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Bahainews
)ﺳﺎل از ﺑﺎزداﺷت  ٨ﺷﮭروﻧد ﺑﮭﺎﯾﯽ اﺳﺗﺎن ﮔﻠﺳﺗﺎن ﮔذﺷت )+ﮔزارش ﮐﺎﻣل٣
ﺑﮫ ﮔزارش ﺧﺑرﮔزاری ﺑﮭﺎﯾﯽ ﻧﯾوز ،ﺳﮫ ﺳﺎل ﭘﯾش در ﭼﻧﯾن روزی ﯾﻌﻧﯽ  26/91/7ﻣﺎﻣورﯾن اطﻼﻋﺎت ﺷﮭرھﺎی ﮔرﮔﺎن و ﮔﻧﺑد در اﺳﺗﺎن ﮔﻠﺳﺗﺎن
ﺳﺎﻋت  7ﺻﺑﺢ ﺑطور ھﻣزﻣﺎن ﺑﮫ ﺧﺎﻧﮫ ھﺎی ﺗﻌدادی از ﺑﮭﺎﺋﯾﺎن وارد ﺷدﻧد و آﻧﺎن را دﺳﺗﮕﯾر ﮐردﻧد و ﮐﻠﯾﮫ ی ﮐﺗب و آﺛﺎرﺑﮭﺎﺋﯽ و ﺑﻌﺿﺎ ﻏﯾر
و  ...ﺣﺗﯽ ﺗﺻﺎوﯾر و ﺗﺎﺑﻠوھﺎی ﻣذھﺑﯽ روی دﯾوار را ﺑﺎ ﺧود ﺑردﻧد  .ﺣداﮐﺛر ﻣدت ﺑﺎزداﺷت دﺳﺗﮕﯾرﺷدﮔﺎن در ﮔرﮔﺎن،CDﺑﮭﺎﺋﯽ،ﮐﺎﻣﭘﯾوﺗر،ﻟپ ﺗﺎپ
 37روز ﺑطول اﻧﺟﺎﻣﯾد ﮐﮫ در طﯽ آن اﮐﺛر اﻓراد در ﻓواﺻل زﻣﺎﻧﯽ ﻣﺧﺗﻠف ﺑﮫ ﻗﯾد وﺛﯾﻘﮫ آزاد ﺷدﻧد،در اﯾن ﻣﯾﺎن ھم 5 ،ﻧﻔر در  91/8/28دﺳﺗﮕﯾر
ﺷدﻧد و ﺑﮫ دوﺳﺗﺎن ﻗدﯾم ﺧود در ﺑﺎزداﺷﺗﮕﺎه ﻣﻠﺣق ﮔﺷﺗﻧد)ﯾﮏ ﺗن از آﻧﺎن ﺑدﻟﯾل وﺿﻌﯾت وﺧﯾم ﺑﯾﻣﺎری ﻗﻠﺑﯽ ﺷﺎن در اوﻟﯾن روز ﺑﺎزداﺷت ﺑﺎ ﻣﻌﺎﯾﻧﮫ و
ﺻﻼﺣدﯾد ﭘزﺷﮏ اطﻼﻋﺎت ﺑطور ﻣوﻗت آزاد ﺷدﻧد ﮐﮫ ﺑﻌدا ﭘس از ﻣﺣﺎﮐﻣﮫ ،ﺟﮭت اﺟرای ﺣﮑم ﺑﮫ زﻧدان ﺧواﻧده ﺷدﻧد(.در اﯾن ﻣدت ھﻣﮕﯽ اﯾﺷﺎن
.ﺗﺣت ﺑﺎزﺟوﺋﯽ ھﺎی ﺳﺧت و طوﻻﻧﯽ و رﻓﺗﺎرھﺎی ﺧﺷوﻧت ﺑﺎر و ﻏﯾر ﻗﺎﻧوﻧﯽ و زﻧدان اﻧﻔرادی ﻗرار ﮔرﻓﺗﻧد
ﻣﺗﺎﺳﻔﺎﻧﮫ ﻓﺷﺎرھﺎی اوﻟﯾﮫ ﺑﮫ ھﻣﯾن ﺟﺎ ﺧﺎﺗﻣﮫ ﻧﯾﺎﻓت و ﭘس از اﻧﺗﻘﺎل اﯾن ﻋزﯾزان ﺑﮫ زﻧدان اوﯾن در طﮭران ﻣﺟدداً ﺑﺎزﺟوﺋﯽ ھﺎ از ﺳر ﮔرﻓﺗﮫ ﺷد.ﺑﻌد از
ﯾﮏ ﻣﺎه ﺑدون ھﯾﭻ ﻣﺣﺎﮐﻣﮫ ای 7 ،ﻧﻔر را ﺑﮫ زﻧدان رﺟﺎﺋﯽ ﺷﮭر ﮐرج ﻣﻧﺗﻘل ﮐردﻧد.در طول اﯾن ﻣدت ﺧﺎﻧواده ھﺎ ﺑﮫ اﺗﻔﺎق وﮐﻼی اﯾﺷﺎن ﺗﻼش ﺑﺳﯾﺎر
ﻧﻣودﻧد ﮐﮫ ﺗﺎ زﻣﺎن ﺗﺷﮑﯾل دادﮔﺎه و ﺻدور ﺣﮑم ﺷراﯾط آزادی ﺷﺎن را ﺑﮫ ﻗﯾد وﺛﯾﻘﮫ ﻓراھم ﻧﻣﺎﯾﻧد وﻟﯽ ﻣﺗﺎﺳﻔﺎﻧﮫ آﻗﺎی ﻣﻘﯾﺳﮫ ﻗﺎﺿﯽ ﭘروﻧده ﻣواﻓﻘت
.ﻧﻧﻣود
ﺳراﻧﺟﺎم ﭘس از ﮔذﺷت  7ﻣﺎه در  92/2/4ﺟﻠﺳﮫ ی ﻣﺣﺎﮐﻣﮫ ای در طﮭران ﺷﻌﺑﮫ  28دادﮔﺎه اﻧﻘﻼب ﺗﺷﮑﯾل ﮔردﯾد ،در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﮫ ھﯾﭼوﻗت ﺑﮫ وﮐﻼ
اﺟﺎزه ی ﻣﻼﻗﺎت ﺑﺎ ﻣوﮐﻠﯾﻧﺷﺎن در زﻧدان داده ﻧﺷد.در اﯾن ﻣﺣﺎﮐﻣﮫ ﺑرای ھرﯾﮏ از ﻣﺗﮭﻣﯾن ﺷﺎﯾد  10دﻗﯾﻘﮫ زﻣﺎن ﻟﺣﺎظ ﮔردﯾد ﮐﮫ در طﯽ آن وﮐﻼء و
ﻣوﮐﻠﯾن ﻓرﺻت و اﺟﺎزه ی دﻓﺎع ﮐردن ،ﭘﯾدا ﻧﮑردﻧد.ﻗﺎﺿﯽ دادﮔﺎه ﻣﺳﺗﻘﯾﻣﺎ ً ﺑﮫ ﯾﮑﯽ از ﻣﺗﮭﻣﯾن ﮔﻔت":ﻋﺿوﯾت در ﻓرﻗﮫ ﺿﺎﻟﮫ ﺑﮭﺎﺋﯽ ﺧود اﺗﮭﺎﻣﯽ
ﺳﻧﮕﯾن اﺳت و آﻧﭼﮫ را ﺷﻣﺎ ﺑﮫ آن ﻧﺎم ﺧدﻣت در ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺗﺎن را ﻣﯽ دھﯾد از دﯾدﮔﺎه ﺟﺎﻣﻌﮫ ی اﺳﻼﻣﯽ ﺟرم ﻣﺣﺳوب ﻣﯽ ﺷود ﺑﮫ ھﻣﯾن ﺳﺑب در ﺣﻘﯾﻘت
ﺣﮑم ﺷﻣﺎ اﻋدام اﺳت وﻟﯽ ﺑﮫ دﻟﯾل راءﻓت اﺳﻼﻣﯽ ﺗﻧﮭﺎ ﭼﻧد ﺳﺎل ﺣﮑم ﺗﻌذﯾری ﺷﺎﻣل ﺣﺎﻟﺗﺎن ﻣﯽ ﺷود "  ...ﺑﮫ اﯾن ﺗرﺗﯾب ﻣﺟﻣوﻋﺎ ً ﭘس از ﮔذﺷت ھﻔت
ﻣﺎه ﺑﺎز داﺷت طوﻻﻧﯽ ﺑﺎ اﺗﮭﺎﻣﺎت ﺗﺑﻠﯾﻎ ﻋﻠﯾﮫ ﻧظﺎم،ﻋﺿوﯾت در ﺗﺷﮑﯾﻼت ﻣﺧﻔﯽ ﺑﮭﺎﺋﯽ و ھﻣﮑﺎری ﺑﺎ دول ﻣﺗﺧﺎﺻم ،ﯾﮏ ﻧﻔر ﺑﮫ  10ﺳﺎل و ھﻔت ﻧﻔر
.دﯾﮕر ﺑﮫ  5ﺳﺎل ﺣﺑس ﺗﻌذﯾری ﻣﺣﮑوم ﺷدﻧد
اﮐﻧون ﺳﮫ ﺳﺎل ﻣﯽ ﮔذرد و ھر  8ﻧﻔر ﺑدون ھﯾﭻ ﻣرﺧﺻﯽ در ﺑﻧد رﺟﺎﺋﯽ ﺷﮭر ﺑﺳر ﻣﯽ ﺑرﻧد و اﯾن در ﺣﺎﻟﯽ اﺳت ﮐﮫ طﺑق ﻗواﻧﯾن زﻧدان ھﺎ ﺑﻌد از
ﺳﭘری ﮐردن ﯾﮏ ﺳوم ﺣﮑم  ،ﻣرﺧﺻﯽ ﺑﮫ ھر زﻧداﻧﯽ ﺗﻌﻠق ﻣﯽ ﮔﯾرد اﻣﺎ دادﺳﺗﺎﻧﯽ ازدادن ﻣرﺧﺻﯽ ﺑﮫ آﻧﺎن ﻣﻣﺎﻧﻌت ﻣﯽ ﮐﻧد.از ﺟﻣﻠﮫ ﻣﺣروﻣﯾت ھﺎی
