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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[

 

 بی بی سی:[ از سایت برگرفته]

 ۱۳۹۲مهر  ۲]تاریخ:[ 

 

 هانصیب از شادیها، بیبهاییان و جنگ هشت ساله؛ شریک رنج

 ، روزنامه نگارسپهر عاطفی

 هشت سال به طول انجامید. جنگ هشت سالهسرآغاز فصلی تلخ در تاریخ ایران است. فصلی که  ۱۳۵۹شهریور  ۳۱

ایران و عراق که تلفات و مصائب آن با وجود گذشت بیش از بیست سال از پایانش هنوز به پایان نرسیده و شاید برای 

 گاه به پایان نرسد.بعضی هیچ

هایی اما در میان هیاهوی رسانهاند. ها بسیاری از وجوه گوناگون به قربانیان، بانیان و عامالن پرداختهدر تمام این سال

هایی به اند، جای خالی اقلیتباختگانش را تقدیس کردهکه قرائت رسمی جمهوری اسالمی را که همیشه جنگ و جان

خورد که به دالیل گوناگون جنگیدن، کشته و اسیر شدنشان در هیچ مستند، سلایر، فیلم و کتابی منعکس نشده چشم می

 است.

های مختلفی همراه بوده است. ها و تهدیدبهاییان، در ایران پس از انقالب همواره با تبعیض روزمرهبرای مثال زندگی 

های داخلی و خارجی توان نتیجه گرفت در مقاطعی که حاکمیت درگیر بحراناخیر می ساله ۳۴ اما با نگاهی به تجربه

 فته است.بوده است، به میزان معناداری فشار بر بهاییان نیز افزایش یا

 وضعیت بهاییان در دوران جنگ

های مختلف انقالبی آشکار شود، پیروان آیین که اختالفات میان گروههای ابتدایی بعد از انقالب اسالمی قبل از آنسال

ـ یک ماه پیش از  ۱۳۵۹مرداد  ۳۰گرفتند. برای مثال در های مختلف مورد آزار و اذیت قرار میبهایی با بهانه

بهاییان ایران ربوده شده و دیگر هیچ خبری از سرنوشت آنها وجود  جامعه یازده تن از مسئوالن اداره -شروع جنگ 

 ندارد.

جنگ هشت ساله فرصت طالیی به دست »گوید:فریدون وهمن مولف کتاب صد و شصت سال مبارزه با آیین بهایی می

را که از آغاز انقالب شروع شده بود ادامه دهند. در این  مخالفان آیین بهائی داد تا آزار و اعدام و تیرباران بهائیان

قانونی توجیه پذیر بود، بهائی آزاری که جای خود داشت. در تمام دوران جنگ با صدام هر نوع بی دوران به بهانه

 «رفت باشد.جنگ هیچ مرجعی نبود که بتواند پاسخگوی رنج و بیدادی که بر هم میهنان بهائی می

شدگان و سال دوران جنگ با اشاره به این که آمار دقیقی از تعداد کشته ۸با آمار کشته شدگان بهایی در او در رابطه 

در دوران ریاست جمهوری آقای بنی صدر و نخست وزیری محمدعلی »دهد:اسرای بهایی در جنگ نیست، ادامه می

در  -نفر  ۱۲هللا باهنر ریاست جمهوری محمدعلی رجائی و نخست وزیری آیت دوران یک ماهه -نفر  ۵۶رجائی 

ای و نخست هللا خامنهدر دوران ریاست جمهوری آیت -نفر  ۵هللا مهدوی کنی ماهه نخست وزیری آیتدوران یک

اعدام قرار گرفتند و تاکنون هیچ  ها وها مورد وحشیانه ترین شکنجهنفر در زندان ۱۱۹وزیری میرحسین موسوی 

 .«مرجعی پاسخگوی این همه ظلم و بیداد نبوده است.

