
www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ١

 
 

  آزاد افغانستان–افغانستان آزاد 
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بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم
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 Martyrs جانبازان

  
  اکبر تک دھقان

   ٢٠٠٩ دسامبر ٣٠ -١٣٨٨ دی ٩
  
  

                                                 
  

  !ه مونا، دختر شجاع و شھروند آزاده، با خاطر٢٠١٠ بريک سال نو ميالدیت
  

  ! مونای مردم ايران، مونای صلح و دوستی
  

 زن ديگر، توسط  دژخيمان خمينی جالد، در ٩ھمراه ه  سالگی و ب١۶، در سن ١٣۶٢ سال   خرداد٢٨او در روز 

  .قتلگاه عادل آباد شيراز، به دار آويخته شد

        ١ ".  *عدم انکار ديانت بھايی" ":جرم  " 
  

رد ورد سرکوب و تبعيض و : با اطمينان ميتوان ادعا ک ايی، م ران، در سطح شھروندان بھ ه اي يچ بخشی از جامع ھ

رار  ارچوب اسالم ق وری، در چھ وز از نظر تئ تحقير اين رژيم خون آشام واقع نشدند؛ اين در حاليست که بھاييان ھن

وند ن محسوب نمی ش ته، ضد دي يش از. داش ا پ ه ھ الھا و دھ ان در از س ای بھايي ه ھ لطنتی، خان م س  سرنگونی رژي

شيده  مناطق مختلف تھران و بسياری از شھرھای ديگر، مورد تھاجم دسته جات لباس شخصی قرار گرفته، به آتش ک

م از سوی دستگاه " امام جماعت" ولين مساجد و ًاين جانيان، مستقيما زير نظر مسؤ. ميشدند ھا قرار داشته، ھرگز ھ

  . ھلوی، بازداشت و محاکمه نشدندقضايی رژيم پ

شان ،چرا در کشور من : "مونای عزيز، خود در آخرين نوشته، چند ماه قبل از اعدام، تحت ه ھاي شانم از خان م کي  ھ

را ربوده ميشوند؟ شبانه و با لباس ه اخي ه ک د؟ و ھمانگون شوند و شالق و کتک ميخورن رده مي ساجد ب  در ًخواب به م
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اکم " ده ايم خانه ھايشان غارت و آتش زده ميشوند؟ دي)شيراز(خودمان  شھر رمنش ح ، به جھنمی که سلطه گران برب

  ٢.*عليه آنھا ساخته اند، اشاره کرده است

  :جھان بايد بداند

ز و  أثر انگي ايی ت خ و تنھ وده، مرگ تل ران ب ردم اي ايی، بخشی از وجود م ه بھ ردان جانباخت ان و م ه زن ا و ھم  مون

به اين اميد، که بختک زشتی و . انه آنھا، نابودی زندگی و لحظات زيبای زندگی ھمه ما ھم بودايزوالسيون جنايتکار

ن  ينه اي ستقل و آزاده، از س ردم م درت م ا ق شريت است، ب اريخ و ب ه ت پستی و رذالت، ھيواليی که سزاوار نفرت ھم

ا ھه مردم ب ا و دھھ ه مون سلی ک سل جوان، ن ده شود؛ و ن ردور افکن شگامان گذشتۀزار جوان نظي د،  او، پي  آن بودن

  .جامعه ای آزاد و شايسته انسان بسازد

دگی اش، درج ميگردد ين نوشته . در زير در معرفی مونا، انشاء او برای کالس درس، در آخرين ماھھای زن در ھم

د. کوتاه، آگاھی و عشق و شور زندگی، موج ميزند شان ميدھ ه ن ابود: اين سندی است، ک م اسالمی در ن سل رژي ی ن

سل جوان، ب ا ن ا ب ا ه جوان گذشته، بر چه ھدفی متمرکز گشته بود؟ خصومت ورزی افراطی آنھ ا ب ل ضديت آنھ دلي

دگی،  ا دوستی، عشق و زن ا ب انگی آنھ انخواھی، و بيگ ار و تالش و آرم ا ک ا ب ايی، ضديت آنھ شور و جوانی و زيب

پليد عليه نسل جوان کنونی ھم، درست با ھمين انگيزه درنده خويی ھای اين رژيم . دشمنی با حقيقت و راستگويی بود

 .ھای ضد بشری، صورت ميگيرد

ا . رژيم اسالمی امروز در جھنمی که خود آفريده، بر زمين ميخکوب شده است ه ت رده، ۶مردمی ک ر ب يش نظي اه پ  م

