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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[

 

 ایران وایر ]برگرفته از سایت:[

 [ ۱۴۰۰دی   ۱۶]  ۲۰۲۲ژانویه  ۶ ]تاریخ:[

 

گونه بازداشت و ها چه کسانی بودند، چه تهران بهاییان اعدام شدند. آن  ، هفت نفر از اعضای محفل۱۳۶۰ چهاردهم دی

 طور خبر یافتند؟ها چههایشان از اعدام آن چرا اعدام شدند و خانواده

های انقالب اسالمی  ر آن زمان و رییس وقت دادگاههللا »محمدی گیالنی«، حاکم شرع د، آیت۱۳۶۰دی   ۳۰چهارشنبه 

مرکز و نیز »اسدهللا الجوردی«، دادستان انقالب تهران در آن مقطع در یک مصاحبه مطبوعاتی در رابطه با اعدام  

های اند، در دادگاه شهروند بهایی تحت عنوان اعضای محفل ملی و تهران در دی ماه گفت: »این عده که اعدام شده ۱۵

شان  ها به نفع اسرائیل و ایادیش محرز شده و به حکم قرآن کریم، به سزای اعمال جمهوری اسالمی جاسوسی آن  شرع

 اند.«رسیده

این ادعا در حالی مطرح شد که هیچ سندی داّل بر جاسوسی این شهروندان بهایی ارایه نشد و اگر هر کدام از این  

   کرد.رویدند، دادگاه آن فرد را تبرئه می گگشتند و به اسالم می افراد از دین خود برمی

 گونه و چه زمانی بازداشت شدند؟ اعضای محفل تهران چه 

، ماموران »کمیته مبارزه با مواد مخدر تهران« در پی شکایت فردی از همسایه معتادش، به آپارتمان ۱۳۶۰آبان  ۱۰

اختمان یک خانم مسن بهایی به نام این شخص در ساختمانی در منطقه »ونک« تهران هجوم بردند. سرایدار س

  کردند.»جمشیدی« بود که همراه همسر و پسرش در طبقه پایین ساختمان زندگی می

برد و کارهای مربوط به ساختمان در آن زمان، مالک ساختمان برای دیدار فرزندانش، در خارج از کشور به سر می

  هر بقا« سپرده بود.را به خواهر و شوهر خواهرش، »شیدرخ امیرکیا« و »منوچ

اند. بقا هم به او  جا رفتهدهد که ماموران برای دستگیری یکی از مستاجرین به آن جمشیدی تلفنی به بقا اطالع می

 گوید نگران نباشد، ماموران به او کاری ندارند و پس از انجام کارشان، خواهند رفت. می

دادند، از  های ساختمان را انجام میمخفیانه کنترل تلفن شود تا ماموران که به طورهمین مکالمه کوتاه موجب می

 ها را به منزل بقا، مدیر ساختمان ببرد.جمشیدی بخواهند آن

روند. وقتی زنگ در منزل را  جمشیدی با چند نفر از ماموران به منزل منوچهر بقا که در همان نزدیکی بود، می

شود وقتی منوچهر بقا جمشیدی را همراه چند و همین موجب میکند زنند، او از آیفون فقط خودش را معرفی میمی

ای دچار شوک شود و ناخودآگاه در را ببندد. پاسداران هم با شلیک چند تیر، به ببیند، برای لحظهمامور مسلح می

  کنند.منزل حمله می

  ش بود.در آن روز، شیدرخ امیرکیا )بقا( میزبان اعضای محفل روحانی بهاییان تهران در منزل

 شود؟گونه تشکیل میمحفل بهاییان چه

نفر را برای   ۹در هر شهر یا روستایی که تعداد بهاییان به یک حد نصاب معین برسد، بهاییان آن محل از بین خود 

هایی نظیر عقد، ازدواج، مشورت، کفن و دفن و ارتباط با مسوولین شهر کنند و فعالیتشان انتخاب میمدیریت جامعه

ستا با این افراد است. این شوراها در فرهنگ بهایی، به »محفل روحانی محلی« موسوم هستند. چندین هزار  یا رو
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اند ولی تنها  محفل محلی در شهرها و روستاهای دنیا، از جمله در کشورهای اسالمی از سوی بهاییان دنیا تشکیل شده

  اند، ایران است.مانند محفل تهران، اعدام شده  کشوری که اعضای این محافل محلی به جرم عضویت بازداشت و حتی

