
 
  

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[

 

 ایران وایر]برگرفته از سایت:[ 

 [ ١٣٩٩دی   ٣]  ٢٠٢٠دسامبر  ٢٣]تاریخ:[ 

 

 دکتر تعلیم؛ گفتند تقیه کن و بگو مسلمانم، لبخند زد و اعدام شد 

 کیان ثابتی 

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

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

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

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

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

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

 خوانید.هللا تعلیم« را در این بخش می پردازد. سرگذشت دکتر »روحمی

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

 بگیرید.

سالگی به اتهام پیروی  ۴۷در سن   ١٣۶٣لیم«، پزشک سرشناس و محبوب ساکن »کرمانشاه«، سال هللا تعدکتر »روح

کدام جرأت  از آیین بهایی در تهران به دار آویخته شد. بهت و حیرت جامعه پزشکی کرمانشاه را فراگرفت ولی هیچ

که به همت او تأسیس شده بود، با  سخن گفتن از او را نداشتند. پزشکان و پرستاران در راهروهای بیمارستان آریا 

 ها از برگزاری مجلس یادبود برای همکارشان هم منع شده بود.گفتند. آن نگاه به هم تسلیت می

التحصیل ممتاز پزشکی دانشگاه تهران و دانستند که روح هللا تعلیم، فارغبسیاری از همکاران و بیماران او می

انات رفاهی در پایتخت، کرمانشاه را برای خدمت انتخاب کرده بود. او متخصص زنان، با وجود داشتن همه نوع امک 

 طور که مردم کرمانشاه او را دوست داشتند.عاشق مردم کرمانشاه بود همان

در محله »پامنار« تهران نوزادی به دنیا آمد که چون پیش از او، خواهر بزرگش به نام »روحی«   ١٣١۶ مهر ٢۷در 

فروش بود. ابراهیم  هللا، ابراهیم نام داشت و پارچههللا« گذاشتند. پدر روحم او را »روح در کودکی فوت کرده بود، نا

 هللا، تا زمان فوت یهودی ماند.در جوانی از دیانت یهودی به آیین بهایی ایمان آورده بود اما »ساره«، مادر روح

دبستان، به دبیرستان علمیه وارد شد. او سال  هللا در مدرسه »اعتضاد« با رتبه ممتاز تحصیل کرد و بعد از پایان روح

پس از اخذ دیپلم، در »دانشکده پزشکی دانشگاه تهران« پذیرفته  ١٣٣۴آخر را در دبیرستان »مروی« گذراند و در 

هللا مجبور بود برای تأمین هزینه زندگی و تحصیل، عصرها بعد از دانشگاه درآمد بودند و روحشد. خانواده تعلیم، کم

 ل ویزیتوری بپردازد.به شغ

سالگی، موفق به اخذ درجه طبابت شد و تحصیل را تا گرفتن تخصص جراحی زنان و زایمان ادامه داد.   ٢۵در 

دوران کارورزی را در بیمارستان »البرز« گذراند. پس از اخذ تخصص، جهت انجام خدمت وظیفه به سربازی رفت.  

 به عنوان سپاهی بهداشت راهی »خرم آباد« شد. دوره آموزش سربازی را در تهران گذراند و سپس 
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داری در  با پایان یافتن دوره سربازی به تهران برگشت و مطب خود را در این شهر افتتاح کرد. اما دوران مطب

هللا سازگار نبود.  ها و تجمالتش با روحیه آرام و ساده روحتهران، شش ماه بیشتر به طول نیانجامید. تهران با شلوغی

وطنانش خدمت کند. در همین اثناء، یکی از دوستانش  بال جایی بود که دور از هیاهو و رقابت شغلی بتواند به هماو دن

به او شهر کرمانشاه را جهت خدمت پیشنهاد داد. روح هللا پس از بررسی متوجه شد این شهر احتیاج به پزشک  

 متخصص زنان دارد و تصمیم گرفت به آنجا برود.

