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Bahainews
(سال از بازداشت ٨ شھروند بھایی استان گلستان گذشت (+گزارش کامل٣

بھ گزارش خبرگزاری بھایی نیوز، سھ سال پیش در چنین روزی یعنی 26/91/7 مامورین اطالعات شھرھای گرگان و گنبد در استان گلستان
ساعت 7 صبح 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 گرگانCD،بھائی،کامپیوتر،لپ تاپ
37 روز بطول انجامید کھ در طی آن اکثر افراد در فواصل زمانی مختلف بھ قید وثیقھ آزاد شدند،در این میان ھم، 5 نفر در 91/8/28 دستگیر
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
صالحدید پزشک اطالعات 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 طوالنی 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 وکالی ایشان تالش 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 7 ماه در 92/2/4 جلسھ ی محاکمھ ای در طھران شعبھ 28 دادگاه انقالب تشکیل گردید، در حالی کھ ھیچوقت بھ وکال
اجازه ی مالقات با موکلینشان در زندان داده نشد.در این محاکمھ برای ھریک از متھمین شاید 10 دقیقھ زمان لحاظ گردید کھ در طی آن وکالء و
موکلین فرصت و اجازه ی دفاع کردن ،پیدا نکردند.قاضی دادگاه مستقیماً 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 اسالمی جرم محسوب می شود بھ ھمین سبب در حقیقت
حکم شما اعدام است ولی بھ دلیل راءفت اسالمی تنھا چند سال حکم تعذیری شامل حالتان می شود " ... بھ این ترتیب مجموعاً پس از گذشت ھفت
ماه باز داشت طوالنی با اتھامات تبلیغ علیھ نظام،عضویت در تشکیالت مخفی بھائی و ھمکاری با دول متخاصم ،یک نفر بھ 10 سال و ھفت نفر
.دیگر بھ 5 سال حبس تعذیری محکوم شدند

اکنون سھ سال می گذرد و ھر 8 نفر 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 خالفکارانی 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 8 نفر دربند گرفتار ھستند ولی حقیقتا خانواده ھایایشان نیز بھ اسارت گرفتھ شده اند زیرا ھر ھفتھ برای
مالقات روی عزیزان خود باید مسافتی در حدود 940 کیلومتر را در طول 18 ساعت مسیر رفت و برگشت در 24 ساعت طی نمایند( چون
.(مسافت 9 ساعتھ از گرگان بھ کرج حدود 470 کیلومتر 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 16 ارگان دولتی ارسال کرده اند و حتی بارھا مراجعات حضوری بھ سازمان ھای
حقوق بشر و حقوق شھروندی در طھران و مالقات با برخی روحانیون داشتھ اند و تالش 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 اطالعات بوده و از حیطھ ی اختیارات آنان
.خارج می باشد

فرھاد فھندژ

فرھاد فھندژ فرزند ضیاءالدینسال 1338 در خانواده بھائی در شیراز متولد شد. در سال 1358 در رشتھ آنالیز کامپیوتر در دانشگاه طھران قبول
شد ولی متاسفانھ در سال 1359 بھ علت انقالب 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 سال1362 در سن
24 سالگی بھ علت عضویت محفل روحانی بندر ترکمن دستگیر و بھ 6 سال حبس محکوم شد .الزم بھ ذکر است کھ درھمان سالھا در زندانگرگان
بھ علت سختی ھا و محرومیتھایی کھ داشتند مخصوصا از لحاظ تغذیھ، مبتال 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 1368 با خانم مژده ظھوری ازدواج
بھ تحصیل در رشتھ روانشناسی و علوم BIHE کردکھ 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 1379 بھ عضویت ھیئت خادمین گرگان در آمد و تا سال 1388 کھ این ھیئت خادمین برای رسیدگی بھ امور جامعھ بھائی در ھر
شھر برقراربود ،انجام وظیفھ نمود تا اینکھ این ھیئت از جانب دولت تعطیل اعالم 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 1391 ادامھ داشت تا اینکھ بار دیگر در 26 مھرماه بدون اطالع و ھیچگونھ احضاریھ قبلی
. در منزل خود دستگیر و بعد از ھفت ماه بال تکلیفی در شعبھ 28 دادگاه انقالب 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 1337 در گنبد کاووس متولد شد.زمان دانشجوئی خود در اصفھان در حالی کھ فقط یک ترم تا پایان تحصیالتش در رشتھ
صنایع اتومبیل باقی بود از دانشگاه اخراج گردید.از سال 62 بھ 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 9 آبان 62 تا2 بھمن67 بھ مدت 5 سال و 3 ماه در زندان بسر
.برد

درھمان ایام ھم برادر بزرگتر ایشان "جمال کاشانی"کھ عضو محفل روحانی دھقان ویال در کرج بودند دستگیر شده و در زندان اوین زندانی شدند
.و سپس در آذر 63 بھ شھادت رسیدند

کمال کاشانی پس از آزادی در گرگان سکونت اختیار کرد .در سال 68 با 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 تشکیالت 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 498.499.500 بھ تبلیغ علیھ
نظام،ھمکاری با دول متخاصم و عضویت در تشکیالت مخفی بھائی متھم وبھ 5 سال 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 1345 درگرگان متولد شد.ایام کودکی خود را تا ھفت سالگی در منطقھ ی مھاجرتی آق قال (از توابع گرگان) بھ سر برد و
از آن پس جھت تحصیالت بھ ھمراه خانواده محترم شان بھ گرگان عزیمت نمودند.او پس از پایان تحصیالت 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 اخالق و
راھنمای دوره ھای کالس ھای ترمی در مقطع نوجوانان و بزرگساالن 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 1371(مصادف با سال مقدس1992 میالدی)در سن 26 سالگی با خانم فرحناز تبیانیان ازدواج نمود کھ ثمره ی این ازدواج سھ فرزند
.دختر می باشد