خوابانند و شروع به تفتیش محل شوند. ابتدا همه را به روی زمین میماموران بدون داشتن حکم به منزل وارد می 

کنند. پس از چند ساعت، با تماس فردی نامشخص، کلیه حاضرین منزل که شامل شش عضو محفل بهاییان تهران می

هللا فردوسی« و  »اسکندر عزیزی«، »عطاهللا یاوری«، »خسرو مهندسی«، »کوروش طالئی«، »فتحهای به نام

چنین خانواده جمشیدی ها، شیدرخ امیرکیا و همسرش، منوچهر بقا، همو میزبان آن »شیوا اسدهللا زاده« )محمودی(

  بازداشت کردند.)»اردشیر جمشیدی«، »جمشید جمشیدی« و خانم جمشیدی(، سرایدار منزل قبلی را 

 در بازداشتگاه چه بر سر اعضای بازداشت شده محفل بهایی تهران آمد؟ 

نفر   ۱۱کنند. پس از مدت کوتاهی، هر ها منتقل میروی منزل آن ابتدا ماموران بازداشت شدگان را به کالنتری روبه

 -برند. دادسرا در محل فعلی مجموعه فرهنگیرا به بازداشتگاه دادسرای مواد مخدر در خیابان »پل رومی« می

هللا فردوسی، از بازداشت شدگان و یک ر فتحورزشی »بهشتی« قرار داشت. ساعتی بعد »فاران فردوسی«، پس

ها نیز به جمع بازداشت دوست مسلمانش را که به دنبال پدرش به کالنتری مراجعه کرده بود، دستگیر کردند و آن

 شدگان اضافه شدند. 

نفر مردان را در یک   ۱۰کند: »ما فاران فردوسی در خاطرات خودش در یادبود محفل روحانی تهران بازگو می

سلول شش متری حبس کردند که از فرط کوچکی، اصال امکان خوابیدن در آن جا نبود. به هر کدام دو تا پتو نازک 

شد. صبح روز دوم، فردی به  ها خیلی سرد می های باالی اتاق شیشه نداشتند، شبمستعمل سربازی دادند و چون پنجره

آمد و شروع به فحاشی به بهاییان کرد. سپس دستور داد تا همه را برای بازجویی  نام طلوعی با چند پاسدار به اتاق 

 ببرند.«

های همه را بستند و ما به صورت خط ایستادیم و هر کس دستش را روی  کند: »یکی یکی چشماو در ادامه روایت می

خواهد ما را به بازجویی ببرد، شانه نفر جلویی گذاشت. نفر اول را هم یک چوب به دستش دادند تا پاسداری که می 

ها  ای بیفتیم که همگی زمین بخوریم و آنبردند تا به یک درختی بخوریم یا توی چاله نجس نشود. ما را طوری می

ها رسیدند. وقتی ما به پله کردند. یک سری پله بود که به اتاق بازجویی میشروع به خندیدن و مسخره کردن ما می

شدیم، هر کدام  ها تا طبقه باال ایستادند. ما که از وسط اینان رد میداران به ترتیب دو طرف پلهرسیدیم، تعدادی از پاس

  دادند.«ما فحش می زدند و به اعتقادات به ما چک و لگد و تو سری می

ی،  ، وظیفه دستگیر۶۰»طلوعی« نام مستعار فردی به اسم »علیرضا )امیر( قاسم زاده حسینی« بود که در اوایل دهه 

  شکنجه و اعدام بهاییان تهران را برعهده داشت.

 با سمت مسوول ترابری سنگین در اروندرود بر اثر اصابت ترکش کشته شد. ۱۳۶۵پاسدار طلوعی چهاردهم خرداد  

دهند، پس خودش و شان اهمیت میهاینویسد: »طلوعی گفت بهاییان به تمیز بودن لباسفاران فردوسی در ادامه می 

خواهد های ما کشیدند. سپس یک قیچی آورد و گفت میهای خاکی و ِگلی روی لباس ر دیگر با کف کفشچند پاسدا

ها را به صورت سامورایی بزند و روی سر همه، چهارراه باز کرد…چند ساعت بعد، پاسداری آمد و  موهای بهایی

  ه سر همه خونی شد.«داد کموهای همه را با ماشین زد. او مخصوصا ماشین را به پوست سر فشار می 

