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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:[ 

   ٢٠١۴سپتامبر  ٢  - ١٣٩٣ وریشهر ١١ ]تاریخ:[

 

 از هفت داماد نوسیهمدان؛ خاطرات ژ انییاعدام بها

  یاعدام شد، در دادگاه  یسالگ  ۵٢در سن   ١٣۶٠ ماهیششم د  ٬انییبها یمحفل مل یاز اعضا ٬ینعمت محمود نوسیژ

اطلس  کنندههیته ،ییایدر یهواشناس گذارانیبود، بن ی. او زن موفقلیاز حق داشتن وک ی و بدون برخوردار یرعلنیغ

با  یسالگ  در نوزده نوسی. ژدیرس یهواشناس انسازم استیبود که به ر یرانیزن ا  نیو نخست رانیا ییایجغراف

ازدواج دو دختر بود. هوشنگ   نیکودک ازدواج کرد. حاصل ا یهابرنامه ندهیگو نیو اول سازلمیف ٬یهوشنگ محمود

  نوسیثبت شده است. ژ انییشد و نام او در فهرست کشته شدگان جامعه بها دیناپد ١٣۵٩در مرداد ماه سال   یمحمود

با عنوان  یدر کتاب نوسیدختر ژ ،یمحمود انایهمدان. آر ییخاطرات اعدام هفت بها یشاهد بود، راو  کی ام قبل از اعد

کرده   یدوران را گردآور نیاز ا نوسیپدر و مادرش اختصاص دارد، خاطرات ژ یکه به زندگ  «ی امراله ی»شهدا

 :شماست یرو شیکتاب، پ نیاز ا ییاست. بخش ها

ما در   زانیبود از ورود ماموران به خانه عز یخبر حاک نی. اولدیخبر طول کش نیخبر تا آخر نیچهار روز از اول«

از   یخرداد که حاک ٢٣ کشنبهیخبر روز  نیاند و آخرکرده ی مصادره صورت بردار یها براهمدان که از اموال آن 

 مینداشت یسابقه خوش  ٬مصادره یمسجونان برا اموال یبرداربازان مظلوم بود.چون از صورتآن جان  عیشهادت فج

 .همه را فرا گرفت یپس از وصول آن خبر، نگران

بلند کرده  ازیو مهربان همدان دست به دعا و ن زیعز ی.تمام احبا میاست که آن چهار روز را چگونه گذراند معلوم

بگذرانند. پس از  یشتری لحظات سخت آخر را با قدرت واستقامت ب  مانزان یبود که عز  نیا دیدعا شا یجهینت یبودند ول

موقع تا را به تهران فرستاده بودند و از آن  مانزان یعز نیا یهاپرونده ٬رازیو دکتر دهقان در ش یدت دکتر انورشها

ماه بود که در تهران مشغول کسب دستورات   کیحدود  زیاواخر ظاهرا در تهران بوده است. حاکم شرع همدان ن نیا

  ن. چومیبه تهران رفته است همه نگران شد شانیهاپرونده دیکه خبر رس یمخصوص بوده است. روز یهاتیو هدا

در    یمرکز هم برسد، ول دییبه تا دیصادر شده باشد .با شانی که حکم اعدام برا فرستندی را به تهران م ییهافقط آن 

 یحکم مشابه شهدا کهن یبوده است تا ا انیزندان یهمه یها براعنوان شد که دستور ارسال پرونده طورن یمراجعه ا

را به دادگاه برده بودند تا به  مانزانی. در اسفند ماه عزمیصادر نشود و ما هم باور کرد یو دهقان یانور راز،یش

 .کردند یتبر فیها تکلاصطالح ارشادشان کنند و با محبت به آن

اندرکار گفتند که دست انیشان از دادگاه رفته بودند، آشنااموال  یبردارصورت  یخرداد که برا ٢٠چهار شنبه  روز

را   تانهیها گفتند که اثاثشب به آن  ١٠شان صادر شده است و منتظر حاکم شرع هستند. همان روز ساعت  حکم اعدام 

به  هایبندرد.همه هم دا  یچه مفهوم نیکه ا دانستندیم  ٬شدند آمادهها . آندیبه دادگاه انقالب برو دیبا دیکن یآورجمع

  ریت دانیکه به م! آنیبیها پرداختند. چه عجاآن  یبه تسل کنانی بازان ما خندان و شاد افتادند و جان  یو زار هیگر

