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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[

 

 ]روزنامه:[ شهروند

 ۱۹۹۴ژانویه  ۷ – ۱۳۷۲دی  ۱۷]تاریخ:[ جمعه 

 ۱۲۹]شماره:[ 

 ۴۱ – ۳۸]صفحه:[ 

 

 طلب بخشایش از هموطنان بهائی

 تورنتو –دکتر عزت هللا مصلی نژاد 

 یکی جهود و مسلمان نزاع می کردند

 چنانکه خنده گرفت از نزاع ایشانم

 به طیره گفت مسلمان گر این قبالۀ من

 درست نیست خدایا جهود میرانم

 جهود گفت به تورات می خورم سوگند

 تو مسلمانم که گر خالف کنم مثل

 از استاد سخن سعدی

راند ابوالعالء معری فیلسوف و شاعر قرن پنجم عرب در یکی از اشعار جاودانۀ خود از شهری بنام "الزقیه" سخن می

کرده است. که احتماال ً شهری مرزی بوده است که اندلس )اسپانیای امروزی( و دنیای اسالم را به یکدیگر وصل می

ز هر دو مذهب و فرهنگ مسیحیت و اسالم وجود داشته و هر دو بر حقانیت خود تاکید در این شهر عناصری ا

ین بزرگ بلکه تمام ادیان عالم بر حقانیت خود یقین و بر پوچ ران است که چرا نه تنها این دو داند. شاعر حیداشته

 بودن دیگر ادیان اصرار دارند...

ی شرعی، عرفی، فرهنگی و هنری فراوان برای ایجاد پرورش و ها... جای بسی تاسف است که علیرغم وجود زمینه

ترین حقوق حقۀ شکوفایی مدارای مذهبی، فرهنگی و قومی، تاریخ ما پر است از موارد آشکار تجاوز به ابتدائی

یک شود و خود انسانها به دالیل صرفاً اختالفات قومی، زبانی و مذهبی. البته این موضوع به جامعۀ ایرانی ختم نمی

 معضل بزرگ جهانی است...

های وحشتناکی که بر بهائیان ایران رفته است و من در رسیم به ستم، تبعیض و نامردمی... با توجه به این مقدمه می

جا بگویم که سرکوب تاریخی ام. همینکنم که خود جزئی از این ستم تاریخ بودهاینجا با شرمندگی تمام اعتراف می

ه به عنوان جزئی از ساختار سرکوبگرایانه نظام سیاسی، اجتماعی، فرهنگی جامعۀ ما عمل کرده بهائیان ایران هموار

 اند...ها بیش از دیگران طعم تلخ سرکوب و نامردمی را چشیدهاست... در این میانه اقلیت

: فرود فرزند سیاوش از جریره دختر اندازد... سرکوب بهائیان ایران مرا به یاد داستان فرود در شاهنامۀ فردوسی می

آورد و به امید نجات ایران از پیران ویسه است که به خونخواهی پدر لشکرگرانی علیه افراسیاب پادشاه توران گرد می

شود. لیکن ایرانیان سلطۀ توران و اینکه ایرانیان دستش را به گرمی بفشارند و سپاهش را تقویت کنند روانۀ ایران می
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کنند و در نهایت این جوان پاکباز را از دم تیغ آیند و او را مجبور به جنگ میدر کینه و ستیز در می با او از

 گذرانند.می

که نسبت به پدرم  –ام. استاد دوران کودکی من ام که از کودکی با بهائیان رابطۀ نزدیک داشتهمن در شهری متولد شده

ای نزدیک و دوستانه داشت. او یکی از جعفری با بهائیان شهر رابطه نیز سمت استادی داشت شادروان مشهدی اسداله

اش گفت و در محضر شریففیلسوفان عامی شهرستان جهرم بود که در داالن باغ خرما و لیمویش قصۀ زندگی می

گی خود؛ برم که در آن دوره از زندجستند. هرگز از یاد نمیمسلمانان و بهائیان بسیاری با روحیۀ برادری شرکت می

شنیدم. بر عکس به خوردم از آنان جز نیکی و سخن خوب راجع به مسلمانان چیزی نمیهرگاه در گروه بهائیان بر می

کرات از خواهران و برادران مسلمان خود سخن زشت، ناروا، تهمت و افترا نسبت به بهائیان شنیدم و این در حالی 

افتاد و در واقع همه با هم قوم و خویش و مسلمانان به کرات اتفاق میبود که الاقل در محلۀ ما ازدواج بین بهائیان 