 کرمانشاه دکتر تعلیم در 

هللا تعلیم، ابتدا در »خدمات درمانی ارتش کرمانشاه« و سپس در بیمارستان »معتضدی« که مرکز  دکتر روح

های »دکتر محمد تخصصی زنان و زایمان بود، مشغول به کار شد. بعد از مدتی، او خدمت پزشکی را در بیمارستان

 پرندیان« ادامه داد. کرمانشاهی«، بیمارستان »راه« و بیمارستان »دکتر 

 هللا تعلیم مورد توجه جامعه پزشکی کرمانشاه قرار گرفت.کم کم مهارت و رفتار دکتر روح

گوید: »زمانی که من رییس بیمارستان معتضدی بودم، دکتر زاده«، یکی از همکاران دکتر تعلیم، میدکتر »وارث

کردم. ایشان در  قت در مقابل ایشان احساس ریاست نمیوکرد. رفتارش طوری بود که من هیچ تعلیم در آن جا کار می 

مهارت، تکنیک کار، قضاوت، هنر پزشکی، احساس مسئولیت و دلسوزی، همیشه به عنوان یک همکار عزیز برایم 

ی ایشان چه بود اما آن چه مطرح است او را بسیار دوست داشتم. مطرح بودند. البته از نظر سیاسی کار ندارم عقیده 

گذاشت و این خصیصه مهم او  کرد، همیشه به نظرات دیگران احترام می مدیره که شرکت میلسات هیئتاو در ج

 بود.«

گوید: »ایشان مردی بسیار بزرگ، انسان واقعی و فعال  دکتر »محمد آثاری«، یکی دیگر از همکاران دکتر تعلیم می

شد  اش تمام میک کرد. دکتر تعلیم وقتی کار پزشکیبودند. وقتی به کرمانشاه آمدم به من در پیداکردن مطب بسیار کم

ها، خودش ها یا پردههای آب یا چراغهنگام خراب شدن لوله پرداخت. برای مثال به به امور ظاهری بیمارستان می

 ورزید.«نشست. او به بیماران و همکارانش عشق میکار نمیگاه بیزد و هیچدست به تعمیر می

 انازدواج با بانوی مسلم

کرد با بانویی مسلمان که پرستار آن جا بود، آشنا شد.  هللا تعلیم در بیمارستان دکتر کرمانشاهی کار میزمانی که روح

که تا پایان دوران  شد. روح هللا تعلیم و همسرش با آن   ١٣۵١این آشنایی منجر به ازدواج این دو در سوم خرداد سال 

ها شان خللی در عشق آن بودند ولی هیچ زمان اجازه ندادند اعتقادات مذهبی زندگی مشترک، هر کدام دارای دین مستقل 

 ایجاد کند.

شده ای در کرمانشاه بود با این حال، هیچ وقت به همسر و دو فرزندش،  روح هللا تعلیم، بهایی سرشناس و شناخته

کند در پاسخ نش را بهایی نمیپرسید چرا همسر و فرزندااعتقادات بهایی را تحمیل نکرد و هر وقت کسی از او می 

 گفت که در انتخاب دین اجباری نیست و هر کس خودش باید حقیقت را پیدا کند.می

دکتر تعلیم، همواره در دوران کار پزشکی سعی می کرد تا بهترین شرایط درمانی را با توجه به امکانات موجود در  

،  ١٣۵۶ ارستان مجهزتری در کرمانشاه تأسیس کند. در سالاختیار بیمار بگذارد. او مترصد زمان مناسبی بود تا بیم

باالخره این آرزو محقق شد و با همراهی چند نفر دیگر از پزشکان، بیمارستان آریا را در کرمانشاه تأسیس کرد. این  

های نبیمارستان که بعد از انقالب به بیمارستان »سجاد« تغییر نام داد، در زمان تأسیس یکی از مجهزترین بیمارستا

هللا تعلیم بنا  رفت. بخش زنان و زایمان بیمارستان »آریا« که با نظارت مستقیم دکتر روحشمار میخصوصی ایران به 

 آید.های خصوصی کشور به حساب میهای درمانی بیمارستانشده هنوز هم از مجهزترین بخش

اه افتتاح کرد. حجب و حیای دکتر تعلیم  روح هللا تعلیم در کنار کار در بیمارستان، مطب خود را هم در کرمانش

