
 
  

IRANBAHAIPERSECUTION.BIC.ORG 

 

 

 است[ حذف شده]اطالعات شخصی افراد 

 ]برای وضوح بیشتر فقط مطالب و اخبار مربوط به افراد و جامعه بهائی تایپ شده است[

 

 روز آنالین ]برگرفته از سایت:[

 ۱۳۹۳آبان  ۱ ]تاریخ:[

 

 !در زندان پدری می کننددانی که از سلولی مر

 !شهربهاییان گرگانی در زندان رجایی

 مسعود باستانی

در بخش اول این گزارش، از هفت نفری گفته شد که در میان زندانیان سیاسی ـ عقیدتی رجایی شهر به گرگانی ها 

یک شماره است" اما معروفند؛ شهروندانی بهایی که در "آمارهای سالیانه فعاالن و نهادهای حقوق بشری، سهم شان 

 .تنها یک نام نیستند، روح هایی هستند به اسارت درآمده و هریک قصه های خویش را دارند

 central message ایبخش دوم: پیام مرکزی 

و وسایل برقی و  ۱۲رویی است که معموال بیشتر کارهای فنی مربوط به سالن سال و خندهپیام مرکزی مرد میان 

شود یا المپی از کار گیرد. وقتی شیر دستشویی خراب میهمبندیان را داوطلبانه برعهده می ابزارهای مورد نیاز

اوین او را به  ۳۵۰روند و حاال هم مسئول فنی سالن است. دو دوران کوتاه اقامت در بند افتد همه به سراغ او میمی

کردند و اینجا هم گاهی همین لفظ، یم ( صدااشخانوادگی)ترجمه انگلیسی نام و نام Centeral Massege شوخی

ساله است. او آنقدر  ۲۶و  ۲۲سال دارد صاحب دو دختر  ۵۷ای برای آغاز مکالمه و شوخی با اوست. پیام که بهانه

هایی را تحمل کرده توان باور کرد در طول زندگی چه مصیبترو و شاد است که هیچگاه نمیدر محیط اطرافش خنده

 .مراسم ازدواج دخترش لب به سخن گشوده استو تنها یکبار در شب 

آن روز مقامات دادستانی حتی مجوزی برای اینکه او بتواند به همراه یک مامور زندان و با دستبند در این جشن 

 .اش را مرور کنیمهای زندگیای شد تا آن شب تلخیحاضر شود، صادر نکردند، همین بهانه

های فراوان اعدام شده و مادرش نیز در همین و تحمل مشقت و شکنجهپدر پیام در دهه شصت پس از دستگیری 

ها همه در حالی بود که شهر محبوس بوده است. اینهای اوین و رجاییها، بیش از پنج سال در همین زندانسال

گذشت و خانواده آنان در گرگان سکونت داشتند. همسر پیام هم حدود ده سال پیش پس از یک دوره طوالنی بیماری در

 .ها دخترانش را تربیت کرده و چرخ زندگی را چرخانده استاو به تنهایی طی این سال

گوید که دخترش پس از زندان حاضر نشده تا خواهرش را تنها بگذارد و به همراه همسرش همچنان در خانه پیام می

ج خود پیام هم مادرش در زندان پدرش که فعال در زندان است، سکونت دارد. آن شب تعریف کرد که در زمان ازدوا

تواند پدرش را در شب عروسی در کنارش بود و نتوانست در مراسم ازدواج او شرکت کند و حاال دخترش هم نمی

 .داشته باشد

گذراند. سرعتش ها میاو حسابی اهل خواندن رمان است و معموال اغلب ساعات پایانی شب را با مطالعه رمان

کنم که حسودی مرا آورد و شخصا اعتراف میجود در زندان آنچنان زیاد است که کتاب کم میهای مودرخواندن رمان

دهد و معلوم است که در گرگان هم ای از وقت هواخوری روزانه در زندان را از دست نمیانگیزاند. پیام ثانیهبرمی

 .همیشه اهل کوه و جنگل بوده است
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مان "تدی" های دو نفرهشوم سوژه حرفها که با او همراه میگاهی وقتزند و اغلب با سرعت دور هواخوری قدم می

 .کندهایش تعریف میکاریسگ خانگی اوست که درباره شیرین

 پزسیامک صدری، آقای شیرینی

ایران هرگز اجازه شرکت در  هاست. سیامک هم مانند دیگر بهاییانترین عضو گرگانیساله جوان ۴۱سیامک صدری 

