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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[

 

  خبرگزاری هرانا]برگرفته از سایت:[ 

 ١٣٨٩مهر  ٢٨]تاریخ:[ 

 

 هرانا؛ بیست ساعت تا خاش/ شرح وضعیت مهران بندی

ساعت مسافت زمانی دارد. مسافران زیادی   ٢۰جاده ای که یزد را به شهر خاش می رساند حدود  –خبرگزاری هرانا 

این جاده را طی می کنند اما چند ماهی است که یک زن جوان با دو فرزندش این مسیر طاقت فرسا را برای دیدار  

و نیم پیش به خاطر ابراز عقیده ایمانیش و   همسرش طی می کند.همسر او مرد جوانی است که نزدیک به دو سال

سال   ۴پاسخ به سواالت و رفع شبهات هم شهریان خود در خصوص دیانت بهایی محکوم به سه و نیم سال زندان و  

 . تبعید شده است

مهران بندی بعد از بازداشت و بازجویی در اداره اطالعات استان یزد برای گذراندن محکومیت خود به بند عمومی 

معالجه و درمان بیماری قلبی اش به او داده شد با   که جهت ماه( ۶ندان یزد منتقل شد. در اولین مرخصی )بعد از ز

تسکین قلب خانواده و دوستان و آشنایان گردید. از احساسات با ارزش روحانی خود   روحیه قوی و محکم خود سبب

معبود الهی را تجربه کرده است. از هم صحبتی و مراوداتش به هم  صحبت کرد و اینکه تا چه اندازه استقامت در راه 

 .بندیان خاطرات گفت و اینکه در برخی فعالیتهای فرهنگی و آموزشی زندان شرکت می کند

نتیجه اقدامات درمانی او در مدت مرخصی این شد که پزشکان متخصص معالج و پزشکی قانونی حکم عدم تحمل  

برایش مقرر کردند.  حمله قلبی که در زندان به او دست داده بود و بستری شدنش در زندان(حبس را )به جهت دو بار 

به زندان باز گردد. در مرخصی نوبت  اما نادیده انگاشتن این رای توسط دادستان و اداره اطالعات سبب شد که دوباره

رد ناراحتی قلبی او احتیاج به  دوم بعد از گذشت چند ماه او مجددا جهت معالجات به پزشک متخصص مراجعه ک

مراقبتهای پزشکی مداوم داشت اما باز هم با مخالفتهای دادستان روبرو شد. اینبار او از محدود شدن و آزار و اذیت  

هایی که در زندان برایش بوجود آورده بودند صحبت کرد اما قدرت و پاکی روح بزرگش نشان از صبر و شکیبایی  

برگشت از مرخصی دوم به او اعالم شد که دیگر به او مرخصی داده نخواهد شد و او   و حصرش می داد. در بی حد

 .از این حق محروم گردید

بیمار باید معالجه شود و از مرخصی درمانی برخوردار باشد. او نه تنها از این حقوق  قانون حقوق زندانی  بنا به 

فعالیتهای فرهنگی و آموزشی و اشتغال به کار نیز  محروم است بلکه از سایر حقوق یک زندانی مثل استفاده از 

می تواند جز یک عاشق و مومن واقعی چنین محکم و  در حقیقت او در زندان زندان است. چه کسی محروم است.

استوار طوق بندگی معبود را برگردن نهد و سر تسلیم بر اراده اش فرود آورد. امثال مهران بندی ها در طول تاریخ  

 و ادیان مقدسه کم نبوده اند به یاد آورید اذیت و آزاری را که حواریون حضرت مسیح تحمل فرمودند. دیانت بهایی

سلمان فارسی و دیگران در راه اعتالی اسالم   –بالل  –بالیا و مشقاتی که مومنین اولیه در صدر اسالم چون ابوذر 

ن عشق و ایمان به نمایش گذاشتند. استقامتی  رشادتی که اصحاب قائم آل محمد )حضرت اعلی( در میدا تحمل کردند.

براهین و   که پیروان حضرت بهاهللا در میدان فدا به رخ عالمیان کشاندند و حال استقامت بهاییان ایران. همه و همه

 .حجج محکمه متقنه از برای حقانیت دیانت بهایی و استعال و استقرار امرهللا در جای جای کره ارض است

ماه است که او را بدون ارائه هیچ حکم قانونی و سند محکمه  ٨بیش از  هران بندی تمام نشده است.محدویتها برای م

ساعت با شهر یزد فاصله دارد. زندانی   ٢۰پسند و یا حتی بیان دلیلی به زندان خاش منتقل کرده اند. زندانی که حدود 

او فاصله زیاد و رنج سفر برای همسر و که محرومیت ها و دست یابی به پزشک را برایش دشوارتر کرده است. 
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فرزندانش را خوب درک کرده بود که از آنها خواسته است تا به مکالمه تلفنی قناعت کنند و به مالقات حضوری او  

نروند. خضوع و خشوع و فداکاری و استقامت او تا به حدی است که عرق شرم بر پیشانی هر انسان با غیرتی می 

 .نشاند

کجایند مدعیان عدالت امیرالمومنین؟ کجایند مدعیان اسالم ناب محمدی؟ کجایند   حقوق بشر اسالمی؟ کجایند مدعیان

داعیان ارائه برنامه های اصالحی برای جهان؟ بیایند و ببینند که چطور جهل و تعصب مذهبی خط بطالن بر همیت  

 . انسانیشان کشیده تا چشم عالمیان گواهی دهد بر کذب ادعاهایشان

 . توئی قادر و توانا و عالم و بینا وردگار از تو میطلبیم که ما را راه نمائی و هدایت فرمائی ای پر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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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