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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:[ 

 ۱۴۰۱خرداد   ۸]تاریخ:[ 

 

 هللا جابریشهدای بهایی جنگ ایران و عراق؛ فیض

 کیان ثابتی 

ها تن خود به جبهه رفتند و ده وطنانساله ایران و عراق، هزاران شهروند بهایی مانند سایر هم در دوران جنگ هشت

ها در کنار سایر شهدای جنگ ندارد.  شدند. جمهوری اسالمی تمایلی به نام بردن از آن ها کشته، مجروح یا اسیر از آن 

 پردازد.می  ساله شهدای بهایی جنگ هشت وایر« در سلسله مطالبی به معرفی»ایران 

 وایر تماس بگیرید.ها دارید، با ایران اولی از زندگی آن شناسید و روایت دستشما هم اگر شهدای بهایی را می

*** 

در جنگ هشت ساله ایران و عراق، چندین هزار نفر از سربازان و شهروندان عادی کشور به اسارت ارتش عراق  

گاه به ایران بازنگشتند و از سرنوشت آنان اطالعی در دست  درآمدند. در زمان مبادله اسرا، بسیاری از اینان هیچ

زمره شهدا به حساب آورد. مطلب زیر، داستان زندگی یکی از ها، اینان را در نیست. بنیاد شهید با اطالع از نام آن 

این اسرای مفقود شده است؛ اما تفاوتی که این فرد با دیگران دارد این است که بنیاد شهید و نهادهای مشابه، او را به  

بهاییان  آورد. جمهوری اسالمی، تبعیض را در مورد دلیل اعتقادات دینی در زمره شهدا و مفقودین به شمار نمی

  کند.باخته در راه وطن هم اِعمال میجان

 هللا جابری چگونه گذشت؟دوران کودکی و جوانی فیض 

در شهر شیراز به دنیا آمد.   ۱۳۲۷ مرداد ۲۸هللا جابری«، فرزند »علی جابری« و »هما تاج مظفری« در  »فیض

هللا دوران کودکی و نوجوانی را در این شهر گذراند. او دیپلم خود را در  خانواده جابری، ساکن خرمشهر بودند و فیض

  رشته مکانیک از هنرستان گرفت و سپس برای ادامه تحصیل به دانشگاه تبریز رفت.

نفر دانشجو در مقطع کارشناسی  ۲۵های کشاورزی در دانشگاه تبریز با پذیرش رشته مهندسی ماشین ۱۳۴۵در سال  

اندازی شد که شامل دو سال آموزش عمومی و دو سال آموزش  آالت کشاورزی« راهتحت عنوان »مکانیک و ماشین

  گاه تبریز بود.التحصیالن این رشته از دانشهللا جابری، یکی از نخستین فارغتخصصی بود. فیض 

التحصیل شدن از دانشگاه، خدمت سربازی را با درجه افسری به عنوان »سپاهی ترویج و  مهندس جابری پس از فارغ

آبادانی« در روستاهای کشور گذراند. او پس از پایان دوره سربازی به خرمشهر برگشت و در شرکت ملی نفت  

  استخدام شد.

 گ چگونه بود؟ وضعیت خرمشهر در نخستین روزهای جن

جانبه را از سه جبهه جنوب، میانی و شمال به ایران آغاز کرد. ارتش عراق  ای همه ، عراق حمله۱۳۵۹ شهریور ۳۱

ترین محور عملیاتی آنان، محور شلمچه برای تصرف  در جبهه جنوب تهاجم خود را از پنج محور آغاز کرد. مهم 

آتش سنگین بمباران هوایی، توپ و تانک نیروهای عراقی قرار  آبادان و خرمشهر بود. خرمشهر از دوم مهر ماه زیر 

مهر، فشار نیروهای عراقی برای اشغال خرمشهر افزایش پیدا کرد و شهر از اروندرود تا کارون به   ۱۱گرفت. 
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زرهی اهواز و   ۹۲محاصره درآمد. مدافعان شهر که شامل تکاوران سبزپوش نیروی دریایی ارتش، بخشی از لشکر 

ن دانشکده افسری ارتش، با همراهی مردم بومی و تعدادی دانشجو بودند، از تصرف کامل شهر توسط ارتش  داوطلبا

های خرمشهر وارد شد و تا مسجد نو مهر، ارتش عراق به دروازه  ۱۷تا   ۱۵کردند. بین روزهای عراق جلوگیری می