ساله(  ۹ساله و دختری  ۱۵پسر )کنکور نیافت و پس از اخذ دیپلم وارد بازار کار شد. او اکنون صاحب دو فرزند 

اش در نقاط های فشار قوی برق باعث شده است که او در طول زندگیاست. همکاری با پیمانکاران در نصب دکل

ها در این وید: گرگان را به این خاطر انتخاب کردم چون تمایز و تفاوت آدمگمختلف کشور سکونت کند و خودش می

پذیرند و همزیستی هایشان میشود. آنجا شهری بود مهاجرپذیر که همه یکدیگر را با تمام تفاوتشهر کمتر دیده می

 .ای با هم دارندمهربانانه

برد در حالی که از بیماری آلزایمر شدید رنج میسیامک در دوران کودکی پدرش را از دست داده است و مادرش هم 

ترین لحظات زندان طی این مدت پرسم سختدر یک آسایشگاه بستری است. او اکنون در پاسخ به سئوال من که می

شوند یا ها مریض میهایی که مثال بچهکنم، وقتست که احساس استیصال میگوید: زمانیهایی هستند؟ میچه وقت

 !کنمو کاری دارند و من از اینجا هیچ کمکی نمی توانم بکنم، با تمام وجود احساس استیصال می مشکالت درسی

پزی، تخصصی است که در زندان به آن دست یافته! به بهانه تولد هرکدام از دوستان او آشپز ماهری است اما شیرینی

پزد. دیگ کیک یا شیرینی می ۱۲ر سالن و همبندیان و یا هر مراسم دیگری با همین وسایل اندک و ناقص موجود د

ها هنگام ای که حتی خانوادهپزی سیامک است. وسیلهبزرگی که کف آن را با نمک پوشانده شده است، فر گاز شیرینی

کنند که آنها را با همین وسایل و ابتکارات ساده ساخته باشد. های دست پخت سیامک باور نمیها و کیکتناول شیرینی

اقلیت هستند، سیامک گاهی  ۱۲داران سالن یاد مذهبی اسالمی یا روزهای ماه رمضان که تعداد روزهحتی در اع

 .کندها دست به کار می شود و همه را به شیرینی یا زولبیا و بامیه مهمان میوقت

همین  گوید همیشه دوست داشتم در کارم یک چیزی خلق کنم و نتیجه کارم یک محصول عینی باشد، برایخودش می

گویم: پس کنم و میکردم. حاضر جوابی میای است که به ناچار ویزیتوری میام مربوط به دورهبدترین سابقه کاری

 !...پزی هم پاسخی است به همین نیاز درونیالبد شیرینی

ش ایفای خواهد به عنوان یک پدر در فرآیند بزرگ شدن و تربیت فرزندانترین غم سیامک در لحظاتی است که میمهم

ها های هفتگی که در ایام تحصیلی به خاطر مدرسه و دوری مسافت بچههای کوتاه مالقاتنقش کند ولی در فرصت

توانند به مالقات پدرشان بیایند، اصال فرصتی برای این کارها نیست. او اما خوشحال است چون تنها ماهی یکبار می

ارزش فراوان قائلند و حتی این مساله را با این موضوع که آنان همین  هایش قلبا برای کار پدرشانکند که بچهگمان می

 .کندبرند، تصویر میهای ساده دستپخت پدر را با خود به منزل میکیک

اش از طرف مامور بازرسی ساله ۹که دختر  یروز بدترین روز ایام زندان برای سیامک، یک خاطره تلخ است؛

پرخاش قرار گرفته بود و با چشمانی گریان به مالقات پدر آمد و در آن لحظه  زندان به خاطر نداشتن روسری مورد

او برای آنکه فضا تشدید نشود و فشار بیشتری به دخترش وارد نیاید، سکوت کرده بود، اما در دلش معتقد است و 

کند بالفاصله اضافه می ها باعث به وجود آمدن روزهای بهتری در آینده خواهد شد. سیامکاطمینان دارد که این زندان

 .شهر ساکن بود هم برایش خیلی سخت و تلخ بودکه اولین روز نخستین عید نوروز که در زندان رجایی

 های سیاسی حاضر در بند شناخت پیدا کردهپرسم که در این دوران تا چه حد میزان نسبت به گروهوقتی از سیامک می