اﯾﺷﺎن ﭼون دﯾﮕر زﻧداﻧﯾﺎن ﺳﯾﺎﺳﯽ و ﻋﻘﯾدﺗﯽ ،ﻋدم دﺳﺗرﺳﯽ ﺑﮫ ﺗﻠﻔن اﺳت درﺣﺎﻟﯽ ﮐﮫ ھﻣﮫ زﻧداﻧﯾﺎن و ﺧﻼﻓﮑﺎراﻧﯽ ﭼون ﻗﺎﺗﻠﯾن و ﺳﺎرﻗﯾن و  ...اﺟﺎزه
ی اﺳﺗﻔﺎده از ﺗﻠﻔن دارﻧد.ﻓﺿﺎی ﻣﺣدود زﻧدان ﺑﺎ ﺗﮭوﯾﮫ ی ﺿﻌﯾف و ھواﺧوری ﮐم ،آن ھم در ﺳﺎﻋﺎت ﻧﺎﻣﻧﺎﺳب ﺧود ﻣﻌﺿل دﯾﮕری اﺳت.ھﻣﭼﻧﯾن
ﺗﻐذﯾﮫ ی ﻧﺎﻣﻧﺎﺳب زﻧداﻧﯾﺎن  ،ﺑﮫ ﺣدی ﮐﮫ ﻣﺟﺑورﻧد ﺑﺎ ﺑودﺟﮫ ی ﺧود ﻏذای ﻣﻧﺎﺳب را ﺗﮭﯾﮫ ﻧﻣﺎﯾﻧد و اﯾن ﺧود ھزﯾﻧﮫ و ﻓﺷﺎر ﻣﺿﺎﻋﻔﯽ را ﺑر ﺧﺎﻧواده ھﺎ
ﺗﺣﻣﯾل ﻣﯽ ﮐﻧد .و اﻣﺎ  ...اﮔرﭼﮫ ﺑﮫ ظﺎھر  8ﻧﻔر درﺑﻧد ﮔرﻓﺗﺎر ھﺳﺗﻧد وﻟﯽ ﺣﻘﯾﻘﺗﺎ ﺧﺎﻧواده ھﺎﯾﺎﯾﺷﺎن ﻧﯾز ﺑﮫ اﺳﺎرت ﮔرﻓﺗﮫ ﺷده اﻧد زﯾرا ھر ھﻔﺗﮫ ﺑرای
ﻣﻼﻗﺎت روی ﻋزﯾزان ﺧود ﺑﺎﯾد ﻣﺳﺎﻓﺗﯽ در ﺣدود  940ﮐﯾﻠوﻣﺗر را در طول  18ﺳﺎﻋت ﻣﺳﯾر رﻓت و ﺑرﮔﺷت در  24ﺳﺎﻋت طﯽ ﻧﻣﺎﯾﻧد) ﭼون
).ﻣﺳﺎﻓت  9ﺳﺎﻋﺗﮫ از ﮔرﮔﺎن ﺑﮫ ﮐرج ﺣدود  470ﮐﯾﻠوﻣﺗر ﻣﯽ ﺑﺎﺷد
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ﺧﺎﻧواده ھﺎی اﯾن زﻧداﻧﯾﺎن از اﺑﺗدای دﺳﺗﮕﯾری ودر ﺿﻣن اﻧﺗﻘﺎل اﯾﺷﺎن ﺑﮫ اوﯾن و رﺟﺎﺋﯽ ﺷﮭر ،در ﻓﺎﺻﻠﮫ ﺑﯾن دادﮔﺎه ﺑدوی و ﺗﺟدﯾد ﻧظر و ﺑﻌد از آن
و ﺗﺎ ﮐﻧون  ،ﻣﮑررا ﻧﺎﻣﮫ ھﺎی ﻣﺗﻌدد ﺑﮫ اﻣﺎﮐن ﻣﺧﺗﻠف و ﺑﯾش از  16ارﮔﺎن دوﻟﺗﯽ ارﺳﺎل ﮐردهاﻧد و ﺣﺗﯽ ﺑﺎرھﺎ ﻣراﺟﻌﺎت ﺣﺿوری ﺑﮫ ﺳﺎزﻣﺎن ھﺎی
ﺣﻘوق ﺑﺷر و ﺣﻘوق ﺷﮭروﻧدی در طﮭران و ﻣﻼﻗﺎت ﺑﺎ ﺑرﺧﯽ روﺣﺎﻧﯾون داﺷﺗﮫ اﻧد و ﺗﻼش ھﺎی زﯾﺎدی در ﺟﮭت اﺣﻘﺎق ﺣﻘوق زﻧداﻧﯾﺎن ﻧﻣوده اﻧد وﻟﯽ
ﻣﺗﺎﺳﻔﺎﻧﮫ ھﯾﭼﯾﮏ ﻣوﺛر واﻗﻊ ﻧﺷده و ﮐﻠﯾﮫ ارﮔﺎن ھﺎ ﻧﯾز اذﻋﺎن داﺷﺗﮫ اﻧد ﮐﮫ اﯾن ﭘروﻧده ﻣرﺑوط ﺑﮫ وزارت اطﻼﻋﺎت ﺑوده و از ﺣﯾطﮫ ی اﺧﺗﯾﺎرات آﻧﺎن
.ﺧﺎرج ﻣﯽ ﺑﺎﺷد
ﻓرھﺎد ﻓﮭﻧدژ
ﻓرھﺎد ﻓﮭﻧدژ ﻓرزﻧد ﺿﯾﺎءاﻟدﯾﻧﺳﺎل  1338در ﺧﺎﻧواده ﺑﮭﺎﺋﯽ در ﺷﯾراز ﻣﺗوﻟد ﺷد .در ﺳﺎل  1358در رﺷﺗﮫ آﻧﺎﻟﯾز ﮐﺎﻣﭘﯾوﺗر در داﻧﺷﮕﺎه طﮭران ﻗﺑول
ﺷد وﻟﯽ ﻣﺗﺎﺳﻔﺎﻧﮫ در ﺳﺎل  1359ﺑﮫ ﻋﻠت اﻧﻘﻼب ﻓرھﻧﮕﯽ ،ﺑﺎ ﺣﮑم اﻋﺗﻘﺎد ﺑﮫ دﯾﺎﻧت ﺑﮭﺎﺋﯽ اﺧراج و ﺑﮫ ﮔرﮔﺎن ﺑﺎزﮔﺷت .در ھﻣﺎن ﺳﺎل در ﺳن 22
ﺳﺎﻟﮕﯽ ﺑﮫ ﻗﺻد ﻣﮭﺎﺟرت در ﺑﻧدر ﺗرﮐﻣن ﺳﮑوﻧت اﺧﺗﯾﺎر ﮐرد و ﺑﻌﺿوﯾت ﻣﺣﻔل روﺣﺎﻧﯽ آن ﻣﺣل در آﻣد .دو ﺳﺎل ﺑﻌد ﯾﻌﻧﯽ در ﺳﺎل 1362در ﺳن
 24ﺳﺎﻟﮕﯽ ﺑﮫ ﻋﻠت ﻋﺿوﯾت ﻣﺣﻔل روﺣﺎﻧﯽ ﺑﻧدر ﺗرﮐﻣن دﺳﺗﮕﯾر و ﺑﮫ  6ﺳﺎل ﺣﺑس ﻣﺣﮑوم ﺷد .ﻻزم ﺑﮫ ذﮐر اﺳت ﮐﮫ درھﻣﺎن ﺳﺎﻟﮭﺎ در زﻧداﻧﮕرﮔﺎن
ﺑﮫ ﻋﻠت ﺳﺧﺗﯽ ھﺎ و ﻣﺣروﻣﯾﺗﮭﺎﯾﯽ ﮐﮫ داﺷﺗﻧد ﻣﺧﺻوﺻﺎ از ﻟﺣﺎظ ﺗﻐذﯾﮫ ،ﻣﺑﺗﻼ ﺑﮫ ﻣﺳﻣوﻣﯾت ﺷدﯾد ﮔردﯾد و ﺑﮫ ﻋﻠت ﻋدم رﺳﯾدﮔﯽ ﻣﺳﺋوﻟﯾن زﻧدان و
ﺗﺎﺧﯾر دررﺳﺎﻧدن اﯾﺷﺎن ﺑﮫ ﭘزﺷﮏ ،اﯾن ﻣﺳﻣوﻣﯾت ﺑﮫ ﺑﯾﻣﺎری ﻣزﻣن ﺗﺑدﯾل ﺷد و ﺑﮫ ﺣدی ﺑﮫ دﺳﺗﮕﺎه ﮔوارش و ﺳﯾﺳﺗم ﺧواب وی آﺳﯾب ﺟدی وارد
ﻧﻣود ﮐﮫ ﻋوارض و ﺿﻌف ﻧﺎﺷﯽ از اﯾن ﺑﯾﻣﺎری ﺗﺎ ﺑﮫ اﻣروز ﺑﺎ اﯾﺷﺎن ھﻣراه اﺳت.ﺑﻌد از آزادی در ﺳﺎل  1368ﺑﺎ ﺧﺎﻧم ﻣژده ظﮭوری ازدواج
ﺑﮫ ﺗﺣﺻﯾل در رﺷﺗﮫ رواﻧﺷﻧﺎﺳﯽ و ﻋﻠوم  BIHEﮐردﮐﮫ ﺛﻣره آن ،دو ﻓرزﻧد)ﯾﮏ دﺧﺗر و ﯾﮏ ﭘﺳر( ﻣﯽ ﺑﺎﺷد .او در ھﻣﺎن ﺳﺎل در ﻣوﺳﺳﮫ ﻋﻠﻣﯽ آزاد
ﺗرﺑﯾﺗﯽ ﭘرداﺧﺗﮫ و ﻓﺎرغ اﻟﺗﺣﺻﯾل ﺷد ﺑﮫ اﯾن اﻣﯾدﮐﮫ ﺑﺗواﻧد ﺑﮭﺗر ﺑﮫ ﻋﺎﻟم اﻧﺳﺎﻧﯽ ﺧدﻣت ﮐﻧد  .در ھﻣﺎن ﺳﺎل ﻧﯾز ﺑﺎھﯾﺋت ﺧﺎدﻣﯾن ھﻣﮑﺎری ﻣﯽ ﻧﻣود.