 بازجویی اعضای محفل تهران به چه شکل بود؟ 

نشست و فرد بهایی روی صندلی کنار میز. یک پاسدار هم ها به این شکل بودند که یک پاسدار پشت میز میبازجویی

اق حاضر بودند زد که پاسخ دهد. چند نفر هم در اتایستاد و بعد از هر سوال، مشتی به سر متهم میباالی سر بهایی می

های بازجویی به غیر از مشخصات اولیه، همه حول و  دادند. سوال که پس از هر سوال، شعار مرگ بر بهایی سر می

نامه از کی داری؟ پول  قدر داری؟ خونه داری؟ ماشینت چیه؟ وکالتحوش مسایل مادی بودند؛ مانند پول تو حسابت چه

 محفل کجا است؟ و ... 

نفر زندانی معتاد  ۲۰۰متری با  ۷۰کند: »بعد از دو روز ما را به بند عمومی که یک اتاق می فاران فردوسی تعریف

توانستند خود را نگه دارند کف و  بود، منتقل کردند. به قدری جا کم بود که در اول همه ایستاده بودیم چون معتادین نمی
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ن سوزش گرفته بود. سر وصدای زیاد و فحاشی و  ماکه همه گلوهای  هوای اتاق بسیار متعفن و کثیف بود، به طوری

  داد.«دعوای مدام بین معتادین اجازه یک لحظه خواب یا استراحت به کسی نمی

نکته قابل توجه در خاطرات فاران فردوسی، صدور حکم اعدام شش شهروند بهایی عضو هیات مدیره جامعه بهایی  

رود و بدون مقدمه، با مشت به صورت ها میوعی به سلول آن گوید: »یک روز طلشدن است. او می پیش از محاکمه

تان را گرفتم. تا چند روز دیگر به اوین  گوید من االن از آقای گیالنی حکم اعدام همه زند و میاسکندر عزیزی می

به همراه  شود و موسوی تبریزی، دادستان کل انقالب شوید. یک روز دیگر در سلول باز میجا اعدام می منتقل و در آن 

گویند بهایی هستند، ها برای چه این جا هستند؟ تا میپرسد اینشود و میها میطلوعی و چند مسلح وارد سلول بهایی

خود را  نامهگوید وصیتگردد و میروند. یک ربع بعد طلوعی برمی بندند و میبدون هیچ حرف دیگری در را می

هایتان را هم جمع کنید چون برای عدام همه را صادر کرده است. اسباببنویسید چون آقای موسوی، دادستان کل حکم ا

  اعدام باید به اوین منتقل شوید.«

ضربه   ۶۰دهد: »یک روز طلوعی با شالق به میان بهاییان آمد و گفت به آقای جمشیدی و پسرش هر کدام او ادامه می 

ب خانم جمشیدی گفت خانم جمشیدی مریض است و ضربه بزنند تا آزاد شوند. پاسدار مراق   ۵۰و به خانم جمشیدی 

ضربه بزنید و تفاوتش را به شوهر و   ۳۰تحمل این تعداد ضربات شالق را ندارد. طلوعی گفت به خانم جمشیدی 

  پسرش بزنید. سپس تختی چوبی آوردند و در ایوان دادسرا شروع به شالق زدن این سه تن کردند.«

شان باال ها چون سن خود اخراج شده بودند. آن  یزد بودند که پس از انقالب از منازلخانواده جمشیدی از جمله بهاییان 

  ها مسکن داده بود.بود و وضعیت مالی خوبی نداشتند، شیدرخ به عنوان سرایدار در منزل خواهرش به آن 

رش از بازداشتگاه شان و همسشود و شش نفر اعضای محفل تهران و میزبانروز، فاران فردوسی آزاد می ۱۰پس از 

روز اعضای محفل و شیدرخ امیرکیا در اوین زندانی بودند. این گروه  ۵۲شوند. پل رومی به زندان اوین منتقل می

ها از هر گونه تماس تلفنی یا مالقات با  منتقل شدند. طی این مدت، آن  ۶داری و سپس به بندمدتی در انفرادی تگه 

  هایشان محروم بودند.خانواده

ها  ها نپذیرفته بودند. تنها خبری که خانوادهالن زندان در سرمای زمستان هیچ لباس یا پوشینه گرمی از خانواده مسوو

ها ها را به گوش خانوادهشان دریافت کردند، یک پیام تلفنی بود که خبر اعدام آن روز بازداشت عزیزان  ۶۲طی 

  رساند.

