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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:[ 

 ١۴٠٠مرداد   ١٠]تاریخ:[ 

 

 ییپزشک جوان بها کیاعدام  ؛ یفرهاد اصدق

خود کمک  مارانیدر سراسر جهان به ب  یرانیا ییکرونا، صدها پزشک و پرستار بها   روسیو یریگدر دوران همه 

 . شوندی م نیکه در آن اقامت دارند، تحس یکشور یهامردم و دولت یو از سو کنندیم

 کاریب یدرس خواندند و خدمت کردند، پس از انقالب اسالم ران یپزشکان و پرستاران که در ا نیاز ا یاریبس اما

 آتش شد.  ی هادار و جوخه  یهاها چوبهاز آن  یاریمحروم شدند و سهم بس یدانشگاه التیشدند، از تحص

آن را   یاسالم یبود که حاکمان جمهور ینیکادر درمان، باور به د یاعضا گریپزشکان، پرستاران و د نیا جرم

 یرانیا ییاز پزشکان و پرستاران بها یبعض یبه زندگ ییهاتیدر مجموعه روا ر«یواران ی. »ادانستندی »ضاله« م

 .دیخوانیبخش م نیرا در ا  «ی. سرگذشت دکتر »فرهاد اصدقپردازدیم

تماس   ریواران یبا ا د،یها دارآن  یاز زندگ یاول دست  تیو روا دیشناسیرا م ییکادر درمان بها یهم اگر اعضا شما

 .دیر یبگ 

به   رجندیشفابخش را در ب یهابا دست ینک یکه پزشک جوان الغراندام و ع ییهابا گذشت چهار دهه، هنوز هستند آن 

 رجندیب  انییبا فقرا و روستا ینینشو هم  گانیوقت خود را صرف درمان را شتریکه ب ی. پزشک جوانآورندیم ادی

 از خودشان بود. یک یمردم انگار  یبرا گفت؛یسخن م یو به همان سادگ دیپوشی. ساده لباس مکردیم

  اشدهیپزشک متفاوت با مذهب حاکمان بود. او را بازداشت کردند تا از عق نیا ینیجا بود که اعتقادات دمشکل آن اما

  یاو امضا کردند؛ ول یآزاد  یبرا یطومار رجند،یب یکند؛ اما موفق نشدند. اهال یبرگردد و به مذهب حاکمان تاس

 یبود، به سخت دکتر تی و تحت حما  نشستیمطب م یک یدر نزد یصندل کی یکه رو یینایبود. مرد فلج و ناب دهیفایب

به درد مردم   یدگیجز رسبه  یخود را به زندان رساند و از نگهبانان زندان خواست تا دکتر را آزاد کند؛ چون او کار

 نکرده است.

  نیدر زندان او ییبها  نییاز آ یرویبه اتهام پ یسالگ  ۳۲نام داشت که در سن  یپزشک جوان، دکتر فرهاد اصدق نیا

 تهران اعدام شد. 

 از دانشگاه یلیالتحصتا فارغ  یدوران کودک

  یدر جوان « یآمد. پدرش، »حسن اصدق ایدر تهران به دن ییبها یادر خانواده ١۳۳١ وریشهر ۳١در   ، یاصدق فرهاد

د رو آورد.  نشد و به شغل آزا رفتهیبودن پذ ییبها لیبه دل یدانشسرا را تمام کرده بود و قصد داشته تا معلم شود؛ ول 

 .گذراندیفرزندان م تیخود را به امور منزل و ترب قتو شتریدار بود و بخانه ن«یمهاجر هیمانیمادرش، »پ

عالقه   یبرخوردار بودند. فرهاد در کودک ینسبتا مرفه یاز زندگ ی پدر فرهاد خوب بود و خانواده اصدق وکارکسب

در سوهانک تهران داشتند و دو ماه تابستان را در آن   یباغ ، یداشت. خانواده اصدق واناتیو ح عتیبه طب یخاص

جا عشقش به طبیعت، حیوانات و پرندگان در  در آن  رایبا فرهاد بود؛ ز شهیآن دوران هم نیری. خاطرات شگذراندندیم