ﺳﭘس در ﺳﺎل  1379ﺑﮫ ﻋﺿوﯾت ھﯾﺋت ﺧﺎدﻣﯾن ﮔرﮔﺎن در آﻣد و ﺗﺎ ﺳﺎل  1388ﮐﮫ اﯾن ھﯾﺋت ﺧﺎدﻣﯾن ﺑرای رﺳﯾدﮔﯽ ﺑﮫ اﻣور ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺑﮭﺎﺋﯽ در ھر
ﺷﮭر ﺑرﻗرارﺑود ،اﻧﺟﺎم وظﯾﻔﮫ ﻧﻣود ﺗﺎ اﯾﻧﮑﮫ اﯾن ھﯾﺋت از ﺟﺎﻧب دوﻟت ﺗﻌطﯾل اﻋﻼم ﺷد .اﻣﺎ از آﻧﺟﺎﺋﯽ ﮐﮫ اﯾﺷﺎن ﻣورد اﻋﺗﻣﺎد اﻓرادﺟﺎﻣﻌﮫ ﺑﮭﺎﺋﯽ ﺑود و
ﺑر اﺳﺎس رﺷﺗﮫ ی ﻣطﺎﻟﻌﺎﺗﯽ ﺷﺎن ﺑﻌﻧوان ﯾﮏ ﻣﺷﺎور،ﻣورد ﻣﺷورت اﻓراد ﺑﮭﺎﺋﯽ وﺑﻌﺿﺎ ﻏﯾر ﺑﮭﺎﺋﯽ ﻗرار ﻣﯽ ﮔرﻓت ھﻣﭼﻧﺎن از اﻧﺟﺎم ھﯾﭻ ﺧدﻣﺗﯽ
درﯾﻎ ﻧﻣﯽ ﮐرد .اﯾﻧﮕوﻧﮫ ﺧدﻣﺎت ﻓردی اﯾﺷﺎن ﺗﺎ ﺳﺎل  1391اداﻣﮫ داﺷت ﺗﺎ اﯾﻧﮑﮫ ﺑﺎر دﯾﮕر در  26ﻣﮭرﻣﺎه ﺑدون اطﻼع و ھﯾﭼﮕوﻧﮫ اﺣﺿﺎرﯾﮫ ﻗﺑﻠﯽ
 .در ﻣﻧزل ﺧود دﺳﺗﮕﯾر و ﺑﻌد از ھﻔت ﻣﺎه ﺑﻼ ﺗﮑﻠﯾﻔﯽ در ﺷﻌﺑﮫ  28دادﮔﺎه اﻧﻘﻼب ﺑﮫ ﺣﮑم ﻗﺎﺿﯽ ﻣﻘﯾﺳﮫ ای ﺑﮫ ده ﺳﺎل ﺣﺑس ﻣﺣﮑوم ﺷد
ﻓرھﺎد در ﯾﮑﯽ از ﻧﺎﻣﮫ ھﺎﯾش ﻧوﺷﺗﮫ اﺳت ":ﻓﻘط ﻣﯽ ﺗواﻧم ﺑﮕوﯾم ﮐﮫ ﺗﺎﺋﯾدات اﻟﮭﯽ ﭼون ﺑﺎران ﺻﺑﺣﮕﺎھﯽ ﺑر اﯾن ﺑﻧدﮔﺎن ﺣﻘﯾر ﻣن دون اﺳﺗﺣﻘﺎق ﻣﯽ
" .ﺑﺎرد روح ﻣﯽ ﺑﺧﺷد و ﺗوان اﺳﺗﻘﺎﻣت ﻋطﺎ ﻣﯽ ﮐﻧد ﺑﯽ ﺗردﯾد اﮔر ﺑرای دﻣﯽ اﯾن ﺗﺎﺋﯾدات ﻣﻧﻘطﻊ ﺷود ھﯾﭼﮑس را ﯾﺎرای ﺛﺑوت و رﺳوخ ﻧﯾﺳت
ﮐﻣﺎل ﮐﺎﺷﺎﻧﯽ
ﮐﻣﺎل ﮐﺎﺷﺎﻧﯽ در ﺳﺎل  1337در ﮔﻧﺑد ﮐﺎووس ﻣﺗوﻟد ﺷد.زﻣﺎن داﻧﺷﺟوﺋﯽ ﺧود در اﺻﻔﮭﺎن در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﮫ ﻓﻘط ﯾﮏ ﺗرم ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﺗﺣﺻﯾﻼﺗش در رﺷﺗﮫ
ﺻﻧﺎﯾﻊ اﺗوﻣﺑﯾل ﺑﺎﻗﯽ ﺑود از داﻧﺷﮕﺎه اﺧراج ﮔردﯾد.از ﺳﺎل  62ﺑﮫ ﻗﺻد ﻣﮭﺎﺟرت در ﺑﻧدر ﺗرﮐﻣن ﺳﮑوﻧت ﯾﺎﻓت وﺑﮫ ﻋﺿوﯾت ﻣﺣﻔل روﺣﺎﻧﯽ آن ﻣﺣل
در آﻣد و ﭘس از ﭼﻧد ﻣﺎه ﺑﺎ دﺳﺗﮕﯾری اﻋﺿﺎی ﻣﺣﺎﻓل روﺣﺎﻧﯽ،ﺑﺎز داﺷت ﺷده و از  9آﺑﺎن  62ﺗﺎ 2ﺑﮭﻣن 67ﺑﮫ ﻣدت  5ﺳﺎل و  3ﻣﺎه در زﻧدان ﺑﺳر
.ﺑرد
درھﻣﺎن اﯾﺎم ھم ﺑرادر ﺑزرﮔﺗر اﯾﺷﺎن "ﺟﻣﺎل ﮐﺎﺷﺎﻧﯽ"ﮐﮫ ﻋﺿو ﻣﺣﻔل روﺣﺎﻧﯽ دھﻘﺎن وﯾﻼ در ﮐرج ﺑودﻧد دﺳﺗﮕﯾر ﺷده و در زﻧدان اوﯾن زﻧداﻧﯽ ﺷدﻧد
.و ﺳﭘس در آذر  63ﺑﮫ ﺷﮭﺎدت رﺳﯾدﻧد
ﮐﻣﺎل ﮐﺎﺷﺎﻧﯽ ﭘس از آزادی در ﮔرﮔﺎن ﺳﮑوﻧت اﺧﺗﯾﺎر ﮐرد .در ﺳﺎل  68ﺑﺎ ﺧﺎﻧم ﭘرﯾﺳﺎ ﺷﮭﯾدی ازدواج ﻧﻣود ﮐﮫ ﺣﺎﺻل آن ﭼﮭﺎر ﻓرزﻧد ﭘﺳر ﻣﯽ
.ﺑﺎﺷد.وی در طﯽ اﯾن ﺳﺎﻟﮭﺎ ﺑﮫ ﺣرﻓﮫ ی ﮐﺷﺎورزی و ﻣرﻏداری ﻣﺷﻐول ﮔﺷت
او ﻣدﺗﯽ ﺑﮫ ﻋﻧوان ھﻣﮑﺎر ،در ﺟﻠﺳﺎت ھﯾﺋت ﺧﺎدﻣﯾن ﮔرﮔﺎن ﻓﻌﺎﻟﯾت ﮐرد و ﭘس از ﺗﻌطﯾﻠﯽ ﺗﺷﮑﯾﻼت ﺑطور داوطﻠﺑﺎﻧﮫ ﺟﮭت ﺧدﻣت ﺑﮫ ﺟﺎﻣﻌﮫ ﭘﯾش ﻗدم
ﺷد...ﺗﺎ اﯾﻧﮑﮫ در ﺗﺎرﯾﺦ26/91/7درﮔرﮔﺎن دﺳﺗﮕﯾرﺷده وﺳﭘس ﺑﮫ طﮭران ﻣﻧﺗﻘل و طﺑق ﻣﺎده ھﺎی ﻗﺎﻧوﻧﯽ  498.499.500ﺑﮫ ﺗﺑﻠﯾﻎ ﻋﻠﯾﮫ
ﻧظﺎم،ھﻣﮑﺎری ﺑﺎ دول ﻣﺗﺧﺎﺻم و ﻋﺿوﯾت در ﺗﺷﮑﯾﻼت ﻣﺧﻔﯽ ﺑﮭﺎﺋﯽ ﻣﺗﮭم وﺑﮫ  5ﺳﺎل ﺣﺑس ﻣﺣﮑوم ﮔردﯾد و اﮐﻧون در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﮫ 3ﺳﺎل از ﻣﺣﮑوﻣﯾت
.وی ﻣﯽ ﮔذرد درزﻧدان رﺟﺎﯾﯽ ﺷﮭر ﺑﺳر ﻣﯾﺑرد
ﻓرھﻣﻧد ﺛﻧﺎﺋﯽ
