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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:[ 

 [ ١٣٩٩دی   ٩]  ٢٠٢٠دسامبر  ٢٩]تاریخ:[ 

 

 دکتر بهرام افنان، پزشک بهایی و پرسش »اسالم یا اعدام« 

 کیان ثابتی 

گیری ویروس کرونا، صدها پزشک و پرستار بهایی ایرانی در سراسر جهان به بیماران خود کمک در دوران همه 

 شوند. ، تحسین می های کشوری که در آن اقامت دارندکنند و از سوی مردم و دولتمی

کار اما بسیاری از این پزشکان و پرستاران که در ایران درس خواندند و خدمت کردند، پس از انقالب اسالمی بی

 های آتش شد. های دار و جوخه ها چوبهشدند، از تحصیالت دانشگاهی محروم شدند و سهم بسیاری از آن 

ن، باور به دینی بود که حاکمان جمهوری اسالمی آن را  جرم این پزشکان، پرستاران و دیگر اعضای کادر درما

هایی به زندگی بعضی از پزشکان و پرستاران بهایی ایرانی وایر« در مجموعه روایتدانستند. »ایران »ضاله« می 

 خوانید.پردازد. سرگذشت دکتر »بهرام افنان« را در این بخش میمی

وایر تماس  ها دارید، با ایران اولی از زندگی آن  سید و روایت دستشناشما هم اگر اعضای کادر درمان بهایی را می

 بگیرید.

***  

ساله، برای اعدام به سوی میدان   ۶۶ساله تا پیرمرد  ٣۴، شش زندانی بهایی، از جوان ١٣۶٢  خرداد ٢۶غروب 

ها « حکم اعدام آن شهروند بهایی بودند که »دادگاه انقالب شیراز ٢٢»چوگان« شیراز برده شدند. اینان، شش تن از 

  را قبل از محاکمه، صادر و اعالم کرده بود.

ها را که سخت شکنجه شده بودند، احضار و برای آخرین بار پیشنهادش را تکرار کرده  دو روز قبل، حاکم شرع آن 

دار   خویش بگذارند و در برابر چشمان یکدیگر به بود: »اسالم یا اعدام؟« آن شش تن حاضر نشدند پا روی عقیده

 اش اعدام شد. سالگی ۵٠آویخته شدند. یکی از آنان، دکتر »بهرام افنان« بود که دو روز به تولد 

 تولد و تحصیالت 

در یک خانواده بهایی در شیراز متولد شد. پدرش، »سید مهدی افنان« از خاندان »سید    ١٣١٢  خرداد ٢٨بهرام افنان، 

گفت و ترجمه  کرده و اهل مطالعه بود. به چندین زبان سخن میلگذار بابیه در ایران بود. پدر تحصیباب«، بنیان

خوان و فرزند »عندلیب«، شاعر معروف بهایی بود. تربیت و رشد در محیط کرد. »نورانیه«، مادر بهرام، کتابمی

  فرهنگی موجب شد تا عشق به آموختن از همان کودکی تا آخرین لحظه عمر با بهرام همراه باشد.

کودکی و دبستان را در شیراز گذراند. خانه پدری در کوچه »شمشیرگرها« نزدیک منزل باب واقع بود.  بهرام دوران

  المهدی« تبدیل شده است.این خانه بعد از پیروزی انقالب تخریب شد که بخشی از آن امروزه به »بیت

به دلیل شغل پدر، چند سال را   دوران نوجوانی بهرام در »آبادان« و »خرمشهر« گذشت. خانواده افنان مجبور شدند

  در این شهرها بگذرانند و بهرام دبیرستان را در این شهرها گذراند.
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او پس از اخذ دیپلم، با قبولی در رشته پزشکی به دانشگاه »پهلوی« شیراز، وارد و با کسب درجه ممتاز از دانشکده 

 یکا« رفت.التحصیل شد. دکتر افنان برای ادامه تحصیل به »آمرپزشکی فارغ

ای از خدمات درمانی و پزشکی کشور به  دهه چهل خورشیدی، ایران به شدت با کمبود پزشک مواجه بود. بخش عمده

