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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[

 

 ایران وایر ]برگرفته از سایت:[

 ۱۳۹۳شهریور  ۱۳]تاریخ:[ 

 

 گو با فریدون وهمنومتن کامل گفت

 آیدا قجر  

تاریخ ایران دارد. بابیان پس از ترور نافرجام ناصرالدین شاه زیر فشار حکومتی قرار گفتند  سرکوب بهاییان ریشه در 

علی نوری ملقب به  محمد باب، بنیان گذار دین بابی، به دستور امیرکبیر تیرباران شد. پس از آن میرزا حسینو سیدعلی 

 بعید شد. بهاءهللا، که آیین بهایی را در ایران بنیان گذاشت، به شهر بغداد ت

دانست، بهاییان را طرد کرده و  ی ایران زیر نفوذ روحانیت و طبق تعلیمات اسالم که محمد را آخرین پیامبر میجامعه

 توان در اقشار مذهبی جامعه مشاهده کرد. دانستند. روایتی که همچنان هم می معتقدان به اسالم نیز آنها را نجس می

کرد، سرکوب بهاییان ایران هرچه روحانیت قدرت بیشتری پیدا می ها بربا روی کار آمدن دو سلسله حکومت پهلوی

و در دست گرفتن حکومت توسط روحانیان این فشار فزونی  ۱۳57گرفت. اما پس از پیروزی انقالب نیز شدت می

 های آغازین حکومت جمهوری اسالمی تعدادی از بهاییان بازداشت، محاکمه و اعدام شدند. پیدا کرد در سال 

ها بیش از ، هفت تن از اعضای محفل محلی شهر همدان بازداشت شدند. آن ۱۳57سال پس از پیروزی انقالب  وتنها د

یک سال در زندان بودند تا آن که یک روز صبح اجسادشان مقابل بیمارستانی در این شهر توسط مردم شناسایی شد و 

روایتی که در   .شکنجه قرار گرفته و جان باخته بودندهایشان از این امر اطالع پیدا کردند هر هفت نفر مورد خانواده

 تاریخ مهجور ماند. 

در گفت و گو با فریدون وهمن، ایران شناس، دین شناس و استاد زبان شناسی به تاریخ آیین بهایی در شهر همدان  

ها چه بود؟ چرا  ت آن نفر به این بدین شکل کشته شدند؟ اتهاما 7پرداختیم. آیین بهایی چطور به همدان رسید؟ چرا این  

گرفت و از چه زمانی آغاز  ی سرکوب بهاییان در ایران از چه نشأت میها نسبت داده شد؟ ریشه چنین اتهاماتی به آن

 شد؟ 

 وایر پاسخ داده است: های ایران خوانید، به سوال گویی که آن را می وفریدون وهمن در گفت

بهاییان همدان داشته باشیم، این آیین از چه زمانی و به چه طریقی به همدان راه یافت  اگر بخواهیم نگاهی تاریخی به  -

 و چه عواملی در گسترش آن دخیل بود؟

ی بهایی همدان ابتدا باید به ساختار اجتماعی و دینی این شهر اشاره کنم. شهر همدان برای برداشت درستی از جامعه 

گاه مهم یهودیان به نام استرمردخای در این  نشین ایران بوده و زیارتهودیاز زمان شاهان هخامنشی یکی از مراکز ی

شهر قرار دارد. نه تنها یهودیان ایران بلکه یهودیان دیگر کشورها نیز در سابق برای زیارت به آن جا روی  

  ۱00شاید از  گویند این شهر روزگاری ده هزار خانواده یهودی داشته ولی جمعیت یهودی آن اکنونآوردند. میمی

 خانواده نیز کمتر است زیرا پس از انقالب اسالمی، گروه گروه یهودیان از ایران گریختند.