 او به همراه داشت. یبرا یاریبس یو لذت و شاد آمیختیهم م
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البرز رفت. فرهاد   رستانیواقع در چهار راه کالج گذراند و سپس به دب یرا در دبستان منوچهر ییدوران ابتدا فرهاد

دوران، فرهاد به   نیمسئوالن مدرسه قرار گرفت. در ا ریشد و مورد تقد لیتبد یاآموز نمونهمدرسه به دانش در آن 

او   یبشناسد. پدرش برا یرا به خوب یرانیا یقیموس یهاعالقه موجب شد تا او دستگاه نیمند شد و همعالقه یقیموس

کالس رفتن ندادند. او خودش نواختن   به او اجازه  فتد،یخواندن عقب ناز درس  کهن یخاطر ابه یبود؛ ول دهیخر یسنتور

 کرد.یرا با آواز همراه م یقیاز اوقات نواختن موس یاریداشت، بس یخوب یرا فراگرفت و چون صدا یقیموس

در تهران   رانیا یدانشگاه مل یشرکت کرد و در رشته پزشک  ١۳۴۸سال  یدر آزمون سراسر پلمیاخذ دفرهاد پس از 

 شد. رفتهیپذ

امتحان بود تا درسش  نیبود. آخر ییو اعتصابات دانشجو یفرهاد مصادف با انقالب اسالم التیتحص یانیسال پا دو

مانده بود که چه کار کند. از   یرده بودند. او سر دو راهک میامتحانات را تحر انیاز دانشجو یبرسد؛ اما بخش انیبه پا

در  ییبها کیبه عنوان  گر،یهم بخورد و از طرف دبه انیاش با دانشجورابطه دوستانه خواستیطرف نم کی

 .کرد یشرکت نم یاسیمناقشات س

. روز دیآیرفع مشکل به دانشگاه م یگوش دهد، روز امتحان برا د،یکه هر چه بگو یبه او گفت به شرط پدرش

را که وارد جلسه   یانیدر محل بودند تا دانشجو کنندگانمیامتحان رفتند. تحر یامتحان، فرهاد با پدرش به محل برگزار

ام و به مت كشیدهدرس تو زح یها براو گفت: »فرهاد! سال  درو به او کر یکنند. پدر فرهاد با تند ییشناسا شوند،یم

.«  یدهیسر جلسه و امتحانت را م یرویم ،یبزن یحرف پدرت حرف یامید نتیجه بوده و هستم. قرار نیست رو

اعتصابیون كه این حرف را شنیدند، كنار رفته و به این ترتیب فرهاد آخرین امتحان خود را، در زمان اوج اعتصابات   

به عنوان پزشک  رانیا یبا درجه ممتاز از دانشگاه مل ١۳۵۸در سال   نامهانیداد و پس از ارائه پا  دانشجویي،

 شد.  لیالتحصفارغ

 رجند یداوطلبانه و طبابت در ب یسرباز خدمت

با توجه به فوت پدر و   توانستی آماده کرد. او م یشدن، خود را جهت خدمت سرباز ل یالتحصپس از فارغ فرهاد

 یرا انتخاب کرد. در آن زمان قانون خدمت سرباز یداوطلبانه خدمت سرباز یول رد؛یبگ  تیداشتن کفالت مادر معاف

 یبه نواح گرفتند،یکه م یاو بنا به نمره گرفتندیمبود که از پزشکان امتحان  گونهنی پزشکان مشمول خدمت ا یبرا

او مهم نبود، در کجا  یدر امتحان شرکت نکرد. برا  نی. فرهاد در اشدندیم میده تقسنقاط دورافتا ایتهران  کینزد

  زافتاد و پس ا رجندیبه ب یبندمیخدمت به مردم است. فرهاد در تقس یبرا یفرصت یمعتقد بود پزشک  رایخدمت کند؛ ز

 اعزام شد.  رجندیدر تهران به ب یدوره آموزش کی یط

  یپادگان مشغول کار شد. پس از مدت یدر پادگان شهر ساکن و در بهدار یدکتر فرهاد اصدق رجند،یاز ورود به ب پس

  ١۲شده بود از دو اتاق  لیکرد. مطب تشک هیکرا یرا در طبقه دوم ساختمان یمطب  یدکتر اصدق  رجند،یسکونت در ب

