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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[

 

 تریبون زمانه ]برگرفته از سایت:[

 ۱۳۹۲آبان  ۲۸ ]تاریخ:[

 

 نامه فریبا کمال آبادی از زندان اوین در شرح رنج های جامعه بهایی های ایرانی

اداری جامعه بهاییان است که به امور  فریبا کمال آبادی، زندانی عقیدتی و یکی از اعضای یک گروه هفت نفره ای 

همچون  در ایران رسیدگی می کردند در نامه ای به نوه اش رنجهایی که بر خانواده وی رفته را شرح داده است. وی 

شش عضو دیگر این گروه به بیست سال حبس محکوم شده است و از شش سال پیش بدون یک روز مرخصی در 

 .زندان به سر می برد

 :ستمتن این نامه به شرح زیر ا

 جان شیرین من، فرشته ی کوچکم

گسلد، می جوشد و به فوران می آید   وقتی به تو و آمدنت به دنیایمان می اندیشم، چنان عواطف و احساسات افسار می

که هرگز توان توصیف آن را ندارم. عشق می جوشد و مفری برای بروز و تعینش می یابد. گاهی به صورت دعا 

ب و لسانم جاری می شود، گاهی به صورت کلماتی خطاب به اطرافیانم ظاهر می گردد که برای سالمتیت از اعماق قل

از روزشمار آمدنت برایشان می گویم و زمانی نیز خود را به صورت حلقه های نخ در می آورد که دست بر گردن 

ت شکل می گیرد. با همه ی میل بافتنی افکنده او را تنگ در آغوش گرفته و سرانجام به صورت لباسی و یا پتویی برای

 .این ها عطش دیدن و بوییدنت آرام نمی گیرد و هل من مزید می گوید

در بندم و دستم از چاره کوتاه است. حتی اجازه ندارم به مادرت، دختر دلبندم، در لحظات حساس تولدت تلفن بزنم، 

رای تلفن همواره با مخالفت روبه رو شده صدایتان را بشنوم و از سالمتیتان مطلع گردم زیرا درخواست های مکررم ب

 .است. نمی دانم چند روز پس از تولدت از آمدنت مطلع خواهم شد

می دانم هنگامی که قدم به جهان ما گذاری، رشد کنی و ببالی سواالتی دائما ذهنت را به خود فراخواهد خواند و 

هایم، بستگانم و عزیزانم متولد شدم؟ چرا مانند خواهی پرسید: چرا من در سرزمینی دیگر، به دور از وطنم، ریشه 

 بسیاری از کودکان در بدو تولدم مادر بزرگم، پدر بزرگم و بستگانم را در کنارم نداشتم؟

دلبندم، کودکم، به تو می گویم. همه ی این ها درد عشق است، عشق به نوع انسان، بهایی است که تو و خانواده ات 

صلح عمومی" می پردازید. تاوان "اراده"ای است که برای خدمت به عالم "نسان" و برای اعتقاد به "وحدت نوع ا

 :انسانی فعال گشته است. میدانم این ها کلماتی کلی و سخنانی مبهم است. پس برایت از جزئیات می گویم

یکی از قدیمی ترین شهر های ایران و مهد فرهنگ و تمدن  همدان در شهر همدان متولد شد.۱۳۶۰پدرت در سال 

آریایی است. همدان، ابن سینا را در خود پرورده که یکی از بزرگترین فالسفه و پزشکان تاریخ جهان است. کسی که 

 .فرهنگ و تمدن غرب به میزان بسیاری خود را وامدار او می داند

نهاد، مادر و پدرش به خاطر اعتقاد به دیانت بهایی دستگیر شده به هنگامی که پدرت شش ساله شد و قدم به دبستان 

زندان اوین در طهران منتقل گشتند. او به همراه خواهر چهار ساله و برادر هشت ساله اش، یعنی عمه و عمویت هر 