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ﻓرھﻣﻧد ﺛﻧﺎﺋﯽ در ﺳﺎل  1345درﮔرﮔﺎن ﻣﺗوﻟد ﺷد.اﯾﺎم ﮐودﮐﯽ ﺧود را ﺗﺎ ھﻔت ﺳﺎﻟﮕﯽ در ﻣﻧطﻘﮫ ی ﻣﮭﺎﺟرﺗﯽ آق ﻗﻼ )از ﺗواﺑﻊ ﮔرﮔﺎن( ﺑﮫ ﺳر ﺑرد و
از آن ﭘس ﺟﮭت ﺗﺣﺻﯾﻼت ﺑﮫ ھﻣراه ﺧﺎﻧواده ﻣﺣﺗرم ﺷﺎن ﺑﮫ ﮔرﮔﺎن ﻋزﯾﻣت ﻧﻣودﻧد.او ﭘس از ﭘﺎﯾﺎن ﺗﺣﺻﯾﻼت در ﻣﻘطﻊ دﯾﭘﻠم،ﻣﺷﻐول ﺑﮫ ﮐﺎر و
ﺧدﻣت ﺷد.وی در ﻋﻧﻔوان ﺟواﻧﯽ در ﺳﻣت ھﺎی ﻣﺧﺗﻠﻔﯽ ﺑﮫ ﺟﺎﻣﻌﮫ ی ﺑﮭﺎﺋﯽ ﺧدﻣت ﮐرده اﺳت.از ﺟﻣﻠﮫ:ﺳﺎﻟﯾﺎن ﻣﺗﻣﺎدی ﺑﻌﻧوان ﻣﻌﻠم درس اﺧﻼق و
راھﻧﻣﺎی دوره ھﺎی ﮐﻼس ھﺎی ﺗرﻣﯽ در ﻣﻘطﻊ ﻧوﺟواﻧﺎن و ﺑزرﮔﺳﺎﻻن ﺑﮫ طﺑﻘﮫ ی ﺟوان ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺧدﻣﺎت ﺷﺎﯾﺎن ﺗوﺟﮭﯽ اراﺋﮫ ﻧﻣود.ھﻣﭼﻧﯾن در ھﯾﺋت
.ھﺎی ﺟواﻧﺎن،ﺗرﺑﯾت،ﺣرﻓﮫ وﻓن و ﻣﺷﺎﻏل ﻧﯾز ﻗﺎﺋم ﺑﮫ ﺧدﻣت ﺑود
در ﺳﺎل )1371ﻣﺻﺎدف ﺑﺎ ﺳﺎل ﻣﻘدس 1992ﻣﯾﻼدی(در ﺳن  26ﺳﺎﻟﮕﯽ ﺑﺎ ﺧﺎﻧم ﻓرﺣﻧﺎز ﺗﺑﯾﺎﻧﯾﺎن ازدواج ﻧﻣود ﮐﮫ ﺛﻣره ی اﯾن ازدواج ﺳﮫ ﻓرزﻧد
.دﺧﺗر ﻣﯽ ﺑﺎﺷد
از دھﮫ ی ، 80ﮐﺎر ﺑﺎ آﺳﺎﻧﺳور را ﺑﮫ ﻋﻧوان ﺷﻐل ﺟدﯾد آﻏﺎز ﮐرد و ﺑﺎ ﺟدﯾت ﺗﻣﺎم ﺑﮫ ﮐﺎر ﻣﺷﻐول ﺷد ﺑطوری ﮐﮫ ﺧﯾﻠﯽ زود ﺷرﮐت دارای اﻋﺗﺑﺎر ﺷد
.و اﯾن ﺣﺳن ﺷﮭرت ﻣوﺟب ﺷد ﺗﺎ ﺑﮫ ﻋﻧوان ﺑﺎزرس اﺗﺣﺎدﯾﮫ اﻧﺗﺧﺎب ﺷود وﻟﯽ ﭘس از ﻣدﺗﯽ ﺟواز ﮐﺳب اﯾﺷﺎن ﺗوﺳط اداره ی اﻣﺎﮐن ﻟﻐو ﮔردﯾد
او ھﻣﭼﻧﯾن در ﺳﺎل  1386ﺑﮫ ﻋﺿوﯾت ھﯾﺋت ﺧﺎدﻣﯾن در آﻣد و ﺗﺎ زﻣﺎن ﺗﻌطﯾﻠﯽ ﺗﺷﮑﯾﻼت ﺑﮭﺎﺋﯽ در اﯾران ،ﺑﮫ اﯾن ﺧدﻣت ﻗﺎﺋم ﺑود.ﭘس از ﺗﻌطﯾﻠﯽ
ﺗﺷﮑﯾﻼت ﻧﯾز داوطﻠﺑﺎﻧﮫ ﺑﮫ رﺗق و ﻓﺗق اﻣور ﺟﺎرﯾﮫ اﺣﺑﺎء ﻣﺷﻐول ﺷد و ﺑﺎﻻﺧره در ﺻﺑﺢ  91/7/26ﺑﮫ ھﻣراه ھﻣﺳر ﺧوﯾش در ﻣﻧزل ﺷﺎن دﺳﺗﮕﯾر و
ﭘس ﮔذﺷت  37روز در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﮫ ھﻣﺳر ﻣﺣﺗرﻣﮫ اﯾﺷﺎن و ﺗﻌدادی از دوﺳﺗﺎن ﺑﺎزداﺷت ﺷده ،ﺑﮫ ﻗﯾد وﺛﯾﻘﮫ آزاد ﺷده ﺑودﻧد ﺑﺎ  6ﺗن از ھﻣراھﺎن ﺧود ﺑﮫ
.طﮭران ﻣﻧﺗﻘل ﺷد ودر آﻧﺟﺎ ﻣﺣﺎﮐﻣﮫ ﮔردﯾد و ھم اﮐﻧون در ﺣﺎل ﮔذراﻧدن ﻣﺣﮑوﻣﯾت  5ﺳﺎﻟﮫ ی ﺧود در زﻧدان رﺟﺎﺋﯽ ﺷﮭر ﮐرج ﻣﯽ ﺑﺎﺷد
ﮐوروش زﯾﺎری
ﮐوروش زﯾﺎری درﺗﺎرﯾﺦ  23اردﯾﺑﮭﺷت  1343در ﺳﻧﺳﮕر ﻣﺗوﻟد ﺷد .ﭘدراﯾﺷﺎن اھل اﻓﺗر واﻗﻊ در اﺳﺗﺎن ﺳﻣﻧﺎن ﺑودﻧد ﮐﮫ ﺧود ﺑﮫ اﻣر ﻣﺑﺎرک اﯾﻣﺎن
آوردﻧد.ﭘدر ﺑزرگ)ﻣﺎدری( اﯾﺷﺎن ﺟﻧﺎب ﮔل وردی ﻗﻧدﯾﺎن از اھﺎﻟﯽ ﻏﯾور ﺳﻧﮕﺳر ﺑودﻧد ﮐﮫ ﺳﺎل ھﺎ درﻣﻧطﻘﮫ ی ﻗرق ) از ﺗواﺑﻊ اﺳﺗﺎن ﮔﻠﺳﺗﺎن(
.ھﺟرت اﺧﺗﯾﺎر ﻧﻣوده و در  1368ﺗوﺳط ﮔروھﯽ ﻣﮭﺎﺟم ﺑﮫ ﺷﮭﺎدت رﺳﯾدﻧد
ﻣﯾزان ﺗﺣﺻﯾﻼت اﮐﺎدﻣﯾﮏ وی ،دﯾﭘﻠم ﻣﯾﺑﺎﺷد .وﻟﯽ داﺋﻣﺎ در ﺣﺎل ﮔذراﻧدن دوره ھﺎی ﻣﺧﺗﻠف آﻣوزﺷﮭﺎی اﻣری ﺑود.در ھر ﺟﺎﯾﯽ ﮐﮫ اﺣﺗﯾﺎج ﺑﮫ ﺧدﻣﺗﯽ
ﺑود ،او ھﻣﯾﺷﮫ ﭘﯾش ﻗدم ﺑود.از ﺟﻣﻠﮫ  :در ﮐﻼﺳﮭﺎی ﺳواد آﻣوزی و اﻣور ﻣرﺑوط ﺑﮫ ﺟواﻧﺎن ،ﮐﻼﺳﮭﺎی ﻋﻠوم وﻓﻧون و...ﺧﺳﺗﮕﯽ ﻧﺎﭘذﯾری از ﺻﻔﺎت
ﺑﺎرز وی ﺑﺷﻣﺎر ﻣﯽ رﻓت .اﺑدا ﺑراﯾش ﻣﮭم ﻧﺑود در ﮐﺟﺎ ﺧدﻣت ﻣﯾﮑﻧد و ﯾﺎ ﺑﮫ ﭼﮫ ﺧدﻣﺗﯽ ﻣﺷﻐول اﺳت .در ھر ﺟﺎ ﮐﮫ ﺑود ،ﺑﺎﻧﮭﺎﯾت ﺟدﯾت ﮐﺎر ﻣﯽ ﮐرد
.و ھﯾﭻ ﺧدﻣﺗﯽ را رد ﻧﻣﯽ ﮐرد