ها رسیده بود، این طور که به اطالع خانوادهشدگان دادند. آن های اعدام ها اطالعاتی به خانوادههای آن بندیبعدها هم

های جسمانی و روحی قرار  هفت شهروند بهایی برای برگشتن از آیین خود و پذیرش دین اسالم، به شدت تحت شکنجه

  گرفته بودند.

اتفاقی او را در زندان   گوید یکی از دوستان جوانی پدرش به طور»فرزانه عزیزی«، دختر اسکندر عزیزی می 

کند: »اولین بار که اسکندر را در زندان  رود و تعریف میبیند. این فرد پس از آزادی از زندان، نزد مادرش میمی

کرد تا کتش را در گشت...به سختی سعی میای به تن داشت و از بازپرسی برمیدیدم، بسیار جا خوردم. او کت پاره

های ضربات شالق فرو رفته  جا متوجه شدم پیراهن او در چاک  کتش را دربیاورد. در آن  بیاورد. به او کمک کردم تا

  است.«

شد هایی که به گروه بهاییان میها و بی احترامیکند: »این شخص به مادرم گفته بود با وجود همه شکنجهاو اضافه می 

حترام همه زندانیان باشند و وقتی برای اعدام از  ها کماکان روحیه مثبتی داشتند و همین موجب شده بود مورد اولی آن 

 شدند، همه زندانیان به احترام آنان برخاسته بودند.« بند خارج می

شان که  های تنشدگان را با لباساند که ماموران بازداشتگوید از زندانیان آزاد شده شنیدهفرزانه عزیزی در ادامه می 

ها را در هوای سرد و  ریخته و چندین ساعت آنشان میآب یخ روی سر و بدن برده، بام زندان مینازک بوده، به پشت

پهلو کرده و به  شان کنند. شیدرخ امیرکیا به همین دلیل سینهاند تا مجبور به برگشتن از اعتقادات داشتهبندان نگاه مییخ

 استخوان درد شدیدی دچار شده بود.

خدا سفیدوش« در خاطراتش تحت عنوان »تعصب ها به نام »عنایتآنهای بندیها، یکی از هم در چگونگی بازجویی

زاده تقریبا هفت یا هشت جلسه، دکتر مهندسی نویسد: »آقایان عزیزی، فردوسی، یاوری و خانم اسدهللاو تبعیض« می
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یل شفاهی  ها در اواجلسه با چشم بسته در ساختمان دادستانی بازجویی شدند. بازجویی  ۱۳جلسه و مهندس طالئی  ۱۰

بند، پاسخ سواالت را مرقوم دارند و از  شدند. هر یک موظف بودند با باالزدن چشم و در مراحل بعدی کتبی انجام می

برگرداندن سر و دیدن بازجویان خودداری کنند. عالوه بر بازجویان اصلی، چند نفر به عنوان مطلع پشت سر متهمان 

شد، تایید یا تکذیب  اشاره سر که سایه آن بر دیوار مقابل دیده می ها را با حضور داشتند که صحت و سقم پاسخ

 کرد.«می

ای  های بند جمع و همه را به محوطه بهاییان، زندانی را از اتاق سفیدوش نوشته است: »به بهانه رعایت نجسی و پاکی

  ۲۰سانت، عرض دو متر و ارتفاع یک متر و  ۲۵و  دو متر ای بود به طول زیر پله منتقل کردند. این پله، محوطه

زندانی بهایی را از بند به زیر پله فرستادند. این محوطه با وسعتی که   ۹سانت که فاقد هر گونه نور و حرارت بود. 

روز،   ۵۰داشت، امکان نشستن نداشت، چه برسد به خوابیدن و چیدن وسایل شخصی...این محوطه تنگ و تاریک 

  وری و آشپزخانه بهاییان بود.«اتاق خواب، ناهارخ

بیش از گنجایش بود، تعدادی از زندانیان را به زندان قصر منتقل کردند. در این   ۶با توجه به این که تعداد زندانیان بند

فردوسی، یاوری و مهندسی را هم منتقل کردند که با توجه به ناتمام ماندن بازجویی خسرو مهندسی،    نقل و انتقاالت،

 از چند روز به اوین بازگرداندند. او را پس

 طور محاکمه شدند؟اعضای محفل تهران و ملی بهاییان چه 

ها به عنوان شورای مدیریتی آذر دستگیر کرده بودند. آن  ۲۲هشت نفر از اعضای محفل ملی ایران را در تاریخ  

