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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:[ 

 [ ١۴٠٠خرداد   ١۶]  ٢٠٢١ژوئن   ۶]تاریخ:[ 

 کیان ثابتی 

 مهرداد بادکوبه؛ شهید بهایی جنگ ایران و عراق 

رساند که پدر نامبرده به علت عضویت در گروه فرقه ضاله  »در ارتباط با پرونده شهید مهرداد بادکوبه به اطالع می 

مسدود   برند، بنیاد پرونده ایشان را پس از اطالعسر میبهاییت از شهرداری اخراج و چون هنوز در آن گمراهی به 

 گونه اقدامی مگر با دستور مرکز انجام نخواهد داد.« به بعد بنیاد هیچ ۶٢ /۹ /٢٢نموده است و از تاریخ 

این نامه، پاسخ بنیاد شهید اصفهان به دادگستری جمهوری اسالمی ایران در مورد وضعیت سرباز وظیفه شهید، 

شهادت مهرداد بادکوبه در جریان جنگ مورد تایید  »مهرداد بادکوبه« است. در این نامه به صراحت بیان شده که  

شود. نام این سرباز شهید هم در  اش پرونده او در بنیاد شهید بایگانی میبودن خود و خانوادهاست؛ ولی به دلیل بهایی 

 هیچ فهرستی از شهدای جنگ ثبت نشده است.

ی او از ایرانیان بهایی شهر »بادکوبه« در روسیه  در اصفهان به دنیا آمد. خانواده پدر ١۳۴٠مهرداد بادکوبه، در سال  

ها از شوروی اخراج و در شهرهای مختلف ایران ساکن شدند. »احمد«،  گرفتن بلشویکتزاری بودند که پس از قدرت  

 آباد بود.پدر مهرداد، در اصفهان متولد شد و مادرش، »روحا فردوسیان« از بهاییان نجف

مالی متوسطی بودند. پدر مهرداد، کارمند اداره شهرداری بود که پس از پیروزی انقالب  خانواده بادکوبه دارای شرایط 

 اسالمی مانند سایر پیروان آیین بهایی از مشاغل دولتی اخراج شد. مهرداد دو خواهر و یک برادر هم داشت. 

با همه اطرافیانش ارتباط  گرا و اجتماعی بود ومهرداد تا زمان اعزام به سربازی ساکن اصفهان بود. او فردی برون

 خوبی داشت؛ به همین دلیل دوستان زیادی در اطرافش بودند و مورد عالقه دوستان و خانواده بود.

از    ١۳۵۹زیاد مهرداد به تزیینات و دکوراسیون، او را ترغیب به تحصیل در این رشته کرد و در سال  عالقه 

چون سایر التحصیلی، مهرداد هم ون دیپلم گرفت. پس از فارغ « اصفهان در رشته دکوراسی١»هنرستان صنعتی شماره 

خواست ایران را ترک کند، برای  جوانان بهایی محروم از تحصیالت دانشگاهی، جذب بازار کار شد. او چون نمی

های کار مشغول شد؛ اما مشمولیت او مانع بزرگی بود؛ زیرا برای  گذران زندگی به شغل دکوراسیون منازل و محل 

 ام بسیاری از معامالت و خرید وسایل کار احتیاج به کارت پایان خدمت داشت.انج

نویسد: »مهرداد پس از مشورت با والدین و مسئولین جامعه بهایی  روحا فردوسیان، مادر مهرداد در یادداشتی می

 تصمیم گرفت به موجب وظیفه دیانتی و مملکتی، خود را برای خدمت نظام وظیفه معرفی کند.«

اعتقادات بهایی، هر فردی ملزم به اطاعت از حکومت متبوع خویش است و در زمان هجوم دشمنان به کشورش،  طبق

آماده خدمت به مملکت است. با این حال، چون کشتن نفوس در این آیین نهی شده، فرد بهایی باید از مسئولین 

 دادن جانش تمام شود.ه قیمت از دست  درخواست خدمت مناسبی برابر اعتقاداتش بکند؛ حتی اگر وظیفه محوله ب

کنند که مهرداد نویسد که در حوزه وظیفه اصفهان در زمان ثبت نام از پسرش، دینش را سوال می روحا فردوسیان می 

 کند که این مورد در پرونده سربازی او ثبت شده است.اعتقاد دینی خود را بهایی ذکر می
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مشمولین خدمت وظیفه جهت دوره آموزشی از اصفهان به تهران اعزام شدند.  ، مهرداد و گروهی از ١۳۶١مهر ٢٠

حمزه قرار گرفت   ٢١پس از پایان دوره، نام مهرداد جزء لشکر   گذراندند.ها دوره سه ماهه آموزشی را در تهران  آن 

 و او همراه لشکر به دهلران اعزام شد. 