شدند. امروز که سالها از ماجرا گذشته است من در نزد وجدان خود شرمسارم که تحت تاثیر جو ضدبهائی محسوب می

تاب و چندین ام، چند بار به در مغازۀ همسایۀ بهائی خود سنگ پرهای بهاییآن روز، علیرغم خوبی مکرر هم محلی

حتی به  –بار پیرمردی بهائی را آزار دادم و به مقدسات بهائیان توهین کردم. آری من بد کردم، ما بد کردیم. من 

نادانسته به عنوان بخشی از سیستم سرکوب عمل کردم. البته طی سالهای  –گناه عنوان یک کودک باصطالح بی

ه اشتباه خود پی بردم و در جبران این اعمال ناپسند کوشیدم، لیکن نوجوانی و جوانی با معاشرت بیشتر با بهائیان ب

 عمل اجتماعی انسان مثل اسید و باز نیست که یکدیگر را خنثی کنند.

ها پیوسته باشد. من از پستانهای بریدۀ زنان و مندانه موضوعی نیست که به گذشتهسرکوب بهائیان ایران سوگ

و تجاوز وحشیانه به کودکان بابی در جلو چشم مادرانشان در مازندران، زنجان، های از حدقه بیرون آمدۀ مردان چشم

مرداد اشاره کنم که فلسفی  ۲۸گویم و میل ندارم به روزهای بعد از کودتای ریز، کرمان و شیراز سخن نمییزد، نی

جو ضد بهائی در سرتاسر برای انحراف اذهان عمومی بهائیان را قومی گمراه خواند و دستور تخریب را داد و چنان 

گناه ایران بوجود آورد که آن سرش ناپیدا. من خود شاهد تجاوز به جان و مال و ناموس مردان و زنان و کودکان بی

ام. در شهر کوچک ما اوباش و اراذل محل کراراً روی قفل در خانه و دانش محل بودهبهائی به اشاره فالن آخوند بی

افتاد که دانستند. اتفاق میند و کتک زدن و حتی تجاوز به کودکان بهائی را ثواب میکرددکان بهائیان نجاست می

کرد، لیکن یکی دو روز بعد با کالنتری محل آنها را به علت شدت ضرب و جرح و یا قبح اعمالشان دستگیر می

ه جمعی و حتی در موارد شدند. بر عکس، هرگز ندیدم که بهائیان چه بطور فردی و چسفارش اکید مالی محل آزاد می

 استثنائی که در فالن ده در اکثریت مطلق قرار داشتند در پی آزار و اذیت مسلمانان برآیند.

 اجازه بدهید در همین جا شهادت بدهم که سرکوبگران بهائیان چه کسانی بودند:

، رحمان قمه کش، کل فتنه، قنبر الت، شفتعلی شیطون، شاخ مشتی، رجب بچه خور؛ عسکر دو دم، رمضون گاوکش

حاجی قلچماق و شعبون کله خر... همین افراد در دوران جمهوری اسالمی باندهای مخفی ترور را تشکیل دادند و 

گناه را به اتهام کمونیست، بهائی و مجاهد سر بریدند و فروشان دنیا دوست صدها جوان بی تحت رهبری دین

 نداختند...های اطراف شهر اجسدهاشان را در قنات

ها عاری دست بچههای محل و بزرگترهایی که در بیکاری و بیشد شعبون کله خر از بچه... اوایل ماه محرم که می

رسید، شعبون از جلو داد انداخت. دسته نزدیک خانۀ بهائیان که میزنی راه میرا از پشت بسته بودند دستۀ سینه

 کشید:می

)نه شعبون و نه اعضای دسته "بابی" و "بهائی" را از یکدیگر تشخیص « یهها بلندش کنین، خونۀ باببچه» -

 دادند.(نمی

خوردند. چند لحظه بعد نوحۀ ها میتر به سینهشد و هم دستها محکمبا اشاره شعبون هم صدای نوحه بلندتر می

 گردید.خریبی آغاز میشد به شعرهای رکیک دشنام آمیز علیه بهائیان. بعد هم عملیات تسیدالشهداء تبدیل می
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های شعبون کله خر بود: او دستۀ شهر ما جهرم در شب نهم ربیع االول هر سال شاهد یکی دیگر از شامورتی بازی

 شد...اش خود باصطالح عمر میانداخت و بخاطر پر طمطراق کردن هرچه بیشتر معرکهعمرکش راه می