ت شدگان محفل تهران به دلیل  های سفیدوش آمده است: »بازداششدند. در یادداشتجامعه بهایی ایران شناخته می

نداشتن ارتباط با بیرون زندان، از این دستگیری مطلع نبودند تا آن که در روز پنجم دی، اسکندر عزیزی، خسرو  

و شیوا اسدهللا زاده و شیدرخ امیرکیا را از بند زنان با چشمان بسته به سمت  ۶مهندسی و کوروش طالئی را از بند

ند. در راهروی دادستانی با آن که چشمان همه بسته بود ولی اعضای محفل تهران با شنیدن دادستانی انقالب حرکت داد

پرسی شدند. در آن روز  ها شده و همگی با هم مشغول سالم و احوال صدای اعضای محفل ملی، متوجه حضور آن 

زاده، فردوسی و  هللاتحها صادر شود. اما عدم حضور فقرار بود هر دو محفل در یک جلسه محاکمه و حکم اعدام آن 

یاوری موجب شد تا اعضای محفل تهران در آن روز محاکمه نشوند و به زندان برگردانده شوند. اعضای محفل ملی  

در آن روز در یک دادگاه غیرعلنی، بدون وکیل و عدم حق تجدیدنظر، محاکمه و نیمه شب به جوخه اعدام سپرده  

 شدند.« 

توانست شیرازه جامعه بهایی ایران را از هم  زمان این دو گروه، میو اعدام هم به گمان حکومت اسالمی، محاکمه 

بپاشد. از طرف دیگر، حکومت با ضبط و پخش جلسه دادگاه، تصمیم داشت ادعاهای خود را مانند جاسوس بودن 

ری بهایی، در  گاه به خواسته خود نرسید چون بر اساس سیستم ادابهاییان، به جهان نشان دهد. حکومت ایران هیچ

همان روز دستگیری محفل ملی و محفل تهران، افراد دیگری به عضویت این محافل درآمدند. فیلم ضبط شده هم بیشتر 

سال بعد به طور  ۳۴گاه پخش نشد و در رد اتهامات بهاییان اعدام شده بود تا تایید اتهامات. به همین دلیل این فیلم هیچ 

  نترنت پخش شد.مخفیانه از ایران خارج و در ای

بندان بهایی این هفت نفر آمده است: »محاکمه اعضای محفل تهران به این صورت بود که در خاطرات یکی از هم 

دی، هفت زندانی بهایی   ۱۲دی، فردوسی و یاوری از زندان قصر به اوین بازگردانده شدند. بعد از ظهر روز  ۹روز 

االسالم فهیم کرمانی بود و اتهامات وارده دقیقا اتهامات محفل ، حجترا جهت محاکمه به دادستانی بردند. حاکم شرع

کدام از اتهامات را نپذیرفتند و دادگاه هم سندی ارایه نداد. جلسه دادگاه به  ملی بود مانند جاسوسی برای اسرائیل که هیچ

محاکمه، حکم اعدام و  طور غیر علنی برگزار شد و متهمان از داشتن حق وکیل محروم بودند. پس از چند ساعت 

شد احکام بدوی اعدام  ها اعالم میمصادره اموال این هفت تن صادر شد. حکم در حالی اعالم شد که مکررا در رسانه 

و مصادره اموال، قبل از اجرا باید در دادگاه عالی انقالب بررسی مجدد و تایید شود. از طرف نماینده دادگاه، هر کدام  

ها ابالغ شدند؛ اگر از دیانت بهایی برگردید، آزاد خواهید شد. این  ها به آن نه احضار و حکم از متهمان به طور جداگا

رو شد. ساعتی دیگر، نماینده دادگاه به به طور جمعی به متهمان پیشنهاد داد پیشنهاد با پاسخ منفی هر هفت تن روبه 

پیشنهاد هم با جواب قاطع منفی هر هفت تن،  اگر اقدامات محفل ملی را محکوم کنید، تخفیف خواهید گرفت که این 

  مورد پذیرش قرار نگرفت.«
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در زندان گذراند، در   ۶۰کسوت که سه سال را به دالیل غیر سیاسی در دهه  »مهین بزرگی«، دوبلور و بازیگر پیش