ها عالوه بر اعدام و تحت تعقیب قرار گرفتن پیروان آیین بهایی در این دوران، بهاییان از ادارات دولتی و دانشگاه

 وع قلمداد شدند.ها نامشرشدند، ازدواج بهایی غیرقانونی شناخته شد و کودکان آن« سازیپاک»
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 بهاییان و جنگ

، سربازان بهایی با بیان چنین جمالتی خواهان آن بودند که «خواهیم اسلحه به دست بگیریمما بنابر اعتقاداتمان نمی»

 های خدماتی یا غیر نظامی جبهه خدمت کنند.در بخش

گوید او به العابدین عالیی برادرش میای داشت. زیناش چنین خواستهرضا عالیی، شهروند بهایی نیز از فرماندهغالم

 «درست است که مخالف جنگ هستیم اما شاید اگر بفهمند که بهایی هستم مرا به خط مقدم نبرند.»اش گفته بود:خانوده

ولی درست برعکس شد. وقتی فهمیدند بهایی است گفتند باید به جبهه بروی، آن هم خط »دهد:آقای عالیی ادامه می

اه پس از اعزام به خط مقدم و در شرایطی که به تازگی وارد بیست سالگی شده بود بر اثر اصابت م ۴وی « مقدم.

 خمپاره کشته شد.

 ۲۸ماه از  ۲۵به سربازی رفته و  ۱۳۶۵رو نشد. بهمن که در تیرماه این درخواست البته همیشه با جواب منفی روبه

توانم بگویم با من رفتار خوبی در مجموع می»گوید: را در مناطق جنگی گذرانده است می« خدمتش»ماه دوران 

 «ام برآورده شود. ولی برخوردها همه جا یکسان نبود.داشتند و پذیرفتند که به صورتی خدمت کنم که خواسته

 خبریاسرای بهایی، تشویش و بی

چند روز  ۵۹هریور ش ۱۷ماه بعد یعنی روز  ۶گیرد به سربازی برود. ساله بود تصمیم می ۱۹جمشید هنگامی که 

در مرز ایران و عراق منتقل شده بود با « خان لیلی»مانده به شروع رسمی جنگ و در حالی که به تازگی به پاسگاه 

 شود.سال بعد و پس از پایان جنگ آزاد می ۱۰آید. او عراق به اسارت نیروهای عراقی در می حمله

ه بهایی هستم اما بعد از اسارت کسی از بهایی بودنم سوال نکرد های سربازی نوشته بودم کدر فرم»گوید: جمشید می

سال اسارت هیچ اطالعی از وضعیت ایران  ۱۰در طول »دهد:و نیروهای عراقی هم کاری نداشتند. او ادامه می

ها فرستادیم نزدیک به یک سال در راه بود و توسط عراقی ها و ایرانی هایی هم که برای خانواده مینداشتم. نامه

 «شد.سانسور می

نفر  ۱۰۰تا  ۷۰بین »شد. « مذهبی»و « اللهیحزب»بعد از آمدن اسرای جدید « آسایشگاه»کند که جو او اشاره می

شد بیشتر جا نداشت. دو نفر سانتیمتر می ۴۰یک موزاییک و نیم که حدود  در هر آسایشگاه بودیم و هر کس به اندازه

ها گرفتار شدند. بعد از این شرایط برای ها قصد فرار از آسایشگاه داشتند زیر سیم خاردارکه به تحریک حزب اللهی

شد را بستند. به طوری که شب بزرگ که در دو طرف بود و به بیرون باز می کل اسرا دشوارتر شد. دو سری پنجره

ها را باز کردند. این مشکالتی بود که باعث آن ما یکی شده بود و بعد از یک یا دو سال یک طرف از آن و روز برای

ها بایستد، کاری خواست جلوی آنها را نداشت و اگر کسی میگروهی از ایرانیان بودند. کسی هم یارای مقابله با آن

 «توانست با کسی حرف بزند.گاه نمیکردند که در اسارتمی

توانست سر می« بهایی بودن»اسرا یکسان بود. اما برای جمشید در چنین جوی  این شرایطی بود که البته برای همه