 .دهفته از همدان به طهران سفر می کرد تا در دو روز متوالی پدر و مادرش را در زندان اوین مالقات کن
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پدر بزرگ مادرت )یعنی پدر من( که پزشکی متعهد و عاشق نوع انسان بود، کسی که  ۱۳۶۳قبل از آن یعنی در سال 

تمام لحظات حیاتش را وقف خدمت و درمان بیماران و دردمندان نموده بود، در ساری دستگیر و زندانی شد و تحت 

 .شکنجه های سخت قرار گرفت

مادر بزرگت در حالی که حسرت دیدنت، در آغوش کشیدنت و یا الاقل شنیدن صدای ، من، ۱۳۹۲و امروز، در سال 

 .کودکانه ات را از پس سیم های ارتباط دارم، ششمین سالی است که در حبس تعصبات برخی از هموطنانم گرفتارم

؟ هنگامی که حتما از خود می پرسی مگر اعتقاد به دیانت بهائی چه خطایی است که موستوجب حبس و زندان باشد

بزرگ شوی و تاریخ ادیان بخوانی در می یابی که مسیح که امروزه معبود و محبوب اهل عالم است در زمان حیاتش 

مصلوب شد، به اتهام این که دیانتی را بنیان نهاده بود که برای رشد متعصب زمانه اش جدید بود و با دیانت پدرانشان 

 .تفاوت داشت

مؤمنین به حضرت محمد )ص( در ایام حیات مبارکش مورد شکنجه و آزار قرار گرفتند خواهی خواند که خالصترین 

و برخی به شهادت رسیدند. می خوانی که حضرت علی )ع( مضروب شمشیر جهل و تعصب گشت . حضرت امام 

 حسین )ع( در حماسه ای بی نظیر با خون مقدسش به عظمت و برتری عدالت بر ظلم شهادت داد و می خوانی که

 :همان ابن سینا، فیلسوف همشهری پدرت، توسط کوته اندیشان به کفر متهم شد چنانکه در پاسخشان چنین گفت

 محکمتر از ایمان من ایمان نبود -کفر چو منی گزاف و آسان نبود 

 دهر یک مسلمان نبود  پس در همه  -در دهر چو من یکی و آن هم کافر 

 :مقدس ایران به همان مصیبات و بالیا گرفتارند و امروزه پیروان دیانت بهایی در کشور 

 .اندتعداد بسیاری از آنان دستگیر و زندانی شده، عده ای به شهادت رسیده  کنون:تا  ۱۳۵۷از سال -  

 .تمامی کارمندان بهایی از ادارات دولتی اخراج شده اند- 

 .تمامی افراد مسن بهایی با قطع حقوق بازنشستگی شان مواجه شده اند- 

 تمامی امالک جامعه ی بهایی و بسیاری از اموال و امالک بهائیان غصب و مصادره شده است- 

در بسیاری از شهر ها قبرستان های بهایی تخریب شده و دامنه ی این مظالم از مرز دنیای زنده ها عبور نموده -  

 .مرده های بهایی را نیز در بر گرفته است

یعنی یا از ورود به دانشگاه ممنوع شده یا  .ی تحصیل در دانشگاه ها محروم گشته اندتمامی جوانان بهایی از ادامه - 

 ... به محض ورود اخراج شده اند و

می دانی دلبندم، همه ی این ظلمها و جفاکاریها به نام مسلمانی و در لباس حمایت از اسالم و در ظل حکومت منتسب 

قدس اسالم جز برای استقرار عدالت و سعادت ظاهر نشده است و نفوس دیانت م !به اسالم روی داده است. اشتباه نکن

اما گاهی ظلم برای توجیه خود لباس عدل  .مقدسه ی این دین جز برای رفاه و آسایش مردمان حیاتشان را فدا نکرده اند

ت مقدس اسالم برای به تن می کند و کینه و نفرت نقاب محبت می زند. برای ما بهائیان هرگز این سؤ استفاده از دیان

استتار تعصبات جاهلیه، ساحت رفیع آن را به زیر نمی کشد و شأن و حیثیتش را خدشه دار نمی سازد. طوری که چه 