از دھھ ی 80 ،کار 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 1386 بھ عضویت ھیئت خادمین در آمد و تا زمان تعطیلی تشکیالت بھائی در ایران ،بھ این خدمت قائم بود.پس از تعطیلی
تشکیالت نیز داوطلبانھ بھ رتق و فتق امور جاریھ احباء مشغول شد و باالخره در صبح 91/7/26 بھ ھمراه ھمسر خویش در منزل شان دستگیر و
پس گذشت 37 روز در حالی کھ ھمسر محترمھ ایشان و تعدادی از دوستان بازداشت شده، بھ قید وثیقھ آزاد شده بودند با 6 تن از ھمراھان خود بھ
.طھران منتقل شد ودر آنجا محاکمھ گردید و ھم اکنون در حال گذراندن محکومیت 5 سالھ ی خود در زندان رجائی شھر کرج می باشد

کوروش زیاری

کوروش زیاری درتاریخ 23 اردیبھشت 1343 در 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 1368 توسط گروھی مھاجم بھ شھادت رسیدند
میزان تحصیالت 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 کالسھای سواد آموزی و امور مربوط بھ جوانان، کالسھای 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 2 ماه 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 11 صبح روز91/8/28 دقیقا پس ازبازگشت از فیزیوتراپی بھ سمت خانھ،توسط مامورین اطالعات
.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 مشکالتی گردید و پس از تقاضا ھای مکرر وی را چند مرتبھ بھ
.بیمارستان منتقل نمودند ودر حال حاضر نیز با گذشت زمان ھنوز کامال سالمت خود را باز نیافتھ است

پیام مرکزی

پیام مركزي در 8 مھر 1336 در 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 سالح 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 در1 مھر سال 1363 در 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 5 سال بھ طول انجامید

او در سال 1365 با خانم فرحناز واعظی ازدواج کرد ودر ھمان روز تنھا 2 ساعت بھ مادرش اجازه دادند کھ بھمراه مامور، درمراسم عقد او
.حضور داشتھ باشد

نتیجھ ازدواج ایشان دو فرزند دختر بود.اما شادی خانواده 4 نفره شان دیری نپائید و در نھایت تاسف در سال 1384 ھمسرعزیز خود را بھ علت
.بیماری ال عالج از دست داد و ازآن پس وظیفھ ی پدری و مادری را بھ تنھائی بر دوش کشید

.سال ھا گذشت و در 28 آبان 91 بھ اتھام واھی عضویت در تشکیالت 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 حاال او بھ جای پدر و مادرش نشستھ و فرزندانش آن طرف شیشھ بجای او می نشینند

فواد فھندژ

فواد فھندژ در 21 شھریور1342 در 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 1357 بھ گرگآن منتقل شدند.فواد برادر کوچکتر
فرھاد فھندژ می باشد .وی از سنین جوانی بھ خدماتی چون نظامت احتفاالت نوجوانان و جوانان عالقمند بود .ھمچنین نظامت جلساتی از قبیل
ضیافت و جلسات تذکر را بخوبی و با میل بر عھده می گرفت .سال ھا معلمی درس اخالق 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 عالقھ زیادی بھ مطالعھ داشت.از صفات بارز او می توان بھ شوخ طبعی اش
اشاره کرد .ھمچنین ابتکار و خالقیت 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 1364 با خانم روحیھ تیموری ازدواج کرد و ثمره ی این ازدواج دو دختر می باشد

نزدیک بھ 2 سال پیش کھ زمان ازدواج دختر بزرگش بود تالش 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 96/6/29 می باشد

 فرھاد اقبالي

فرھاد اقبالي متولد یكم فروردین سال ١٣٣٧ است .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 پرتالطمي 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 ١٣٦١ با 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 ١٣٨٣ تحت
.فشار اداره اطالعات از کار اخراج گردید
 .وی در تمام سالھاي زندگی تالش 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 ١٣٨٩ مجبور 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 تالش 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 ١٣٩١ بھ ھمراه چھار تن از دوستان بھائی خود از سوی اداره اطالعات دستگیر شد ولي بھ علت وضع نا
مساعد جسمي اش بھ دستور پزشک اطالعات 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 ٥ شھریور ١٣٩٣ بھ
.زندان مراجعھ کرد

 سیامک صدری

سیامک صدری در 5 اسفند 1352 درشھر 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 1360 بھ 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 سال1374 با 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 1380 در گرگان ساکن شدند

ثمره ی ازدواج این دو زوج جوان اکنون یک پسر 15 سالھ و یک دختر 11 سالھ 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 مالقات 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 مالقات ،خود داستان ھائی شنیدنی را حکایت میکند .حکایت عشق و دلدادگی و ابراز دلتنگی ھای
ھمسران و فرزندان با پدران. سیامک تقریبا ھمیشھ در مالقات 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 مالقات 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 مالقات 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 حدود8 و 10 ماه پیش در دادگاه محکمھ شده و در حال انتظار حکم ھستند

شھروندان بھایی بازداشت شده استان گلستات#
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371 Shares

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

Kourosh Khadem

Farzad Mehregani

Ario Shivasali

Shokooh Sobhi

(مجموعھ خبری #بھایی_نیوز )
.بپیوندید ( Bahainews )بھ ما در مجموعھ خبری بھائي نیوز
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