.او ﮐﺎر ﺧود را در زﻣﯾﻧﮫ ی ﺗﺟﺎرت از ﺳطﺣﯽ ﮐوﭼﮏ و ﻣﺣدود آﻏﺎز ﮐرد و ﺑﮫ ﺗدرﯾﺞ ﺗﺟﺎرت ﺧود را در ﺳطﺣﯽ وﺳﯾﻊ ﺗر ﮔﺳﺗرش داد
.وی درﻋﻧﻔوان ﺟواﻧﯽ ﺑﺎ ﺧﺎﻧم ﺷﻌﻠﮫ ﺷﮭﻣﯾری ازدواج ﻧﻣود ﮐﮫ ﺣﺎﺻل اﯾن ازدواج دو ﻓرزﻧد ﭘﺳر ﻣﯽ ﺑﺎﺷد
وی ﺣدود  2ﻣﺎه ﻗﺑل از دﺳﺗﮕﯾری ،در ﺣﺎدﺛﮫ ی ﺗﺻﺎدف ﻣﺗﺎﺳﻔﺎﻧﮫ از ﻧﺎﺣﯾﮫ ﭘﺎ دﭼﺎر آﺳﯾب دﯾدﮔﯽ و ﺷﮑﺳﺗﮕﯽ ﺷد و در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ ﺗﺎزﮔﯽ ﮔﭻ ﭘﺎﯾش
را ﺑﺎز ﮐرده و در ﺣﺎل ﻣﻌﺎﻟﺟﮫ ﺑود ،درﺳﺎﻋت  11ﺻﺑﺢ روز 91/8/28دﻗﯾﻘﺎ ﭘس ازﺑﺎزﮔﺷت از ﻓﯾزﯾوﺗراﭘﯽ ﺑﮫ ﺳﻣت ﺧﺎﻧﮫ،ﺗوﺳط ﻣﺎﻣورﯾن اطﻼﻋﺎت
.در ﺑﯾن راه دﺳﺗﮕﯾر ﺷد و ﺑﮫ ﺑﺎزداﺷﺗﮕﺎه ﮔرﮔﺎن ﻣﻧﺗﻘل ﮔردﯾده و ﺑﮫ اﯾن ﺗرﺗﯾب ،ﺑﮫ ﺑﻘﯾﮫ دوﺳﺗﺎن دﺳﺗﮕﯾر ﺷده در ﮔرﮔﺎن ﻣﻠﺣق ﮔردﯾد
او ھﻣﭼﻧﯾن ﺑﮫ ﻋﻠت ﻧﺎﺗﻣﺎم ﻣﺎﻧدن ﻣﻌﺎﻟﺟﺎﺗش ﻣدﺗﯽ در زﻧدان از ﻧﺎﺣﯾﮫ ﭘﺎ و ﮐﻣر دﭼﺎر ﻣﺷﮑﻼﺗﯽ ﮔردﯾد و ﭘس از ﺗﻘﺎﺿﺎ ھﺎی ﻣﮑرر وی را ﭼﻧد ﻣرﺗﺑﮫ ﺑﮫ
.ﺑﯾﻣﺎرﺳﺗﺎن ﻣﻧﺗﻘل ﻧﻣودﻧد ودر ﺣﺎل ﺣﺎﺿر ﻧﯾز ﺑﺎ ﮔذﺷت زﻣﺎن ھﻧوز ﮐﺎﻣﻼ ﺳﻼﻣت ﺧود را ﺑﺎز ﻧﯾﺎﻓﺗﮫ اﺳت
ﭘﯾﺎم ﻣرﮐزی
ﭘﯾﺎم ﻣرﻛزي در  8ﻣﮭر  1336در طﮭران ﻣﺗوﻟد ﺷد.دوران ﮐودﮐﯽ و ﻧوﺟواﻧﯽ ﺧود را ﺑﮫ اﻗﺗﺿﺎی ﺷﻐل ﭘدر در ﺷﮭرھﺎی ﻣﺧﺗﻠﻔﯽ ﭼون طﮭران
،.اھواز،ﮐرﻣﺎﻧﺷﺎه،ﺑﺎﺑل و ﮔرﮔﺎن ﮔذراﻧد
.در ﺟواﻧﯽ از داﻧﺷﮕﺎه دوﻟﺗﯽ ﻗزوﯾن در رﺷﺗﮫ ی ﻣدﯾرﯾت ﺻﻧﻌﺗﯽ ﻓﺎرغ اﻟﺗﺣﺻﯾل ﮔردﯾد
وی دوران ﺳرﺑﺎزی ﺧود را در زﻣﺎن ﺟﻧﮓ اﯾران و ﻋراق طﯽ ﻧﻣود و ﭼون ﺑﺧﺎطر اﻋﺗﻘﺎداﺗش از ﺑﮫ دﺳت ﮔرﻓﺗن ﺳﻼح ﺟﻧﮕﯽ اﻣﺗﻧﺎع ورزﯾد او را
.ﺑﮫ ﺟﻣﻊ آوری ﻣﯾن در ﻣﯾدان ﺟﻧﮓ ﻣﺟﺑور ﮐردﻧد
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.ﺣوادث و وﻗﺎﯾﻌﯽ را ﮐﮫ ﭘﯾﺎم ﻣرﮐزی در طول زﻧدﮔﯽ ﺧود ﺗﺟرﺑﮫ ﻧﻣوده ﺑﺧش ﻣﮭم و ارزﺷﻣﻧدی از ﺗﺎرﯾﺦ اﻣر ﺑﮭﺎﺋﯽ را ﺳﺎﺧﺗﮫ اﺳت
ﭘدر ﻣﺣﺑوب و ﻧﺎزﻧﯾن اش ﺟﻧﺎب اﻣﯾر ھوﺷﻧﮓ ﻣرﮐزی ﮐﮫ ھﻣﮫ او را ﺑﻧﺎم ﺷﺎﭘور ﻣﯽ ﺷﻧﺎﺳﻧد ﭘس از ﺳﺎل ھﺎ ﻋﺷق و ﺑﻧدﮔﯽ در ﺧدﻣت ﺑﮫ آﺳﺗﺎن ﺟﻣﺎل
ﻗدم در 1ﻣﮭر ﺳﺎل  1363در زﻧدان اوﯾن ﺑﮫ ﺷﮭﺎدت رﺳﯾد و اﯾن واﻗﻌﮫ در زﻣﺎﻧﯽ اﺗﻔﺎق اﻓﺗﺎد ﮐﮫ ﻣﺎدر ﺑزرﮔوارش ﺧﺎﻧم ﭘرﯾﭼﮭر آزاده ﻧﯾز در زﻧدان
.اوﯾن درﺑﻧد ﺑود و اﯾن اﺳﺎرت  5ﺳﺎل ﺑﮫ طول اﻧﺟﺎﻣﯾد
او در ﺳﺎل  1365ﺑﺎ ﺧﺎﻧم ﻓرﺣﻧﺎز واﻋظﯽ ازدواج ﮐرد ودر ھﻣﺎن روز ﺗﻧﮭﺎ  2ﺳﺎﻋت ﺑﮫ ﻣﺎدرش اﺟﺎزه دادﻧد ﮐﮫ ﺑﮭﻣراه ﻣﺎﻣور ،درﻣراﺳم ﻋﻘد او
.ﺣﺿور داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد
ﻧﺗﯾﺟﮫ ازدواج اﯾﺷﺎن دو ﻓرزﻧد دﺧﺗر ﺑود.اﻣﺎ ﺷﺎدی ﺧﺎﻧواده  4ﻧﻔره ﺷﺎن دﯾری ﻧﭘﺎﺋﯾد و در ﻧﮭﺎﯾت ﺗﺎﺳف در ﺳﺎل  1384ھﻣﺳرﻋزﯾز ﺧود را ﺑﮫ ﻋﻠت
.ﺑﯾﻣﺎری ﻻ ﻋﻼج از دﺳت داد و ازآن ﭘس وظﯾﻔﮫ ی ﭘدری و ﻣﺎدری را ﺑﮫ ﺗﻧﮭﺎﺋﯽ ﺑر دوش ﮐﺷﯾد
.ﺳﺎل ھﺎ ﮔذﺷت و در  28آﺑﺎن  91ﺑﮫ اﺗﮭﺎم واھﯽ ﻋﺿوﯾت در ﺗﺷﮑﯾﻼت ﻣﺧﻔﯽ دﺳﺗﮕﯾر ﺷد
ﯾش از ﯾﮏ ﺳﺎل از ازدواج دﺧﺗر ﺑزرﮔش ﻣﯾﮕذرد وﻟﯽ ﻣﺗﺎﺳﻔﺎﻧﮫ ﻣﺳﺋو ﻟﯾن اﺟﺎزه ﺣﺿور در ﺟﺷن دﺧﺗر را ﺑﮫ او ﻧدادﻧد .ھم اﮐﻧون ﻣﺎدرش ﺑﻌﻠت
