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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[

 

 مجله  تابلوگرفته از سایت:[ ]بر

 ١٣٩٢شهریور  ٢٩]تاریخ:[ 

 

 سپهر عاطفی

 از خودکشى تا شهادت

 عالیی العابدین زین با گفتگو در ساله هشت جنگ و بهاییان

دو سال بعد از انقالبی که به منجر به روی کار آمدن جمهوری اسالمی در ایران شد، . ١٣۵٩سی و یک شهریور 

مناطق مرزی « بازپس گیری»ایران در آستانهٔ بحرانی جدید قرار گرفت؛ جنگی که با حمله صدام حسین و به بهانهٔ 

دهد. هنوز با گذشت بیش از بیست سال از پایانش تلفات میاز ایران آغاز شد و هشت سال به طول انجامید. جنگی که 

ها مورد بررسی و شفاف سازی آمارهای رسمی و غیر رسمی، نقش غرب و سیاست های دو طرف در تمام این سال

ها قرار گرفته است، اما کمتر به نحوهٔ مواجههٔ گروه های مختلف با این پدیده پرداخته شده است. یکی از این گروه

مرداد  ٣۰ها قرار داشت. در ترین آزارعهٔ بهاییان ایران است که در اولین سال های پس از انقالب، تحت شدیدجام

و تنها دو ماه پیش از آغاز جنگ، یازده نفر از مسئوالن ادارهٔ جامعهٔ بهاییان ایران ربوده شدند و هیچگاه  ١٣۵٩

جرم شناخته « بهایی بودن»به اتهام جاسوسی آغاز شد و نفس اعدام بهاییان  ١٣۶۰خبری از آنان باز نیامد. از سال 

شدند، ازدواج بهایی غیرقانونی شناخته شد و کودکانشان « پاکسازی»ها شد. بهاییان از ادارات دولتی و دانشگاه

شدند. در چنین شرایطی بود که جنگ شروع شد. در این گفتگو به سراغ یکی از پیروان آیین نامشروع قلمداد می

کند، برادر غالمرضا هایی رفته ام. زین العابدین عالیی استاد فلسفهٔ دانشگاه بهایی که اکنون در کانادا زندگی میب

و در حالی که به تازگی وارد بیستمین سال زندگی اش شده بود، در مرز سنندج  ١٣۶۵تیرماه  ١١عالیی است که در 

 در اثر انفجارخمپاره کشته شد.

 شد؟ اعزام جنگ به شما برادر که شد چه عالیی آقای

کردند. گرفتند و اعزام میزمان شروع جنگ افراد موظف به شرکت در سربازی بودند. جوانان را در خیابان می

بهتر است که به سربازی بروم … توانم کار کنم وایشان نیز بعد از چندبار پیگیری گفت که من با این وضعیت که نمی

ما هم ایرانی هستیم و این قانون است. درست است که مخالف جنگ هستیم اما شاید اگر و خدمتم را تمام کنم زیرا 

بفهمند که بهایی هستیم مرا به خط مقدم نبرند. ولی درست برعکس شد. وقتی فهمیدند بهایی است گفتند باید به جبهه 

 بروی، آن هم خط مقدم.

 اعتقاداتشان بر بنا اینکه دلیل به که کردندمی استدرخو جنگ زمان در بهاییان ظاهرا ام شنیده من که طور این

 شوند؟ خدمت به مشغول دیگری جای در بگیرند دست اسلحه خواهندنمی

روم و بعدا اقداماتی انجام درست است اما این بستگی به نظر فرمانده و دیگران داشت. البته او فرصت نکرد. گفت می

ماه بعد از اینکه اعزام شد، در مرز عراق بر اثر پرتاب خمپاره کشته شد  ۴ دهم تا خودم را منتقل کنم اما شهید شد.می

 و فرصتی پیدا نکرد. ترکش از سمت گوش چپ وارد شده بود و از آن طرف خارج شده بود.