 های بزرگتری نیز باشد.منشا تبعیض

کردم شناخت. من هم سعی میجا مرا نمیکسی آن»ای بر اسرای بهایی و غیرمسلمان چطور گذشته است؟ چنین تجربه

های عراقی دوستی ها و سربازها کاری داشتم و نه با نگهباناللهیحاشیه باشم. نه با حزبم و بیحالتی میانه را بگیر

 «کردم.می

دادم. مواقع نماز ام را مخفیانه انجام میها. فرایض یومیهها و هم از عراقیترسیدم. هم از ایرانیمی»دهد: او ادامه می

خواندم. گاهی که مسئول نظافت آسایشگاه بودم، وقتی همه بیرون را میایستادم و نماز خودم جماعت من آخر صف می

 «خواندم.نشستم و برای خودم نماز و دعا میای میشدم، گوشهرفتند و تنها میمی

 ها، اسرا و شهدای غیرخودیتبعیض

کرد و مسئول  وی را بایگانی گوید که پس از کشته شدن برادرش، بنیاد شهید پروندهزین العابدین عالیی می

 نامید.« گمراه»و « ضاله فرقه»پاسخگویی، بهاییان را 

 » .ایم زیرا معلوم نیست وی شهید شده باشد و شاید خودکشی کرده باشداش را بایگانی کردهگفتند پرونده»
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را آگاه  توانید مامن گفتم به جای تسلیت و دلجویی از ما این طرز برخورد صحیح نیست و اگر ما گمراهیم شما می»

 «دهیم.کنید. بعد از بحث مفصل و طوالنی از من عذرخواهی کردند و گفتند هر کاری از دستمان بیاید انجام می

هایی که فرزند یا همسرشان را از دست داده بودند برابر ها با دیگر خانوادهآن گوید که شرایطآقای عالیی در ادامه می

 ه توانستند برای احقاق حقوق خود تالش کردند.اش تا جایی ک نبود اما او و خانواده

های مکرر من گفت که از جریان پیش آمده ناراحت است. و در جریان دادگاه حصر وراثت، قاضی بعد از مراجعه»

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

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

توانستیم بکنیم چون پرونده بایگانی شده بود و جواب از طریق بنیاد شهید که هیچکاری نمی»دهد: او ادامه می

 «دادند. ما از طریق ارتش پیگیری کردیم.نمی

چیست. آخرین فتوایی که از رهبر گرفتند این بود که کرد که تکلیف این افراد ارتش دائما از رهبری سوال می

 «اند، برقرار شود.مستمری افراد بهایی که در جبهه کشته شده

 سال پیگیری، مستمری مادرش برقرار شد. ۱۰گوید که سرانجام پس از آقای عالیی می

ون مذهب داشت. در فرم نوشتم جا ستما تحت پوشش ستاد آزادگان بودیم. فرم آن»گوید:جمشید نیز در این رابطه می

که بهایی هستم. مسئول ستاد ما فرد منصفی بود. گفت از ستاد مرکزی اعالم کردند افراد غیر مسلمان را از لیست 

 «اند، من کاری ندارم.ها را ببندید ولی چون کتبا چیزی به من ندادهحذف کنید و پرونده

توانی مستقیم ها به وی گفتند اگر در فرم بنویسی مسلمان میشد و بعدها کمتر گوید که به مرور حمایتاو در ادامه می

 ای دولتی استخدام شوی.به دانشگاه بروی و در اداره

به طور کلی کسانی که با حکومت همسو بودند به نان و نوایی رسیدند اما کسانی که همسو نبودند »گوید:جمشید می

 «ها زیاد بود.ها و تبعیض مشکالت زیادی داشتند و تفاوت

های ها و گرایشگروه تبعیض در میان بازماندگان شهدا و اسرای جنگ البته محدود به پیروان آیین بهایی نبود. همه

نامید، جنگ میان حق و باطل هللا خمینی میشدند یا این جنگ را آن طور که آیت« مجبور»دیگری نیز که به جنگیدن 

 ایران و عراق بودند. ساله ۸دانستند، قربانیان جنگ نمی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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[
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