ها بر عهده پزشکانی از کشورهای »بنگالدش«، »فیلیپین«، »هند« و »پاکستان« بود. برای  خصوص در شهرستان 

 رغم امکان کار و زندگی در ایاالت متحده، به ایران بازگشت.بهوطنانش خدمت کند. او بهرام مهم بود تا به هم

کرده و به شغل مامایی در »أصفهان«  با »ژینوس افنان اَعالیی« که خانمی تحصیل ١٣۵١دکتر بهرام افنان در سال 

  مشغول بود، ازدواج کرد. حاصل این ازدواج، دو پسر و یک دختر است.

 بازگشت به ایران و انقالب

ازگشت به وطن، دکتر بهرام افنان به عنوان استادیار دانشگاه پهلوی شیراز شروع به فعالیت کرد. او تدریس پس از ب

را تا پس از انقالب اسالمی ادامه داد اما همراه با انقالب فرهنگی مانند سایر بهاییان از دانشگاه اخراج شد. او در کنار  

کرد و عصرها مطب شخصی  « )شهید فقیهی امروز( کار میتدریس، روزها در دو بیمارستان »نمازی« و »سعدی 

  خود را داشت.

پس از پیروزی انقالب اسالمی ایران، حکومت جدید شروع به اخراج پیروان آیین بهایی از مشاغل دولتی کرد. دکتر 

ر زندان به  افنان و همسرش هم مانند سایر بهاییان از مشاغل دولتی اخراج شدند. از تدریس در دانشگاه و حضور د

ها، تاثیری در محبوبیت او  عنوان پزشک منع شد. همسرش نیز از بیمارستان محل اشتغال اخراج شد. این ممنوعیت

  نزد بیمارانش نداشت و مطبش هم چنان مملو از بیمار بود.

 بازداشت و شکنجه

، دکتر بهرام افنان در حال رانندگی به طرف مطب بود که توسط یک ماشین ١٣۶١ آبان  ١ساعت چهار بعد از ظهر 

متری شیراز منتقل کردند.  ٣٠شخصی متوقف شد. پاسداران او را دستگیر و به مقر سپاه واقع در انتهای خیابان 

و جرح شدید  بعدها، زندانیان برای خانواده افنان تعریف کردند که ماموران، دکتر را در مسیر زندان مورد ضرب 

بهایی دیگر در شیراز  ٣٨اش داده نشد. در آن تاریخ، قرار دادند. تا دو سه روز هیچ اطالعی از او به خانواده 

 بازداشت شدند.

های جسمی و محمد باب« بیش از زندانیان دیگر تحت آزار و اذیتدکتر بهرام افنان، به دلیل نسبتش با »سید علی 

گمان بودند که اگر بهرام افنان زیر شکنجه بشکند و در روزنامه، اسالم آوردن خود را   روحی قرار گرفت. آنها بر این

 شوند.اعالم کند، بهاییان دیگر هم به پیروی از او مسلمان می 

ماه و نیم ممنوع مالقات بود و در انفرادی نگه داشته شد. پاسداران در هر جلسه بازجویی، پس از دکتر افنان یک

هایش نقل  سلولی زدند. از همهای برق ضخیم به مدت طوالنی شالق میو توهین، او را با کابل مشت و لگد و فحش

  ساخت.ها چنان عمیق بود که تنفس را برای او در سلول مشکل میهای محل کابلها و پارگیشده که وضع زخم 

های خیس آلوده به  افنان، گونیپاسداران بارها پس از زدن شالق، روی پشت و بدن خونین و شرحه شرحه شده دکتر 

  ها بیشتر شود.انداختند تا سوزش زخمپهن اسب را می

برد و هیچ ناراحتی و مشکل قلبی نداشت اما  دکتر بهرام افنان، تا پیش از زندان در صحت و سالمت کامل به سر می

با آنکه او به بیمارستان منتقل  شدت فشارهای وارده در زندان موجب شد او دو بار زیر شکنجه دچار سکته قلبی شود.