شد. شعبون دستور حمله صادر ، عمر عمال ً فراموش میگذشت... دسته عمرکش از نزدیک خانۀ بهائیان که می

گذشت تکه گشت. اگر در آن لحظه مرد، زن، یا کودکی بهائی از آن نزدیکی میکرد، فحاشی و تخریب آغاز میمی

آمد که "عید عمرکش" بدون آنکه یکی دو قربانی از بهائیان بگیرد به پایان برسد. بزرگش گوشش بود. کمتر پیش می

سن و سالهایم متوجۀ این نکته نبودم که در جهرم ما حتی برای نمونه یک خانوادۀ ز من هم مثل بسیاری از هم آن رو

طلب  های عمرکش گرفتن زهرچشم از بهائیان صلحکرد و یکی از اهداف به راه انداختن دستهسنی مذهب زندگی نمی

 آزار بود...و بی

ام. امروز سالها از ماجرا گذشته های دوگانۀ باال بودهدو مورد جزو دستهام اعتراف کنم که من در یکی ... شرمنده

است، این اعمال جز شرمندگی و افسوس هیچ چیز برایم باقی نگذاشته است. در آن زمان در سنی بودم که نه از اسالم 

 دانستم و نه بهائیت...چیزی می

ائیان محلۀ ما با یکدیگر هیچگونه مشکلی نداشتند: در کمال ... باز هم از آن سالها برایتان بگویم که مسلمانان و به

کردند. لیکن این عناصر کوردل و متعصب بودند که اکثریت را صلح و صفا و آرامش با یکدیگر حشر و نشر می

دند: ساختند. آنها بهائیان شهر را بصورت سپر بال و بام کوتاه در آورده بوانداختند و جو را مسموم میبجان اقلیت می

برم شد. هرگز از یاد نمیحتی بالهای طبیعی مثل خشکسالی، سیل و آفت نباتی به وجود بهائیان در شهر نسبت داده می

های میراثی بکویند، بر محمد شبی که ماه گرفته بود و حاجی متعصب محلۀ ما همه را وادار کرد که با چوب بر دیگ

نند تا ماه باز شود. از این قبیل یکی دوتا نبودند: میرزای خمیری را و آلش صلوات بفرستند و بر باب و بهاء لعنت ک

کرد با فحش دادن به بهائیان شهر و توهین به مقدسات شد، سعی میآورم که هر زمان تنورش روشن نمیبخاطر می

برای دست های محل هیچ فرصتی را کرد که بچهخوانی زندگی میآنها آتش را روشن کند. در محلۀ ما گدای مرثیه

داد. ها مرتباً به بهائیان فحش میشد و در پاسخ این اذیتها اذیت میدادند. او مرتباً توسط بچهانداختن او از دست نمی

های از خانواده –از جمله خود من  –او معتقد بود که آزار دهندگانش همه "بچه بهائی" هستند در حالی که همۀ آنها 

 مسلمان بودند.

هایی که ذکر آنها گذشت حتی بصورت نمادی شرکت نکردم. در از کالس دوم دبیرستان من در دسته خوشبختانه بعد

ای بود بسیار مودب، افتاده و صمیمی. معروف بود که پدر سهیل یکی آن زمان یک همکالس داشتم بنام سهیل که بچه

از این موضوع آگاهی یافت، سعی کرد با خواه، به محض آنکه از رهبران محفل بهائی است. معلم فقه ما، آقای شریعت

خواه مردی بود میان سال، بد خلق روش مخصوص به خود، سهیل را به دین مبین اسالم مشرف گرداند. آقای شریعت

و بد دهن که بجای آنکه ما را به اسم صدا کند از القابی مانند "کره خر"، "گوساله"، "بزبچه"، "قاطر"، "االغ جان" 

 گفت:زد و مرتباً میها را کتک می. او گاهی به قصد کشت بچهکرداستفاده می

 «ام قاطرچی.سال معلمی شده ۲۵ای شده که بعد از عجب دوره» -

خواه در مورد سهیل روش معمول خود را رها کرد و با او ظاهراً از در مهربانی وارد شد. آقای دبیر آقای شریعت

بعیضی با مبانی فقه و فلسفۀ اسالمی آشنا سازد، تمام ساعت کالس فقه را هیچ ت بجای آنکه دانش آموزان خود را بی

ای شرح کرد. این کتاب بصورت شیرین و داستان گونهصرف خواندن کتابی بنام یادداشتهای کنیاز دالگورکی می