کتاب »عقاب زرین«، اثر »حسن عالیی«، در مورد روز اعدام شیدرخ بقا گفته است: »من و خانم شیدرخ بقا در 

سوخت او را اعدام کنند، لذا  سلول بودیم. خانم بقا یک روح مجسم، یک فرشته آسمانی بود. من دلم می زندان اوین هم 

کرد. خانم  ها زندگی کن ولی او قبول نمیبگو من بهایی نیستم و آزاد شو و سال  کردم یک کلمهمرتب به او اصرار می 

خوردیم که بقا به من گفت استقامت دلیل ایمان است. یک روز چهارشنبه، ساعت شش بعد از ظهر با خانم بقا غذا می 

ثیه در دفتر زندان حاضر شود.  ناگهان بلندگوی زندان کابوس مرگ را اعالم کرد: خانم بقا با حجاب اسالمی و تمام اثا

خانم بقا قاشق را به داخل ظرف غذا گذاشت و شجاعانه ایستاد و گفت امروز چهارشنبه است و االن موقعی است که  

مرا اعدام کنند و به زیارت محبوبم فائز شوم. با همه ما یکی یک روبوسی و خداحافظی کرد و گفت شما را به خدا  

کردید، از همه شما ممنون هستم. منظره آخرین وداع این زن شجاع و با ایمان خیلی  سپارم، به من خیلی محبتمی

طوری که اشک از چشمانم فرو ریخت. مجددا به او پیشنهاد دادم یک کلمه بگو و آزاد شو، تو   دردناک بود به

گز. اثاثیه خود را  توانی در قلبت بهایی باشی ولی برای نجات جانت از بهاییت برگرد. او سه مرتبه گفت هرمی

برداشت و به طرف دفتر زندان راه افتاد... افسوس که او را هرگز نخواهیم دید. شیدرخ را همان روز که بلندگوی  

 زندان صدا کرد، اعدام کردند.« 

دی، هنگام صرف ناهار از سایر زندانیان جدا و در نیمه شب سیزدهم یا سپیده  ۱۳این هفت شهروند بهایی ظهر روز 

های شخصی، بدون برگزاری مراسم مذهبی، در گورستان  اردهم دی اعدام شدند. این هفت تن را با لباسدم چه

ساله، شیدرخ امیرکیا  ۵۲ساله، خسرو مهندسی  ۶۳هللا فردوسی ساله، فتح  ۶۱»خاوران« دفن کردند؛ اسکندر عزیزی 

  ساله.  ۳۳ش طالئی ساله و کورو ۳۵ساله، عطاهللا یاوری    ۳۶ساله، شیوا اسدهللا زاده  ۴۶

گوید: »آقایان را در میدان اعدام اوین تیرباران کرده و دو خانم را با شلیک اسلحه  شیوا، خواهر شیدرخ امیرکیا می

نامه از نامه بودند ولی برای تحویل وصیتکلت در زیرزمین زندان اوین کشتند. این هفت تن همگی دارای وصیت

 ها نرسید.«ای هم به دست خانوادهنامهشد که چون مبلغ پرداخت نشد، وصیت طرف دادستانی، مبلغ گزافی درخواست

 طور باخبر شدند؟ها از اعدام اعضای محفل چه خانواده

  ۱۶کند: »روز چهارشنبه گونه تعریف میشان را فرزانه عزیزی این ها از اعدام عزیزان چگونگی مطلع شدن خانواده

شود که اسکندر عزیزی اعدام شده است. فرزین عزیزی به بهشت به مادرم تلفنی از مکان نامعلومی می ۱۳۶۰دی 

کنند. سرانجام فرزین به محلی در لونا پارک سابق خبری میکند ولی همه اظهار بیزهرا و چند محل دیگر مراجعه می

ضای محفل تهران را به مسوول آمار متوفیان کند. وقتی اسامی اعکه فهرست زندانیان اوین را داشت، مراجعه می

کند و پس از نگاه کردن به دفتر مزبور، اظهار دهد، آن فرد دفتر بزرگی را باز میشدگان( زندان اوین می )اعدام 

کند. کنند و او برای چند دقیقه اتاق را ترک میکند. در همان زمان به طور اتفاقی آن فرد را صدا میاطالعی میبی

  بیند.«کند و نام پدر و سایر اعضای محفل را در لیست اعدام شدگان میهم دفتر مذکور را نگاه می فرزین

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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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