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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[

 

 ایران امروزگرفته از سایت:[ ]بر

 ۱۳۹۵شهریور  ۵دوشنبه  ]تاریخ:[

 

 العلماء اردبیلی و قتل عطاهللا رضوانیقتل امین

 محمد ارسی : نویسنده

. شما نیز اندشدهمطالب منتشر شده در این صفحه نمایانگر سیاست رسمی رادیو زمانه نیستند و توسط کاربران تهیه 

 .و مطالب خود را منتشر کنید عضو شوید توانید به راحتی در تریبون زمانهمی

ی ساخته شده بعد از ییهی قضای دستگاه قضایی برآمده از انقالب مشروطه با قوههدف از نوشتن این مقاله مقایسه

هللا خمینی است. در این سنجش و مقایسه بهتر آن دیدم که بجای یک تحلیل طوالنی، ماجرای قتل انقالب اسالمی آیت

دو ایرانی بهایی یعنی امین العلماء اردبیلی و عطاهللا رضوانی را به اختصار شرح دهم و داوری در این مورد را به 

 .و عدالت طلب بگذارمی بیدار ی خوانندهعهده

 :امین العلماء یدرباره -۱

مال عبدالعظیم ملقب به امین العلماء روحانی انساندوست و نواندیشی بود که در آن آشفته بازار پایانی قاجاریه در جهت 

 .کردحفظ دست آوردهای مشروطه، ترقی عمومی و تنویر افکار مردم شهر اردبیل از ته دل تالش و کوشش می

داد و ثروتمندان و مشروطه طلبان شهر را او به سواد آموزی عمومی بویژه آموزش دختران اردبیلی اهمیت باالیی می

زنان و مخالف با هر گونه قید  یهوادار آزادکرد. امین العلماء بطور جدی در ساختن مدارس مدرن، تایید و تشویق می

 .آوردی مطیع مرد پایین میو بندی بود که زن را تا حد بنده

مذهبی منجر -او مدافع افکار نو، مروج مدارای مذهبی بود و هر گونه تعصب و قشری گری را که به جنگ فرقه ای

 .کردشد سخت محکوم میمی

رزا معجز شبستری و دیگر روشنفکران ایرانی و قفقازی با نفوذ امین العلماء مانند آن دانای آذری، صابر شاعر، می

کرد و در جهت برچیدن بساط قدرت مخرب مالیان قشری و نیز آشوب گری خوانین عشیرتی نهایت درجه مخالفت می

 نمود. در واقع همین نواندیشی و ترقی خواهی امین العلماء بود که رضا خانتخریبی آنها از هیچ کوششی دریغ نمی

را در زمان خدمت در آتریاد اردبیل، به طرف او کشید و مودت و دوستی پایداری بین آن دو  سرتیپ، رضا شاه

 .بزرگمرد بوجود آمد

 :نویسدی امین العلماء اینگونه میی ملی بابا صفری دربارهشخصیت برجسته

داشت وی را به اسم امین العلماء  کارو نام وی مال عبدالعظیم بود و همشهریان و بطور کلی هر کسی که با او سر " 

کرد و مثل صاحبان دفاتر رسمی کنونی، با شناخت. او مرد مستعد و شوخ طبعی بود و به ترافع مردم رسیدگی میمی

که از  -پیچاق چی بازاری -نمود و ظهر و غروب نیز در مسجد بازار چاقوسازانتحریر معامالت مراجعین زندگی می

 .رفتخواند و گاهی برای وعظ به منبر میبیل است نماز جماعت میبزرگترین مساجد ارد

داد و بدین طریق مطالبی را که گفتنش برای دیگران مشکل ی شوخی میبر خالف وعاظ دیگر به سخنانش بیشتر جنبه

… بودند مثل خود وی ظریف و شوخ طبع غالبا  نمود و از این جهت مستمعین و پای منبر نشینان وی هم بود، بیان می

امین العلماء در تهران و تبریز با کسان و بزرگانی آشنایی داشت و مورد عالقه و احترام بود، یکی از دوستان وی 

حضرت اشرف سردار سپه بود که مدتها قبل از کودتا با او آشنایی داشت و بعد از نیل به مقام سردار سپهی ایران نیز 

