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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[

 

 های بهمن احمدی امویینوشته از سایت:[ گرفته]بر

 ۱۳۹۳بهمن  ۲ ]تاریخ:[

 

 سال ۶۰زندانیانی سیاسی باالی 

 این پیرمردان زندان رجایی شهر

اندازه کافی گرم کند. یکی های پیرمردان زندانی را بهقدر گرما ندارد که استخوانآفتاب روزهای اول زمستان آن

آید. دیگری رود و میتابد میای از حیاط را که آفتاب به آن میگوشه شلوارش را تا زانو باال کشیده و تند تند، تنها

کشد. یکی پیراهنش را درآورده و پشت یواش خود را به زیر آفتاب میزحمت، دست به دیوار یواشعصازنان و به

ان است نگاه روی یک نیمکت فلزی نشسته و به کوه روبرو که از دور نمایخود را به آفتاب سپرده است. چندتایی هم

زحمت می تابد. روزی دو ساعت هواخوری هم کمک چندانی برای استفاده از کنند. روزها کوتاه شده و آفتاب بهمی

 .کندفروغ اوایل زمستان نمیهوای تازه و آفتاب کم

رصد کل د ۱۵سال سن دارند. این افراد  ۶۰ها باالی نفر آن ۱۳رجایی شهر،  ۱۲زندانی سیاسی عقیدتی سالن  ۸۵از 

های ها عراقی هستند و بقیه ایرانی. از گروهسال سن دارند. دو نفر آن ۸۶تا  ۶۰شوند و از زندانیان را شامل می

نگار و حقوقدان حقوق بشری، سمپات شود. روزنامهها دیده میمختلف سیاسی و عقیدتی تا اتهام جاسوسی در میان آن

که هر چه سن دهند. جالب اینها را تشکیل میایران بیشترین تعداد آن سازمان مجاهدین خلق و عضو جامعه بهاییان

سالی  ۱۵ها سال و ابد هم ادامه دارد. برخی از آن ۲۰شود. تا این پیرمردان زندانی باالتر است حکمشان هم بیشتر می

 .گذارندهای پنجم و ششم زندان خود را پشت سر میاست که در زندان هستند و دیگران سال

اجتماعی که تجربه زندان زمان شاه را نیز دارد، یعنی  -نگار و فعال سیاسیساله است. روزنامه ۶۶یوان صمیمی ک

پنج سال زندان در اوین و کمیته مشترک. برادرش ساسان یکی از اعضای سازمان مجاهدین خلق عضو تیمی بود که 

گوید:" پدرم معاون رئیس ها را ترور کردند. میز آنبه تعدادی از مستشاران آمریکایی حمله و چندتایی ا ۵۱در سال 

و اولین رئیس پتروشیمی کشور بود. اقبال رئیس شرکت نفت در دیداری  -وزارت نفت امروز -شرکت نفت آن زمان 

با شاه از او خواست که به خاطر خدمات پدرم به کشور و صنعت نفت ایران از اعدام ساسان خودداری کند. شاه هم به 

 ".پذیردکه برادرم از کاری که انجام داده انزجار کند، میشرطی 

آورد، پدر را شب آخر برای دیدار با برادر بردند تا به پذیرش عفو ترغیبش کند. اما او که زندانی بود، به یاد می

کردند. در کنند. کامران، برادر دیگر را هم پس از پیروزی انقالب اعدام پذیرد و همان فردا اعدامش میبرادر نمی

کنیم تا دیگر خانواده شما هیچ گویند: خودت را هم در دولت بعد اعدام میها به شوخی به کیوان صمیمی میزندان بچه

کند و مشکل خندد. دیسک کمر دارد، قلبش خوب کار نمیهای پهنش میبدهی به ایران نداشته باشند. و او با آن سبیل

 .شود و بیرون می آیدیگر ششمین سال زندانش تمام میکند. پنج ماه دشدید گوارش اذیتش می

سال سن دارد.  ۶۳های ایران، مهندس راه ساختمان است و ریاض هللا سبحانی از مدیران دانشگاه مجازی جامعه بهایی

و  ترسی مبادا بیفتد. تا همین چند ماه پیش پای راستش شکسته بودشوی، میرود. از کنارش که رد میسختی راه میبه

گرفتند. الغر که زیر آفتاب برود و خود را گرم کند، یکی دو نفر زیر بغلش را میراه رفتنش سخت شده بود. برای این

ساله باشد. تمام موهای سرش  ۶۳کنی رسد. باور نمیتر به نظر میاست و استخوانی. در مقایسه با سنش خیلی شکسته

 .آیدسختی باال میزند. نفسش بهبریده حرف میسفید شده و بریده

های عربی، انگلیسی و فرانسه را به سال سن است. زبان ۷۶کریم عبدول معروف یکی از کردهای عراقی زندانی با 

و سرحال و با لبخند به همه  کند. هرروز صبح صورتش را اصالحخوبی صحبت میهای مختلف کردی بههمراه لهجه
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سال در زندان  ۱۵ورهای جهان را گشته و ازآنجا خاطرات خوبی دارد. گوید بسیاری از کشکند. خودش میسالم می

شود که از زندان ارومیه به رجایی شهر است. به اتهام جاسوسی و حکمش حبس ابد است. اآلن شش سالی می

