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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[

 

 تاریخ ایرانی ]برگرفته از سایت:[

 ۱۳۹۲آبان   ۱۳ دوشنبه:[ خی]تار

 

 مهر امید ایران -رضایی وگو با بیژن حاجهایی از زندگی طیب در گفتناگفته

کمتر کسی است که طیب را  ، هنوز هم۱۳۴۲آبان   ۱۱با وجود گذشت نیم قرن از سحرگاه خونین  :تاریخ ایرانی

 که گیریباج و خیابانی نزاع  درگیری، شرارت، از مملو بخشی کنند؛می تقسیم بخش دو به را طیب زندگی ... نشناسد.

 به بازگشت و «شخصیت تحول» دوران عنوان  با آن از که دیگر بخشی و انجامیده بندرعباس به تبعیدش و زندان به

 مذهبی جریانات با همراهی و ۱۳۴۲ خرداد ۱۵ در طیب تازۀ آفرینینقش اوج روایت این در. شودمی  یاد خدا سوی

 تاریخ» با وگوگفت در طیب فرزند رضاییحاج  بیژن ... خوردمی رقم خمینی امام رهبری به شاه رژیم مخالف

  پدرش ایمرحله  دو یا دوگانه زندگی رد با است، طیب سوم فرزند که او. داندمی نادرست را هاروایت  این «ایرانی

  همۀ. ندارم قبول بوده انسانیت دیگری و شرارت یکی که بوده بخش دو اشزندگی پدرم شودمی گفته اینکه: »گویدمی

 ... .«کرد زندگی  حسین امام برای عمرش

 خالکوبی را توضیح ندادید. صحت دارد که پدرتان تمثال شاه را روی بدنش خالکوبی کرده بود؟

چسبد. بله اما وکیلش این را نگفت. خودش گفت. پدرم در دادگاه وقتی به خیانت متهم شد گفت که لفظ خیانت به من نمی

ها عکس لنین و دف من تغییر در وضعیت زندگی مردم بود. اینجا بود که شکمش را باال زد و گفت زمانی که بعضیه

کند تا عکس زدند، من عکس رضاشاه را روی تنم خالکوبی کردم. کسی که این همه سوزن را تحمل میاستالین را می 

دنبال تغییر شرایط زندگی مردم بودم و نیتم خالصی شاه مملکت را روی بدنش خالکوبی کند خائن نیست. من فقط به 

 یکی از اساتید و علمای کشور از گرفتاری بود.

ها به تصویر کشیده شده است سنخیتی نداشت اما سابقۀ نزاع خیابانی ها و جاهل گفتید پدرتان با تصویری که از لوطی

 در کارنامۀ طیب کم نیست...

از   گفتند باید طیب را بتواند بزند. خیلیخواست خودی نشان دهد میکس که می پدرم آدم مشهوری بود در تهران و هر 

اتفاق افتاد. در آن سال با گروهی از    ۱۳۳۲ترین دعوایی که کرد سال معروف.. آمد.طور پیش میها ایندعوا 

های مردم را  ها جوان ها و قمارخانهخانهکشها در شیرههای باغ فردوس درگیر شد. دلیل درگیری این بود که این جاهل

کردند. پدرم  باختند اذیتشان میها میبستند و بعد که بچهها شرط میبازی با آن بازی و آسکردند. در تاسمنحرف می

یکی دیگر از کارهای پر سر و صدایی که   ..تا سرحد مرگ هم رفت.ها رفت و درگیر شد. ای جمع کردن بساط این بر

 قبرستان بهائیان در خیابان مسگرآباد را آتش زد.  ۱۳۳۷کرد این بود که سال  

  چرا این کار را کرد؟  

ها بود. هایی مثل عباس افندی ه عبادتگاه بهاییالقدس را آتش زد کهللا کاشانی را اطاعت کرد. بعد هم حظیرةفرمان آیت

 …خواهدهللا کاشانی انجام داد که گفته بود کسی که دنیا ندارد، آخرت نمیها را به فرمان آیت این

 

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/