که راه تجارتی ایران با بصره باز شد، همدان و اراک که در مسیر این راه بودند به صورت دو شهر   ۱865در سال  

ای مسلمان و یهودی از دیگر شهرها به آنجا روی  هی زیادی از خانودهی تجارتی در آمدند. در این زمان عدهعمده

مند شوند. در زمان قاجاریه اگر چه یهودیان از تعصبات آوردند تا از امکانات تجارت با غرب که فراهم شده بود، بهره
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کا و آزار هم میهنان مسلمان در امان نبودند اما روی هم رفته زندگانی مسالمت آمیزی داشتتند که مساله تجارت و ات

 کرد.این دو جامعه به یکدیگر به این تفاهم کمک می

دو طبیب یهودی در همدان به آیین بهایی گرویدند. به تدریج با ورود جمع فراوانی از یهودیان به   ۱878در سال  

  تبار بودند، قوت گرفت. این امر البته مخصوص همدان نبود. دری بهایی همدان، آن جامعه که اغلب مسلمان جامعه

گر ران، اراک، گلپایگان و کاشان نیز تعداد زیادی یهودیان به آیین جدید روی آوردند. آبراهام بروئر یک پژوهشته

نویسد که یک  داند. او میهزاران و شاید ده هزار نفر می ۱۹۳0یهودی تعداد بهاییان یهودی تبار را در اواسط دهه 

 .رسید بهایی شده بودندهزار نفر می  8چهارم یهودیان همدان که تعدادشان به 

های شما، شمار ی اقدامات و فعالیت بهاییان در شهر همدان برایمان بگویید. با توجه به این که طبق صحبتاز پیشینه -

 های فرهنگی یا سیاسی برایشان مهیا بود؟ باالیی از یهودیان و مسلمانان به این آیین گرویده بودند، آیا امکان فعالیت

ای فعال و پویا شدند. شریک تجارتی تبار و بهائیان یهودی تبار در هم جوش خوردند و تبدیل به جامعه بهائیان مسلمان

های  های مختلط امری رایج و عادی شد. یهودی تباران عضو تشکیالت محلی شدند و در فعالیتهم بودند و ازدواج 

ی  مدرسه  ۱۹۱0ی تایید و در سال رانهی پسمدرسه  ۱۹07فرهنگی جامعه سهم بزرگی ایفا کردند. آنها در سال  

ی موهبت را ایجاد کردند و این دو مدرسه به سرعت به دو کانون فرهنگی در شهر همدان تبدیل شد. در  دخترانه

پرانتز باید بگویم که در همان سالها در دیگر شهرها و حتی در دهات ایران نیز مدارس بهایی برپا شد. تعداد آنها به  

نه و پسرانه رسید که همگی به طور نسبی از سطح باالی تحصیالت و تعلیم و تربیت برخوردار مدرسه دخترا 60

ای بزرگ و معتبر بود. ی عمومی وجود نداشت، مدارس بهایی همدان دارای کتابخانهبودند. در شهری که یک کتابخانه

ی از برنامه بود. باز باید اضافه کنم  های فرانسه و انگلیسی بخششد و آموزش زباندر این مدارس موسیقی تدریس می

ی رسمی شد ولی سوای دنبال کردن برنامهی وزارت معارف آن زمان اداره میکه این مدارس عموما بر طبق برنامه

. باز باید تاکید کنم در این مدارس که  کردندهای بیشتری که نام بردم نیز شرکت میآموزان در کالس کشوری، دانش

گونه کردند و هیچهای غیر بهایی نیز تحصیل میگرفت، فرزندان خانوادهسی ادارات معارف قرار می مرتبا مورد بازر

 شد.تعلیمات مذهبی بهایی به شاگردان ارایه داده نمی 

اما چندین سال پیش از سقوط رضا شاه، او این مدارس را چه در شهر همدان و چه در دیگر شهرها تعطیل کرد. از   -

های نخست روی کار آمدن وی، با او مشکل داشتند. اقدامات رضا شاه با  و رضا شاه از همان سال طرفی روحانیون 

خوانی نداشت و به مخالفت با وی برخاسته بودند. از طرفی رضا شاه نیز با آنها برخورد  اصول مذهبی روحانیون هم 

نیون بود. چرا رضاخان تصمیم به سرکوب ی مثبتی در کارنامه وی نزد روحاکرد اما فشار و سرکوب بهاییان نقطهمی

 بهاییان گرفت؟

به دستور رضا شاه پهلوی تعطیل شد. شاید در نظر اول عجیب بیاید که  ۱۹۳4بله تمامی مدارس بهایی ایران در سال 

کرد چرا این مدارس را که از  رضا شاه اصالح طلب و طرف دار مدرنیته که خود مدرسه و دانشگاه تاسیس می

لوب برخوردار بود، تعطیل کرد. سبب آن بود که رضا شاه برای قبوالندن قانون رفع حجاب نیاز به شهرتی مط