 (۱رابطه خود را با وی حفظ نمود." )
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ی امین العلماء و موقعیتی که از نظر اجتماعی کسب کرده بود، خشم میرزا علی های روشنگرانه، این فعالیتباری

شد برانگیخت. این مجتهد و ضد تجدد محسوب می ضد مشروطهاکبر آقا مجتهد اردبیلی را که از مستبدترین مالیان 

دبیل و حومه دیوار آهنینی کشیده بود و به نام ولی سال قبل از انقالب اسالمی خمینی، دور ار ٧۵ضد آزادی و ترقی 

 .راندامر مسلمانان بر آنان حکم می

 :نویسداو می یدربارهمورخ اردبیلی بابا صفری 

دانست و در برابر این قدرت ای بود که حکومت شرعی را از آن خود میو زرنگ و به ظاهر ساده باهوشاو مرد  "

بزرگترین گناه او … ایستاددر تحقیر صاحبان شوکت از هر اقدام مشروعی باز نمیشمرد و همه را حقیر و زبون می

تواند در این نقطه از جهان جلوی پیشرفت علمی دنیا را بگیرد و یا دور اردبیل نمود یک تنه میاین بود که تصور می

ا روشن فکران و آزادی دشمنان میرزا علی اکبر آق… حصار محکمی بکشد و آن را از نفوذ تمدن جدید باز دارد

ها را بچوب بدستور آقا، معلم -عوام مرید آقا -نمودند و آناناینان پول جمع کرده مدرسه تأسیس می… خواهان بودند

بردند و آنها با چماق تکفیر او را ساختند. اینها آخوند روشنفکری پیدا کرده بمنبر میبستند و شاگردان را پراکنده میمی

 (۲گذاشتند.")هر اقدام ممکن فرو نمیتهدید نموده از 

 :نویسداکبر آقا میخصوصیات فردی میرزا علی یدربارهوی 

… نماییمی عمل او در این مورد آشنا شود بدو رفتار او بعنوان نمونه اشاره میی محترم با نحوهبرای اینکه خواننده" 

ای جمع آوری وجوه شرعی بدهات و بخشها کرد و برآقا بعضی از مواقع با تشریفات خاصی از شهر حرکت می

در یکی از این سفرها خبر بازگشت او بشهر رسید. طبق معمول جمعی برای تحصیل ثواب اخروی و … میرفت

آقا بر االغ سفیدی سوار بود و قرآنی نیز … بعضی برای مصونیت از تکفیر دنیوی باستقبال وی از شهر خارج شدند

ر دست داشت. چون بمستقبلین رسید اظهار رضایت نمود و انگاه با احترام آنکه در جلوی خود بر روی قاچ زین د

 (۳االغ حامل قرآن کریم است امین الرعایا و وکیل الرعایا را وادار بزیارت و بوسیدن گوشهای االغ کرد." )

چون امین العلماء اکبر آقا، طبیعی بوده که حضور روحانی نواندیشی آری با توجه به خصوصیات ارتجاعی میرزا علی

گشت تا زهر خود را در جان امین بریزد. این . لذا در پی فرصتی مییدبرآو در صدد طرد و نفی او  برنتابدرا 

فرصت طالیی وقتی بدست آمد که خبر تغییر مذهب امین العلماء و گرویدنش به آیین بهایی نقطه به نقطه، جمع به جمع 

اکبر آقا حکم به ارتداد و مهدورالدمی . در اینجا بود که میرزا علیدرآوردلرزه  همه جا پیچید و اردبیل و حومه را به

 .امین العلماء داد و ریختن خون او را مباح اعالم کرد

 .درآوردحاجی آقا باال بقال، مقلد متعصب میرزا علی اکبر مجتهد، رای ولی فقیه خود را به اجرا 

ی امین العلماء فرود ای جانگداز بر سینهی مرگهزاروسیصدوشش شمسی دشنهباری، در شب تاریک ششم فروردین 

 .آمد، آن روحانی آزاده به شهادت رسید

کمابیش تحت تأثیر مشروطیت بود، اجازه نداد که قاتل از  که نظامی غیر مذهبی پهلوی اول، -اما دستگاه قضایی

در بازجویی مدعی شد که دستور مرجع تقلید خود را اجرا چنگال عدالت فرار کند. آقا باال بقال زود دستگیر شد و 