 .سال گذشته هرگز مالقاتی نداشته است ۱۵شده و در منتقل

ن ایران که در اردیبهشت سال آینده چهار سال زندانش تمام محمود بادوام مسئول دپارتمان فیزیک دانشگاه بهاییا

نیز زندان بوده است. آن موقع هم به جرم عضویت در جامعه بهاییان ایران سه  ۶۰ساله است و در دهه  ۶۰شود، می

ند به لب گویند. همیشه لبخها اتاق میهایی که حاال به آنسال را در زندان گذراند. در همین رجایی شهر و همین سلول

گوید خوب نیستم و دلگیرم. همچنان که همه ما بودیم. به چندنفری زبان انگلیسی یاد دارد. هرچند گاهی اوقات می

دانم کند: "من هنوز نمیگوید. اضافه میبرد. با خنده این را میهای آهسته از آفتاب زمستان لذت میدهد و با قدممی

توانستند به دانشگاه بروند را یکجا هایی که نمیکردم این بود بچهاری که میچرا ما باید در زندان باشیم. تنها ک

کنم این کار در هیچ جایی از دادیم. فکر نمیکردیم، آموزش میهایی که اجاره میگردآورده بودیم و در منازل و محل

 ".دنیا جرم باشد

... 

در زندان منتظر اعدام بودیم، که آزادمان کردند."  ۶۶گوید" سال الدین خانجانی، حکایت جالبی دارد. خودش میجمال

او تنها بازمانده نسل سوم رهبران جامعه بهاییان ایران پس از انقالب است. تمام اعضای دو دوره رهبری جامعه 

نشد. او بازمانده نسل سوم این  هابازداشت شدند و هرگز خبری از سرانجام آن ۶۲و  ۶۱بهاییان ایران در سال 

 ۲۰با شش نفر دیگر از اعضای رهبری این جامعه، دستگیر و هرکدام به  ۸۶سال دارد و در سال  ۸۱رهبران است. 

دو نوه او نیز دستگیر شدند. لوا دربند زنان دو  ۸۸اند و اآلن در سال ششم زندان هستند. سال شدهسال حبس محکوم

گذراند. چهار ماه پیش و اتاق آنطرفتر پدربزرگ، دوران چهارساله زندان خود را پشت سر میسال زندان بود و فواد د

پسرش نیز دستگیر شد و برای مدتی چند نسل یک خانواده در زندان بودند. پدربزرگ، پسر و نوه. تازه از بیمارستان 

ساله باشد. در همین زندان بود که  ۸۱آید آید و پس از انجام عمل قلب بازگشته است. سرحال است و به نظر نمی

 .همسرش فوت کرد و اجازه نیافت که در مراسم ترحیم او شرکت کند

... 

ساله است. مشهدی است، اما تقریباً همه ایران را زیر پا  ۶۳استاد اخالق و اللهیات جامعه بهایی ایران بهروز توکلی 

از هفت نفر جمع رهبران بهاییان ایران است که حکم  گذاشته است. خاطرات خوبی هم از خوزستان دارد. او هم یکی

جمله افرادی است که گذارد. او هم در ششمین سال زندان خود است. توکلی ازسال زندانش را پشت سر می ۲۰

روی و دوندگی دارد. همراه برد. تقریباً یک ساعت پیادهبیشترین استفاده را از دو ساعت هواخوری روزانه را می

گذراند. زبان عربی اش را میساله ۱۰هم فرهمند ثنایی یکی دیگر از بهاییان گرگان است که دوران حکم اش همیشگی

دهد و اطالعات مذهبی و خوبی درباره دیگر ادیان دارد. مدتی است شروع به یادگیری زبان انگلیسی به جوانان یاد می

شسته و تا چند ساعت بعد خود را درگیر آن کرده بینی که از ساعت هشت در راهرو نکرده و هرروز صبح او را می

 .است

... 

تا زمان  ۶۷گذاران دانشگاه جامعه بهاییان ایران است. از سال ساله از نخستین بنیان ۶۲کامران مرتضایی 

حال بیش از چهار هزار اش در سه سال پیش یکی از مدیران این دانشگاه بوده است. دانشگاهی که تابهدستگیری

هایش هم این است که توانسته شرایطی را فراهم کند تا برخی از بهترین کرده و یکی از موفقیتتربیتدانشجو 

ساله دارد. زمانی های کشورهایی چون کانادا، استرالیا و اسپانیا ادامه تحصیل بدهند. حکم پنجدانشجویانش در دانشگاه

گوید. اآلن هم قهرمان گویند. خودش این را مییف میباز دانشگاه آریامهر بوده که حاال به آن شربهترین شطرنج

سختی به کند و بهتواند در این رشته با او دربیفتد. زبان انگلیسی به زندانیان دیگر تدریس میشطرنج است و کسی نمی

 .کندروی میزند و پیادهدنبال یادگیری فرانسه است. روزی یک ساعت هم در آفتاب کمیاب این روزها قدم می

... 
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ها همه در بینی همین پیرمردان هستند. جوانهایی که در حیاط یخزده و سرد زندان میشود تنها آدمهوا که سرد می

 شود.اند و یا خواب هستند. هنوز دود از کنده بلند میای کزکردهگوشه

 

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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