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بهائيان ايول :روحيۀ مثبت و سازنده

ژنو ۵ -ژوئيه ٢٠١٠
پيرو تخريب خانههای بهائيان در روستای ايول در ايران – که هفته پيش گزارش شد – داستان ديگری نيز بايد روايت
شود :داستان روستاييانی که در برابر بیعدالتیهايی که همسايگان بهائیشان مجبور به تحملش شدهاند ،با آنها همدردی
کردهاند.
اين داستان در عين حال بيانگر شجاعت بهائيان و تعهد آنها به خير و رفاه جامعه است .تعهدى که به آنها كمک مىكند
تا بر اين آزار طوالنی غلبه کنند و فعاالنه در توسعۀ اجتماعی و اقتصادی روستای خود شركت كنند.
خدمت و آزار
ايول روستای کوچکی در استان مازندران است که در روزگار قديم اقامتگاه تابستانی دامداران مناطق اطراف بوده
است .بيش از  ١۶٠سال است كه بهائيان در ايول حضور داشتهاند .در حقيقت ،از اولين روزها پس از تأسيس آئين
بهائی در ايران در نيمۀ قرن نوزدهم ميالدی ،بهائيان حدود نيمی از کل جمعيت روستا را تشکيل دادهاند .در تمام اين
مدت ،بهائيان در کنار همسايگان مسلمان خود با سازش و هماهنگی نسبی زندگی کردهاند.
اما متأسفانه عناصری غير محلى و به شدت بهائی-ستيز گهگاه خواستهاند مردم محل را عليه بهائيان برانگيزند که
نتيجهاش آزار متناوب بهائيان ،از تهديد به مرگ گرفته تا شكلهاى ماليمتر آزار بوده است.
نمونه اش واقعهاى در سال  ١۹۴١است كه گروههايی از خارج از روستا ساکنان محل را عليه بهائيان برانگيختند و
جان آنها به خطر افتاد .بهائيان دستگير شدند ،به شدت مورد ضرب و شتم و اخاذى قرار گرفتند و خانهها و
دارايیهايشان به غارت رفت و سرانجام ،به روستايی در فاصلۀ هفت کيلومتری ايول تبعيد شدند .وقتی چند ماه بعد
اوضاع آرام شد ،بهائيان با شجاعت به خانهها و مزارع خود بازگشتند.
شايد شدت دشمنی برخى مردم با بهائيان را به بهترين نحو بتوان در رويدادی در اواسط دهۀ  ،١۹۵٠وقتی که يک
عضو جمعيت تازه تأسيس حجّتيه به ايول آمد ،خالصه کرد .حجّتيه ،يک سازمان نيمه مخفی و سنتگرای شيعه ،در
ايران ،بر مبنای اين فرض بنيان گذاشته شد که بزرگترين تهديد عليه اسالم از سوی «فرقۀ» بهائی است که بايد از
ميان برداشته شود.
اين فرد وقتی در تالشهايش برای ايجاد تفرقه بين مسلمانان و بهائيان موفقيتی به دست نياورد ،سعی کرد بر اساس
اين ادعا که گاوهای بهائيان «نجس» هستند ،از تغذيۀ گاوهای مسلمانان و بهائيان در يک چراگاه جلوگيری کند.
تا چند روز ،گلّههای متعلق به بهائيان در طويلههايشان محبوس بودند در حالی که گاوهای مسلمانان به چراگاه
میرفتن د .بهائيان بارها برای اين مسئله به کدخدای روستا مراجعه کردند و از او خواستند به حيوانات رحم کند .در
ت مخالف وارد چراگاه شوند تا حکم صادره مراعات شود .اما اين تصميم با
نتيجه ،تصميم گرفته شد گلّهها از دو جه ِ
غريزۀ طبيعی حيوانات موافق نبود و گاوها همچنان با هم می چريدند.