دادند. او بهترین طریق مقبولیت یافتن پشتیبانی روحانیون داشت که همواره او و اصالحاتش را مورد انتقاد قرار می

ی  نه این که چرا در روز غیرتعطیل یک مدرسهنزد روحانیون مسلمان را در مبارزه با بهاییان تشخیص داد و به بها

اند، دستور داد همگی مدارس بهایی را در سراسر ایران برچینند. در  بهایی را به خاطر تعطیالت بهایی تعطیل کرده

گونه بود که آرامش گونه پیش آمد. مدارس بهایی همدان نیز هم زمان با دیگر شهرها تعطیل شد. اینهمدان هم به همین 

ی شهرها ماموران پلیس مراکز بهایی را بستند و  که بهاییان در زمان رضا شاه داشتند نیز برهم خورد و در همه نسبی

 بهاییان را از ادارات دولتی بیرون ریختند.

دانید؟ آیا محمدرضا پهلوی نیز برای به دست اقدامات محمدرضا شاه در قبال بهاییان را نیز مشمول چنین شرایطی می-

 یشتر دل روحانیت، بهاییان را سرکوب کرد؟آوردن ب

پس از ورود ارتش متفقین به ایران در جنگ جهانی دوم و تبعید رضا شاه از ایران، محمدرضا شاه که بنابر تواریخ 

کرد، به مالیان روی آورد. به آنها که های بزرگ نبود و برای خود مشروعیتی احساس نمیموجود مورد قبول قدرت

های تبعیدی با سالم و صلوات و در میان قربانی  هللامول انضباط و قوانین بودند، آزادی کامل داد. آیتتا آن زمان مش

گاو و گوسفند به ایران بازگشتند و بالفاصله خواهان جدایی مدارس دخترانه و پسرانه، تدریس شرعیات در مدارس  
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های تبلیغات اسالمی و مجامع دینی تشکیل انجمن ها موافقت کردندی این درخواست های ضعیف وقت با همهشدند دولت

شد و نشریات دینی رو به فزونی گذاشت. بساط بهایی آزاری در شهرها و روستاها گسترده شد و مبارزه با بهاییان و 

ی یکی از کرد نمونهدیگراندیشان افزونی گرفت. ترور احمد کسروی، روشن فکر دینی که طریقت جدیدی را تبلیغ می

 ات افراطیون مسلمان در آن دوران بود. اقدام

گاه به پای آنچه که پس از انقالب بر سر بهاییان آوردند های دولتی در زمان محمدرضا شاه هیچ گیریاگر چه سخت 

ی روز مرغ عروسی و عزا بودند و در هر مورد، یا  های پیچیده و مزوّرانهرسید، با این حال بهاییان در سیاستنمی

پرداختند. این مبارزات با برد مقاصد خود به آزار و سرکوب و حتی کشتار آنان میدها، برای پیشدولت یا آخون

  ی دست روس یا انگلیس و در سالهای قبل از انقالب،تبلیغات گمراه کنند نیز همراه بود که بهاییان را ملحد، ساخته 

اییان را که پیرو یک نهضت دینی تجددخواه  جاسوس صهیونیسم معرفی کردند و به طور کلی در چشم مردم ایران، به

 ای که نوکر بیگانگان است، معرفی کردند.بومی بودند، بیگانه

ی نظام بهائی هستند، در زمان حکومت محمدرضا پهلوی شایع شده بود که تعداد بسیاری از وزراء یا افراد عالی رتبه

ی بهاییان ل ایجاد چنین شایعاتی چه بود؟ آیا تاثیری بر جامعهی بهایی بودن او مثال آورد. دلیتوان از هویدا و شایعهمی

 گذاشت؟می

ی خود نیاز به تکنو کراتهای تحصیل کرده های بلند پروازانهمحمدرضا شاه برای رفع نیازهای کشور و اجرای برنامه 

هایی ها بودند که نامو کراتهای باال رسیدند. گروهی از این تکننیز داشت و طبعا تعدادی انگشت شمار بهائیان به پست

ی آنها بهایی بود. با آن که بر همه روشن بود که بهایی بودن ارثی نیست و لزوما  مشابه نام بهاییان داشتند یا خانواده

ی بهایی نباید بهایی باشد، باز هم مالیان با نام بردن از گروه بزرگی از وزرای دوران شاه شایع فرزند یک خانواده