محبوبیت او را بیشتر کرد و موجب شد که بسیاری از زنان مسئولین شهر و روحانیون مسلمان به جمع بیماران او 

 بپیوندند. 
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گرفتند، سریعاً  روز که از بیمارستان با او تماس میروز آماده بود و هر ساعت شبانهوچهار ساعت شبانهاو در بیست

که یکی از پاهایش شکسته و در گچ بود، هرگاه بیمارستان از او   ١٣۶٠رساند. حتی در سال  د را به بیمارستان میخو

 رفت.خواست، با عصا و ویلچر به بیمارستان میکمک می

ب کرد و در حساب و کتاها اِعمال می دار بیمارستان آریا نقل کرده است: »دکتر تعلیم نهایت دقت را در هزینه حساب

داد. اما همیشه  کشید. در این کار بسیار دقیق بود و به کسی اجازه سوءاستفاده نمیبیمارستان مو را از ماست بیرون می

 های محتاج بدهم.« داد تا به خانوادهمزدش، مبالغی را به من میاز دست

کل مالی بود و دکتر تعلیم، آن فرد  بارها اتفاق افتاده بود بیماری که به مطب یا بیمارستان آریا مراجعه کرده دچار مش

مریض  در کارت بیمارستان آن   گونه مواقع، دکتر تعلیمکرد. در این را به طور رایگان ویزیت و معالجه حتی عمل می

 نوشت: »کالً تسویه گردید.«می

ویلچر برای معلولین کرمانشاه  هللا به تهران آمد و بیست عدد گوید: »مدتی پیش از دستگیری، روحبرادر دکتر تعلیم می

 ها فرستاد.«خریداری کرد و برای آن 

 انقالب اسالمی و افزایش مشکالت بهاییان

های اول پس از پیروزی انقالب اسالمی، اخراج بهاییان از مشاغل دولتی آغاز شد. کارمندان زیرمجموعه از همان ماه

این اخراج ناگهانی، بسیاری از بهاییان را دچار مشکل مالی  شدگان بهایی بودند.وزارت بهداری از اولین گروه اخراج

 شده از بهداری را در بیمارستان آریا استخدام کرد. سختی کرده بود. دکتر تعلیم، بسیاری از بهاییان اخراج

توانست با افرادی مانند روح هللا تعلیم به دلیل تخصص و محبوبیتی که در بین مردم و مسئولین شهر داشت می

هللا »اشرفی اصفهانی« که عروسش از بیماران دکتر تعلیم بود، تاندار، شهردار و علمای معروف شهر مثل آیتاس

رفت. مثال یک بار  ارتباط برقرار کند. به همین دلیل او همیشه از طرف جامعه بهایی کرمانشاه به دیدار مسئوالن می

فهانی، امام جمعه کرمانشاه رفت و در نهایت مجوز را برای کسب مجوز زمین گورستان به منزل آیت هللا اشرفی اص

 اخذ کرد. 

نژاد«، از طرف بنیاد مستضعفان در کرمانشاه، چندین دفعه با دکتر تعلیم تماس گرفت  فردی به نام »پاک ۵٩در سال  

اجعه و او نژاد به همراه چند پاسدار به مطب دکتر تعلیم مرو در مورد امالک جامعه بهایی سوال کرد. یک روز پاک

ها که از جریان بازداشت دکتر تعلیم مطلع شدند، برای آزادی او وساطت کردند  را دستگیر کردند. پزشکان بیمارستان

 هزار تومانی آزاد شد.  ۶٠هللا تعلیم با وثیقه و روح

زشکان به او  بعد از آزادی، همکارانش سعی کردند او را تشویق به خروج از کرمانشاه و ایران کنند. حتی یکی از پ

اش را از مرز رد کند )در آن زمان بهاییان اجازه خروج از کشور را  تواند او و خانوادهگفت آشنایی دارد که می

ام تا فرار کنم. اینجا وطن من است و باید کاری نکرده  کند، مننداشتند(. دکتر تعلیم در جواب گفت: »مجرم فرار می 

