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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:[ 

 [ ١٣٩٩اسفند  ١٠]  ٢٠٢١فوریه  ٢٨]تاریخ:[ 

 

 شهدای بهایی جنگ ایران و عراق؛ فرهاد زاهدی 

 کیان ثابتی 

گفت باید به خانواده فرهاد عزیز تسلیت گفت که چنین فرزند شجاع و رشیدی را تربیت کردند. او »فرمانده فرهاد می 

ا تسلیم کند و زنده بماند،  ها خودش رتوانست مثل نگهبانبا به خطر انداختن خودش جان ما را نجات داد. فرهاد می 

 ولی این کار را نکرد و با فدا کردن جان خود، جان ما را نجات داد.« 

رزمان شهید فرهاد زاهدی است؛ شهیدی که جانش را در راه حفظ وطن و مردمش داد، ولی  ها سخنان یکی از هم این

 بودن از سوی بنیاد شهید عنوان شهید نگرفت. به دلیل بهایی

در روستای احمدآباد از توابع شهرستان ساری در یک خانواده بهایی به   ١٣۴۶دی اَمِرئی« در پنجم بهمن »فرهاد زاه

هللا« و »مال انسیه زاهدی« که از فعاالن و بانیان های »میرزا حبیبدنیا آمد. پدربزرگ و مادربزرگ فرهاد به نام 

شدن مورد ضرب و شتم و آزار و اذیت متعصبین   مسجد و مراسم مذهبی در قریه اَمره ساری بودند پس از بهایی

 به روستای احمدآباد کوچ کردند.  ١٣٣٠محلی قرار گرفتند و سرانجام در سال 

 پرورش و تحصیل در روستای احمدآباد

ساکنین روستای احمدآباد همگی بهایی بودند و شغل اکثر اهالی روستا از جمله پدر فرهاد، عرفان زاهدی، کشاورزی  

اد دوران ابتدایی را در »مدرسه دولتی فیض روشنکوه« در احمدآباد گذراند. این مدرسه توسط بهاییان بود. فره

 آموزان، آقای صفایی، معلم داوطلب بهایی بود.احمدآباد تاسیس شده بود و معلم فرهاد و سایر دانش 

روستای روشنکوه در محل توسط بهاییان  ١٣١۴این شرح است که این مدرسه در سال  ماجرای تسمیه مدرسه به 

القدس بهایی )محل برگزاری اجتماعات و مراسم مذهبی( روستا تاسیس شد و به مدرسه ملی بهاییان روشنکوه  حظیره

مدرسه روشنکوه دولتی  ١٣٢۶  -٢۷های های مکرر بهاییان از مسئوالن، حدود سال معروف بود. پس از درخواست

آموز ، مدرسه فیض روشنکوه به دلیل نداشتن دانش ١٣٣۷نام داد. در سال  شد و به مدرسه دولتی فیض روشنکوه تغییر

 از روشنکوه به روستای احمدآباد منتقل شد.

زمین و ساختمان این مدرسه جدید توسط بهاییان روستای احمدآباد خریداری شد، ولی نام مدرسه همان فیض روشنکوه 

های روستای احمدآباد،  احمدآباد، تنها مدرسه ابتدایی منطقه بود و به جز بچهباقی ماند. مدرسه فیض روشنکوه در 

آوردند. مدرسه یک کالس بیشتر  های روستایی از نقاط دیگر هم فرزندان خود را برای تحصیل به آنجا می خانواده

 خواندند.های مختلف در یک اتاق درس میمحصلین با سن  نداشت و همه

ها برای داد و مشوق آن که پدر فرهاد استطاعت مالی چندانی نداشت، ولی به تحصیل فرزندان اهمیت می با وجود این

ادامه درس خواندن بود، به همین دلیل فرهاد و دختر بزرگش را پس از پایان دوره ابتدایی برای ادامه تحصیل راهی  

ساری ساکن شدند و فرهاد در »مدرسه داراب« شروع به   ساری کرد. این خواهر و برادر در منزل عموی خود در

تحصیل کرد. فرهاد به دلیل مشکالت مالی و احساس مسئولیتی که نسبت به تامین مخارج و کمک به پدر داشت،  

 خواندن مشغول به کار هم بود.  همراه با درس
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محروم بود، پس با پایان تحصیالت   اهفرهاد مانند سایر جوانان بهایی ایران از شرکت در کنکور و تحصیل در دانشگ 

  به روستا برگشت تا به پدرش در امر کشاورزی کمک کند.