 های آن بودند.ی مشکالت و بدبختیهاییان در دوران شاه همه کاره کشور و مسوول همهکردند که ب

وزیران معروف دوره شاه یکی توانند به وزرات برسند. از نخستمطابق قانون اساسی ایران افراد غیرمسلمان نمی

ه بیشتر عمر را در ماموریت امیرعباس هویدا بود که اجدادش بهایی بودند ولی پدر و مادر او بهایی نبودند. او ک

دانست. بعد از انقالب فریدون هویدا برادر او  وجه خود را بهایی نمیوزارت امور خارجه در اروپا گذرانده بود به هیچ 

ای گفت که اولین بار در شانزده سالگی نام بهایی را از دوستی که هم شاگردی او بود شنید. دیگر وزرای در مصاحبه 

مثل مهندس روحانی وزیر کشاورزی، مهندس تسلیمی وزیر صنایع یا شخصی به نام ثابتی عضو  معروف به بهاییت 

 ایشان بهایی بود.بلند پایه ساواک نیز نظیر هویدا نه بهایی بودند و نه خانواده 

کردن   آلوداما این دالیل هیچ موجب نشد که مخالفین بهاییان از این موضوع سوء استفاده نکنند و سرانجام برای گل 

موضوع و راندن شاه از قدرت، بر طبل بهایی بودن شاه، فرح و مادر فرح و وزرای شاه نکوبند. بدین ترتیب نفرتی  

که در جامعه نسبت به بهاییان وجود داشت به شاه و وزیرانش تسری داده شد و نفرتی که از شاه و دستگاه ساواک او 

 د.ی بهایی شگیر جامعهبین مردم بود، نکبتش دامن

کنیم، بهاییان به دلیل عقاید و باورهای مذهبی خود همواره با فشار حاکمان مواجه بودند. آیا این  به تاریخ که نگاه می -

 ریزی هم پیش رفت؟ فشارها هرگز سازمان یافته شد یا با برنامه

بوجود آورد که هدفش مبارزه با  شاه توسط یک مالی مشهدی به نام آقای حلبی، سازمانی مخفی و سری بنام حجتیه را 

مند بود، بزرگترین ضربات بهاییان بود. این سازمان که بر اساس اسناد منتشر شده از حمایت و پشتیبانی ساواک بهره

ی مبارزه های منظم با تعالیم بهایی و نحوهدفاع بهایی وارد کرد. اعضای این جامعه در کالس ی باز و بیرا به جامعه 

شدند و برخی وظیفه داشتند که با حضور در جلسات بهایی خود را بهایی نامیده و از درون نفوذ کنند. میبا آن تربیت 

بدین ترتیب حجتیه توانست اطالعات وسیع و دقیقی از جامعه بهایی فراهم آورد و اغلب بهاییان را شناسایی کند و 

فرصت طالیی را انقالب اسالمی در اختیار افراد   برای وارد آوردن ضربه نهایی به جامعه منتظر فرصت بنشیند. این

ی بهایی طرح شده  ی دقیقی برای نابودی جامعهحجتیه قرار داد. تمام شواهد حاکی از آن است که از زمان شاه برنامه

بود. حجتیه از خود کمیته و زندان و اسلحه داشتند و از آخرین روزهای حکومت شاه حمالت خود را آغاز کردند.  

مبری  ی اعضای محافل روحانی هر شهر موجبات ارعاب جامعه وین بود که با دستگیری و زندان و شکنجههدف ا

ی امور  محافل بهایی شوراهای محلی هستند که در هر شهر برای اداره -کردن دسته جمعی بهاییان را فراهم سازند.

آسا بود و به زندان و  ت گسترده فراگیر و برقاین حمال –شود. بهاییان آن شهر و به انتخاب بهاییان بومی تشکیل می
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ها وقایع ی همدان یکی از ده ساله تا پیرمرد هشتاد ساله انجامید. واقعه  ۱7کشته شدن بیش از دویست بهایی از دختر  

 آورد.ها به بار می شد. و فاجعهمشابه بود که در تمامی شهرهای بزرگ ایران تکرار می 

 اعضای محفل روحانی همدان چه بود؟ ماجرای بازداشت  -

ها دستگیر شدند و مورد بازجویی قرار گرفتند. بازپرسان بر این  از نه نفر اعضای محفل روحانی همدان، هفت تن آن 