 به مملکتم خدمت کنم.«

کرد، به او اطالع داد که لیستی از بهاییان ی از بیماران دکتر تعلیم که در ارگانی انقالبی کار میچندی بعد، یک 

 ها را بازداشت کنند و در باالی لیست، نام اوست.کرمانشاه تهیه شده تا آن

رک کند.  کم برای مدت کمی کرمانشاه را ت، مسئولین جامعه بهایی از او خواستند تا دست١٣۶١ باالخره در شهریور

 هللا تعلیم مدتی را در منزل مادرش در تهران ساکن شد. روح

اند. دکتر تعلیم به کرمانشاه  رسید که خطرها مرتفع شدهشده در کرمانشاه، به نظر میپس از آزادی بهاییاِن بازداشت

س از چند ساعت  ها بود، خود را به دادستانی انقالب معرفی کرد و پبازگشت اما چون نامش در فهرست بازداشتی

 بازجویی، آزاد شد. 

 بازداشت و اعدام 

، فردی به نام »تاجیک« از امور  ١٣۶٢  که در اوایل آذرچون گذشته به درمان بیماران مشغول شد تا ایندکتر تعلیم هم

کرمانشاه، مالی بنیاد مستضعفان با او تماس گرفت و خواست تا برای ادای توضیحاتی درباره امالک جامعه بهایی در 

 به تهران برود.
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، دکتر تعلیم پس از پایان کار مطب به همراه همسرش با اتوبوس عازم تهران شدند.  ١٣۶٢ آذر ١٣ساعت هشت شب 

صبح روز بعد، به محل بنیاد مستضعفان در تهران رفتند. همسر دکتر تعلیم که در بیرون ساختمان منتظر بود، پس از  

شود. به او که نزدیک شد، دکتر تعلیم محاصره چند نفر از ساختمان خارج می هللا دردو ساعت متوجه شد که روح

گوید: »کار من تمام است و گرفتار شدم.« و این آخرین کالِم پزشک مشهور ای ایستاد و به همسرش میلحظه 

 وطنانش کرد. کرمانشاه بود که تمام عمر خود را صرف خدمت به مملکت و هم

بازداشت به زندان گوهردشت منتقل کردند و حدود پنج ماه و نیم تحت آزار و اذیت یکی از  روح هللا تعلیم را پس از

مسئولین به نام »شیخ رهنما« قرار گرفت. از او خواسته بودند تا دینش را عوض کند و با خودداری از این کار، به  

از پزشکان کرمانشاه که فرزند یکی از   زندان اوین منتقل شد. وقتی دکتر تعلیم در حبس انفرادی زندان اوین بود یکی

روحانیان مشهور این شهر بود، به نمایندگی از پزشکان برای متقاعد کردن وی جهت تقیه به مالقات او رفت. وقتی  

ی دکتر تعلیم را دید که بر اثر شکنجه به آن روز افتاده بود، گفت: »در دلت هر چه هستی باش،  شدهدست باندپیچی

 و مسلمانم و خودت را نجات بده.« روح هللا تعلیم در پاسخ تنها لبخند زد. فقط یک کلمه بگ 

دست آمده این است که او هم مانند از چگونگی دادگاه دکتر روح هللا تعلیم هیچ اطالعی در اختیار نیست. تنها اطالع به

شده است. مسئول و سایر بهاییان جهت بازجویی به شعبه هشت زندان »اوین« که مخصوص بهاییان بود، برده 

 سربازجوی این شعبه، پاسدار »حمید طلوعی« بوده است.

به خاطر دگراندیشی مذهبی و پیروی از آیین بهایی در    ١٣۶٣  رآذ  ١۸دکتر تعلیم حدود یک سال پس از دستگیری در 

 محل نامعلوم به دار آویخته شد. از محل دفن او هیچ اطالعی در دست نیست. 

هللا تعلیم نوشته ق با استناد به گزارش میدانی یکی از بهاییان در مورد زندگی دکتر روحای از مطلب فو*بخش عمده

 شده است که در اختیار ایران وایر قرار دارد. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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[

https://iranbahaipersecution.bic.org/