 شد؟ برگزار چطور ایشان پیکر تشییع مراسم

سجد آمدند و گفتند ایشان شهید شده اند ها از طرف مسیزدهم تیرماه تشییع جنازه داشتیم. پس از شهادت ایشان، بسیجی

خواستیم حجله بگذاریم اما به اصرار ایشان خواهیم برای ایشان حجله بگذاریم. ما گفتیم بهایی هستیم و نمیو ما می

ها بسیار خطرناک بود. قبول کردیم ولی گفتیم متن اعالمیه را خودمان باید بنویسیم. در آن زمان وضعیت برای بهایی
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ها در تمام سطح تهران و ایران تکثیر شد نفر نباید برای مراسم تشییع بروند. اما اعالمیه ١۵بودند که بیشتر از  و گفته

توانستیم افراد را خواستیم به گلستان برویم، جمعیت به قدری زیاد بود که نمیها مطلع شدند. صبح زود که میو بهایی

تا خودمان گرفته بودیم ولی جمعیت به  ۶طرف ارتش به ما داده بودند و اتوبوس از  ۴اتوبوس منتقل کنیم.  ۴یا  ٣با 

ماشین شخصی هم  ۸۵۰اتوبوس دیگر هم گرفتیم و گفتیم بقیهٔ افراد با ماشین شخصی بیایند. حدود  ١۸حدی بود که 

 در کیهان فرهنگی آمدند و مراسم به خوبی و با روحانیت برگزار شد. روز بعد اعالمیهٔ تشکری با بیاناتی از بهاء هللا

 چاپ کردیم.

 نیامد؟ پیش مشکلی آن از بعد

ه ایم زیرا معلوم چرا. وقتی برای برپایی مراسم یادبود به بنیاد شهید منطقه رفتیم، گفتند پرونده اش را بایگانی کرد

گفتیم چنین مشکلی نیست وی شهید شده باشد و شاید خودکشی کرده باشد. به قسمت پیگیری بنیاد شهید مرکزی رفتیم و 

داریم. تعجب و اظهار بی اطالعی کردند اما وقتی مسئولش اسم غالمرضا عالیی را شنید، یک دفعه عصبانی شد و 

گفت که شما آبروی بنیاد شهید را برده اید و کلمات بهاء هللا را جعل کرده اید. سر و صدا کردند و از همه طرف 

ها بهایی هستند، کلمات بهاء هللا را چاپ کردند و مهر ان توضیح داد که اینکارمندان آمدند و مسئول پیگیری به دیگر

شود کسی برادرش شهید شده باشد و در این شرایط به فکر چنین کار احمقانه ما را زیر آن زده اند. من گفتم مگر می

م شد که مسئله را به این شکل مطرح ها معلوها آن را چاپ کردند. البته بعدای بیفتد. ما اعالمیه ای به بسیج دادیم و آن

 کردند که خودشان را بیگناه جلوه دهند.

 ]آرم[ بنیاد شهید انقالب اسالمی

 دفتر مرکزی

 ن]آرم[ جمهوری اسالمی ایرا

 بسمه تعالی

ها برای اجرای امور شهدای انقالب و خانواده آنها اشکال اگر معلوم شود که کسانی در بعضی از ادارات و وزارتخانه

 ""امام خمینی کنند، به عنوان ضدانقالب باید مورد تعقیب وارد شوند.راشی میت

 ١٣۷١آذر  ٩ ]تاریخ:[

 ۴۸٢٢۰/  ٢]شماره:[ 

 -----پیوست 

 (مدیریت امور ایثارگران نزاجا )دایره شهدا

 سالم علیکم

، در خصوص مرحوم غالمرضا اعالئی ١٣۷١آذر  ۵مورخ  ١۶۰۸/ ۰٢/۷١٣/  ٣۸احتراماً، عطف بنامه شماره 

ش این بنیاد به استحضار میرساند نامبرده وابسته به /  ١۰/  ۵٣۵٩ایلخچی فرزند عنایت دارای پرونده موقت و راکد 

گروه فرقه ضاله بهائیت بوده و اکنون مادر و کلیه اعضای خانواده دارای همان مرام و مسلک میباشند، لذا برابر 

 امات رفاهی جهت مادر مشارالیه مقدور نمیباشند. ظضوابط هیچگونه اقد

 [ناخوانا] معاون سرپرستی ]بر امور[ تهران

 ]آرم[ بنیاد شهید انقالب اسالمی

 امضا[]