ین باب را داد که چگونه امپراطوری روس در زمان محمد شاه قاجار بخاطر تفرقه افکندن در بین امت مسلمان دمی

خواه هر از چند دقیقه خواندن اختراع کرده است )گوئی قبل از آن امت مسلمان خیلی بهم پیوسته بودند.( آقای شریعت

پرسید. سهیل هم که خطر را احساس کرده با کرد و مخصوصاً از سهیل سئواالتی در مورد متن میکتاب را قطع می

خواه نتوانست مچ سهیل را کرد. روزها گذشت و آقای شریعته بازگو میانگیز متن کتاب را برای دبیر فقدقتی شگفت

 بگیرد. شاید هم فکر کرده بود که توانسته سهیل را کم و بیش هدایت کند.
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دشمنی با معلم فقه باعث شد که تقریباً همۀ کالس نسبت به سهیل احساس مشترک پیدا کنند. من نیز به عنوان یکی از 

کنم که صمیمیت آن روز من فارغ از سهیل صمیمی شدم. امروز نزد همۀ شما اعتراف میدانش آموزان کالس با 

کردم که ای رنگ و لعاب تعصب مذهبی نبوده است. اگرچه با سهیل به بحث مذهبی ننشستم، لیکن در ته دل آرزو می

د. دریغ که آن زمان کاش سهیل هم مثل ما مسلمان بود تا هر نوع سدی در راه دوستی و یگانگی ما برداشته شو

تواند در توضیح و تشریح اصول اعتقادی خود بکوشد، لیکن بیمارگونه است اگر تمایل داشته دانستم که فرد مینمی

باشد که دیگران مذهب خود را به نفع گرویدن به آئین وی ترک کنند. ای کاش در آن روزها دفاع از شرافت انسانی 

 کاش امروز نیز بتوانم برای انسانها بخاطر آنچه که هستند ارزش قائل شوم...را در اولویت قرار داده بودم، ای 

 «هرچه بگذری سخن دوست خوشتر است.»... باز گردیم به قصۀ سهیل که از 

 رفتیم. در راه از او پرسیدم:یک روز با سهیل از مدرسه به خانه می

 «سهیل راس میگن که بابات بهائیه؟» -

 «آره!» -

 «دونی؟میاز کجا » -

 «خونه که با مناجات مسلمونا فرق داره.شه و یه جور مناجات میاز اینجا که سحرها بلند می» -

 مکثی کردم و ادامه دادم:

 «سهیل تو خودت چطور: بهائی هستی یا مسلمون؟» -

 سهیل بعد از یک مکث طوالنی جواب داد:

 «ندارم. باید حسابی فکر کنم.ای هم ده. عجلهام برای این چیزا قد نمیمن هنوز سن» -

 روز بعد معلم فقه پس از زنگ آخر مرا در مدرسه نگه داشت و به استنطاق کشید:

 «گفتید؟دیروز تورو در حال برگشتن از مدرسه با سهیل گرم صحبت دیدم. راس بگو چه می» -

ام سهیل را به شرح دادم که چگونه سعی کرده خواهمن که اندکی جا خورده بودم با آب و تاب برای آقای شریعت

مذهب حقۀ شیعۀ جعفری هدایت کنم. دبیر فقه که به وجد درآمده بود، برای اولین بار مرا مشمول عنایت قرار داد و 

 گفت:

 «آفرین فرزند صالح! خوب بگو که او چه گفت؟» -

 «آقا گفت که باید فکر کنه.» -

 ابروها را درهم کشید و با فریاد گفت: آقای شریعت چین بر پیشانی افکند و

 «کنه. او باید همه جا با ایمانش جلو بره.بهش بگو کره خر آدم مومن که فکر نمی» -

سن و سال به قدمگاه برویم.  هم هایدر آن زمان یکی از تفریحات ما این بود که روزهای تعطیل با خانواده یا بچه

گفتند آتشکده بوده و از زمان زرتشتیان بجای ای ساخته شده بود و میقدمگاه یک ساختمان باستانی بود که بر سر تپه

 مانده است. در پائین تپه آب انباری قرار داشت که معروف بود از بناهای شاه عباس اول است...