شدند، ه ب ع مي تم واق ورد ضرب و ش ده، م ر ش وتين دليل نوع پوشش و معاشرت خود، در روز روشن تحقي امروز پ

د اری ميگيرن ا آن عکس يادگ ه، ب زدور ديگری آويخت اطوم م ر ب ن ! مزدور ولی فقيه جانی را ب سرنوشت دستگاه اي

  .ی است، که مونای عزيز مردم ايران را، با شقاوت غير قابل تصوری از آنھا گرفتمخوف و ضد انساني

 !ياد  مونای عشق و آزادی گرامی باد                                                                                                 

------   

  

  ٣!* او چند ماه قبل از اعدام، ساله بھايی١۶ دختر  محمود نژاد، مونامتن انشاء

  : ء کالس او در مدرسه، که از سوی معلم تعيين گشته استانشا موضوع

 .ه بھره برده استھرکس آن را چشيد. آزادی ميوه اسالم است

--------   

  

  .آزادی درخشنده ترين کلمه در ميان کلمات درخشان موجود در دنياست

  ال پرسيده و خواھد پرسيد که چرا از آن محروم بوده است؟ؤسدرباره آزادی  بشر ھمواره

  زمان آغاز حيات بشر بر روی اين سياره آزادی وجود نداشته؟ چرا از

ه بب و ھميشه افرادی نيرومند  د ک وده ان تمیه ی انصاف ب ه جور و س ه ھرگون ته ھای شخصی شان ب  خاطر خواس

 .اند متوسل شده

مساجد برده ميشوند و شالق و  خواب به چرا در کشور من ھم کيشانم از خانه ھايشان ربوده ميشوند؟ شبانه و با لباس

  ھايشان غارت و آتش زده ميشوند؟ ديده ايم خانه)شيراز(خودمان کتک ميخورند؟ و ھمانگونه که اخيرا در شھر

  ی که اسالم آورده؟دليل نعمت آزاديه چرا؟ ب. خانه ھايشان را ترک ميکنند صدھا نفر با ترس
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ته ام چرا من هه ب آزاد نيستم تا عقايدم را در اين جامعه بيان کنم؟ چرا آزادی بيان نداش سم و  طوريک شريات بنوي در ن

   حرف بزنم؟در راديو و تلويزيون درباره عقايدم

اری چرا ايی و ي ا را راھنم ا م ا نميتوام بگويم يک بنيانگذار نوين جھانی با حقايقش آمده ت د ت ه  کن يم آن طوری ک باش

ا را از کتابی. براستی بايد باشيم؟ بھاهللا يک کتاب جديد آورده است ه م د داد ک ا را  . دشمنی و عداوت نجات خواھ م

د و  .خشونت آزاد ميکند را از تفکرات جناحی و ما. از تبعيض می رھاند د باش ا ميتوان ه کتابھ ادر ھم اب او م من  کت

ه خود ھنوز اجازه ندارم تا درباره ار جامع اھی را در اختي ن آگ ا اي م آن صحبت کنم ي رار دھ ه. ق ار ! بل آزادی و اختي

  !!!!من خداست و ھديه خوبی است برای ھديه

    ساله١۶ ،مونا محمودنژاد

  عادل آباد شيراز  زندان- ١٣۶٢ خرداد ٢٨:  اعدامتاريخ

 عدم انکار ديانت بھايی: جرم 

-----------------------------   

  

  

  ١٣۶٠ -١٣۵٩ياد دکتر مسيح، از زندانيان بھايی در زندان اوين، سالھای ه ب

  

  
  

دکتر " طور خالصه ه  عمومی زندان اوين، ب٢د دکتر مسيح فرھنگی، نزد زندانيان سياسی چپ و مجاھد در بن

 او که ھر روز، با کيف پزشکی خود، به زندانيان سر ميزد، انسانی از صميم قلب دوست ۴.*نام داشت" مسيح 

 ٧٠ًدکتر مسيح در ھمان تاريخ و در سن تقريبا . داشتنی، و مورد احترام بی چون و چرای زندانيان سياسی جديد بود

 خمينی مطلع شده بود؛ اما اين سرنوشت تلخ، ھيچگونه ، صادره از سوی بيدادگاه بربرمنشقتل خودسالگی، از حکم 

ما ھر روز به ديدن او نياز داشتيم، نه . اثری از ناراحتی، ترس و اظھار پشيمانی در چھره او بر جای نگذاشته بود