های زندانیان سیاسی و عقیدتی شهر بودم، با همه طیفه در اوین و رجاییدهد: من تقریبا در ایامی کاست، پاسخ می

کنم اتفاقا تغییرات در آینده ایران باید تدریجی و پایدار طلبان، فکر میآشنا شدم. طیف وسیعی از دراویش تا اصالح

 .اتفاق بیافتد

اش هم ردناک و پرهزینه شود. بهترین خاطرهام برای آینده این است که تغییرات بیش از حد دکند که: دغدغهتاکید می

گوید: وقتی در یم اند.بندیانش فارغ از عقاید دینی و مذهبی از حقوق انسانی او دفاع کردهست که تعدادی از همزمانی

خواستم در کار لباسشویی به اعضای اتاق کمک کنم. تعدادی از آنها مخالفت کردند و در بودیم من می ۳۵۰بند 
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ها با تمام های مذهبی و خرافی درباره نجسی یا پاکی مشهود بود اما تعداد دیگری از بچههایشان نگرانیی حرفبالالبه

 .قوا از من حمایت کردند و این تالش آنها خیلی برایم ارزشمند بود

کشور و گوید که هرگز تصمیم ندارد پس از آزادی ایران را ترک کند، چراکه قبال بارها فرصت خروج از او می

پرسم: اینجا چه چیز خاصی امکان اقامت برایش مهیا بوده است. او با اصرار در برابر پرسش من که سرسختانه می

گوید: اینجا یک های زندگی برای تو و فرزندانت دارد؟ میجز سختی، محرومیت و حتی خطر حبس و زندان و مشقت

 !چیزهایی هست که دوستشان دارم

 جثه ضعیف و رویاهای نورانی فرهاد فهندژ: مردی با

است و در رشته مهندسی آنالیز سیستم کامپیوتر مشغول به تحصیل بود که پس از انقالب فرهنگی از  ۱۳۳۸او متولد 

به اتهام عضویت در مخفل بهاییان بندر ترکمن دستگیر و به چهار سال  ۶۲دانشگاه اخراج شد. فرهاد هم در سال 

 .آزاد شد ۶۷ج سال در بهمن ماه زندان محکوم شد اما پس از پن

سال آخر را به  ۲های زندان دهه شصت آنچنان دچار مسمومیت شدید و بیماری شده بود که به گفته خودش او در سال

مدد سرم و آمپول ب کمپلکس گذراند. ضعف جسمانی و عوارض عصبی شدید آن دوران هنوز هم همراه این مرد 

نده است. به طوری که اکنون هم با کوچکترین اضطراب یا هیجان مثبت یا منفی بار الجثه و الغر اندام باقی ماضعیف

آید. خودش های طوالنی مدت و ممتد یا فشار روانی و عصبی به سراغش میخوابیدیگر عوارض بیماری مثل بی

وان بودم و مجرد و تر باشد چون در نوبت گذشته جکردم اینبار به خاطر بیماری زندان برایم سختگوید: فکر میمی

 .ترین چیزها را تحمل کنمتوانستم سختشاید چون بار سنگین زندگی و خانواده روی دوشم نبود، می

ترین دستاوردهای زندان کنونی را برای خود اینگونه تبیین کرده است: گوشه خلوت زندان باعث فرهاد یکی از مهم

ای عرفانی و قلبی تبدیل شود و از وجود این حس در درونم خیلی هشده است تا رابطه عقالنی من با اعتقاداتم به رابط

 .خرسندم

شناسی و تاریخ است. از شود و اغلب اوقات در اتاقش مشغول مطالعه در حوزه جامعهتر در هواخوری دیده میاو کم

جلسات هفتگی بررسی ها نامید. با این همه او پای ثابت ترین عضو گرگانیتحرکاین نظر شاید بتوان فرهاد را کم

برگزار  ۱۲است که توسط تعدادی از زندانیان سالن … شناسی و های درسی جامعهموازین حقوق بشری و کالس

 .شودمی

کند اما وقتی لب به سخن فرهاد اصوال به سیاست داخلی و اوضاع سیاسی ایران عالقمند است و اخبار را دنبال می

گوید که داند و صراحتا مینده کشورش را ادامه حکمرانی روحانیون متعصب میترین چیز برای آیگشاید، خطرناکمی