عوض شده است.   مهساعت بعد پاسداران برگشتند و گفتند که امشب برنا کیاست.  انیتماشاچ  یدهندهنیتسک  ٬رودیم

 ٬شنبهروز پنج شیهاست. فردامحکومان دادگاه یزندگ  یچاشن دنیاعدام و برگردان ینوع اقدامات، بردن تا پا نیالبته ا

بود  یقو شهیمثل هم شانهیحها هنوز باور نداشتند. روآن ی. ولشانن زایها باعزخانواده  دارید نیروز مالقات بود. آخر

 .نشد یجانان. جمعه خبر لیو آماده هر نوع بال در سب خواندندیم  شقو صبور و آرام. سرود ع
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 یاجیاحت بارنیا مانزان ی. اما عزخوانندیها را به دادگاه انقالب مو آن  ندیآی مجددا پاسداران م ١٠:٣٠شب ساعت  شنبه

ها از صبح مشغول نظافت، حمام، اطو کردن  کردند که آن  فیتعر انینداشتند. کامال آماده بودند. زندان یقبل یبه آمادگ

  دانستندی. همه مکنندیو باشکوه و جالل حرکت م  فی و لط فیبودند. نظ شانهیها و اثاثلباس ها و مرتب کردن لباس

 یقیرو شدن با معبود حق روبه یظاهر برا یستگ چه توانستند در آرا گاه عشق در انتظارشان است و آن که قربان 

بار اول به   یبرامثل دو روز قبلش که  ٬ها مثل هر روزآن  یول افتندی م یو زار هیبندان مجدد به گر. همدندیکوش

 .خندان و مسرور بودند ٬دندیکه به شهادت رسان یگاه خواندندشان و مثل لحظاتقربان

ها  شاد و خندان از پله  ٬مدعا است.هفت داماد نیآغشته به خون شاهد ا یشان از جسدهاشاد خندان  یهاو صورت  افهیق

با لبخند دست تکان داده و   شانیکه برا  میجمع عظ ن یها به اپله  یو ناالن در باال انیو دوستان گر شوندیم ریسراز

ها خبر دهند  به خانواده یتلفن خواهندیم یان زندانها، دوستآن  حرکت. قبل از نگرندیم  رانهیمتح ٬کنندی م یخداحافظ

  یاست. هنوز از مراحل بعد نیسنگ  فشانیفردا وظا  ٬امشب بخوابند دیبگذار ندیگوی. مکنندیاما مسووالن ممانعت م

 ورستانکه گ ریبه سمت جاده مال ١١از دوستان که بعد از ساعت   یک ی. فقط ستیدر دست ن یبطور کامل اطالع

. ردیگیاند و عبور و مرور انجام نمکه پاسداران جاده را قُرق کرده  ندیبیم گذشته،ی مسلمانان در آن واقع است م

نام دارد   ینیکه امام خم یکوچک  مارستانیها را به بآن دهیدو ستم دهیزجر کش نیشب اجساد خون مهیبعد از ن ٢ساعت 

که   دهدیخبر م هیو به بق  کندیم دایاز ماوقع اطالع پ مارستانیآن ب ییااز پرستاران به یک ی. صبح دهندیم لیتحو

 .واقع شد یشهادت عظم

  ٬یمحفل مل یروز قبل از ربودن اعضا  ١٠ یشمس ١٣۵٩. در مرداد ماه گرددیماه قبل برم ١٠ماجرا اما به  شروع

را در دادگاه انقالب  یبیو خاندل و سهراب حب نیخز ،یمی دکتر نع ،ییدکتر وفا ٬مطلق ان یآقا زان، یعز  نینفر از ا ۶

 لیسه ن،یمطلق، خز انیآقا زین یشمس ١٣۵۸ر و مرداد  یت یعنیکردند. در تابستان قبلش  یو زندان ریهمدان دستگ 

از زندان رها   ،یشدند که با صدور حکم موقت آزاد یماه زندان کیچند روز تا  نی ب  یمدت کیو هر  فیتوق  یبیحب

 .احضار کردند یبازپرس  یرا هم برا ییو دکتر وفا یمیدکتر نع انیآقا زیشدند و ن

و از دشمنان سرسخت امر بود. اتهامشان  یتبلغات اسالم یاعضا نیتراز معروف یک یمراحل بازپرسشان   نیتمام ا در