.ﮐﮭوﻟت ﺳن و ﺑﯾﻣﺎری در ﺑﺳﺗر ﺧود ﭼﺷم اﻧﺗظﺎر ﯾﮏ ﻟﺣظﮫ دﯾدار اوﺳت وﻟﯽ ھﻣﭼﻧﺎن از ﻣرﺧﺻﯽ ھﯾﭻ ﺧﺑری ﻧﯾﺳت
.اﮐﻧون ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﮑرار ﺷد و ﺣﺎﻻ او ﺑﮫ ﺟﺎی ﭘدر و ﻣﺎدرش ﻧﺷﺳﺗﮫ و ﻓرزﻧداﻧش آن طرف ﺷﯾﺷﮫ ﺑﺟﺎی او ﻣﯽ ﻧﺷﯾﻧﻧد
ﻓواد ﻓﮭﻧدژ
ﻓواد ﻓﮭﻧدژ در  21ﺷﮭرﯾور 1342در ﺗرﺑت ﺣﯾدرﯾﮫ ﻣﺗوﻟد ﺷد .او اﺻﺎﻟﺗﺎ ﺷﯾرازی اﺳت وﻟﯽ ﺑﮫ اﻗﺗﺿﺎی ﺷﻐل ﭘدر ﮐﮫ ارﺗﺷﯽ ﺑوده اﻧد و در ﺷﮭرھﺎی
ﻣﺧﺗﻠﻔﯽ ﻣﺎﻣورﯾت داﺷﺗﮫ اﻧد در ﺗرﺑت ﺣﯾدرﯾﮫ ﺗوﻟد ﯾﺎﻓﺗﮫ اﺳت.او ﺑﮫ ھﻣراه ﺧﺎﻧواده ﺷﺎن در ﺳﺎل  1357ﺑﮫ ﮔرﮔﺂن ﻣﻧﺗﻘل ﺷدﻧد.ﻓواد ﺑرادر ﮐوﭼﮑﺗر
ﻓرھﺎد ﻓﮭﻧدژ ﻣﯽ ﺑﺎﺷد .وی از ﺳﻧﯾن ﺟواﻧﯽ ﺑﮫ ﺧدﻣﺎﺗﯽ ﭼون ﻧظﺎﻣت اﺣﺗﻔﺎﻻت ﻧوﺟواﻧﺎن و ﺟواﻧﺎن ﻋﻼﻗﻣﻧد ﺑود .ھﻣﭼﻧﯾن ﻧظﺎﻣت ﺟﻠﺳﺎﺗﯽ از ﻗﺑﯾل
ﺿﯾﺎﻓت و ﺟﻠﺳﺎت ﺗذﮐر را ﺑﺧوﺑﯽ و ﺑﺎ ﻣﯾل ﺑر ﻋﮭده ﻣﯽ ﮔرﻓت .ﺳﺎل ھﺎ ﻣﻌﻠﻣﯽ درس اﺧﻼق را ﺑﮫ ﻋﮭده داﺷت و در ﺗﮭﯾﮫ ﻣواد درﺳﯽ و رﯾﺧﺗن طرح
درس ﺑﺳﯾﺎر ﻣﻧظم و دﻗﯾق ﻋﻣل ﻣﯽ ﻧﻣود.در ﺳﺎل ھﺎی اول ﺟواﻧﯽ ﻋﻼﻗﮫ زﯾﺎدی ﺑﮫ ﻣطﺎﻟﻌﮫ داﺷت.از ﺻﻔﺎت ﺑﺎرز او ﻣﯽ ﺗوان ﺑﮫ ﺷوخ طﺑﻌﯽ اش
اﺷﺎره ﮐرد .ھﻣﭼﻧﯾن اﺑﺗﮑﺎر و ﺧﻼﻗﯾت او زﺑﺎﻧزد ﻋﺎم وﺧﺎص اﺳت.ﺑطوری ﮐﮫ در زﻧدان ھم داﺋﻣﺎ ﺑﺎ اﺷﯾﺎء ﻣﺧﺗﻠﻔﯽ ﭼون ﭼوب ﺑﺳﺗﻧﯽ و درھﺎی ﻧوﺷﺎﺑﮫ
و ﮐﺎﻏذ و ﻣﻘواھﺎﯾﯽ رﻧﮕﯽ و  ...ﮐﺎردﺳﺗﯽ ھﺎی زﯾﺑﺎﺋﯽ ﻣﯽ آﻓرﯾﻧد.اﮐﺛر اوﻗﺎت ﺧود را در زﻧدان ﺑﮫ ﺑﺎﻓﺗن دﺳﺗﺑﻧدھﺎ رﻧﮓ و ارﻧﮓ اﺧﺗﺻﺎص داده اﺳت
و ھر ﺑﺎر ﺗﻌداد زﯾﺎدی از آﻧﮭﺎ را ﺑﻌﻧوان ھدﯾﮫ ﺑرای دوﺳﺗﺎن و آﺷﻧﺎﯾﺎن ﺧود ﻣﯽ ﻓرﺳﺗد.دارای اﺣﺳﺎﺳﺎت ﻟطﯾف ﺑوده و طﺑﻌﯽ ﺷﺎﻋراﻧﮫ دارد و ﺗﺎ ﺑﺣﺎل
.ﺑرای ھﻣﺳر و ﻓرزﻧداﻧش ﺷﻌر ھﺎی زﯾﺎدی ﺳروده اﺳت
.او در ﺳﺎل  1364ﺑﺎ ﺧﺎﻧم روﺣﯾﮫ ﺗﯾﻣوری ازدواج ﮐرد و ﺛﻣره ی اﯾن ازدواج دو دﺧﺗر ﻣﯽ ﺑﺎﺷد
ﻧزدﯾﮏ ﺑﮫ  2ﺳﺎل ﭘﯾش ﮐﮫ زﻣﺎن ازدواج دﺧﺗر ﺑزرﮔش ﺑود ﺗﻼش زﯾﺎدی ﺑرای ﮔرﻓﺗن ﻣرﺧﺻﯽ ﭼﻧد ﺳﺎﻋﺗﮫ ﺑرای ﺷرﮐت در ﻣراﺳم ﻋﻘد دﺧﺗرش ﻧﻣود
.وﻟﯽ ﻣﺗﺎﺳﻔﺎﻧﮫ ﻣواﻓﻘت ﻧﺷد
:ﯾﮑﯽ از ﺧﺎطرات او از ﺟﻠﺳﮫ ی ﻣﺣﺎﮐﻣﮫ اش اﯾن ﺑود
:زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﻗﺎﺿﯽ ﻣﻘﯾﺳﮫ ای در دادﮔﺎه ﺻﺣﺑت از ﺣﮑم وی ﮐﮫ ﭼﻧد ﺳﺎل ﺣﺑس ﺗﻌذﯾری اﺳت ﻣﯾﮑﻧد از ﻓواد ﻣﯽ ﭘرﺳد
.آﯾﺎ ﺗﺎﺑﺣﺎل ﮐﺳﯽ را ﻋﻘد ﺑﮭﺎﺋﯽ ﮐرده ای؟ ﻋرض ﻣﯽ ﮐﻧد ﺧﯾر
.ﺣﺗﻣﺎ ﺗﺎ ﺑﺣﺎل ﻧﻣﺎز ﻣﯾت ﺧواﻧده ای؟ ﻋرض ﻣﯽ ﮐﻧد ﺧﯾر
 .آﯾﺎ در ﻣﻧزل ﺑﺎ ﺧﺎﻧواده دﻋﺎ ﻣﯽ ﺧواﻧدی؟ﻋرض ﻣﯽ ﮐﻧد ﺑﻠﮫ
.و ﻗﺎﺿﯽ ﻣﯾﮕوﯾد :ھﻣﯾن ﺑرای ﺣﮑم ﺗو ﮐﺎﻓﯽ اﺳت
.زﻣﺎن آزادی او  96/6/29ﻣﯽ ﺑﺎﺷد
ﻓرھﺎد اﻗﺑﺎﻟﻲ
ﻓرھﺎد اﻗﺑﺎﻟﻲ ﻣﺗوﻟد ﯾﻛم ﻓروردﯾن ﺳﺎل  ١٣٣٧اﺳت .او در ﺑﻧدر ﮔز ،ﺷﮭر ﻛوﭼﻛﯽ در اﺳﺗﺎن ﮔﻠﺳﺗﺎن ﺑدﻧﯾﺎ آﻣد و ﺑﮫ دﻟﯾل اﯾﻧﻛﮫ ﭘدرش در ارﺗش ﻓﻌﺎﻟﯾت
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.داﺷت ،ﺗﺟرﺑﮫ ی زﻧدﮔﯽ در ﺷﮭرھﺎی ﺑﺳﯾﺎری را دارد .او ﻛودﻛﻲ و ﻧوﺟواﻧﻲ ﭘرﺗﻼطﻣﻲ را ﺳﭘری ﮐرد