گونه دلیل و ها جاسوس هستند وچون نه در منازل آنان و نه در دفاتر محفل محل هیچ باور خود راسخ بودند که این 

گفتند که چیزی برای نیافتند، به ارعاب و فشار و تهدید پرداختند. وقتی بهاییان با صداقت کامل میمدرکی بر این امر 

یک از ها خواستند که توبه کنند و به اسالم برگردند. طبعا هیچاند، از آن اعتراف ندارند چون کار خالفی انجام نداده 

ن امر در هیچ شهری اتفاق نیفتاد و بهاییان محکم و راسخ  ایشان حاضر نشد که دروغ بگوید و ایمانش را پنهان کند. ای

های  های دروغین به شکنجهها و گرفتن اعتراف بر سر ایمان و اعتقاد خود ایستادند. اما بازپرسان برای شکستن آن 

هفت بهایی عضو محفل روحانی همدان را تیرباران کردند.   ۱۳60خرداد  24آور روی آوردند. سرانجام روز وحشت

ها  های بهاییان را نیمه شبان و مخفیانه در محلی گمنام زیر خاک کنند. وقتی خانوادهن زمان رسم نبود که جنازهآ

 های فجیعی روبه رو شدند.های عزیزان خود را تحویل گرفتند با صحنهجنازه

تش گذاشته و تمام بدنش با سرنیزه ران و پاهای طرازهللا خزین را سوراخ کرده بودند. انگشتر سهراب حبیبی را در آ

های حسین خاندل را بریده بودند و شکمش پاره شده بود. کمر دکتر نعیمی را را با حلقه انگشتر سوزانده بودند. انگشت

شکسته بودند. ران دکتر وفایی را بریده بودند. کتف سهیل حبیبی خرد شده بود. تنها کسی که شکنجه نشده بود، حسین 

العمل منفی  ثار گلوله بر بدنش بود. کشتن دسته جمعی این بیگناهان در شهر همدان با عکسمطلق بود که بیشترین آ

مردم روبه رو شد زیرا این بهاییان به خاطر شغل خود با مسلمانان در تماس و داد و ستد بودند و همگی به درستی 

نفر از مردم همدان از بهایی و  دادند. در تشییع جنازه این هفت تن صدها اخالق و پاکی صفات آن ها گواهی می

غیربهایی شرکت کرده بودند. مخصوصا چند طبیب که در میان اعضای محفل بودند در شهر از شهرت و محبوبیت  

 گران بر مردم بسیار گران آمد. فراوان برخوردار بودند و اقدام وحشیانه شکنجه

های بهاییان، جاسوسی بوده است. در دست نوشتههایتان اشاره کردید که یکی از اتهامات رایج به شما در صحبت -

آقای حسین مطلق نیز به وارد شدن چنین اتهامی در دادگاه اشاره شده است. دادگاه برای اثبات مدعای خود به سندهای  

مربوط به ارسال پول از ایران به اسراییل به امضای آقای مطلق استناد کرده بود. آقای مطلق در دادگاه توضیح داده  

این   شود. بهاییان چطور به فلسطین رسیدند وآوری و ارسال میود که این مبالغ برای محافل بهاییان در اسراییل جمعب

 آید؟ برای امور روزمره و زندگی؟مبالغ ارسالی در آنجا به چه کار می

یا ناخواسته در  طلبد، مرکز جهانی بهایی خواسته به خاطر وقایع تاریخی که ورود به جزییاتش وقت و زمان می

اسراییل امروزی واقع شده است. این اسراییل امروزی تا قبل از جنگ جهانی اول سرزمینی تحت مالکیت عثمانی  

تکه شد و قسمت فلسطین تحت قیمومت انگلستان و بخش لبنان و سوریه تحت بود. عثمانی بعد از جنگ جهانی اول تکه 

های متمادی کوشش ود تا بعد از جنگ جهانی دوم که به خاطر سالقیمومت فرانسه قرار گرفت. این موضوع باقی ب

ی فلسطین حضور داشتند.  های یهودیان، کشور اسراییل تشکیل شد. اما بهاییان از اواسط قرن هیجدهم در منطقه

 حضورشان هم در آنجا به میل و اختیار ایشان نبود بلکه در زمان ناصرالدین شاه میرزا حسینعلی نوری ملقب به