  زینفر عز ۶بار دوم که  یدام به مهاجرت و مطالب مشابه بوده است. برامحفل و اق تیاسناد محفل، عضو یاختفا

ها مرداد ماه آزاد کرده و سه روز به آن  ٢٠. روز کنندیم ریدستگ  یشمس ١٣۵٩مرداد ماه  ١٩و  ١۸الذکر را در فوق

مرداد قبل از اتمام مهلت مقرره پاسداران به   ٢١بالفاصله  یکنند. ول یو خود را معرف ندیایکه ب دهندیم یمرخص

 تیضوماه به ع بهشتیخاندل تازه در ارد ی. آقابرندیو به زندان م  کنندیم ریها را دستگ و آن زندیر یم شانیهامنزل

 یعذر موجه ٬نشانمساعد بود زیو ن یو مل یدر لجنات محل رشانیناپذیخدمات خستگ  یمحفل انتخاب شده بودند ول

 .بود شانیریدستگ  یبرا

 تیاصول اعتقادات و عضو یرو شتری ب هیتک  یدر وهله اول همان اتهامات سال قبل بود، منته زیوارده ن اتهامات

و متعفن بود و   فیکث اریمتر بود. بس ٢در  ٢/۵کوچک به مساحت  یمحفل بود. محل سجن در سه ماه تابستان سلول

بود.   یکثافات از در اطاق آنان جار شهیهم التتو ت یو محدود انیلت زندان که در اثر کثرت عده زندانمجاور توا

اطاق   نیروز اقامت در ا ١٣۷ ی. براستگذاشتندینوبت م دنیخواب یتنگ بود که برا ینفر به قدر ۶ یاطاق برا

 .خود تحمل کردند میعظ یرا با قدرت روح ییفرسالحظات طاقت

 یخبر ٬بودند ییدکتروفا یهاها و عطوفتکه مرهون محبت انیزندان یالمالقات بودند و فقط بعضمدت ممنوع نیا در

مدت و در تابستان گرم و  نیا یط ساختند،یمنتقل م  انیخانواده را به زندان یهاامیو پ رساندندی ها به خانواده ماز آن 

با   شدیزندان داده م اطیسلول متعفن به صحن ح نیاجازه خروج از ا هک یبار موفق به استحمام نشدند. گاه کی ٬داغ

  ن یآغشته به ا یهاو با حوله رفتندیمشخص است م زیو نظافت آب آن ن تیفیخود به سر حوض آب که ک یهاحوله 

 .دیآنان به وجود آ یبرا ینسب یشیکه آساتا آن کردندیرا پاک م شانیهان بد گری کدیروان و به کمک  عیما

 ۵ یبی تر وبه وسعت تقربزرگ  یها را در اطاقمنتقل شدند و کل آن  یاسیس انیزندان به قسمت زندان یاز قسمت عموم

ها اجازه مالقات با خانواده شد،ی اطاق اضافه م  نیبه ا زین گرید یدو زندان ای کیدادند، البته اغلب  یمتر سکن ۶در 

 .ها اجازه مالقات داشتنددو روز خانواده یاهفته شانتمدت تا روز شهاد نیها داده شد، در ابه آن  زین

https://iranbahaipersecution.bic.org/


 

IRANBAHAIPERSECUTION.BIC.ORG 

  لیتشک  شانیبرا یجلسه محاکمه عموم کیدوم اسفند ماه  مهیرا محاکمه کردند و سپس در ن یک ی یک یبهمن ماه ابتدا  در

کرده   هیدر زندان ته یخوب اریبس هیها دفاعمحاکمه امر بود. آن  قتیشده بود در حق هیته شان یدادند. ادعانامه که برا

همه مستندات را از   ن یبودند ا دهیاند، پرسکه حاکم شرع تصور کرده بود که از خارج کمک گرفته یبودند، به طور

و از آن   میدار میناد کرده بودند، جواب داده بودند که در زندن قرآن کراست ادیز میقرآن کر اتیچون به آ د؟یاکجا آورده

به تهران  شانیهاپرونده سال که خبر ارها متفاوت بود تا آننه.  صحبت ایصادر کردند   یرا دانمی. نم میااستفاده کرده

ماه  کیخرداد پس از مراجعت حاکم شرع از  ٢٣به تهران فرستادند و در  نیدر فرورد ایها را گو. پروندهدیرس

