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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[

 

 رادیو زمانه ]برگرفته از سایت:[

 ۱۳۹۴مرداد  ۵ ]تاریخ:[

 

 درباره فرهاد فهندژ، زندانی عقیدتی -ماه زندان، بدون یک روز مرخصی ۳۴

 کیان ثابتی

ها در برند اما تنها نام تعدادی از آنها زندانی گمنام عقیدتی در شهرهای مختلف ایران در زندان به سر میده

 .شودها ذکر میرسانهالمللی حقوق بشری یا دادخواهی مجامع بین

 .پردازدمی« فرهاد فهندژ»این گزارش به معرفی یکی از زندانیان گمنام عقیدتی به نام 

شنبه شب برای مالقات همسر، پدر، پسر یا برادرشان با اتوبوس و ماه است که شش خانواده بهایی، هر سه ۳۰بیش از 

شان در زندان رجایی شهر مالقات کنند و ه با زندانیشوند تا صبح روز چهارشنباتومبیل شخصی، راهی تهران می

 .گردندپس از مالقات، دوباره به شهرهای خویش باز

فرهاد فهندژ، سیامک صدری، پیام مرکزی، فواد فهندژ، کمال کاشانی و فرهمند ثنایی، شش زندانی بهایی اهل گرگان 

 *.اندهستند که برای اجرای حکم به زندان رجایی شهر کرج تبعید شده 

 ۱۳۹۲این شش شهروند بهایی، همراه با دو شهروند بهایی دیگر از تهران و گنبدکاووس، چهارم اردیبهشت ماه سال 

، «تبلیغ علیه نظام»های مختلفی همچون دادگاه انقالب تهران به ریاست قاضی مقیسه، با اتهام ۲۸خورشیدی، در شعبه 

رو و محاکمه شدند. روبه« عضویت در تشکیالت غیرقانونی بهایی»و « تشکیل و اداره تشکیالت غیرقانونی بهایی»

نظر تایید سال و پنج سال حبس تعزیری صادر شد که حکم صادر شده، عینا در دادگاه تجدید ۱۰های ها حکمبرای آن

 .شد

نواده و ساله را دور از خا ۱۰ماه است که بدون برخورداری از حق مرخصی، دوران محکومیت  ۳۴فرهاد فهندژ اما 

که تعداد زیادی از بهاییان ایران،  ۶۰گذراند. او همچنین در دهه شهر محل سکونت، در زندان رجایی شهر می

 .بازداشت و اعدام شدند، به مدت پنج سال در استان گلستان زندانی بوده است

ساله و  ۲۳، یک دختر ای ضعیف است. خانواده چهار نفره او )همسرساله، فردی ریزنقش با جثه ۵۶فرهاد فهندژ، 

شان به کرج ساله(، همگی در گرگان ساکن هستند و هر هفته روزهای چهارشنبه برای مالقات با زندانی ۱۴یک پسر 

 .کنندمسافرت می

 .گو شده استوبرای آشنایی بیشتر با این زندانی عقیدتی، با یکی از نزدیکان او گفت

، ۹۱مهر ماه سال  ۲۶»گوید: این فرد مطلع در پاسخ به سوال رادیو زمانه درباره چگونگی دستگیری فرهاد فهندژ می

شهروند بهایی و چند شهروند مسلمان توسط ماموران اداره اطالعات استان  ۱۷زمان، در یک عملیات گسترده و هم

هم یکی از ایشان بود. اتهام اولیه او، تبلیغ آیین بهایی بود گلستان در شهرهای گرگان و گنبد بازداشت شدند که فرهاد 

ولی بعدتر، اتهام اداره تشکیالت بهایی را هم اضافه کردند. همه بازداشت شدگان پس از مدتی آزاد شدند اما فرهاد، 

ن سه فرد به که پس از حدود یک ماه، ایچنان در بازداشت نگه داشته شدند تا اینکمال کاشانی و فرهمند ثنایی هم

 «.زندان اوین در تهران منتقل شدند ۲۰۹همراه چهار بهایی بازداشت شده دیگر از گرگان و گنبدکاووس به بند 
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گوید که فرهاد دانشجوی مهندسی کامپیوتر بوده که پس از هایش درباره فرهاد فهندژ میاین فرد در ادامه صحبت