بین است، چرا که کند که به تحوالت فرهنگی آینده ایران خوشبیند و اضافه میدر رویاهایش ایران را کشور انوار می

شته باشد اما به فاصله بسیار ای ندانتایج این تحوالت فرهنگی در ابتدا شاید به شکل تصاعد حسابی بروز کند و جلوه

 .شودگذار میکوتاهی به شکل تصاعد هندسی فراگیر خواهد شد و تاثیر

ساله است و در طول دوران محبوس بودنش در زندان  ۱۴ساله و یک پسر  ۲۳او اکنون صاحب یک دختر 

د پسرش یونس پس از گویشهر روزهایی را تجربه کرده که همسرش نیز در بازداشت بوده است. فرهاد میرجایی

 .اطالع از حکم ده سال حبس پدر گفته که این بار واقعا معنای "هنگ کردن" را درک کرده و آن را تجربه کرده است

کند که حداقل یونس اکنون در مرحله پدر یونس هم مانند بقیه دوستان گرگانی نگران آینده فرزندانش است و گمان می

این همه فرهاد دوست دارد که فرزندانش در مسیر اصالح جامعه و عالم انسانی  اش قرار دارد. بامهمی از زندگی

های اجتماعی روزمره گام اولیه در تربیت آنهاست و ای کاش بتوانیم ها از آسیبگوید: حفاظت بچهحرکت کنند و می

 .فرزندانی تربیت کنیم که با تمام وجود در مسیر اصالح جامعه گام بردارند

شگاه زیرزمینی بهاییان به تحصیل در رشته روانشناسی پرداخته و پس از پایان تحصیالت اغلب به عنوان او هم در دان

کیشان و گرفته است. مراجعین او تنها همها یا مزدوجین جوان طرف مشورت قرار میمشاور تربیتی از سوی خانواده

ن هم او را به عنوان یک مشاور خوب به همدیگر بهاییان نبودند بلکه همه آشنایان و حتی سایر افراد در شهر گرگا

شد و وی تنها از طریق فروش کردند. جالب اینکه این خدمات از سوی فرهاد به صورت رایگان ارائه میتوصیه می

 .کردساعت و لوازم یدکی آن امرار معاش می
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سال زندان محکوم شده است، وقتی علت را از نظر  ۱۰به  هافرهاد فهندژ تنها فردی است که در پرونده گرگانی

گوید: شاید فشار اطالعات و داند و میشوم، مسبب اصلی این حکم را اداره اطالعات گرگان میخودش جویا می

های زیادی که به خاطر کار مشاوره داشتم باعث شد تا آنان حساس شوند و به شناخت قبلی آنها از من و رفت و آمد

تابش ها و پس از آنکه لپکند که در ایام بازجوییخندد و اضافه میو برابر دیگران حکم دهند. او در ادامه میمن د

ات را کجا گذاشتی؟ توی این دستگاه که هیچ چیز تاب اصلیپرسیدند لپتوسط بازجویان بررسی شد، دائما از او می

 .ندارد برایشان باور پذیر نبود تاب دیگریهای فرهاد که لپشود و پاسخخاصی پیدا نمی

گوید که به رغم مسافت طوالنی، مالقات برای همسرش مثل داروی مسکن است. وقتی یک هفته مالقات تعطیل او می

های همسر فرهاد برای اطرافیانش توانند از گرگان به کرج بیایند در طول هفته ناراحتیشود و یا آنها به دلیلی نمیمی

 .کامال محسوس است

دهند که فرهاد در کارهای سفره و آشپزی کاری را برعهده دوستانش به خاطر ضعف جسمانی هیچ وقت اجازه نمی

اش تماشای فوتبال است. در طول این دو سال یک زمان ترین سرگرمیبگیرد و معموال در کنار مطالعات جدی مهم

اش در لحظه ورود به د که او و دوستان گرگانیای خوش به مشام فرهاد رسید و آن هنگامی بوبیش از همیشه رایحه

 .زندان اوین از سوی یکی از زندانیان جنبش سبز مورد استقبال و حمایت قرار گرفتند ۳۵۰بند 

که فعاالن جنبش سبز دستگیر و روانه زندان  ۸۹و  ۸۸های شاید درک حسی و زودهنگام همین اتفاق بود که در سال