 .ها اجرا شد حکم اعدام در باره آن  ٬مسافرت

واقع شد،   آوردی م ادیها کربال را به که به قول بچه  می، آن روز عظ١٣۶٠خرداد ماه  ٢٣ کشنبهیچه که در روز آن  اما

 .جسد در سردخانه است ۷که  دیصبح خبر رس  ٩ مخصوص دارد. ساعت  تیبه شرح و حکا اجیخود احت

 تیخانواده سرا ۷به  یکه نگران ییااطالع داد. در لحظه  ٬کردیکار م مارستانیکه در ب ییبها یهااز خانم  یک یرا  نیا

مساله صحت دارد؟ به ما هم خبر دادند. واقعه صحت داشت و فاجعه واقع شده بود.   ایآ نندیکه بب دندیهمه دو ٬کرد

نظر کامال مشهود بود که چقدر  کیطور که با بودند. آن  نداختها نیهم بر کف زم یرو  نیاجساد مطهر آنان را خون

ها اعمال شده است.  اطراف اجسادشان  آن  جانیمعصوم و ب یهانسبت به بدن یحت یحرمتیو ب نهی بغض و ک

 ترعیفج چه. اما آن شاننشایگناهان همک  بودند، کفاره  ختهیپول ر ٬بودند دهیها را دکه قبال آمده بودند و آن  ییمسلمانها 

 .پاره بودو پاره دهیشکنجه کش ده،یمطهر آنان بود که زجر د یهابود، بدن

شهر خبر شدند، چند هزار نفر که به جز چند   یاهال یشد که چگونه همه حتبرپا شد. معلوم ن امتیساعت ق کی یط

به   اطیجمع شدند. به آن اندازه که صحن ح مارستانیدر ب ٬مسلمان شهر بودند یاز اهال هیبودند بق ییصد نفر که بها

ها به  به داخل بروند پشت نرده توانستندیآمدند و چون نمیم طورنیرا بستند. مردم هم مارستانیپر شد و دِر ب یکل

بدون   ٬چه واقع شدکنترل نداشت و آن  یبرقرار بود. کس یگریحال د مارستان،ی. اما در داخل صحن بستادندیاینظاره م

 .برنامه اتفاق افتاد

ن آن  مراجعه و آمبوالنس خواستند. مسووالن از داد مارستانیبه ب دیانتقال اجساد مطهر به گلستان جاو یبرا دوستان

 کیبه  کیچه که آمبوالنس داده نشود، سر دست اجساد مطهرشان را امتناع کردند. به شهردار تلفن زدند و گفتند چنان

گذاشته   ارشانیدستور دادند که آمبوالنس در اخت دندیها را د آن  زمو ع جانیه نیکرد. چون ا میخواه  عییتا گلستان تش

فاجعه بر همه   زانی عموم تا م یبگذارند به تماشا ٬که اجساد را فورا نبرند دادیم شنهادی پ انییربهایبه غ سیشود. پل

 .خبر شده و خود به تماشا آمده بودند ریناپذوصف  یکنجکاو همدان با سرعت ینبود چون اهال یاجیاحت  یروشن شود. ول

ن خرد شده و شکسته بود، عقب آ یهاشهیو ش یمیکهنه و قد ٬افتیانتقال اجساد مطهر اختصاص  یکه برا یآمبوالنس

شد که در طول راه صدها و هزاران نفر از   نیا جهینت یول ٬کنند ریو تحق  نیتوه قیطر نیاز ا گری د بارکیخواستند 

 یشان را تماشا کردند تا شاهداجساد داخل و لطمات کری پ ودر  یشکسته آمبوالنس ب یهاشه یمردم آمدند و از درون ش

 .شان باشندگزاران ظلم و جفا بر مظلومان و خدمت زانیعادل بر م

خاندل   نیحس یرا به داخل آمبوالنس منتقل کردند، بعد معلوم شد که دست خرد شده و انگشتان پوست کنده شده جسدها

. به راننده دستور دادند که به سرعت  ندی بی قرار گرفته که هر کس به داخل آمبوالنس نظر افکند، اول آن را م ینوع

آرام و آهسته با سرعت   دیآمبوالنس انداختند که با یه جلوخود را ب ٬یبا از خود گذشتگ  ییجوانان بها یحرکت کند ول

به   تیکوتاه کثرت جمع یمسافت یحرکت کنند. ناچارا راننده حرکت را آهسته کرد و بعد پس از ط ٬اندادهیها که پآن 

