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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[

 

 بازداشت گرفته از سایت:[ ]بر

 ۱۳۹۵شهریور  ۲۴]تاریخ:[ 

 

 به گزارش بازداشت نوه عزت هللا عاطفی شهروند بهایی به مناسبت سالگرد شهادت پدر بزرگش مینویسد:

سه سال پیش، دل نوشته ای را نگاشتم که هیچگاه منتشر نشد. در شبی که قرار بود فردایش خانه ی مصادره شده ای  

که در آن ساکن بودیم را تقدیم برادران بنیاد مستضعفان کنیم، دل نوشته ای را نگاشتم که اکنون در سالگرد شهادت  

بازنویسی می کنم. هر دوی این عزیزانم به همراه سه تن   پدربزرگم عزت هللا عاطفی و برادرش بهمن عاطفی آن را

و در بحبوحه ی رقابت برای پاسداری از انقالب و   ۱۳۶۰شهریور سال   ۱۹دیگر از هم شهری هایشان در تاریخ 

 .آرمان هایش توسط مردان خداجوی اسلحه به دست به شهادت رسیدند

ین خانه که شب ها میترسیدیم زیر ترک هایش بخوابیم فرو  سه سال قبل، در چنین روزی، مادرم گفت که فردا سقف ا

میریزد. آن هم با تیشه ی تیز نمایندگان مستضعفان بر روی زمین که حتما برای نجاست حاصل از سکونت چند بهائی 

 !در آن، فکری اندیشیده اند و به آن نیاز دارند

" به این طرف  ٨٨رتان ریختند فرو میریزد. از سال " به مادرم گفتم این هم مثل همان آوارهائی که سی سال پیش بر س

ترک هایش ضخیم تر و شکاف هایش بازتر شده بود. سی سال پیش هم تنها با شناسنامه ای در دست از خانه و کاشانه  

 .، یک شبه آن ها برداشتندتان به زور راهی شهر شدید و هر آنچه سال ها پیش کاشته و داشته بودید

وش کنیم؟ به صدای رگباری که بر تن برهنه ی پدربزرگ و برادرش نشست و قریه ای را لرزاند؟  مادرم به چه دل خ

 یا به تفنگی که بر شقیقه ات نشست و تهدیدتان کرد که صدای گریه و شیونتان در نیاید؟

 .آزادند نه از بند آنانبه آقا عزت و بهمن گفته بودند که شما آزادید. ولی هردوی آن ها می دانتستند که از اسارت تن 

در کدام ناکجا آباد تن های دو زندانی را لخت مادرزاد می کنند و به آن ها میگویند آزادید و آن ها را از پشت به  

 !رگبار می بندند؟

همان هایی که ترسیدند جنازه ی آن دو که روح و منششان آزاد ولی پوست و گوشت و استخوانشان در هم گره خورده 

  !ویل بدهند، تمام بیمشان از این بود که این دو پیکر نورانی ولی بی جان اسرائیل را مقدس کند؟بود را تح

 !اگر این دو بهائی جاسوس اسرائیل بودند پس این همه سال در ده و زمین کشاورزی چه میکردند؟

کشان کنند دقایقی سکوت  شنیدم که دایی برای به خاک سپردن پدر و عمویش در جائی که آن ها دستور داده بودند خا

کرده بود و سرباز به تحقیر گفته بود زودتر در پارچه بپیچشان و خاکشان کن و باید عزیزانش را دفن می کرد در  

قبری که عمق اش کم بود اما دست تیرخورده برادر پدربزرگم که خشک شده بود مانع می شد که جنازه متالشی شده 

مردان خداجو برای رفع این مشکل با لگد، دست خشک شده ی وی را شکستند و به کامال در جایگاه قرار بگیرد و آن 

 .زود در قبر جا دادند

 این را در مرام کدام انقالبی و در منش کدام سرزمین می توان یافت؟

 به چه باید دل خوش کرد؟ 

 به آنچه بر سر این مردم آمده است؟
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به اظهار شرمساری بازجوئی که جریان قتل پدربزرگم را برایش تعریف کردم و او سرش را مثال از روی خجالت و 

سال حکم برای یکی از عزیزترین رفقایم  ۱۲احساس مسئولیت به زیر انداخته بود دل خوش کنم؟ همان مردی که 

 .برای دیگری سال ۱۵و گرفت 

ن انقالبی بر سر و دنده های دیگر پدربزرگم بگویم که پیکر بی جانش فریبشان  از ریتم درد و خون پوتین های سربازا

 !داده بود که رهایش کنند؟

 ..نمیخوام آیه یأس و نا امیدی سر دهم

 ..اما اینجا هنوز مادر و نوزادش با هم به زندان می روند

 ..اینجا هنوز شهروندان با اسلحه و گلوله ترور می شوند

 ..به جرم ها و گناهان ناکرده، محکوم و راهی زندان می شونداینجا هنوز عده ای 

 ..اینجا هنوز معلم بر حلقه ی دار بوسه می زند

 اینجا هنوز ظلم پا برجاست 

 .و ما هنوز ایستاده ایم، امیدواریم و نفس می کشیم، با دشنه ی تلخی در گرده هایمان

 .وسیع، ایمان، ایقان و پایداریتپدر بزرگ نادیده ام، از خود شرمسارم و ستایشگر روح 

 .درود بر روح پاک تو و آن هائی که از صد هزار جان در گذشتند و به کوی جانان شتافتند

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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[
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