ﻓرھﺎد ﻓرزﻧد ارﺷد از ﺧﺎﻧواده اي ھﻔت ﻧﻔره اﺳت .او داﻧﺷﺟوي رادﯾوﻟوژي داﻧﺷﮕﺎه ﭘزﺷﻛﻲ ﺷﯾراز ﺑود ﻛﮫ ﻣﺗﺎﺳﻔﺎﻧﮫ در ﺳﺎل دوم ﺗﺣﺻﯾل ﺑﮫ دﻟﯾل
.اﻋﺗﻘﺎد ﺑﮫ دﯾﺎﻧت ﺑﮭﺎﺋﯽ از داﻧﺷﮕﺎه اﺧراج ﺷد .ﺑﻌد از آن ﺑﮫ طﮭران رﻓت و ﻣﺷﻐول ﺑﮫ ﻛﺎر ﺷد
.وی در ﻣﮭر  ١٣٦١ﺑﺎ ﻣﮭﻧﺎز ﺧﻠﺧﻲ ازدواج ﻛرد ﻛﮫ ﺣﺎﺻل آن دو ﻓرزﻧد )ﯾﮏ ﭘﺳر و ﯾﮏ دﺧﺗر(ﻣﯽ ﺑﺎﺷد
آﻧﮭﺎ ﭘس از ﮔذﺷت ﭼﻧد ﺳﺎل از ازدواﺟﺷﺎن ﺑﮫ ﮔرﮔﺎن ﻧﻘل ﻣﻛﺎن ﻛردﻧد و او در ﯾك ﻣرﻏداري ﻣﺷﻐول ﺑﮫ ﻛﺎر ﺷد وﻟﯽ ﻧﮭﺎﯾﺗﺎ در ﻣرداد  ١٣٨٣ﺗﺣت
.ﻓﺷﺎر اداره اطﻼﻋﺎت از ﮐﺎر اﺧراج ﮔردﯾد
.وی در ﺗﻣﺎم ﺳﺎﻟﮭﺎي زﻧدﮔﯽ ﺗﻼش ﻣﯽ ﻛرد ﺗﺎ ﺑﺗواﻧد ﺑﮫ ھﻣوطﻧﺎن ﺧود ﺧدﻣت ﻧﻣوده و ﻓرد ﻣوﺛري ﺑراي ﺟﺎﻣﻌﮫ ی ﺧوﯾش ﺑﺎﺷد
ﻓرھﺎد ﺳﺎﻟﮭﺎي زﯾﺎدي از ﺑﯾﻣﺎری ﺷدﯾد ﻗﻠﺑﻲ رﻧﺞ ﻣﻲ ﺑرد و ﭼﻧدﯾن ﺑﺎر دﭼﺎر ﺳﻛﺗﮫ ﻗﻠﺑﻲ ﺷد ﺑطوری ﮐﮫ ﺑﺎرھﺎ در ﺑﯾﻣﺎرﺳﺗﺎن ﺑﺳﺗري ﮔردﯾد  .ﺳراﻧﺟﺎم
در ﻣﮭر ﻣﺎه ﺳﺎل  ١٣٨٩ﻣﺟﺑور ﺑﮫ اﻧﺟﺎم ﻋﻣل ﻗﻠب ﺑﺎز ﺷد  .او ﺣﺗﻲ زﻣﺎﻧﻲ ﻛﮫ از طرف اﺟراي اﺣﻛﺎم دادﮔﺎه ﺷﮭﯾد ﻣﻘدس اوﯾن ،ﺑﮫ ﭘزﺷك ﻗﺎﻧوﻧﻲ
ﻣﻌﺗﻣد آن ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻌرﻓﻲ ﺷد ،ﭘزﺷﮏ ﻓوق ﺗﺧﺻص ﺑﮫ ﺻراﺣت و ﻗﺎطﻌﺎﻧﮫ اذﻋﺎن داﺷت ﻛﮫ ﺗﺣﻣل ﺣﺑس ﺑراي او ﻣﺧﺎطره آﻣﯾز ﻣﯽ ﺑﺎﺷد وﻟﯽ
ﻣﺗﺎﺳﻔﺎﻧﮫ ﻋﻠﯽ رﻏم ھﻣﮫ ﺗﻼش ھﺎ ی ﺧﺎﻧواده در اراﺋﮫ ﻣدارک ﭘزﺷﮑﯽ ،آزادی وی،ﻣورد ﻣواﻓﻘت دادﺳﺗﺎﻧﯽ ﻗرار ﻧﮕرﻓت .در ﺣﺎل ﺣﺎﺿرﻧﯾز ،او در
 .زﻧدان ﺗﺣت ﻣراﻗﺑت ﭘزﺷك اﺳت و ﻣرﺗﺑﺎ ﺑﮫ ﺑﯾﻣﺎرﺳﺗﺎن ﻣﻧﺗﻘل ﻣﻲ ﺷود
ﻓرھﺎد اﻗﺑﺎﻟﻲ در ﺑﯾﺳت و ھﺷﺗم آﺑﺎن  ١٣٩١ﺑﮫ ھﻣراه ﭼﮭﺎر ﺗن از دوﺳﺗﺎن ﺑﮭﺎﺋﯽ ﺧود از ﺳوی اداره اطﻼﻋﺎت دﺳﺗﮕﯾر ﺷد وﻟﻲ ﺑﮫ ﻋﻠت وﺿﻊ ﻧﺎ
ﻣﺳﺎﻋد ﺟﺳﻣﻲ اش ﺑﮫ دﺳﺗور ﭘزﺷﮏ اطﻼﻋﺎت در ھﻣﺎن روز ﺑﮫ ﻗﯾد وﺛﯾﻘﮫ آزاد ﮔردﯾد و دو ﺳﺎل ﺗﺣت ﻧظر ﭘزﺷك ﻗرار ﮔرﻓت و ﻧﮭﺎﯾﺗﺎ ﻋﻠﻲ رﻏم ﻧظر
ﭘزﺷﻛﺎن ﻣﺗﺧﺻص در راﺑطﮫ ﺑﺎ ﺷراﯾط ﺧﺎص ﺑﯾﻣﺎری ﻗﻠب و ﻋدم ﺗﺣﻣل ﺣﻛم ﺑرای وی،ﭘس از درﯾﺎﻓت اﺣﺿﺎرﯾﮫ  ،در ﺗﺎرﯾﺦ  ٥ﺷﮭرﯾور  ١٣٩٣ﺑﮫ
.زﻧدان ﻣراﺟﻌﮫ ﮐرد
ﺳﯾﺎﻣﮏ ﺻدری
ﺳﯾﺎﻣﮏ ﺻدری در  5اﺳﻔﻧد  1352درﺷﮭر ﯾزد ﻣﺗوﻟد ﺷد .اودر ﮐودﮐﯽ ﭘدر ﺧود را از دﺳت داد وﻣﺎدرش ﺑﮭﯾﮫ ﺳﻌﯾدﻧﯾﺎ ﮐﮫ در آن زﻣﺎن ﮐﺎرﻣﻧد ارﺷد
اداره ﮐﺷﺎورزی ﺑود ﺑﮫ ﺗﻧﮭﺎﺋﯽ ﺳرﭘرﺳﺗﯽ او و دو ﺑرادرش را ﺑر ﻋﮭده ﮔرﻓت .ﭘس از ﭼﻧدی ،در ﺳﺎل  1360ﺑﮫ ﻋﻠت اﻋﺗﻘﺎدش ﺑﮫ دﯾﺎﻧت ﺑﮭﺎﺋﯽ از
اداره ﮐﺷﺎورزی اﺧراج ﺷد و ﺑﺎﯾن ﺗرﺗﯾب ﮔذران زﻧدﮔﯽ ﺑرای او و ﻓرزﻧداﻧش ﺳﺧت ﺗر ﮔردﯾد .اﻣﺎ ﺳﯾﺎﻣﮏ ﺟواﻧﺗرﯾن ﻓرد در ﺑﯾن زﻧداﻧﯾﺎن اﺳﺗﺎن
.ﮔﻠﺳﺗﺎن ﻣﯽ ﺑﺎﺷد .و ﺧود ﺟواﻧﯽ ﻣودب و ﻣوﻗر اﺳت
وﻗﺗﯽ در ﺳﺎل 1374ﺑﺎ ﺧﺎﻧم ﻣﮭﺷﺎن ﮐﺎرﮔر ازدواج ﮐرد ﺷﻐﻠﯽ در ﺷرﮐت اﻧﺗﻘﺎل ﻧﯾرو داﺷت و ﺑﮫ ھﻣﯾن ﻋﻠت در ﺷﮭرھﺎی ﻣﺧﺗﻠف از
.ﺟﻣﻠﮫ:ﮐرﻣﺎن،اﯾراﻧﺷﮭر ،اﻧدﯾﻣﺷﮏ ،ﮐرﻣﺎﻧﺷﺎه،ﺑﺎﺑل،مﺷﮭد زﻧدﮔﯽ ﮐردﻧد و از ﺳﺎل  1380در ﮔرﮔﺎن ﺳﺎﮐن ﺷدﻧد
ﺛﻣره ی ازدواج اﯾن دو زوج ﺟوان اﮐﻧون ﯾﮏ ﭘﺳر  15ﺳﺎﻟﮫ و ﯾﮏ دﺧﺗر  11ﺳﺎﻟﮫ اﺳت.ﻓرزﻧدان او در ﺳﻧﯾن ﺣﺳﺎﺳﯽ ھﺳﺗﻧد ﮐﮫ ﻧﯾﺎز ﺑﯾﺷﺗری ﺑﮫ