های حبس را در ، فرهاد به همسرش گفته بود: "دوست دارم اگر روزی دوباره به زندان افتادم این بار سالشدندمی

 " .شهر بگذرانمهای اوین یا رجایییکی از زندان

 فواد فهندژ، مرد دستبندهای یادگاری

شود: آدم وقتی با غاز میگونه آساله این ۵۱تر فرهاد است. اولین سئوالم از این مرد شوخ طبع فواد برادر کوچک

برادرش در زندان باشد، چه حالی دارد؟ دوست داری او را در زندان کنار خودت داشته باشی یا آنکه زودتر آزاد 

 شود؟

تر در پاسخ به من گفته بود که حضور فواد اینجا برایم یک نعمت است و حتی آدم خیلی گرچه قبال برادر بزرگ

اش هم برقرار کند! اما فواد پس از شوخی در تواند آنها را با دوستان قدیمید که نمیها روابطی با برادرش داروقت

گوید حتی تصور اینکه روزی او از اینجا برود و مجبور شود فرهاد گیرد و میاین باره لحظاتی بغض گلویش را می

 .آوردرا در زندان تنها بگذارد اشکش را درمی

کند. او در تخت بیش از همه چیز اذیتش می گوید که تنها دوری از خانوادهیاو مجموعا از شرایط راضی است و م

پرسم با این همه های خانوادگی دست جمعی است. میسوم اتاق ساکن است و دیوارهای اطراف تختش مملو از عکس

کردم. اینجا هم می های خانوادگی سپریگوید: وقتی بیرون بودم اغلب اوقاتم را با این جمعکنی؟ میعکس چه کار می

 !کنمها دردودل میبا این عکس

فواد با اشاره به اینکه در طول دوران دستگیری تا مرحله دادگاه و زندانی شدنش جمعا حدود نیم ساعت بازجویی شده 

بند بر روی اوین و در هنگامی که چشم ۲۰۹داند که او در بند اش را مربوط به روزی میترین خاطرهاست، تلخ

شنود با این ای میگوید و در پاسخ جملهانش قرار داشته در مواجهه اولیه با بازجویش به او "خسته نباشید" میچشم

کند که اتفاقا این واقعه تری اضافه میام یا خسته نیستم، سگ بهایی" فواد با لحن تلخمضمون: "به توچه که من خسته

ند حتما خواهد پرسید که "تو چرا حتی به اعتقادات خودت هم پایبند ظهر عاشورا رخ داد و اگر روزی دوباره او را ببی

های جنگ ایران و عراق تمام مدت کنی؟" او در سالانصافی را چگونه در وجودت تحمل مینیستی؟ و این همه بی

ی اش را در مناطق جنگی گذرانده، فواد هم مانند برادرش صاحب دو فرزند است. شمیس، یکدوران خدمت سربازی

گوید که از دختران او تجربه ازدواج در غیاب پدر و تلخی عدم حضور او را در این لحظات عمیقا چشیده است. او می

 .تنها با اجازه ماموان زندان فرصت یافتم هنگامی که دخترم سر سفره عقد نشسته بود چند دقیقه با او تلفنی صحبت کنم

اش را به دست سته است در دانشگاه تحصیل کند یا شغل مورد عالقهها هم مانند دیگران نتواناین عضو از گرگانی

کردند و در دورانی هم به کار نقاشی ساختمان آورد. روزگاری او به همراه همسرش از راه بافندگی امرار معاش می

 .مشغول بوده تا آنکه سرانجام به عنوان رادیولوژیست در مرکز رادیولوژی یکی از دوستانش شاغل شده است
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های موجود در زندان دستبندهای رنگارنگی اش هم هست. او با نخخواب فواد کارگاه دستبندبافی و صنایع دستیتخت

های اولیه این کارهای الزحمه یا حتی هزینهپرسم چرا بابت حقکند. وقتی میبافد و آنها را به دوستانش هدیه میمی

هایشان که دستبندهایم به شکل هدیه از طرف زندانیان به خانواده گوید: همینکنی؟ میدستی چیزی از کسی طلب نمی

ماند، حس خوبی برایم دارد. یادگار ماندن کارهای دستی فواد فهندژ در دستان شود و نزد آنها به یادگار میداده می

 .های زندان استترین بهای کار او در طی این سالاعضای خانواده و منازل همبندیانش با ارزش

 ین گزارش ادامه داردا*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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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