 اعزام به خدمت سربازی 

ها ماموران نظام وظیفه به روستا رفتند و با اعالم اسامی چهار نفر از جمله فرهاد، از آن  ١٣۶۴در اواخر شهریور 

 ی معرفی کنند.خواستند تا خود را جهت انجام خدمت وظیفه سرباز

که دفاع  سال تمام، نرسیده بود، ولی با نصیحت پدر مبنی بر این ١٨در آن زمان فرهاد هنوز به سن خدمت سربازی، 

 از آب و خاک و وطن از وظایف اصلی هر فرد بهایی است، فرهاد برای گذراندن خدمت سربازی اعالم آمادگی کرد. 

فردی داشت. پسر بزرگ خانواده بود و خود را  . او شخصیت منحصربه جای خالی فرهاد در جمع خانواده مشهود بود

توانست به شهر بزرگی مثل ساری برود و در آنجا مشغول به  که می دانست. فرهاد با این در قبال خانواده مسئول می

کار شود، ولی پس از تحصیل به روستا برگشت تا به پدرش در تامین هزینه زندگی کمک کند. مهربانی و  

اش زبانزد همه اهالی روستا بود. فرهاد این صفات را با خود در جبهه وسط دود و آتش هم حفظ کرد.  طبعیشوخ

 اش تعریف کردند.شناختند و پس از شهادت، کارهایش را برای خانوادهسنگرهایش او را به این صفات میهم

سر معرفی کردند و دفترچه آماده به خدمت  فرهاد و سه جوان دیگر روستا در آبان ماه، خود را به بخشداری کیا

گرگان« اعزام شدند. پس از گذراندن دوره   ٣٠جهت خدمت در »لشکر  ١٣۶۵اردیبهشت١٨گرفتند. این چهار نفر در 

 مرداد با قطار از گرگان عازم تهران شدند.  ١٨سه ماهه آموزشی در پادگان ارتش شهرستان گنبدکاووس، در 

قطارش نزدیک به محل عبور کند: »چون خانه فرهاد و سه هم جالبی را تعریف می یکی از دوستان فرهاد خاطره

کند، برای هایشان در کنار ریل منتظر باشند تا وقتی قطار از روستا عبور میگذارند تا خانوادهقطار بود، قرار می 

خود را بیرون آورده بودند.  همدیگر دست تکان بدهند. هنوز یک کیلومتر به روستا مانده بود که چهار نفری سرهای 

دادند. فرهاد  ها دست تکان میآهن صف کشیده بودند و برای آن در کنار راه  جمع کثیری از دوستان و خویشاوندان

ای نان خشک پیدا کرده و اندازد. او پیش از بستن پاکت تکهاش از پنجره به بیرون میای را برای خانوادهپاکت نامه

شد و فقط چهار تا سر دیده تا نامه سنگین شود و آن را باد نبرد. در حالی که قطار دور می در پاکت گذاشته بود 

 دادند.«دویدند و آخرین نفرات روستاییان دست تکان میشد، خواهرها دنبال پاکت نامه میمی

راق، محل  ها به طرف شهر »پنجوین« در استان حلبچه عدر تهران، سربازان را سوار اتوبوس کردند و اتوبوس

ها پیاده کردند گرگان، راهی شدند. قبل از ورود به عراق سربازان را در منطقه مرزی از اتوبوس ٣٠استقرار لشکر 

،  ١۴۷و پانزده روز آموزش نظامی مجدد دادند. بعد از دو هفته، سربازان لشکر گرگان تقسیم شدند که فرهاد به گردان  

قل شد. قسمت ادوات بخش پشتیبانی بود و سه گروهان دیگر در خط مقدم  گروهان یکم، قسمت ادوات بخش خمپاره منت

 بودند.

فرهاد از فرماندهی خواست که او را به کارهای مربوط به نظافت، آوردن آب از کوه، آشپزی و یا هر کار سخت و 

وعان خود از هر  خطرناک دیگری بگمارند، ولی او را از درگیری مستقیم و عملی که منجر به قتل و ریختن خون همن

  شود، معاف کنند.نژاد و ملیتی، به دلیل اعتقادات مذهبی می

 رشادت و شهادت

منطقه را سفیدپوش کرده بود. در آن شب  ، آن سال برف شدیدی باریده بود و همه١٣۶۶فروردین١۴شبانگاه دوشنبه 

ت. تازه نشسته بود که صدایی از  پخش پادگان بود. نگهبانان را تعویض کرد و به سنگرش برگش فرهاد زاهدی پاس

ها سر پست نبودند. در تاریکی کدام از نگهبانها رفت. هیچبیرون شنید. از سنگر بیرون آمد و به طرف جایگاه نگهبان

هایی که اسیر شده بودند. یک نفر از تاریکی به فارسی داد زد: »خودت را تسلیم  برق چند اسلحه را دید و نگهبان

ای کردند. فرهاد لحظه ه، تعدادی از افراد »سازمان مجاهدین خلق« با نیروهای عراقی همکاری می کن!« در آن منطق

ایستاد و ناگهان برگشت و با سر و صدای زیاد به طرف سنگر فرماندهی دوید که تک تیری او را به زمین انداخت.  

