند که »   تریها ترسانه  ،روز دفن  یفردا

 یانیرا پا یهرکس یخطاب به همسر و فرزندانش وجود دارد: »زندگ  یانامهتیمطلق وص یهانوشتهدست انیم در

لحظات از درگاه جمال قِدم   نیباشد من در آخر مانیهمراه با افتخار و صداقت و ا انیپا ن یاست و چه خوش است که ا

من   ی. خوشحالم که زندگدیبه همه مردم داشته باش زبا هم و دلسو یو مهربان مانیپر از ا یکه شما قلب واهمخیم

 یبدوش خواه ییرا به تنها یتو ِمن بعد بار گران زندگ نکهیداشت. باهره جان قربانت فقط متاسفم از ا یسرانجام خوش

  محقالق بر همه مرد دوارمیو ام کنمیدعا م کنندیقضاوت و عمل م نیچن نیزایکه نسبت به من ن ییمن در حق آنها دیکش

 « روشن شود

 را از مرز پاکستان ترک کرد.  رانیا ،همسرش کری پ عییمطلق چهار ماه پس از تش  باهره

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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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