 .بود رممکنیحرکت غ یکه گاه دیرس یااندازه

  یعاد طیبود که طول راه را که در شرا دهیرس یابودند. سرعت حرکت به اندازه وستهیپ  کنندگانعیینفر به تش هزاران

نبود .لحظات اول   سریجمع م ن یا انیجز از م یبند آمد و عبور و مرور ریمس یهانابای. خمودندیپ یم قهیده دق یط

وشو به داخل  شست ی دهد و مراجعت کرد. جسدها را برا انجام تواندینم یکه کار دیکنترل آمد. اما د یبرا سیپل

 .ها هجوم آوردآن  دارید یو مشتاق برا زدهجانیه تی خانه بردند. اما جمع یشومرده

ها آن  ٬کردندیرا گرفته و اطاق را محافظت م گری کدیدست  رواریکه زنج ییاطاق شکسته شد...جوانان بها یهاشهیش

شان مملو بکه دلشان سنگ و قلو ییها، آن  شانانیه داخل بروند و تماشا کنند که همشهررا مجاب کردند که دو به دو ب

پاک، مطهر،  یب صدها نفر از مردم همدان دو به دو آمدند و جسدهایترت ن یاند. به اچه کرده ٬از نفرت و تعصب است
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تمام نشده بود که همه شهر از خرد و   نیکردند. هنوز مراسم تدف ارتیرا ز ییبازان بهاجان دهیو لطمه کش دهیدستم

به اجساد   دهانجام شده است. لطمات وار یاگزاران شهرشان چگونه معاملهکه با مظلومان و خدمت دانستندیبزرگ م

 یاشند تا تبرشکنجه کرده ب گریکدیها را در مقابل آن  دیکه با دیرسیطور به نظر مآن ایبود. از کل قضا ادیمطهر ز

شده   کیها شلها پس از صعود روح از بدن مطهرشان به آن حفظ ظاهر گلوله  یکه برا دیرسیبه نظر م ای! رندیبگ 

 شاننهیوارده خرد شده بود...وسط س ی آن جوهر وفا و سرور در اثر فشارها ن،یخز ی آقا نهی کی ب ینهیس یباشد.قفسه

شان له شده بود و  انگشتان دست چپ ٬خاندل نیحس یخرد شده بود. آقا  زین شانیبودند و بازو دهیبر یزیت لهیرا با وس

  یبودند که گفته شد برا اخته شده و به دور اند دهیبا کارد بر متری سانت ۸در  ۸ یبیتقر یبه اندازه  یاشکم قطعه یرو

محبوب که محبتش به فقرا و ضعفا  بیطبآن  ،ییقسمت بوده است. دکتر ناصر وفا نی در ا قیعم یمحو آثار سوختگ 

 یکمر از پشت، روح از بدن مطهرش صعود کرده بود. بازو زیران و ن دیشد یبود در اثر پارگ یزبانزد همه اهال

مردانه قاتالن بلند کرده،  اعتراض به حمالت ناجوان  یکه آن دست را برا یشد هنگام دهیخرد شده بود. شن یبی حب لیسه

 .اندبا ضربه شکسته

از صدمات و لطمات وارده به   یناش یزیبود و صعودش در اثر خونر نیخون ،یمیدکتر نع  یمحبوب و قو صورت

از جهات  ریت ٩کامال مشهود بود. اثر  ،یبیاطو، در پشت سهراب حب کی یبه اندازه   یاش بود. آثار سوختگ تنه نییپا

  تیقاتالنش حکا  نهین مطلق، از شدت بغض و کیجناب حس یمختلف بدن، از جلو، پشت و پهلو یهامختلفه بر قسمت

 .کردیم

دو جامعه، در جامعه   نیا نیب شتریب یک یو نزد ییعموم مردم و شناسا یو آگاه غ یواقعه، عالوه بر تبل نیا اثرات

حاکم شرع همدان   کهیبه نحو  ٬واقعه شد نیمردم از ا د یبود که موجب ابراز انزجار و تاسف شد دیشد اریبس  ییربهایغ

همدان اجرا کند و علت اعدام   یاز برنامه محل قهیدق ۸٠به مدت  یونیزیمصاحبه تلو کیروز چهارم ناچار شد 

 یگریاو و همکارانش اثر د یبرا شتریب یو بدنام ییکند که جز رسوا هیتوج  رمسموعیو غ  بهیعج لیرا با دال مانیشهدا

 نداشت.«

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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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