 ود.رو بروی کرد؛ اما همچنان با مقاومت نیروهای مردمی و ارتش روبهپیش

 شرایط خانواده جابری در روزهای آغازین جنگ چگونه بود؟

آبادان و خرمشهر، زیر آتش توپخانه و حمالت هوایی ارتش عراق قرار داشتند. شرایط بسیار ناامنی برای اهالی شهر  

یی،  به وجود آمده بود و عمالً زندگی عادی غیرممکن بود. مهندس جابری بر سر دو راهی قرار گرفته بود، از سو

بمباران پاالیشگاه نفت و خروج تعداد زیادی از مردم از شهرهای آبادان و خرمشهر، شرکت نفت را با کمبود پرسنل  

شد تا وظایف ها خواسته میو از آن  مواجه کرده بود و به طور مرتب از بلندگوهای شرکت نفت اسامی پرسنل اعالم

کرد تا در آن وضعیت که شرکت به او بیش ت، او را ملزم میخود را در آن شرایط ترک نکنند. تعهدش به شرکت نف

  بند بماند.از گذشته احتیاج داشت، پای

اش بود. امنیت روانی و جسمانی از طرف دیگر، جابری نگران دو طفل خردسال چهارساله و یک سال و نیمه

خواست ببرد و خودش برگردد. او نمی اش را به شیرازاش در خطر بود. سرانجام، او تصمیم گرفت تا خانوادهخانواده

ها شرایط خطرناک جنگی باعث شود تا خاکی را که در آن بزرگ شده بود، ترک کند و مردمی را که از کودکی با آن 

  انس گرفته بود، تنها بگذارد.

انجام  جابری، همسر و فرزندانش را در شیراز گذاشت و خودش با اتومبیل شخصی همراه با سه بهایی دیگر برای 

   دار بود، به طرف آبادان حرکت کرد.خدماتی که در شرکت نفت عهده

 هللا جابری شد؟ ای منجر به اسارت فیضچه واقعه 

، جاده منتهی به آبادان در تصرف ارتش عراق بود. در آن روز، هر مرد ایرانی که از جاده عبور  ۱۳۵۹ مهر ۱۹

وقتی خودروی مهندس جابری و همراهانش به محل مزبور  کرده بود، توسط نیروهای عراقی به اسارت گرفته شد.

های »خسرو ذوقی« و »مقدم« را از خودرو، پیاده و هللا جابری و دو تن همراهش را به نام ها، فیضرسد، عراقی می

ها اسرا را به یک کمپ در شود. عراقی سوار خودروی نظامی کردند. نفر چهارم، همسر آقای مقدم بود که آزاد می

 کنند.دیکی مرز منتقل مینز

 چگونگی ناپدید شدن مهندس جابری در کمپ اسرا 

آید و به شوند. در روز بیستم، یک افسر عراقی به کمپ میروز همه اسرا با همدیگر در کمپ نگه داشته می ۱۹

در صف  هللا جابری در صف جوانان و ذوقی و مقدم ایستند. فیضدستور او، جوانان و پیران در دو صف جدا می

هللا جابری کنند و این آخرین باری بود که فیض ها، صف جوانان را از کمپ خارج میگیرند. عراقی ها قرار می ُمسن

هللا جابری به دست نیامده است. چند  دیده شده است. بعد از این واقعه، دیگر هیچ خبری تا به امروز از مهندس فیض

کس اطالعی از جابری نداشت. بعضی شوند؛ ولی باز هم، هیچ ی آزاد می سال بعد، مقدم و ذوقی با سایر اسرای ایران

گاه  اند؛ ولی صحت این اظهارات هیچ ها دیدهدارند که او را در بازجوییهللا اظهار میاز آزادگان با دیدن عکس فیض

  تایید نشد.

 خانواده جابری چه اقداماتی برای پیدا کردن مهندس جابری انجام دادند؟ 

رسید شان می هایهایی از ذوقی و مقدم برای خانوادهذشت چندین ماه از اسارت جابری و دو همراهش، نامهپس از گ

ها از  خبری مطلق، خانواده جابری را به شدت نگران کرد و آن کردند. بیاطالعی می که از وضعیت جابری اظهار بی

های خانواده های نخستین، پیگیریشد. در سال ای حاصل نطریق صلیب سرخ جهانی پیگیری کردند؛ ولی هیچ نتیجه 

های زیاد ممکن ها توصیه شد تا پیگیری را از مراجع مختلف دنبال نکنند؛ زیرا پیگیریجابری کم بود؛ زیرا به آن 

  است، موجب ایجاد حساسیت نیروهای عراق به جابری شود و گمان کنند، او فرد مهمی در ایران بوده است.