کار شهر متری آب انبار شاه عباسی آر امگاهی قرار داشت که پاتوق قماربازان کهنه ... در پائین تپه به فاصلۀ دویست

نامیدند. من در عالم نوجوانی کنجکاو شدم که بدانم در زیر طاق کدامین قدیس یا بود. این آرامگاه را طاق "ننۀ آگاه" می

ا شدم جواب سرباال شنیدم. لیکن از قهرمان ملی در خواب ناز ابدی فرو رفته است. از هر کس دربارۀ موضوع جوی

های شرارت آنجا که خصلت دوران نوجوانی است از پای ننشستم و عاقبت دریافتم که وجود طاق یکی دیگر از داستان

بار تبعیض علیه جامعۀ بهائی است: آقای آگاه یکی از مدافعین پرشور حقوق ملت بخصوص تهیدستان و پابرهنگان 
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کند بنام "چاره مردم" که در آن ای در جهرم منتشر میتا قبل از کودتا روزنامه ۱۳۳۰دهه شهر است. او در اوایل 

کند. قشریون و متعصبان شهر که همواره به اشراف و فئودالهای شهر را افشاء کرده و از عدالت اجتماعی دفاع می

اند از هر فرصتی برای عمل کردهعنوان چماق دست اربابان زمیندار و مالکین گردن کلفت باغهای خرما و مرکبات 

جانبه زحمتکشان شهر دستشان  کنند. لیکن بخاطر پشتیبانی همهاش فروگذار نمیاعتبار کردن آقای آگاه و روزنامهبی

کنند و شمرند، علم و کتل بلند میکند، آنها فرصت را غنیمت میرسد. زمانی که مادر آقای آگاه فوت میبه جایی نمی

 کنند زیرا که بزعم آنان او رگ و ریشۀ بهائی دارد.قبرستان مسلمانان جلوگیری می از دفن او در

تجربگی از شنیدن این داستان یکه خوردم. متاسفانه آقای آگاه سالها بود که از جهرم رفته بود و با وجود نوجوانی و بی

هیچ دغدغۀ نان و بهائیان شهر، بی آور بود که چرا در حالیکه مسلماهیچکس به او دسترسی نداشت. برای من تعجب

توانند در یک قبرستان در همزیستی بسر برند؟ آیا از نظر ما خاطری با یکدیگر حشر و نشر دارند، مردگانشان نمی

 ترند؟ این پرسش را با هر کس در میان گذاشتم جوابی نشنیدم.تر و مقدسمسلمانان مردگان از زندگان محترم

مان مهمان بودیم. ناگهان صدای در کوب بلند شد. از باال های تابستان که در خانۀ خاله بزرگآید یکی از شبیادم می

گفتند یکی از سران بهائیت است. پسر خالۀ شرور مان بود که مینگاه کردیم: آقای حیدری همسایۀ دیوار به دیوار خاله

ها پائین رفت و خود را در پستوی خانه پنهان پله و کله خراب من با دیدن آقای حیدری فرار را برقرار اختیار کرد، از

ام با عزت و احترام هرچه تمامتر آقای حیدری را وارد خانه کرد. او را به باالی پشت بام ساخت. شوهر خاله

راهنمائی کرد و در صدر مجلس نشاند. خاله جان بالفاصله چای و شربت را آماده ساخت و در یک سینی خوش نقش 

نوازی خجالت زده شده بود یک ساعتی  جلو آقای حیدری گذاشت. آقای حیدری که از این همه میهمان و نگار قدیمی

نشست و فقط در لحظۀ آخر بود که با لحنی دوستانه و التماس آمیز از پدر خانه تقاضا کرد که فرزند ارشد خود را 

های همسایه برای کتک زدن به ک بچهبخاطر توهین به مقدسات مذهبی بهائیت، سنگ زدن به در خانه وی و تحری

کودکان وی تبیه کند. شوهر خالۀ مومن مسجد رو و خشکه مقدس حقیر ظاهراً از این فجایع یکه خورد و قول داد که 

فرزندش را درست و حسابی تنبیه کند. آقای حیدری با رضایت خاطر خداحافظی کرد و خانه را ترک گفت. هنوز گرد 

نکرده بود که شوهر خالۀ بنده بلند شد و سینی و استکان و نعلبکی و لیوان را به پائین برد و پای آقای حیدری فروکش 

با آب کثیف حوض آنها را سه بار آب کشید. با این عمل معلوم است که پسر خالۀ حقیر بالفاصله خود را به پشت بام 

که من با سکوتی  –سم این ریاکاری را شود. راستی شما هم ارساند و بجای تنبیه از طرف پدر تشویق نیز میمی

 گذارید؟چه می –دهشتزا شاهد آن بودم 

 دنباله دارد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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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