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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[

 

 زیتون سایت خبری تحلیلی ]برگرفته از سایت:[

 ۱۳۹۵اردیبهشت  ۲۹ ]تاریخ:[

 

 !هابترسید شما از این آقا 

 احسان مهرابی

های مکسر در زبان فارسی مانند  افوس«، روستایی در اصفهان ،به لهجه خاص ساکنانش مشهور بود و اینکه جمع»

 گفتند،خواستند کسی را به خانه شان دعوت کنند میها«. وقتی هم میگفتند »شهیدبردند و می»شهدا« را به کار نمی

دیگر شهرت خاص این روستا که اینک شهر شده اما وجود بهائیانی بود که در سالهای ابتدایی   »بریمتون خونَه«.

 .انقالب اعدام شده و یا مجبور به ترک روستا شده بودند

ها و شهرهای اطراف اما تصوری درباره آئین بهایی نداشتند و سرنوشت این بهائیان برای آنان شبیه اکثر مردم روستا

اند« و  گفتند که نیروهای سپاه پاسداران این بهائیان را زنده، زنده »در آهک دفن کرده افسانه شده بود. برخی می به 

 .«کردندهایشان را عوض میهایی خاص روشنایی ها را خاموش و »زن گفتند آنان در مراسم ای دیگر می عده

افسانه وار از بهائیت نقش بسته بود. آن دسته از بهائیان این در ذهن کودکانی به سن و سال من تنها تصویری مبهم و 

 .روستا که زنده مانده بودند به اصفهان مهاجرت کردند، تا شاید در شهری بزرگ کمتر در چشم باشند و زندگی کنند

ز بهائیان، کردند. شهرکی که تعدادی اها بعد در شهرکی در نجف آباد به نام ویال شهر زندگی میخانواده من هم سال 

تعدادی از مهاجران جنگ ایران و عراق از استان خوزستان مشهور به »جنگ زدگان« و تعدادی از نیروهای لشکر 

 .نجف اشرف سپاه پاسداران در آن سکونت داشتند ۸

نجف اشرف هم در کوهی پشت این شهرک قرار داشت. پس از مدتی نیروهای سپاه  ۸یکی از پادگانهای لشکر 

  کردند. روشی که درهای بهائیان را نشانه گذاری  ر اندیشه شناسایی بهائیان این شهرک افتادند و خانه پاسداران د 

نجف اشرف   ۸شد. نیروهای لشکر هایی که درباره رفتار حکومت هیتلر با یهودیان در آلمان ساخته شده، دیده میفیلم

قبرستان بهائیان را چندین بار تخریب کردند تا تنها  شدبا تانکهایی که روزگاری در جنگ با عراق به کار گرفته می 

 .تلی از خاک، از آن باقی بماند

وقتی که برخی از بهائیان، امیدوار به پیگیری حقوقشان به نمایندگان  مجلس ششم ایستگاه بعدی مواجهه با بهائیان بود.

ها  کرد که یکی از بهائیان که سالمی از جمله رضا یوسفیان، نماینده شیراز، روایت این مجلس مراجعه می کردند.

ترین بخش ماجرا این بود که این  معلمی اخراج شده بود، به او مراجعه کرده بود. برای رضا یوسفیان تلخ  پیش از کار

بهایی روی مدارکش نوشته بود »ایران برای همه ایرانیان«. شعار مشهور حزب جبهه مشارکت که حداقل شهروندان  

بخش جالب   دید.رضا یوسفیان البته خود را در پیگیری وضعیت این بهایی ناتوان می به نکرده بودند.بهایی آن را تجر

کنند. پاسخ آن بهایی ماجرا برای او هم این بود که از آن بهایی پرسیده بود، چرا بهائیان به اصطالح رایج »تقیه« نمی

 .گوئید ما اصولگرا هستیمکنید و میمی هم این بود که آیا شما که اصالح طلب هستید مثال »تقیه«

بسیاری از مردم ایران که تجربه ای از زندگی با بهائیان  ۸۸ها به انتخابات ریاست جمهوری سال پس از اعتراض 

ها شنیدند و خواندند. وقتی که دادگاه اعترافات بازداشت  ها از صدا و سیما و دیگر رسانه نداشتند، نام این آئین را بار 

 .ز عاشورا پخش شد شدگان رو
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دو ماهی پس از روز عاشورا وقتی که بازداشت شدم، بازجوی شب اول که مشهور به مهدوی و »سرتیم« نهضت 

 .گفتآزادی در وزارت اطالعات بود، برای به گفته خود »منحرف« نشان دادن جنبش سبز از نقش بهائیان درآن می 

با دستور یکی از مقامات ارشد وزارت اطالعات مشهور به ها روز انفرادی، وقتی که دریک نیمه شب پس از ده

زندان اوین منتقل شدیم.   ۲۴۰»حاج محراب«، من و تعدادی از زندانیان از سلول انفرادی به اتاقهای عمومی در بند 

 .زندانی اتاق عمومی، بیدار بودند. یکیشان پرسید از روز عاشورا چه خبر ۴دو نفر از 

نهایت  های علنی و اعترافات یکی از بهائیان. او درباره اعترافات آن بهایی پرسید و دردادگاه ها را گفتم از جملهخبر