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خدمت به پيشرفت اجتماعی
بهائيان سالها با وجود تالشهايی که برای سرکوب ايشان می شد ،فعاالنه به بهبود زندگی روستای خود کمک
کودکان محل ،صرف
کردهاند .عالوه بر نقشی که در زمينۀ کشاورزی داشتهاند ،مدرسهای تأسيس كردند که در آن
ِ
نظر از دينشان تحت آموزش قرار میگرفتند .تا سال  ١۹۴۷که حکومت ايران شروع به تأسيس مدارس روستايی
کرد و مسئول مدرسۀ روستا شد ،اين مدرسه رو به توسعه بود و شش کالس مقطع ابتدايی داشت که در آنها حدود
 ١٢٠دانش آموز از ايول و هفت روستای نزديک تحت آموزش عمومی قرار داشتند.
نمونۀ ديگری از اين گونه خدمات اجتماعی مربوط به سال  ١۹۶١است که بهائيان طرح و ساخت يک حمام براى
استفادۀ اهالی را به اتمام رساندند .اين کار شامل تعمير منبع آب محل و احداث تجهيزات مدرن برای باال بردن سطح
بهداشت و سالمت عمومی مردم بود.

تشديد حمالت
پس از انقالب اسالمی ايران در سال  ،١٣۵۷وضعيت بهائيان ايول رو به وخامت گذاشت .زمينهاى بهائيان مصادره
شد و تالشها برای باز پس گرفتن آن بینتيجه ماند .بهائيان از دسترسی به درمانگاهها و مؤسّسات ديگری که خودشان
در تأسيسش کمک کرده بودند ،محروم شدند و کودکان مسلمان توسط معلم خود تشويق شدند تا همکالسیهای بهائی
خود را آزار دهند .به دنبال اعتراض والدين ،معلم به روشهای ديگری برای آزار دانشآموزان بهائی ،از جمله مردود
کردن آنها در امتحانات پرداخت.
در تير ژوئن  ،١۹۸٣بهائيان را مجبور به ترک خانههايشان كردند و با اتوبوس به نزديکترين شهر عمده يعنی
ساری فرستادند .در ورود به ساری مسئوالن آنها را به ايول بازگرداندند .در ايول ،آنها را در مسجد محل زندانى
کردند .بيش از  ١٣٠نفر ،از جمله کودکان و سالمندان ،سه روز بدون غذا و آب در اسارت نگه داشته شدند.
وقتی فشار برای مجبور کردن آنها به انکار دينشان بینتيجه ماند ،به آنها اجازه داده شد به خانههای خود برگردند .اما
همان شب اهالی روستا به آنها حمله کردند .تعدادی توسط جمعيت از پا در آمدند ،گروهى مجروح شدند ،و تعداد
بيشتری ناگزير در جنگلی که در آن نزديکی بود پنهان شدند.
از آن زمان ،بسياری از بهائيان ايول به جائى در نزديکی محل كوچ كردند و فقط در تابستانها برای کاشت و برداشت
محصوالت و رسيدگی به امالک خود به روستا برمیگشتند .به گفتۀ ناتولی درخشان ،يکی از بهائيان ايول که اخيراً با
رسانۀ فارسی زبان راديو فردا مصاحبه کرده است« ،هر بار و يا هر سالى كه مىخواستند به آنجا بروند ،از
دادگسترى نامه مىگرفتند كه بتوانند دو روز ،سه روز در خانههاى خودشان بمانند».
در سه سال گذشته ،جامعۀ جهانی بهائی شاهد افزايش فشارها بر بهائيان ايول براى ترک كامل منطقه بوده است .ديان
عالئی ،نمايندۀ جامعۀ جهانی بهائی در سازمان ملل در ژنو ،مىگويد« :خانههای خالی آنها سوزانده شده ،بهائيان مورد
حمالت زبانی و جسمى قرار گرفتهاند ،و گورستان بهائيان با  ١٠٠سال قدمت مصادره و برای تبديل به ملک مسکونی
فروخته شده است».
به گفتۀ او« :دادخواهیهای بسياری در تمام سطوح مطرح شده ،اما بهائيان فقط با بیتفاوتی روبرو بودهاند .مسئوالن
میگويند که در برابر مخالفتی که از سوی ساکنان محل با بهائيان میشود ،کار زيادی نمیتوانند انجام دهند و در همۀ
موارد هم مأموران دولتی محل هر گونه آگاهی از تخريبها يا انگيزههاى آن را انکار كردهاند».