بهاییان تعدادشان در بغداد ازدیاد یافت دولت ایران حضور   بهاءهللا را ابتدا به عراق فرستادند. پس از چندی که بابیان/

گاه شیعیان و محل آمد و رفت هزاران ایرانی در سال بود صالح ندانست و با اصرار  آنان را در محلی که زیارت 

بهاییان را به دورتر از مرزهای ایران تبعید کنند. سرانجام بهاییان را  فراوان از دولت عثمانی تقاضا کرد که بابیان/ 

ی عکا فرستادند که یک قلعه  ابتدا به استانبول سپس به ادرنه و سرانجام پس از پنج سال به زندان قلعه  ۱86۳در سال  

و سندش در   –ر شده  نظامی متروکه و زندان جانیان و افراد خطرناک بود. در حکمی که از سوی سلطان عثمانی صاد

به حاکم عکا دستور داده شده که از مالقات و آمیزش و حتی گفت و گوی این   –آرشیو رسمی عثمانی موجود است 

گروه با دیگر مردم جلوگیری کند. این گروه سالیان دراز زندگانی سخت و پر مشقتی را داشتند. هنگامی که کشور  

گذشت. در آن هنگام نه از صهیونیسم خبری بود و نه از دولت  میاسرائیل تشکیل شد، نیم قرن از حضور آنها 

اسراییل. بهاءهللا در همان عکا درگذشت و جانشین و فرزندش عبدالبهاء پس از انقالب و پیروزی ترکان جوان و عزل  

آزاد   سلطان عثمانی در واقع پس از چهل سال در زندان همراه با همگی زندانیان سیاسی و عقیدتی از زندان عکا
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شدند. وی پس از سفری سه ساله به اروپا و امریکا که برای تبلیغ آیین بهایی انجام گرفت، به حیفا که نزدیکی شهر  

 (. ۱۹۱2سالگی در همانجا وفات یافت )  77عکاست بازگشت و در سن 

افت. از جمله جسد باب  ها و اماکن بهایی در عکا و حیفا توسعه ی در زمان عبدالبهاء و پس از آزادی او از زندان زمین

( او پس از شصت سال که اینجا و آنجا پنهان بود به حیفا رسید و در  ۱850که در ایران تیرباران شده بودند. )تبریز 

ها و آثاری که از لحاظ تاریخ بهایی با  ی باب و نگهداری و حفظ خانهآنجا به خاک سپرده شد. طبعا ساختمان مقبره

رفتند. دارد. با وسعت یافتن جامعه بهایی بسیاری بهاییان برای زیارت به عکا و حیفا میارزش است نیاز به مخارجی 

های اطراف مقبره باب در حیفا و مقبره بهاءهللا در عکا مستلزم ساختن تسهیالت ومسافرخانه برای ایشان واحداث باغ

اسراییل هاییان ایران. این پول برای دولت شد، از جمله بمخارجی بود. این مخارج توسط بهاییان سراسر دنیا تامین می

 شد.فرستاده نمی

سال از عمر جمهوری اسالمی می گذرد و غارت تمام   ۳5تهمت زدن خیلی آسان است، ولی با این که نزدیک به 

ی جاسوسی آمریکا، ستاد ارتش و خانه  2دسترسی انقالبیون مسلمان به اسناد ساواک و رکن  ی بهایی واسناد جامعه

 اند.ها یا دولت اسراییل را نشان دهد، پیدا نکردهی یک سند که بتواند ارتباط بهاییان با صهیونیستحت

طور که در پیش گفتم آنها این اتهام را زدند که بتوانند از آن طریق شاه را متهم و او را سرنگون کنند بعد همان

کردند / پس ز ترسش غریو شکل دیو می خودشان هم باورشان شد که راست است. به قول سنایی خود به خود

 کردند.می

ای نیست. واتیکان از پول ی تازهشمارند، مسالهفرستادن پول به مناطقی که مردم از لحاظ دینی مقدس و محترم می

ها و آنچه که تجار و مردم  ها و اماکن متبرکه عراق از پول تمام مردم دنیا ثروتمند شد و مقدار از مخارج مسلمان 

دهد. هنوز که  گیرد، جاسوس که به مرکز جاسوسی پول نمی. جاسوس پول میشودکنند. تامین میرانی پرداخت میای