در ایران و حتی در جهان دائما از شأن و مرتبت دیانت مقدس اسالم در نزد همگان حتی خود  چه در زندان،

 .مسلمانان، دفاع می کنیم

 :کرد که من مادربزرگت، چرا در زندان اسیرم؟ بگذار برایت بگویم می دانم سوال خواهی

ما یک جمع هفت نفره به نام "یاران ایران" بودیم که جامعه ی بهائیان ایران را اداره میکردیم. به احوال شخصیه شان 

راز کار اخراج شده و مطابق با احکام دیانت بهایی رسیدگی نموده از آنان در مقابل مظالم وارده حمایت می کردیم. اگ

در تأمین مخارج یومیه ناتوان بودند، به کمک سایر بهائیان، طرق کسب معاش و آموزش حرفه و فن در اختیارشان 

می گذاردیم. اگر دچار بیماری شده قادر به تامین امکانات درمان نبودند از طریق پزشکان بهایی به یاریشان می 

 .شتافتیم
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کودکان و جوانان امکاناتی فراهم می ساختیم و با یاری اساتید بهایی که از تدریس در  برای آموزش و تربیت اخالقی

دانشگاه ها اخراج شده بودند برای هزاران جوان بهایی از جمله پدر و مادرت در منازل بهائیان کالس درس و امکان 

 . ... ادامه ی تحصیل فراهم می آوردیم و

لیت هایی که در جهت "نسل کشی" جوانان بهایی صورت می گیرد از طریق تمامی تالش این جمع این بود که فعا 

اقدامات سازنده خنثی شود و این امر به گونه ای انجام شد که امروز نه تنها کینه ای از "حکومت"، "اسالم" و 

ورزند، دیانت در دل احدی از بهِایان ایران وجود ندارد بلکه فرد فرد بهائیان به وطنشان عشق می  ""حکومت اسالمی

مقدس اسالم را تقدیس می نمایند و آرزوی خدمت به ایران و ایرانیان را در دل می پرورانند به طوری که حتی عده 

 .ای از جوانان بهایی به صرف خدمت به کودکان هموطنشان در مناطق محروم به سال ها حبس محکوم شده اند

اندید؟ چرا با اینکه پدر و مادرت عاشق ایرانند و قلبشان برای البد سؤال دیگرت این است که چرا شما در ایران نم

 اعتالء و سر افرازی ایران می تپد از ایران رفته اند و تو دور از وطنت متولد شدی؟

که زیر نظر جامعه ی بهایی ایران  "پدر و مادرت از جمله هزاران جوان بهایی هستند که در موسسه ی " علمی آزاد

نموده اند . بسیاری از دانشگاه های معتمد جهان با مشاهده ی محرومیت جوانان مستعد بهایی  اداره می شد تحصیل

 .ایران، شرایط ادامه ی تحصیل برایشان ایجاد نموده اند. بلی، بیگانگان آشنا گشته اند و دوران نزدیک و غریبان، یار

ند تا برای خدمت به کشور محبوبشان قوی والدینت نیز برای ادامه ی تحصیل مجبور به ترک وطن مألوف خویش گشت

تر و آماده تر شوند و آرزویشان را برای عظمت این سرزمین مقدس تحقق بخشند. کودکم امیدوارم پاسخی شایسته به 

سواالت احتمالی ات داده باشم مطمئنم سایر هموطنانم در آینده ای نه چندان دور با سواالتی نظیر سؤاالت تو توسط 

ندگانشان رو به رو خواهند شد و در معرض سواالتی نظیر این قرار خواهند گرفت که شما در مقابل "این فرزندان و آی

 همه بی عدالتی که بر هموطنانتان وارد شده است چه کرده اید"؟

آرزو دارم ایشان امروز به گونه ای حرمت "عدالت" و "انصاف" را پاس دارند و طوری به دفاع از حقوق هموطنان 

 .ند که پاسخی شایسته برای فرزندانشان به همراه داشته باشندبرخیز

  فریبا کمال آبادی

 ۱۳۹۲زندان اوین، آبان 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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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