درخواست کرد تا اورا به دلیل اعتقادات مذهبی از عملیات جنگی، اش ای از فرماندهاما مهرداد پس از تقسیم در نامه

 معاف و خدمت دیگری در جبهه به او محول کند. در این یادداشت مهرداد نوشته است:

 زاده»حضور محترم فرماندهی گروهان ارکان جناب سروان عباس

ده و مذهبم بهایی بوده و همان طوری که  رسانم که اینجانب دیپلمه وظیفه مهرداد بادکوبه عقیاستحضارا به عرض می 

کنم، در مورد برنامه نامبرده  گونه دخالتی داشته باشیم. از شما خواهش می دانید ما نباید در جنگ و سیاست هیچمی

 عمل آورید. قبال از همکاری شما متشکرم. اقدامات الزمه را به 

 مهرداد بادکوبه«  –۶١/١١/١١

کند و پس از آن، مهرداد بادکوبه به مدت ده ماه تا زمان شهادت به عنوان  موافقت می  فرمانده مهرداد با درخواست او

  ۳و  ١حمزه از جمله والفجر  ٢١های لشکر کند. او در اکثر عملیاتحمزه خدمت می ٢١لشکر  ١۴۴راننده در گردان  

های اولیه  ندن آذوقه یا کمکرویی که در زیر باران گلوله و بمباران، مامور رساشرکت داشت. سرباز شجاع و خوش

به سربازان خط مقدم بود. انضباط و دقت مهرداد در انجام وظایف محوله، او را به سرباز مورد اعتماد و رضایت  

 هایش تبدیل کرده بود.فرمانده

، موعد مرخصی مهرداد فرا رسیده بود؛ ولی راننده جایگزین او غیبت کرده و از مرخصی  ١۳۶٢اواخر مهر 

، مهرداد با ماشین خود در حال انجام ماموریت در جاده مریوان بود که ناگهان با حمله  ١۳۶٢مهر  ٢۸بود.  برنگشته

دهند. دلیل  اش میشد. ده روز بعد، نمایندگان ارتش خبر شهادت مهرداد را به خانوادههوایی و اصابت بمب مواجه 

ی کردستان که پس از اعزام پیکر مهرداد بادکوبه به رسانی مشخص نیست. در نامه ستاد معراج شهداتاخیر در اطالع

، محل حادثه، مریوان بر اثر بمباران و نحوه شهادت، ترکش به پا و  ۶٢/ ٢۸/۷اصفهان صادر شده است تاریخ شهادت 

 شکم عنوان شده است. 

دارند؛ چون پسرتان  میهای مادر مهرداد بادکوبه عنوان شده که در موقع تحویل جسد، ماموران اظهار در یادداشت 

کس اجازه ندارد  توانید در گلستان جاوید )قبرستان بهاییان( اصفهان او را دفن کنید؛ ولی هیچشهید شده است، شما می

سپاری او شرکت کند، ولی اگر او را در نجف آباد دفن کنید، مشکلی وجود ندارد و اجازه سر خاک  در مراسم خاک 

 گیرند تا فرزندشان را در نجف آباد دفن کنند.تصمیم می رفتن دارید. خانواده بادکوبه

حمزه، به شهادت رسیدن سرباز وظیفه مهرداد بادکوبه را بر اثر بمباران   ٢١دو ماه بعد، قرارگاه تاکتیکی لشکر 

د؛ اما  کنکند. این مرکز هم شهادت مهرداد بادکوبه را تایید میهوایی جهت ثبت به شعبه شهدای نیروی زمینی اعالم می

کند؛ بدون آنکه بودن پدر مهرداد، پرونده را برای همیشه مسدود اعالم می سرانجام، بنیاد شهید اصفهان به دلیل بهایی

 بودن سرباز شهید مهرداد بادکوبه ذکری به میان آورد. از بهایی 

خاطر حفظ وطن از گزند ه ها سرباز بهایی است که مانند سایر مردم این مرز و بوم بمهرداد بادکوبه، یکی از ده

بیگانه، جان خود را از دست داد؛ اما جمهوری اسالمی همواره از نامیدن بهاییان با عنوان شهید هراسیده است.  

حکومت با بستن پرونده شهدا، مجروحین و جانبازان بهایی سعی در کتمان این واقعیت دارد که بهاییان ایران با آنکه 

خود از خاک ایران    میهنانخویش محروم هستند؛ ولی دوشادوش و در کنار سایر هماز بسیاری از حقوق شهروندی 

 اند.دفاع کرده

 

 

 

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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