شد و پزشک بخش، درخواست درمان سریع او را کرد، ولی دکتر افنان به دستور »سیدضیاء میرعمادی«، دادستان  

 انقالب وقت شیراز، بدون معالجه کامل به زندان بازگردانده شد. 

گوید یک روز برای تعمیر  داد. او می یک فرد بهایی در این زمینه اطالعات جدیدی را در اختیار ایران وایر قرار 

جان بر تخت افتاده و  بیند که نیمهها، دکتر افنان را میکند که در یکی از اتاق ای وسایل به بیمارستان مراجعه میپاره

دهد تا رسیدگی کنند ولی پرستار وضعیت جسمانی بسیار بدی داشت. او به سرپرستار بخش وضعیت او را اطالع می

کردن از چشمان بازرسان به بیمارستان گوید دکتر افنان را نه برای معالجه، که برای مخفی وست بوده، میکه با او د

  تر این انتقال را خواهید خواند.اند. شرح مفصل آورده
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پس از دستگیری دکتر افنان، پاسداران به منزل او هجوم بردند. این یورش چنان وحشیانه بود که موجب ترس سه 

افنان که بین دو سال و نیم تا هفت ساله بودند، شد. آنان تمام وسایل شخصی دکتر و همسرش را از قبیل   کودک دکتر

  های بانکی، اسناد مالکیت و نظایر آن را ضبط کردند.ها، قباله ازدواج، دفترچه های خانوادگی، شناسنامهکلیه عکس

داشتند. همسرش را دو روز بازداشت کردند و بچه ها را  اش اطالع پاسداران از عالقه و عشق شدید دکتر به خانواده

. همسرش نپذیرفت  از او گرفتند. همسرش را تحت فشار قرار دادند تا اسالم بیاورد و از دکتر بخواهد که مسلمان شود

  دارد حتی اگر سرش باالی دار برود.اش برنمیوقت دست از عقیدهو به آنها گفت بهرام هم هیچ 

ها بر دکتر بهرام افنان برای تغییر عقیده رو به افزایش بود، بیمارانش در انتظار که فشار و شکنجه درست در زمانی

کردند. بازگشت او بودند. هر روز تعدادی از اینان که اکثرا بیماران قلبی بودند به مطب و منزل او مراجعه می

دهند. شماری از بیماران قدیم و جدید او با نوشتن  توانستند پزشک خود را تغییرشماری بین دوره معالجه بودند و نمی

   نامه یا صحبت با مسئولین، سعی در آزاد کردن او نمودند.

  اعدام 

هللا ، در پاسخ به اعتراضات مردم از اِعمال قدرت خودسرانه برخی نهادها در کشور، »روح١٣۶١ آذر  ٢۴در 

های بدون حکم دادگاه ممنوع شد. ها و مصادرهدستگیری  ای را صادر کرد. طبق این فرمان،خمینی« فرمان هشت ماده

مسئولیت نظارت بر این فرمان بر عهده رییس دیوان عالی کشور، »موسوی اردبیلی« و نخست وزیر، »میرحسین 

  ها فرستادند.هایی را به مراکز استانای امام، بازرسموسوی« گذاشته شد. ایشان با تاسیس ستاد فرمان هشت ماده

های سه بازرس از تهران برای تحقیق از چگونگی رفتار با زندانیان و بازرسی زندان   ١٣۶١ ین راستا، در دیدر هم

داری بهاییان( عازم شیراز شدند. با توجه به نقل قولی که در باال گفته شد،  آباد« )محل نگهمحلی از جمله زندان »عادل 

  ها باشد.منتقل کردند تا دور از چشم بازرس  احتماال در همین تاریخ، دکتر افنان را به بیمارستان

ای یک خطی را از سوی دادگاه انقالب اسالمی شیراز منتشر  روزنامه »خبر جنوب« اطالعیه  ١٣۶١ بهمن ٢٣شنبه 

 کرد. متن اطالعیه به قرار زیر است:

 »بسمه تعالی.