 کردند؛یبه مطب مراجعه م ضیشمار مراول، تعداد انگشت یهابه هم متصل بودند. در هفته  ییکه با راهرو یمتر

و  نوبت  تیرعا یو مطب شلوغ شد. بعد از دو ماه، دکتر برا دیچیو اطرافش پ رجندیدر ب یکم آوازه دکتر اصدقکم یول

 اختصاص داد.  قاتیاتاق را هم به تزر کی یاستخدام کرد. پس از مدت یمنش کیدادن  شماره

ها را که از  از آن  یاری. بسفشردیم یرا به گرم مارانیداشت. دست ب یاروابط گرم و دوستانه هاضیبا مر فرهاد

و  ختیریم یچا شانیا  ی. براکردیو بغل م یپرساحوال ،یمیدوست قد کیدور آمده بودند، مانند  یهاراه ایروستاها 

از   یماریب شدی. اگر متوجه مشدیم دهیدر سالن انتظار شن شهیهم مارانشیقهقهه خنده او با ب  ی. صداکردیم ییرایپذ

. تعداد کردیرا هم پرداخت م شیو خرج داروها گرفت یاز او نم تیزیحق و ست،یبرخوردار ن یخوب یتوان مال

 تیزیمطب دارد که از فقرا و رجندیدر ب یبودند دکتر دهیشن رایز آمدند؛یدور م یهااز راه  مارانشیاز ب یادیز

خود را نداشتند، در همان مطب  که امکان برگشت شبانه به محل سکونت یمارانیبه ب یحت ی. دکتر اصدقردیگینم

 خود برگردند. یتا روز بعد به روستا کردی م ییرایو پذ دادیاسکان م

 یبه شهرها نکینمره ع نییتع ینبود. مردم مجبور بودند برا نکیره عنم نییپزشک و تعچشم رجندیها در بآن سال  در

  ن یا نهیهز لیاز فقرا به دل یاریکه بس یبه طور کرد؛یم لیبر مردم تحم یادیز نهیوآمد هزرفت نیبروند و ا گرید

کار با  نینمره در مطب کرد. ا نییشروع به تع یاصدق دکترمشکل،  ن یرفع ا ی. براکردندیم یپوشسفر از آن چشم 

  هیته یو مردم مجبورند برا ستین رجندیدر ب سازنکیمتوجه شد که ع یمواجه شد، اما پس از چند یاستقبال اهال
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 نیگرفت ا مینظر کنند. او تصمصرف  نکیع دیاز خر یاریسفر موجب شده باز هم بس نیبه مشهد بروند که ا نکیع

و لنزومتر  شهیدستگاه تراش ش دیدر مشهد گذراند و با خر یسازنکیدوره کوتاه مدت ع کیهم حل کند.  رامشکل 

 قرار گرفت.  یراه انداخت که مورد توجه اهال  رجندیدر ب یکوچک  یسازنکیکارگاه ع

دور و  یهابود. مردم از راه  دهیچیو اطرافش پ رجندیدر ب ییپزشک بها  کیبه عنوان  ی دکتر فرهاد اصدق شهرت

 نییاقشار پا نیاو ب تی. محبوب رندیتا به گفته خودشان از دستان شفابخش فرهاد، درمان بگ  آمدندیبه مطب او م کینزد

 نیینفوذ و جذب طبق پا یتمام تالشش را برا  حکومت. رفتی او به شمار م یبرا یزنگ خطر  انییجامعه و روستا

 هم زده بود. را به  شانیا یهامهتمام برنا ،ییپزشک بها کیجامعه کرده بود؛ اما 

 بازداشت  نینخست

بازداشت او نامشخص بود. ابتدا به خانواده او اعالم کردند   ل یدل ایبازداشت شد. اتهام  یفرهاد اصدق  ١۳۶٠ وریشهر ۷

 شده است.  ریدستگ  یبعد گفتند به جرم جاسوس یکردند؛ ول  رشیرا کور کرده، دستگ  هاضینفر از مر کیچون 

بود. در   یروز در انفراد ۲۵مدت،   نینگه داشته شد که از ا رجندیگاه ببه سه ماه در بازداشت کینزد فرهاد