. رافت، که در ما، شور مقاومت را تقويت ميکردعنوان انسانی آزاده و با شه ب: عنوان دکتر، بلکه قبل از ھمهه فقط ب

 صميمانه دوست داشت و ما روح بلند و - ً زندانيان جوان و بعضا نوجوان را-دکتر مسيح، کسی بود، که ھمه ما

  ! آزاده، و پايداری  او را ميستوديم
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 عمومی زندان ٢ بند  در١٣۶٠دکتر مسيح در روزھای اعتصاب غذای يک ھفته ای زندانيان سياسی، در اوايل سال 

ولين بند را به وضع وخيم برخی از زندانيان جلب  مسؤًاو مداوما  توجه. اوين، در کنار زندانيان و برای آنھا بود

او از مطالبات . منظور پايان دادن به اعتصاب غذا را، توصيه ميکرده کرده، پذيرش خواستھای زندانيان سياسی، ب

شما مقاوم : " قلب داده، با نگاه مستقيم به چشم، و با لحنی پرشور و محکم ميگفتزندانيان دفاع کرده، به ما قوت 

  !"شما پيروز ميشويد. ھستيد

 سالگی، فقط به دليل ۶٩ و در سن ١٣۶٠ تيرماه ٣ نفر ديگر از شھروندان بھايی، در روز ٣دکتر مسيح ھمراه با 

  .ر زندان اوين تيرباران شدباور به دين بھاييت و تسليم نشدن در برابر جالدان حاکم، د

  !ياد و خاطره دکتر مسيح عزير و دلسوز گرامی باد

 ---------------------------------   

  توضيحات

  

 .، و موزيک دل انگيز و زيبايی، که تا ساعاتی ادامه داردMona’s Dream سايت مونا -١*

com.eammonasdr.www://http   

  

 -  سمت چپ نفر اول در ميان آنھاست-  زن اعدام شده شيرازی، که مونا ھم١٠ در نشانی باال ھمچنين، تصاوير ھر -

  .را می بينيد

htm.Vahdati_article/com.alefbe.www://http   

  

  :لی از زندانيان شيرازی که ھمراه با مونا به دار آويخته شدند، قابل دريافت است در نشانی باال، اطالعات مفص-

  

، توضيحی مربوط به فعاليتھای ضد "حقيقت"نقل از نشريه ه از مقاله ای ب) ٢(  در نشانی زير، در زير نويس-٢*

ھيچوجه ه  اينجا، بھدف اين نگارنده در. بھايی منتظری، در دوره جوانی او در شھر نجف آباد، درج شده است

آخوندھا : ويژه در شرايط فعلی، نيست؛ بلکه ارائه سندی است، که نشان ميدھده موضع گيری پيرامون فرد مزبور، ب

و بازاريان رژيم اسالمی، ھمواره متوسل به اقدامات سيستماتيک ضد انسانی و سرکوبگرانه عليه شھروندان بھايی 

مثابه جزئی از افتخارات گذشته، در خاطرات خود ه در باال، ھمين سند را بھولناک اينکه، شخص نامبرده . شده اند

  !که در سالھای اخير منتشر شده، با غرور و افتخار ذکر کرده است

3859=news&print=mode?php.index/fa/org.brwska.www://http  

  

ان ي نانواھا نوشتند ما به بھائًمثال. ه دادنديت اعالميه بھائيتمام طبقات و اصناف نجف آباد را دعوت كردم و ھمه عل "

 كه با ی نجف آباد و افرادیاز ھمه علما. مي كنیگر سوارشان نميراننده ھا امضاء كردند كه ما د. مي فروشینان نم

ك ين يه ماشيم كه از نجف آباد تا اصفھان كه كراي كردی كارخالصه. مي مختلف مربوطند كمك گرفتیصنف ھا

  ". بردندیكرد پنجاه تومان بدھند و او را نمي التماس میك بھائيتومان بود 

  

  : منبع برداشت انشاء مونا برای مدرسه-٣*
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html.2009/06/16/omc.blogspot.persians-v://http  

  

  : زندگينامه شھروند بھايی دکتر مسيح فرھنگی را، در اين نشانی بخوانيد-۴*

html.15_post-blog/2008/08/com.blogspot.bahaimartyrs://http    

  

ً؛ در اين سايت، ليستی از جانباختگان شھروندان بھايی را می بينيد، که صرفا به دليل "شھدای امر بھايی"  وبسايت -

  :بھايی بودن، توسط دژخيمان رژيم اسالمی به قتل رسيدند

 com.blogspot.bahaimartyrs://http    
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