صندوق پستی  ۶۴۰٩٣١۰– ١٢عصر بنیاد شهید انقالب اسالمی تلفن خیابان طالقانی بین خیابان حافظ و خیابان ولی

۴٣۶١ – ٩۵۸۷۵ 

 [پائین صفحهیادداشت دستنویس ]

 ١٣۷١آذر  ٢٢ -بایگانی شود 
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 ]یادداشت دستنویس باالی صفحه[

 محرمانه مستقیم

 بسمه تعالی

 (شهداء)از: مدیریت امور ایثارگران نزاجا 

 (مد کا وظیفه)به: ت. معاونت پرسنلی نزاجا 

 موضوع: سرباز وظیفه متوفی غالمرضا اعالئی ایلخچی

 فرزند: عنایت

 ١٣۷۴ /۸ /٢۴]تاریخ:[ 

 ش و ا ٢٣۷٣ /۷١٣ /۰٢ /۴٢]شماره:[ 

 ١٣۷۴ /۷ /١۸ -سرباز  ١١ /۷١۴ /٢ /١ بازگشت بشماره:

در منطقهء عملیاتی شمال غرب هنگام درگیری با دشمن بعثی عراق کشته  ١٣۶۵ /۴ /١١ نامبردهء باال در تاریخ -١ 

 شده است.

سازمان و یا نهادی حقوق مستمری و یا کمک بر مبنای اینکه نامبرده بهائی بوده خانوادهء وی تاکنون از هیچ  -٢

هزینه دریافت ننموده اند و با مراجعات مکرر از طریق بنیاد شهید و این مدیریت خواستار برقراری حقوق مستمری 

 گردیده اند.

 بنیاد شهید انقالب اسالمی مرکز اعالم داشته چون خانوادهء سرباز موصوف از زمرهء فرقه ضاله بهائیت می باشد -٣

نمیتوان وی را جزو شهداء محسوب و حقوق برای خانوادهء وی برقرار نمود که مراتب به ستاد کل نیروهای مسلح 

اعالم  ۷۴ /۶ /٢۰ -ن /  ۸ /۶٩ /۷۴ /١۰ /۸١منعکس مدیریت مستقل امور ایثارگران آن ستاد طی نامه شمارهء 

پرسنل از زمرهء شهداء نیستند بجهت استعانت از داشته در رسالهء علمیهء مقام معظم رهبری استفسار شده اینگونه 

دین مبین اسالم پرسنل بهائی از شمول شهداء خارج و برایشان فوت در راه انجام وظیفه محسوب و از طریق 

)ناخوانا( برای آنان حقوق برقرار گردد ضمنا یکبرگ فتوکپی نامه صادره از این مدیریت و یکبرگ فتوکپی نامه 

 ن. م. آجا بپیوست ارسال میگردد.واصله از ستاد کل 

برگ بپیوست ارسال میگردد. خواهشمند است مقرر  ۵۷با عنایت بمفاد باال سوابق نامبرده در یکفقره پرونده و  -۴

 فرمائید نتیجهء اقدامات انجام شده را به )نامفهوم( مربوطه و این مدیریت اعالم فرمایند. / /

 خوانا( منفردمدیر امور ایثارگران نزاجا سرهنگ )نا

 جهت آگاهی ۷۴ /۷ /۴ - ١۵١ /٣۷ /۷۰١ /۰٣ت. ر. سابوب بازگشت بنامه شمارهء/ -١گیرندگان: 

 جهت ۶۵ /۷ /٢۰الف  ١۶۶ /۷۰١ /۰٣ /١)آج ایثارگران( بازگشت بنامه شماره  حمزه ٢١ ت. ف. -٢            

 (مد کا وظیفه)آگاهی و پیگیری بعدی از طریق معاونت پرسنلی نزاجا 

خانواده محترم متوفی با توجه بمفاد باال در مورد برقراری حقوق مستمری و یا کمک )ناخوانا( به سازمان بیمه 

 بازنشستگی مراجعه نمایند.