به  دیوشتم و اهانت و تهدمستضعفان مورد ضرب ادیبن  ندهی نما «،یبه نام »نور موسو یگاه، او توسط فردبازداشت

داد. او در   حیرا توض انییبا بها یرفتار موسو رجندیبه دادستان انقالب ب هییدر شکوا ی مرگ قرار گرفت. دکتر اصدق

 یمذهب تیاقل کیعدالت به عنوان   یبودن عنوان کرد و خواستار اجرا ییخاطر بهانامه، بازداشت خود را به  نیا

نداشت. از   یثمر کدامچ یه یکردند؛ ول تیاز سکنه شهر فعال یادیتعداد ز ، یدکتر اصدق  یآزاد یشد. برا رانیساکن ا

او از زندان   یبود که خواهان آزاد ی مسلمان دکتر اصدق مارانینفر از ب ١۵٠ یبه امضا یاقدامات، طومار نیا لهجم

 شدند.

شرع   یبه زندان کاشمر منتقل شد. او پس از دو، سه هفته بازداشت به حکم قاض  یآذرماه، دکتر فرهاد اصدق  لیاوا

دو روز  ،یک یفرهاد به همراه مادرش به مشهد رفتند.  ، یتومان آزاد شد. پس از آزاد ۵٠٠٠٠معادل  قهیکاشمر با وث 

 رانیا ییجامعه بها یتیریمد یشورا ی آذر، اعضا ۲۳  خیاو نگذشته بود که از تهران اطالع دادند که در تار یاز آزاد

 یک ی ، یشده است. فرهاد اصدق شانیا نیگزیجا دیجد یو شورا شده ریدستگ  ران« یا یمل یمعروف به »محفل روحان

 تهران شد.  یخبر، فرهاد راه نیا دنیانتخاب شد. پس از شن رانیا انییبود که توسط بها  دیجد ی شورا یاز اعضا

 رانیا انییبها یمل یدر محفل روحان تیعضو

  ،ی قبل یدو شورا یآگاه بود. اعضا  رانیا انیبهائ یمل  یدر شورا تیعضو رفتنیپذ  یو مال یاز خطرات جان فرهاد

فرهاد   طیشرا نیسوم هم وجود داشت. با همه ا یو اعدام شده بودند و هر لحظه خطر بازداشت شورا ریدستگ یهمگ 

ن و مورد اعتماد خود انتخاب کرده بودند و فرهاد یاو را به عنوان ام ران،یا انیی. بهارفتیدر شورا را پذ تیعضو

 بازدارد.  دیجد تیمسئول نیناامن جامعه او را از ا طیشرا خواستینم

. فرهاد تمام شدیم  دهیاز گوشه و کنار شن انییاعدام و مصادره اموال بها ،یریها، هر روز خبر دستگ آن سال  در

مختلف سفر  یبه شهرها انییبا بها دارید ی. مرتبا براکردیم انییت و کمک به بهاروز را صرف خدمساعات شبانه

به   یمحفل مل گر،ید یدارد. از سو و سرزنده نگه دواریمچنان اهم  ها،تیتا آنان را در بحبوحه آزار و اذ کردیم

 بکاهند.  ان ییاز شدت فشارها بر بها کردندیم یامور سع یایبا تماس با اول ییجامعه بها  ندگانیعنوان نما

مشهد بود و پدرش  انییاز بها ایازدواج کرد. روف «ید یپور شه کاتب ایبا »روف ی،  دکتر اصدق١۳۶١خرداد سال   در

مشترک خود را با  یدو زندگ ن یاعدام شده بود. ا ییبها نییاز آ یرویبه اتهام پ ١۳۶٠بود که در سال  یانییاز جمله بها

 هیطریق یروزشبانه کینیدو شب را در کل یاهفته یآغاز کردند. پس از ازدواج، دکتر اصدق  یاعقد ساده  یبرگزار

هم در   ییبها مارانی . بپرداختیم انییهفته را به رفع و رجوع مشکالت بها  یروزها هیمشغول به کار بود و بق 