اند حق گفت که آن بهایی من بودم. پس از آن یادآوری کرد که بهایی بودن او یک راز است و بازجویان به او گفته 

گفت که پرستاری بوده که در زمان جنگ ایران و  میندارد به دیگران بگوید، بهایی است. در روزهای بعد از مادرش 

 .عراق در استان خوزستان باقی مانده و فرار نکرده است

داد و به همین دلیل در بین  تر نشان میاش اما خیلی جوان ساله. چهره  ۳۵یا   ۳۴نامش پیام فنائیان بود و در آن زمان 

ای عمومی دیگری که به آن منتقل شدم نیز زندانیان از  زندانیان به »بنجامین باتن« مشهور شده بود. در اتاقه

ها بر اساس آئین خود روزهایی را روزه  گفتند. از جمله اینکه آن های جالبشان از زندگی با زندانیان بهایی میتجربه

بودند، عجیب های رسمی درباره »فاسد« بودن بهائیان شنیده ها از رسانه گرفتند و این رفتار برای زندانیانی که سالمی

 .بود

سلولی کنار سلول سران زندانی جامعه بهایی بودم، زندانیان اجازه   ،۱۲۳زندان اوین مدتی که در سلول  ۲۰۹بند  در

داشتند برخی لوازم مانند بیسکویت ساقه طالیی، خرما و ماست را سفارش دهند و پولش را بپردازند تا مسئول خرید 

کردندو برای برخی زندانیان میزان خرید با  د به آزادی سریع داشتند کمتر خرید میبرایشان بیاورد. زندانیانی که امی

ها برابر دیگر زندانیان بود چرا که به قول  میزان ماندن در زندان نسبت مستقیم داشت. خرید زندانیان بهایی اما ده 

 .ن شده بودها دو سال بود زندانی بودند و زندان تبدیل به محل زندگیشانگهبانان زندان آن 

  ۲۰۹حسین مرعشی، پسرعموی عفت مرعشی، همسر اکبر هاشمی رفسنجانی، هم به جمع زندانیان بند  ۸۹نوروز 

برد، حسین مرعشی در کنار  ها میزندان اوین پیوست.روزی در ونی که زندانیان را برای مالقات با خانواده

. آن دو را به یکدیگر معرفی کردم و به شوخی خطاب  از مسئوالن زندانی جامعه بهایی، نشست الدین خانجانی،جمال

به مرعشی گفتم که آقای خانجانی از اقوام جهانبخش خانجانی،عضو حزب کارگزاران و مدیر کل روابط عمومی 

شان گفت  وزارت کشور در دولت محمد خاتمی. مرعشی و خانجانی در راه گپی زدند و خانجانی از وضعیت پرونده

اند و دوربینهای صدا و سیما قبل از هایشان را به عنوان شاهد به دادگاه آوردهدادگاه بازجو و اینکه در جلسات

 .اندها نیز دادگاه را ترک کردهبرگزاری دادگاه آماده ضبط همه اتفاقات بوده و آن

این   ۹د. در اتاق زندان اوین زندانیان سیاسی فرصت بیشتری برای آشنایی با زندانیان بهایی داشتن  ۳۵۰در بند عمومی 

بند زندانیانی چون حسن یونسی، پسر علی یونسی، وزیر اطالعات دولت محمد خاتمی، با آرتین غضنفری از زندانیان  

بهایی هم بند بودند. گاهی آرتین غضنفری با حسن یونسی که سالها پیش از وکالت در حوزه علمیه درس خوانده بود  

گفتند که آرتین قصد جذب یونسی به تشکیالت بهایی را ندانیان به شوخی می زد که دیگر زها گپ میدر یکی از تخت

 .دارد

های شاخص اصالح طلب از جمله حسین مرعشی، محسن میردامادی، ، چهره۷یعنی اتاق  ۹در اتاق کناری اتاق 

های ابتدایی تعجب زاده، و ابوالفضل قدیانی زندانی بودند. برخی از زندانبانان و مسئوالن بند در ماهمحسن امین

کردند که سران اصالح طلب که همگی به اصطالح مقید به » شعائر اسالمی « بودند روابط گرمی با زندانیان می

 .سما نورانی داشتند بهایی از جمله پیمان کشفی و

»آقا بترسید شما از  بود،شوخی زندانیان با زندانیان بهایی هم یک جمله از آیت هللا خمینی بود که درباره بهائیان گفته 

 .«هااند اینها؛ یک جانورهایىاین

ترکیه ایستگاه یکی مانده به آخر بود. تجربه ایرانیان پناهنده در ترکیه از زندگی در کنار بهائیان اما به شیرینی تجربه 

تر از شرایط عید سختشد. شاید شرایط تبزندانیان سیاسی نبود و در کنار اخبار خوب گاهی اخبار بدی هم شنیده می

 .دادزندان بود و برخی بهائیان را به رفتار دیگری سوق می
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برلین اما آخرین ایستگاه بود. جایی که سپهر عاطفی را دیدم و داستان زندگیش را شنیدم. داستانی که من را به سی و  

اعدام شده بود و تجربه مواجهه من با بهائیان چند سال قبل بازگرداند. سپهر نوه یکی از بهائیانی بود که در »افوس« 

 .کردرا از »افوس« تا برلین زنده می

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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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