ای عراقی آغاز شد. در آن عملیات ده یا  فرمانده و سایر سربازان از صدای تیر از خواب پریدند و درگیری با نیروه

ها این بود تا با استفاده از  نشینی شدند. احتماالً نقشه آنها مجبور به عقبدوازده نفر از سربازان ایرانی، شهید و عراقی 

خود  ها را اسیر کنند؛ سپس به پادگان حمله کنند و آنجا را به تسخیر بخشها و پاستاریکی شب، بی سر و صدا نگهبان
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شدن  سرباز را که در سنگرها خواب بودند، از اسارت یا کشته ١۵٠فشانی، درآورند. اما این جوان بهایی با جان

نجات داد. سر و صدا و صدای تیری که به او خورد موجب بیداری پادگان و نجات منطقه از دست نیروهای عراقی  

 بود.

 بنیاد شهید، فرهاد را شهید ندانست

اصغر گلی«، پسردایی فرهاد که در یک منطقه جنگی با فرهاد بود، به مرخصی آمد و خبر  علی چند روز بعد، »

ها با مراجعه به  شهادت فرهاد را داد. خانواده زاهدی متوجه شدند که جسد فرزندشان در پزشکی قانونی است. آن

منوط به اجازه کتبی بنیاد شهید  گرفتن جسد شدند، اما پزشک قانونی تحویل جسد را  پزشکی قانونی خواستار تحویل

 دانست.

ها گفته شد در صورتی جسد تحویل داده  وقتی خانواده به بنیاد شهید مراجعه کردند، با برخورد تندی مواجه شدند. به آن 

شود که همراه شش شهید دیگر با مراسم اسالمی تشییع و دفن شود. خانواده فرهاد این پیشنهاد را نپذیرفتند و با می

 اش با آداب و مراسم بهایی دفن خواهند کرد.ه به بهایی بودن فرهاد، گفتند که او را طبق اعتقادات قلبی اشار

کنند، ولی بنیاد شهید از دادن نامه برای  خانواده زاهدی چندین دفعه به بنیاد شهید، ارتش و چند ارگان دیگر مراجعه می

، یکی از فرماندهان ارتش که خود را نسبت به شهدای جنگ هاکه طی این مالقات ترخیص جسد خودداری کرد تا آن 

دانست، سربازی را برای گرفتن نامه پزشکی قانونی به بنیاد شهید فرستاد. بنیاد شهید نامه اجازه تحویل مسئول می

وان  جسد شهید را به پزشک قانونی داد، ولی به خانواده زاهدی اعالم کرد که چون سرباز فرهاد زاهدی در زمره پیر

 شود. بهاییت بوده در زمره شهدا محسوب نمی

در روز تحویل جسد، جمعیت زیادی از دوستان و خویشاوندان فرهاد زاهدی مقابل پزشک قانونی جمع شده بودند تا  

که بنیاد شهید هیچ کمکی نکرد ولی از طرف ارتش،   جسد را تا گورستان بهاییان روستای احمدآباد همراهی کنند. با آن 

ا با تشریفات نظامی تا خیابان اصلی تشییع کردند. همچنین ارتش یک آمبوالنس و دو مامور هم در اختیار  جسد ر

گذاشت و این همراهی تا سه کیلومتر به روستای احمدآباد ادامه داشت. در آن زمان، روستای احمدآباد از امکانات 

 شد.روستا با پای پیاده یا اسب و االغ استفاده میوآمد از ساری به بهره بود و برای رفت رفاهی از جمله جاده بی 

پیکر فرهاد حدود سه کیلومتر در مسیری خاکی و گل و الی بر دوش دوستان و نزدیکانش تا محل زادگاهش، روستای  

که از سوی بنیاد شهید، به  احمدآباد، حمل و در آنجا طبق مراسم آیین بهایی کفن و دفن شد. این شهید راه وطن با آن 

شناختند، همواره به نام شهید خوانده شده دلیل اعتقادات مذهبی، شهید محسوب نشد، ولی از سوی مردمی که او را می 

 است.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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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