 ١١نشانی: خ جمهوری خ گلشن خ شهید )ناخوانا( جنب بانک ملت پالک 

گمراهند. من گفتم به جای تسلیت و کنند و ها گروهی هستند که مثل گوسفند از محفل شان پیروی میبعد گفت این

بحث مفصل و توانید ما را آگاه کنید. بعد از دلجویی از ما این طرز برخورد صحیح نیست و اگر ما گمراهیم شما می

دهیم. اما حوزهٔ علمیه از ما شکایت کرده طوالنی از من عذرخواهی کردند و گفتند هر کاری از دستمان بیاید انجام می

ین را اعالمیه را چاپ کرده اید و اجازه دادید در کیهان چاپ شود و بعد از طرف دفتر امام به ما گفته است که چرا ا

 اند پروندهٔ این فرد باید بایگانی شود، در موردش سکوت اختیار شود.
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ته ما بهایی گوییم که ایشان در راه اسالم شهید شد. من گفتم که البچند روز بعد از ارتش آمدند و گفتند ما تبریک می

کنم این جنگ، جنگی دینی باشد و برادر من به خاطر اسالم به جبهه هستیم، اسالم را قبول داریم ولی اساسا فکر نمی

بریم ولی در ها نصیبی نمیرفته باشد. کشور ما مورد حمله واقع شده است. درست است که در این کشور ما از شادی

 ها کشته شد.بجنگد. اما دستور و قانون بود. رفت و مثل خیلی خواستهایش شریکیم. برادر من نمیرنج

 دادید؟ انجام هم دیگری های پیگیری آیا

دادند. قاضی آدم با ها حصر وراثت نمیبعد از شهادت ایشان ما به دنبال حصر وراثت رفتیم. آن زمان به بهایی

کشته شده است، آن وقت ما یک برگی را که  گفت ایشان سرباز بوده است و به خاطر ما و کشوروجدانی بود و می

کنیم. قاضی بعد از مراجعه های من گفت من از این قضیه ناراحتم و رسد، دریغ مینشان دهد ارث او به چه کسی می

کاغذی با مهر فوق محرمانه را نشانم داد با این مضمون که از دادن هر نوع پاسخ کتبی به اعضا فرقهٔ ظالهٔ بهایی 

 د زیرا هر پاسخ کتبی به معنای نوعی رسمیت دادن به ایشان است.اجتناب شو

 شدند؟ قائل هم بهایی شهدای برای بودند قائل شهدا خانوادهٔ  برای که امکاناتی آیا

هزار  ٢۰۰کردند بیمهٔ عمر بود که مبلغ آن ما البته برای احقاق حق اقدامات زیادی کردیم. یکی از کارهایی که می

شد. بنیاد شهید هم داد. بعد برای خانواده حقوق مستمری تعیین میزمان پول زیادی بود که بیمه می تومان بود که آن

دانستند ما بهایی هستیم گفتند جلسهٔ اول که نمی…. دادند وداد، سهمیهٔ شهدا برای دانشگاه میزمین و وام بالعوض می

توانستیم بکنیم چون پرونده ریق بنیاد شهید که هیچ کاری نمیهزار تومان جنس ببرید. از ط ١۰توانید به اندازهٔ شما می

کرد که تکلیف دادند. ما از طریق ارتش پیگیری کردیم. ارتش دائما از رهبری سوال میبایگانی شده بود و جواب نمی

ده اند، برقرار این افراد چیست. آخرین فتوایی که از رهبر گرفتند این بود که مستمری افراد بهایی که در جبهه کشته ش

 سال تالش مستمری برای مادرم برقرار شد. ١۰شود. بعد از آن مقطع باز هم تالش کردیم و بعد از 

 دارد؟ وجود شدند کشته جبهه در که بهاییانی تعداد از آماری

اطالعی  نفر کشته شده بودند و تعدادی هم اسیر بودند اما از آمار دقیق ١٢آن زمان تا جایی که من یادم است حدود 

 ندارم.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی  دای برخورهویسی از اصل سند است. اگر به نکت]متن باال رون

 ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید[

https://iranbahaipersecution.bic.org/