او اضافه مى كند« :آنچه در ايول و منطقۀ مازندران شاهدش هستيم ،بخشی از يک تالش گستردهتر براى توهين به
تمام بهائيان و تضعيف روحيۀ آنها و جلوگيری از اجرای آداب دينىشان به هر صورت ممکن است .حکومت تا
امروز به طور قطع نشان داده که اگر پشتيبان اين تالش هم نباشد ،تمايل يا توانايی پايان بخشيدن به آن را نيز ندارد».
در هفته های اخير وقتی آقای درخشان اخباری دربارۀ تخريب قريب الوقوع خانههای بهائيان روستا شنيد ،همراه ديگر
بهائيان به مسئوالن مختلف مراجعه کرد تا از صحت و سقم شايعات اطالع يابد .او به راديو فردا گفت« :آنها گفتند
چنين مطلبى ممكن نيست ،شما اصال نگران نباشيد؛ خوب! ما دلمان قرص شد».
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به گفتۀ او« :ما نمى دانيم و نمىتوانيم بگوييم كه اين كار از طرف چه كسى بوده .متأسفانه هر چه بوده ،االن تخريب
كامل انجام شده است».

پشتيبانی محلی و بين المللی
با وجود اين مردم بسياری در ايول هستند که عميقا ً از اين رويدادها متأثّر شدهاند .آقای درخشان در مصاحبهای ديگر
با روز آنالين کسانی را که بيزاری و نگرانی خود را از بدرفتاری نسبت به بهائيان ابراز داشتهاند ،ستايش کرد« :اين
روزها خيلی از هموطنان مسلمان ما آمدند با ما اشک ريختند و از ما عذرخواهی کردند و دستان ما را گرفتند و ما از
همه آنها تشکر میکنيم».
اخبار ايول در جاهای ديگر نيز مورد توجه گسترده قرار گرفته است ،از جمله در رسانههای خبری جهان و
خبرگزاریهای آنالين که گروهی از آنها رسانههای فارسی زبان هستند.
در ميان گزارشهای انگليسی زبان ،راديو اروپای آزاد (راديوآزادى) ()Radio Free Europe/Radio Liberty
در  ٢۹ژوئن خبری با اين عنوان منتشر کرد« :تخريب خانههای بهائيان در ايران» .همچنين فيلمی از اين حادثه که
توسط مجموعۀ فعاالن حقوق بشر ايران به دست آمده بود ،پخش کرد.
در همان روز ،مجلۀ اينترنتی نشنال ريويو ( )National Review Onlineمقالهای زير عنوان «رژيم ،خانههای
بهائيان را در ايران ويران می کند» منتشر کرد.
گزارشى در وبسايت بی بی سی ،با عنوان «ترس جامعۀ بهائی از آزار» ،با اين مطلب آغاز شد« :اول عکسهايی از
تيرهای چوبی به آتش کشيده شده ديده میشود .بعد ساختمانها به چشم میآيند ،بعضیهاشان بدون در و پنجره ،بقيه به
ويرانهای تبديل شده اند .فيلم لرزانی که توسط موبايل گرفته شده و فعاالن حقوق بشر در ايران آن را روی يوتيوب
منتشر کردهاند ،صحنههايی از تخريب را نشان میدهد که مخفيانه از داخل اتومبيل گرفته شده است...گزارش ها از
ساکنان ايول حاکی از آن است که تا  ٢٢ژوئن ،تقريبا ً  ۵٠خانۀ متعلق به بهائيان با خاک يکسان شده است».
خانم عالئی گفت« :بسياری از اين وبسايتها جايی برای نظرات خوانندگان گذاشتهاند .بعد از تحمل اين همه آزار در
اين مدت طوالنی ،مطمئنيم که بهائيان ايول از پشتيبانی مردم سرتاسر دنيا ،و از جمله بسياری از ايرانيان دلسوز ،که
وقت گذاشتهاند تا خشم خود را از حادثۀ اخير ابراز کنند خوشحالاند».
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