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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[

 

 آسو ]برگرفته از سایت:[ 

 ١٣٩٧اسفند   ١]تاریخ:[ 

 

 راحمدیو بو رازیش انیبرادر، برابر« تا حمله به بهائ ،یوهمن: از شعار »بهائ دونیفر

  یشاهد انقالب بودند، در روزها ایانقالب کردند  رانیدر ا شیسال پ ۴۰که  یروشنفکران و مردم ،یاسیس فعاالن

انقالب داشتند؟ و اکنون پس از گذشت چهار دهه،    نیبه ا ییدهایو ام میچه ب کردند؟یانقالب کجا بودند و چه م یروزیپ

 نند؟ی بیانقالب م نیا جیرا چقدر منطبق بر نتا  شانی آن روزها یدهایو ام میب

 یتی وگو روا. حاصل هر گفتمیاوگو کردهو شاهدان انقالب گفت ونیاز انقالب یسؤاالت با شمار نیپاسخ ا افتنی یبرا

آن را در   یامدهایو پ  ١٣۵٧انقالب  یروزیپر شور و التهاب پ یتجربه از انقالب است که روزها کی یبه مثابه

 .کشدیم ریمختلف به تصو یمذهبو  یقوم ،یاسیس یهاگروه ن یو در ب رانیمختلف ا یشهرها

 جیاش از انقالب و نتاوگو با آسو تجربهدر دانشگاه کپنهاگ، در گفت رانیکهن ا انیها و ادوهمن، استاد زبان  دونیفر

 :کندیم تیروا گونهن یآن را ا

  ١٣۵٧ زییخارج شدم و بعد هم به دانمارک رفتم. اما پا رانیدر انگلستان از ا لیتحص  یبرا ١٣٣۸سال   لیاز اوا بنده

که قرار بود   یو انقالب بود که سفر جانیکشور دچار ه یرفته بودم و در آن مدت به قدر رانیخانواده به ا دارید یبرا

و به اصرار پدر و مادرم که   رانیبه ا ینیخم یقبل از آمدن آقا روز. سرانجام هم دو دیدو هفته باشد، سه ماه طول کش

  یهااز صحنه  یاریمن هم شاهد بس نیهم ینگران بودند بعدها نتوانم از کشور خارج شوم، به دانمارک برگشتم. برا

 .دمیدیم کیها بود را از نزدکه در آن  یرییمردم و شور تغ جانیدانشگاه بود و ه کیانقالب بودم. منزل ما نزد

شان گرفته بودند، شاهد بودم که مردم دو پالکارد در دست نگی تیم کیداشتم، در  یادیز یدهایو ام میروزها من ب آن

  نی. ام«یما با تو کار ندار ینوشته شده بود »برادر بهائ یگریبرادر، برابر« و در د ، ینوشته شده بود »بهائ یک یدر 

  یمال کیساواک  دیبه دستور و تهد رازیش هیکه در سعد دیرسی م رجالب بود. البته در همان زمان خب یلیمن خ یبرا

نفر کشته شدند و  نیوجود آمد که چنددر آنجا به  یافاجعه کیکرده بود و  کیتحر انیبهائ هیمردم را عل یساواک

 .آتش زدند یرا غارت کردند و حت انیبهائ یهاخانه

  تیو ضد اقل یانقالب، ضد بهائ  نینشان دهند ا کهنیا  یساواک اتفاق افتاد، برا کیدر زمان شاه و به تحر هانیا تمام

. در همان زمان  کردیتوجه نم زهایچ نیدر آن گرماگرم انقالب به ا یخوب کس ی. ولداست یاست و از حاال عالئمش پ

را گرفتند و آنها فرار کردند و به اصفهان رفتند. تمام  شان را هم آواره کردند و امالک  یراحمدیبو  یهایبود که بهائ

رخ داده در نقض  عیام و وقاآورده «یبهائ نییصدوشصت سال مبارزه با آرا من در کتابم به نام »  هان یشرح حال ا

 .امبعد از آن ثبت کرده یهاآخر انقالب و سال  یروزها نیانقالب و قبل از رفتن شاه تا هم  لیرا از اوا انیحقوق بهائ

که  دانستمیها رخداد داشتم و مسال  ن یاز آنچه در ا ی نیب شیپ  کیبه انقالب،  یمنته ی واقع، من در همان روزها در

  ریکه با دوستان غ ییهاتوجه نداشت. در صحبت نیبه ا کسچیکار بدتر خواهد شد. اما ه د،یایآخوند سر کار ب یوقت

 تواندیکه آخوند نم گفتندیو م دندیخندیآنها به من م ی. ولشدیموضوع بارها مطرح م نیداشتم هم رانیدر ا یائبه

. اما متأسفانه معلوم شد که آنها میریگی بعدش ما خودمان اوضاع را در دست م ند،یایب هانیا دیمملکت اداره کند، بگذار

 .اشتباه کرده بودند

https://iranbahaipersecution.bic.org/
https://www.aasoo.org/fa/articles/1893


 

IRANBAHAIPERSECUTION.BIC.ORG 

نه   ،ینه مسلمان، نه سن ،ینه بهائ رانیاز آحاد ملت ا کی چینه تنها بنده، بلکه ه وجهچیکه به ه طورشدنیهم ا تینها در

  یگروه کوچک مالها ک ی. در واقع، جز دیند شیانقالب را منطبق با آمال و آرزوها نی ا کسچیه ،یو نه زرتشت عهیش

  یهیطرفدار حکومت بودند، انتظارات بق یو مال یخاطر منافع اقتصادا بهی ینیکه از لحاظ اعتقادات د یبانفوذ و افراد

 .هرگز برآورده نشد رانیمردم ا

که از دشت تهران بلند شد، کنار پنجره نشسته بودم، به  مایهواپ شدم،ی که از تهران خارج م ی، وقت١٣۵٧بهمن  در

ام را هرگز  وطن گریشد و د طورن ی. واقعاً هم همدید ینخواه گریات را که دوطن خاک نیخودم گفتم، خوب نگاه کن ا

چگونه به  دانمیخارج شوم و نم خواهمیهستم، م رانیدر ا دمیدیمانقالب بارها خواب  یها بعد در بحبوحه. سال دمیند

چگونه به  میبگو رند،یام، و اگر پاسدارها من را بگ رفته ران یبه ا یابا چه گذرنامه  دمیپرسی ام. از خودم مرفته  رانیا

تکرار شد و متأسفانه به خودم  میخواب بارها و بارها برا نی. ادمیپریام؛ و با وحشت از خواب مکشور وارد شده

است که من   یرانیاست و آن ا  زیمن در ذهنم و روحم عز یکه برا یوطن ندارم، مگر آن یوطن گریقبوالندم که د

 .شناسمیاش رامو مردم اشخیاش، تارفرهنگ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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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