سوی دوستان خانواده جابری در امریکا و استرالیا انجام شد. آنان با   المللی زیادی از ال، اقدامات بیناما بعد از چند س

کدام از این اقدامات هللا پرداختند که هیچوجوی رد یا نشانی از فیضربط به جستنگاری به نهادهای ذی مراجعه و نامه
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ها حتی تا بعد از جنگ و مبادله هم ادامه یافت؛  این پیگیری ثمری در برنداشت و هیچ خبری از او به دست نیاوردند.

ولی نامی از او در هیچ کجا )سندی( پیدا نشد. جامعه بهایی عراق این موضوع را دنبال کرد و با مسئولین مختلف 

وز  هللا جابری به دست نیاوردند. انگار او پس از بیست رها هم هیچ اطالعی از فیض عراقی تماس گرفت؛ ولی آن 

 اسارت ناگهان محو شده است.

  برخورد شرکت نفت با خانواده جابری

هللا جابری از  های اسیر شدن مهندس فیضدر همان روز نخستین اسارت یعنی نوزده روز پس از شروع جنگ در نام

همسر  اش رساند. هر چند اسارت مهندس جابری را تایید نکرد. پس از اسارت، پرسنل شرکت را به اطالع خانواده

های ها پیگیر وضعیت شوهرش شود؛ ولی همیشه با جوابجابری به دفعات به شرکت نفت مراجعه کرد تا از طرف آن 

هللا جابری در فهرست اسامی اسرا یا مفقودین شد. حتی خانواده جابری متوجه شد که نام فیضسر باال مواجه می

ک اسارت همسرش را به دفتر شرکت نفت تحویل دهد، شرکت ثبت نشده است. خانم جابری مجبور شد، دوباره مدار

ها مطابق قولشان عمل  ها قول دادند تا نام مهندس جابری را به فهرست مزبور اضافه کنند. مشخص نیست آیا آنآن 

 اند یا نه؟کرده

به آیین بهایی  هللا جابری در زمان اسارت به دلیل اعتقادترین حوادث این دوره زمانی بود که مهندس فیضیکی از تلخ

های اول بعد از پیروزی انقالب، شهروندان بهایی از مشاغل دولتی اخراج  از شرکت نفت اخراج شد. از همان ماه

شدند. این اقدام به ترتیب از ارتش شروع شد و آموزش و پرورش، بهداری و سایر مشاغل را در برگرفت. بعد از  

فت هم شروع شد. خانم جابری به محل کار همسرش مراجعه و از  اسارت مهندس جابری، اخراج بهاییان از شرکت ن

آنها درخواست میکند چون آنها دارای دو کودک خردسال هستند و با نبودن شوهرش، خانواده هیچ منبع درآمدی ندارد  

فعال حقوق شوهرش را قطع نکنند ولی مسئول مربوطه در پاسخ به او میگوید طبق اسناد شرکت، فیض هللا جابری  

  بهائی است و اگر میخواهید حقوقش قطع نشود باید نامه ای را با این محتوا که شوهرش بهائی نیست، امضا کند.

 اشآخرین اقدام همسر مهندس جابری در رابطه با همسر گم شده

اند از این پس برای  شرکت نفت به همسر مهندس جابری اطالع میدهد که چون اسرای مفقود شهید محسوب شده

وضعیت مهندس جابری به بنیاد شهید مراجعه کند. خانم جابری به بنیاد شهید مراجعه میکند و شرایط همسر   پیگیری

اسیرش و خانوادهاش را توضیح میدهد. مسئول مربوطه درخواست پرونده جابری را میکند وقتی پرونده را میآورند  

  بر روی جلدش نوشته شده است: مورد تایید قرار نگرفته است.

بدین معنا بود که اسیر مفقودی مهندس فیض هللا جابری به دلیل اعتقاد به آیین بهائی شهید محسوب نمیشود و این 

  پرونده او برای همیشه در بنیاد شهید بسته خواهد بود.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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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