 کنند. کوبند و شرم هم نمیهنوز است پس از سی سال و چند سال بر همین طبل تهی می

ن مساله در روایت تاریخ دلیل عدم توجه به آنچه در همدان برای بهاییان رخ داد، چه بود؟ چطور ای کنیدفکر می -

 مهجور ماند؟ 

ای که به جامعه شد، بهاییان را دچار بهت و ناباوری کرد، که مگر ممکن است حمالت برق آسا فراگیر و غیر منتظره

کرد های آزادی و حکومت قانون که آقای خمینی در تبعید اروپا مطرح میدر این قرن و این دوران و با آن همه وعده 

اند و هیچ گفت و گویی  ها مثال از افرادی دارم که صبح به مالقات همسرشان در زندان رفته رخ دهد. ده چنین جنایاتی

از محاکمه یا مجازات نبوده و روز دیگر از زندان به آنان تلفن شده که بیایید لوازم همسرتان را تحویل بگیرید چرا که  

ی وقایع برای جامعه بهایی مهم بود حتی آتش زدن  . همهدیشب اعدام شد. کشته از بس که فزون است کفن نتوان کرد

زن و مرد روستایی جوانی در دهکده نوک. اهمیتی که واقعه شیراز یافت بخاطر ابعاد بسیار وسیع آن بود. بیست و 

چند نفر را در مدت بیست و چهار ساعت تیرباران کردند شامل مثال دختر هفده ساله و پدر او . پسری و مادرش. در  

این میان ده دختر دانشجوی نوجوان بودند که هیچ یک از آنان جز بهایی بودن گناهی نداشتند. اغلب آنان نیز شکنجه 

تر بود. هرگاه کسی بخواهد آنچه از انقالب اسالمی تا امروز بر سر بهاییان ایران آمده شده بودند و این خیلی دردناک 

 همدان فراموش نشده و نخواهد شد.  شود. البته واقعهها مجلد کتاب میبنویسد ده

صدر اتفاق افتاد. با توجه به این که  های بهاییان همدان در زمان ریاست جمهوری ابوالحسن بنیبازداشت و دادگاه

های بهاییان  اش در کودکی نیز با خانوادههای دوران کودکیی هم بازیصدر خود اهل همدان بود و طبق گفتهبنی

 ته، آیا به نظر شما او توانست اقداماتی برای بهاییان انجام دهد؟ارتباط نزدیکی داش

صدر در محیط متشنج بعد از انقالب و در مملکتی که در حال جنگ بود سپری شد. دوران ریاست جمهوری آقای بنی

رداختند.  خواستند از همان ابتدا به کارشکنی در کار او پمالیان با نفوذی که هیچ شریک غیر روحانی در قدرت نمی

ای فرمانده کل قوا هم شده بود. او از سویی با مشکالت روز افزون جنگ روبه رو بود واز سوی  صدر در دوره بنی

شد هم دریع نکردند  دیگر با کارشکنی شدید مالها که حتی از انجام کارهایی به سود عراق و به ضرر ایران تمام می

توانست کاری دادند مشکل میکاربری نبود و حتی اگر مالها هم اجازه می  صدر آدمکه بتوانند او را از بین ببرند. بنی

ای در برابر این پرسش که چرا در زمان او این همه قتل و سرکوب بهاییان صورت انجام دهد. خود او در مصاحبه 

صدر  بنی شد.تر از آن چه بود میداری از بهاییان بکنم وضعم خرابخواستم اندک طرفگرفت گفت اگر من می
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که امروز زیر نظر  اختیاری نداشت و موضوع مبارزه با بهاییان دست آقای خمینی و اطرافیان ایشان بود، کما این

 ای و دستگاه والیت فقیه است.آقای خامنه 

 هللا خمینی انجام شد؟یعنی کشتار بهاییان به دستور مستقیم آیت -

پذیر نبود.  سکوت توام با رضای آقای خمینی همراه بود. جز آن این کارها امکانکار را حجتیه آغاز کرد که با تایید یا 

صدر در همان مصاحبه که به آن اشاره کردم گفت که یک بار هم موضوع بهاییان را در شورای انقالب  آقای بنی

 مطرح کرده ولی کسی به حرف او گوش نداده است.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی   دای برخورباال رونویسی از اصل سند است. اگر به نکته]متن 

 ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید[
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