ﺣﺿور ﭘدر دارﻧد و ﺳﯾﺎﻣﮏ ﺑﮫ اﯾن ﻣوﺿوع ﺧوب واﻗف اﺳت .ھر ﺑﺎر در ﺳﺎﻟن ﻣﻼﻗﺎت اﮐﺛر وﻗﺗش را ﺑﺎ ﺟدﯾت ﺑﮫ ﮔوش دادن ﺑﮫ ﺻﺣﺑت ھﺎی
ﻓرزﻧداﻧش اﺧﺗﺻﺎص ﻣﯽ دھد.دو ﻧﻔرﺷﺎن را در دو طرف ﺧود ﻣﯽ ﻧﺷﺎﻧد و ﺑﺎ دﺳﺗﺎﻧش آﻧﮭﺎ را در آﻏوش ﮔرﻓﺗﮫ ،ﻋﺷق ﺧود را ﻧﺛﺎر آن ھﺎ
ﻣﯾﮑﻧد...ﺣﻘﯾﻘﺗﺎ دﯾدن ﭼﻧﯾن ﺻﺣﻧﮫ ھﺎﺋﯽ در ﺳﺎﻟن ﻣﻼﻗﺎت ،ﺧود داﺳﺗﺎن ھﺎﺋﯽ ﺷﻧﯾدﻧﯽ را ﺣﮑﺎﯾت ﻣﯾﮑﻧد .ﺣﮑﺎﯾت ﻋﺷق و دﻟدادﮔﯽ و اﺑراز دﻟﺗﻧﮕﯽ ھﺎی
ھﻣﺳران و ﻓرزﻧدان ﺑﺎ ﭘدران .ﺳﯾﺎﻣﮏ ﺗﻘرﯾﺑﺎ ھﻣﯾﺷﮫ در ﻣﻼﻗﺎت ھﺎ ھدﯾﮫ ای ﺑرای ﻓرزﻧداﻧش ﺗدارک ﻣﯽ ﺑﯾﻧد .اﮐﺛر ﻣواﻗﻊ ﮐﯾﮏ ھﺎی ﺧوﺷﻣزه ای ﺑﺎ
ﺷﮑل ھﺎی ﺟورواﺟور ﺑﮫ ﺷﮑل ﺷﺧﺻﯾت ھﺎی ﮐﺎرﺗوﻧﯽ درﺳت ﻣﯽ ﮐﻧد .ﺑﺎ وﺟود ﻧﺑود اﻣﮑﺎﻧﺎت ﺑﺎ ﻣواد ﻣﺧﺗﻠف رﻧﮕﯽ ﺳﻠﯾﻘﮫ ﺑﺳﯾﺎر ﺑﺧرج داده و ژﻟﮫ
ھﺎی ﻣﺗﻧوع ﺑرای ﺑﭼﮫ ھﺎ درﺳت ﻣﯽ ﮐﻧد.ﮔﺎھﯽ ھم ﮐﯾﮏ ھﺎﺋﯽ درﺳت ﻣﯾﮑﻧد و در ﻣﻼﻗﺎت ﺣﺿوری ﺑﺎ ﺧود ھﻣراه ﻣﯽ آورد ﺗﺎ ﺧﺎﻧوادﮔﯽ ﺑﺎ ھم ﻣﯾل
ﮐﻧﻧد و ھﻣﮫ ی اﯾﻧﮭﺎ ﻧﺷﺎن از ﺗوﺟﮫ و دﻗت ﻧظر او ﺑﮫ ھﻣﺳر و دو ﻓرزﻧدش دارد.در زﻧدان ،اﮐﺛر ﮐﯾﮏ ھﺎی ﺗوﻟد را ﺳﯾﺎﻣﮏ درﺳت ﻣﯽ ﮐﻧد ،ﭼﮫ ﺑرای
.زﻧداﻧﯽ ھﺎ و ﭼﮫ ﺑرای ﺧﺎﻧواده ھﺎﯾﺷﺎن در ﺑﯾرون .او درﭘﺧﺗن ﮐﯾﮏ و ﺷﯾرﯾﻧﯽ و ﻏذاھﺎی ﺧﺎص ﺑﺳﯾﺎر ﻣﺎھر اﺳت
ﺷﻐل وی ﺗﺎ ﻗﺑل از دﺳﺗﮕﯾری ،ﺳﺎﺧﺗﻣﺎن ﺳﺎزی و ھﻣﭼﻧﯾن طراﺣﯽ آن ﺑود و ﺑﻌﻧوان ﻣﻌﻣﺎر ﺗﺟرﺑﯽ ھﻣواره در ﺧدﻣت ﺑﮫ ھﻣﺷﮭرﯾﺎن ﺧود ﮐوﺷش ﻣﯽ
ﮐرد.ﺑطورﯾﮑﮫ ھم اﮐﻧون اﻓرادی ﮐﮫ از ﻧزدﯾﮏ در زﻣﯾﻧﮫ ﮐﺎری ﺑﺎ او ارﺗﺑﺎط داﺷﺗﻧد از او ﺑﮫ ﻧﯾﮑﯽ ﯾﺎد ﻣﯽ ﮐﻧﻧد .و اﻣﺎ در اﻧﺟﺎم وظﺎﯾف روﺣﺎﻧﯽ ﺧود
و ﺧدﻣت ﺑﮫ اﺣﺑﺎء ﺑﺳﯾﺎر ﻣﺷﺗﺎق و ﻓﻌﺎل ﺑود ﺧﺻوﺻﺎ در ارﺗﺑﺎط ﺑﺎ ﻗﺷر ﺟوان ﺟﺎﻣﻌﮫ ی ﺑﮭﺎﺋﯽ اﺣﺳﺎس ﻣﺳﺋوﻟﯾت ﺑﺳﯾﺎر ﻣﯽ ﮐرد  .در ﺣﺎل ﺣﺎﺿر
ﺑﯾﺷﺗرﯾن دﻏدﻏﮫ و ﻧﮕراﻧﯽ او ﻣﺳﺎﻓرت ھر ھﻔﺗﮫ ھﻣﺳر و ﻓرزﻧدان اش ﺑرای ﻣﻼﻗﺎت در زﻧدان ﻣﯽ ﺑﺎﺷد و ھﻣﭼﻧﯾن ﺳرﭘرﺳﺗﯽ ﻣﺎدری ﮐﮫ ﺳﺎﻟﯾﺎن ﺳﺎل
.ﺑراﯾش زﺣﻣت ﮐﺷﯾده و اﮐﻧون ﺑﮫ ﻋﻠت ﺑﯾﻣﺎری آﻟزﯾﻣر ﭘﯾﺷرﻓﺗﮫ در ﺧﺎﻧﮫ ﺳﺎﻟﻣﻧدان ﺑﮫ ﺳر ﻣﯽ ﺑرد
ھﻣﭼﻧﯾن ھﻣﺳران ) آﻗﺎﯾﺎن ﻓرھﺎد ﻓﮭﻧدژ.ﮐﻣﺎل ﮐﺎﺷﺎﻧﯽ .ﻓرھﻣﻧد ﺛﻧﺎﺋﯽ ( ﺧﺎﻧم ھﺎ ﻣژده ظﮭوری.ﭘرﯾﺳﺎ ﺷﮭﯾدی و ﻓرﺣﻧﺎز ﺗﺑﯾﺎﻧﯾﺎن ﻧﯾز ﺑﺎز داﺷت ﺷده و در
.ﭼﻧد ﻣﺎه ﮔذﺷﺗﮫ ﺣدود 8و  10ﻣﺎه ﭘﯾش در دادﮔﺎه ﻣﺣﮑﻣﮫ ﺷده و در ﺣﺎل اﻧﺗظﺎر ﺣﮑم ھﺳﺗﻧد
ﺷﮭروﻧدانﺑﮭﺎﯾﯽﺑﺎزداﺷتﺷدهاﺳتانﮔﻠﺳﺗﺎت#
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( ﺑﮭﺎﯾﯽ_ﻧﯾوز# )ﻣﺟﻣوﻋﮫ ﺧﺑری
 (ﺑﮫ ﻣﺎ در ﻣﺟﻣوﻋﮫ ﺧﺑری ﺑﮭﺎﺋﻲﻧﯾوزBahainews ) ﺑﭘﯾوﻧدﯾد.
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Farideh Azadi
My two dearest brothers are among these 8 innocent Baha'is. Their crime is serving humanity and
sacrificing their life to bring peace in the world. With utmost love and
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