 .کردندی به او مراجعه م نهیمعا یاستراحت دکتر در منزل برا یهازمان ای لیتعط یروزها

طرح پزشکان به بندرعباس رفت. در دوران جنگ، پزشکان موظف بودند   ی برا یدکتر اصدق ١۳۶۲ ماهبهشتیارد در

هفت ماهه حامله   ایکه روف یدر حال بهشت،یارد ١۷محروم بگذرانند. در   ای یماه از سال را در مناطق جنگ  کیتا 

داشتن حکم جلب فرهاد به منزل دکتر آمدند.   تبا در دس «یبه نام »طلوع  یفرد یپاسدار به سرپرست یود، تعدادب

فرهاد نشدند، آدرس محل خدمت او را در بندرعباس خواستند که چون  یریماموران پس از آنکه موفق به دستگ 
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و او بالفاصله محل خدمت را ترک  دید رسآن روز، خبر به فرها یهمسرش آدرس نداشت، منزل را ترک کردند. فردا 

 کرد و عازم تهران شد. 

 انهیمخف یزندگ آغاز

 تیفعال رانیا انییبها یچنان به عنوان عضو محفل روحاناو هم  یفرهاد شروع شده بود؛ ول انهیمخف یکه زندگآن  با

  یدارهای. با همسرش هم ددادی م یدواریو ام یدارتحت ستم دل  انییو به بها کردیمختلف سفر م ی. به شهرهاکردیم

را منحل اعالم کرد   ییبها یادار التی، دولت تشک ١۳۶۲ماه  وریرداشت. در شه یتماس تلفن ای انییکوتاه در منازل بها 

آن را به عهده   تیعضو یشده بود و کس لیتعط  یاعالم، محفل روحان نیکه طبق اکرد. با آن   تیهم تبع ییو جامعه بها

تحت کنترل بودند.   کانشیقرار گرفت و نزد شیبود. منزل او بارها مورد تفت   بیچنان در تعقفرهاد هم  ینداشت؛ ول

 .ابدینتوانست در زمان وضع حمل همسرش در کنارش حضور  یفرهاد حت

  یفرهاد برا كشید،یدرد سخت زایمان رنج مكه روفیا از  یکند: »دقیقا زمان یم فیاز دوستان فرهاد تعر یک ی

كرد، شاید اوج این احساسات در همین  یگیرانسان را اندازه یاحساسات عاطف شدیزنگ زد. اگر م یپرساحوال 

بعد از تولد كه با   یو لحظات سرشار از شاد وزادلحظات بود. لحظات دلهره و اضطراِب همراه با امید قبل از تولد ن

  یاو در این شرایط چه كار کرد؟یدر مورد فرهاد فرق م كنند،ی آن را ظاهر م یو فریاد شاد یپخش نقل و شیرین

 یدهنده زائوقبل نجات یبرساند. او كه تا چند مارستانیهمسرش را به ب توانستینم  یفرهاد حتبكند؟   توانستیم

كوتاه اما   یاز رساندن همسر خود به بیمارستان داشت. دست یكوتاه حت یاز مرگ بود، اكنون دست یرجندیب ییروستا

 دریا.«  کیبه وسعت  یدل

شد. او پس از دو ماه از سلول   ریدستگ  ١۳۶۳ ریت ۵  خیاردر ت ،یپس از چهارده ماه آوارگ یفرهاد اصدق دکتر

 .افتی( انتقال ییبها انیاز زندان یتعداد یدارمحل نگه) ۷۵اتاق  ۳سالن شماره  یبه بند عموم یانفراد

  یرویبه اتهام پ ١۳۶۳ماه پس از چهار ماه حبس در اواخر آبان  رجندینام بپزشک خوش ،ی دکتر فرهاد اصدق سرانجام،

اعدام و محل دفن او    خیدادگاه، اگر برگزار شده باشد، تار یگونگ اعدام شد. از چه  یسالگ  ۳۲در سن  ییبها نییاز آ

محروم بوده است و در عرض   یخواهو فرجام لیوک اشتناز حق د ییپزشک بها نی. استیدر دست ن یقیاطالع دق

 کمتر از پنج ماه، به جوخه اعدام سپرده شد. ،یمدت زمان کوتاه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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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