تحصیالت خود را در دانشگاه اینترنتی بهاییان ایران ادامه داد و در او »انقالب فرهنگی از دانشگاه اخراج شده است: 

 «.رشته روانشناسی و علوم تربیتی فارغ تحصیل شد

کرد ولی بسیاری از سازی امرار معاش میکه از طریق ساعتبا آن»سازی مشغول بوده است: فهندژ به حرفه ساعت

کردند و اطالع داشتند، برای مشاوره تربیتی به او مراجعه میبهاییان و مسلمانان گرگان که از تخصص علمی فرهاد 

های داد. همین جلسهکه از آیین بهایی و تعالیم مذهبی سخن به میان آورد، به طور رایگان به همه مشاوره می او بی آن

مهر ماه به اتهام تبلیغ آیین بهایی دستگیر کنند اما بعد چون این اتهام ثابت  ۲۶بود تا فرهاد را در روز  ایمشاوره بهانه

نشد، او را متهم به اداره تشکیالت بهایی در گرگان کردند در حالی که تشکیالت بهایی چندین سال پیش از آن، تعطیل 

 «.ای نداشتشده بود و اداره کننده

روز آن در انفرادی و تحت بازجویی پیوسته گذشته است، همراه  ۲۰روز بازداشت موقت که  ۳۵ فرهاد فهندژ پس از

شود شود. او پس از دستگیری متوجه میزندان اوین منتقل می ۲۰۹شش شهروند بهایی دیگر از زندان گرگان به بند 

، «عادل نعیمی»هایی در تهران به نام که حکم بازداشت دیگری هم از تهران و در رابطه با پرونده یکی از زندانیان ب

که به بند گیرد تا اینها قرار میروز تحت شدیدترین بازجویی ۱۵به مدت  ۲۰۹برایش صادر شده است. او در بند 

 .شودشهر منتقل می اوین، منتقل و پس از چند روز به زندان رجایی ۳۵۰

ند ثنایی، سیامک صدری، کمال کاشانی، کوروش زیاری، جلسه دادگاه فرهاد فهندژ، عادل نعیمی، پیام مرکزی، فرهم

دادگاه انقالب تهران به ریاست قاضی مقیسه،  ۲۸در شعبه  ۹۲فرهاد اقبالی و فواد فهندژ در اردیبهشت ماه سال 

تشکیل شد. به گفته این فرد مطلع، قاضی پرونده متهمان را مستحق تخفیف ندانست و باالترین حکم را برای ایشان 

 ۱۰طبق رای دادگاه، فرهاد فهندژ و عادل نعیمی به اتهام اداره و تشکیل تشکیالت بهایی، هر کدام به »کرد: صادر 

 .سال حبس تعزیری و سایر متهمان به اتهام عضویت در تشکیالت بهایی به پنج سال حبس تعزیری محکوم شدند

روحیه فرهاد بسیار خوب »گوید: فهندژ میاین فرد نزدیک به خانواده فهندژ درباره شرایط جسمی و روحی فرهاد 

داند. او خود را با شرایط سخت زندان وفق داده و بیشتر وقتش را صرف است و خود را راضی به رضای خدا می

 « .کند. شاید تنها نگرانی او مانند سایر هم بندانش سفرهای شبانه هفتگی خانواده، از گرگان به کرج باشدمطالعه می

مسر فرهاد فهندژ، مژده ظهوری نیز اسفند ماه سال گذشته به اتهام تبلیغ علیه نظام در گرگان محاکمه از سوی دیگر ه

 .بند استشده و منتظر صدور حکم است و فؤاد، برادر فرهاد هم با محکومیتی پنج ساله، با او هم

هر چند او »های دیگر فرهاد باشد، نگرانیتواند از جمله به گفته این فرد نزدیک به خانواده فهندژ، این موارد نیز می

 «دهدهای خودش را بروز میفردی آرام است و کمتر نگرانی

فرهاد اقبالی، یکی دیگر از زندانیان بهایی گرگان در زندان رجایی شهر است که به پنج سال حبس محکوم است. *

 .محکومیت او از شهریور ماه سال گذشته آغاز شده است

 رادیو زمانه محفوظ است. تمامی حقوق برای

 

 

 

 

 

 

 

 

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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