ی عوام و مالیان قشری منطقه در آمد که آقا باال مجاهد فی سبیل کرده یعنی از خود گناهی ندارد. از طرفی فریاد توده

ی بی نتیجه ه و کشته، پس باید آزاد شود. ولی تمامی این تالشهای ارتجاعدرآوردهللا است، زیرا یک بهایی را از پای 

ی قاتل را به ماند. زیرا به امر رضا شاه، سپهبد امیر احمدی از تهران بر وقایع اردبیل نظارت دقیق داشت. او محاکمه

 .ی مسئوالن قشون و نظمیه در خود شهر اردبیل گذاشت و حکم به تبعید میرزا علی اکبر آقا مجتهد دادعهده

ند. حکم بالفاصله به اجرا در آمد. از طرفی با وجود اعتصاب عمومی در آقا باال را محاکمه و به اعدام محکوم کرد

اردبیل و حومه، میرزا علی اکبر آقا را هم به زنجان تبعید کردند. جالبتر اینکه جسد امین العلماء را که مالیان قشری 

که بعد دبیرستان معروف ها ممانعت کرده بودند، سران نظمیه خود اقدام کرده در محلی از دفن در قبرستان مسلمان

 .صفوی در آنجا ساخته شد، دفن کردند

 

 :ی عطا هللا رضوانیدرباره -۲

، دانشجوی پلی تکنیک بوده به بندرعباسهای داده شده اینطور آمده که عطاهللا، پنجاه و سه ساله، ساکن در اطالعیه

https://iranbahaipersecution.bic.org/


 

 
IRANBAHAIPERSECUTION.BIC.ORG 

بوده و به کار هم کیشان خود در  بندرعباسعلت بهایی بودن از آن دانشکده اخراج شده، عضو هییت خادمین 

 .کرده استرسیدگی می بندرعباس

ها نامه نوشته و او را از تحریکاتی که علیه بهایی بندرعباسی وی سالها پیش به غالمعلی نعیم آبادی امام جمعه

 .آسایش شودکرده بر حذر داشته و تقاضا کرده که نگذارید میان مردم، نزاع مذهبی بوجود آید و از جامعه سلب می

ای در که گلوله او رایعنی سه سال پیش از خانه خارج شده و بعد جسم بی جان  ۱۳۹۲عطا هللا رضوانی دوم شهریور 

 .انداش تحویل دادهاش جا گرفته بوده به خانوادهجمجمه

 :گذرددر درازای این سه سالی که از قتل این بهایی بی گناه می

 .اندی برگزاری مراسم ترحیم برای رضوانی را ندادهاجازهمقامات قضایی جمهوری اسالمی  -۱

ی رضوانی ی مقتول بوده کار تحقیق را متوقف کرده و از دادن پاسخ به خانوادهافسر پلیسی که مسئول پرونده -۲

 .کندخودداری می

دیه از دولت، پرونده  ی رضوانی را سخت تحت فشار قرار داده که با گرفتنجاوید امانی بازپرس پرونده، خانواده -۳

 .را مختومه اعالم کنند

 .دانسته سر به نیست شدهکریم میرزایی، سرایدار که از موضوع چیزهایی می -۴

عطا هللا چون در مورد قتل رضوانی مصاحبه کرده، به دادگاه فرا خوانده شده در انتظار  یپسرخالهنوید اقدسی  -۵

 .محاکمه است

ی قتل پدر است سخت تحت فشار دستگاه قضایی جمهوری کورش رضوانی فرزند مقتول چون پیگیر پرونده -۶

اش در بندر پلمب سازیی عینکمغازه بندرعباسی اماکن اسالمی قرار گرفته و به دستور حسن زندی رئیس دایره

 .شده است

 .حال قضاوت با شماست که کجا بودیم به کجا رسیدیم

 به خونابه بشویم که فلککاغذین جامه 

 رهنمونیم به پای علم داد نکرد

 (حافظ)

 تگزاس_  ۱۳۹۵دوم شهریور 

———————————————- 

 :منابع

 گفتار پنجم –اردبیل در گذرگاه تاریخ  –باباصفری  -۱

 همان منبع -۳و  -۲

 نظرات

 بوک(وسیله فیسنظر )به ۰ 

 

 

 

 

 

 

کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفا  به نشانی  دای برخورنکته]متن باال رونویسی از اصل سند است. اگر به 

 ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید[
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