اند به اعدام محکوم شدند که در  اییل بودهالعدل اسربهاییان تشکیالتی شیراز که از جمله در ارتباط با بیت از نفر ٢٢

  شوند.«محکومین از اعضای محفل بهاییان شیراز دیده می میان

ای را با حجت االسالم »قضایی«، حاکم شرع و  ، روزنامه خبر جنوب مصاحبه١٣۶١ اسفند ٣در روز سه شنبه  

ر داد »تا دیر نشده به دامن اسالم بیایند ... رییس دادگاه انقالب شیراز منتشر کرد. او در این مصاحبه به بهاییان تذک

... به تکلیف شرعی خود عمل خواهد نمود و بهاییان  چندان دور خواهد رسید که ملت اسالم با بهاییانواال روزی نه

  کنی آنان عاجز نخواهند بود.«هللا در ریشهبدانند که از منافقین نیرومندتر نبوده و امت حزب

تن از زندانیان بهایی بدون ذکر نام خبر داد. این سخن حاکم شرع   ٢٢قضایی در این مصاحبه از اعدام قریب الوقوع 

  در حالی گفته شد که تا آن زمان، هیچ کدام از بهاییان محاکمه نشده بودند.

به ریاست قاضی قضایی آغاز شد. قاضی در ابتدای دادگاه به زندانیان گفته  ١٣۶٢ دادگاه بهاییان شیراز از فروردین

بود که دو راه در برابرشان است: »یا اسالم یا اعدام«. جلسات دادگاه غیرعلنی بود و زندانیان از حق داشتن وکیل 

  محروم بودند.

م افنان را احضار کرد و با ایشان  خرداد، قضایی حاکم شرع شش نفر از زندانیان مرد از جمله دکتر بهرا ٢۴روز 

 برای آخرین بار اتمام حجت کرد: »اسالم یا اعدام«. هر شش نفر از توبه و تغییر عقیده امتناع کردند.

رویی و روحیه باالی های خود مالقات کردند. »ژینوس افنان« از خندهخرداد، شش زندانی بهایی با خانواده ٢۵

  کند.های فیزیکی در این مالقات تعریف میکنجه همسرش با وجود جراحات ناشی از ش
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، شش زندانی بهایی از بند مردان زندان عادل آباد شیراز به میدان چوگان برده شدند  ١٣۶٢  خرداد ٢۶غروب پنجشنبه 

شدگان به سردخانه پزشک قانونی و چند ساعت پس از غروب آفتاب، یک به یک به دار آویخته شدند. اجساد اعدام 

  در میدان شهرداری منتقل شد. شیراز واقع

شدگان توانسته بودند اجساد عزیزان خود را در سردخانه ببینند اما چندی بعد، وقتی برای های اعدام برخی از خانواده

  تحویل اجساد به سردخانه مراجعه کردند، دیگر اثری از اجساد نبود.

ها اطالع داد در آن شب، اجساد از سردخانه  از خانواده ها بعد، پرستاری که با دکتر افنان کار کرده بود به یکیمدت

  تا برای تشریح در اختیار دانشکده پزشکی قرار گیرد. -محل کار دکتر افنان-به بیمارستان سعدی فرستاده شدند 

های بانکی او و همسرش را ضبط کردند. پاسداران به منزل دکتر افنان هجوم  پس از اعدام دکتر افنان، همه حساب

های منقول و غیر منقولش از قبیل وسایل منزل و اتومبیل را ضبط و منزل را هم پلمب ردند و همه اموال و دارایی ب

کردند. ماموران، همسر دکتر افنان را با همان لباس تنش و یک ساک، بدون داشتن اندکی پول حتی برای گرفتن  

  نزل خود بیرون کردند.تاکسی به همراه سه طفل دو سال و نیم، شش و هفت ساله، از م

ای که  سالگی، صرفا به خاطر اعتقاد به عقیده ۵٠دکتر افنان، پزشکی که عاشق خدمت به هموطنانش بود، در آستانه 

  خواندند، اعدام شد. حاکمان اسالمی »ضاله«اش می

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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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