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 [ای از متن انگلیسیترجمه]

 

 [قرار گرفته است هتوضیحات مترجم در داخل کروش]

 

 انستیتو واشنگتن ]برگرفته از سایت:[

 [۱۳۸۷ خرداد ۱۵] ۲۰۰۸ژوئن  ۴ ]تاریخ:[

 

 ایران: آزمایش حقوق بشر در رفتار با بهائیان

 مهدی خلجی

انداختن امنیت ملّی" دستگیر  به خطررهبران برجسته جامعه بهائی را به اتّهام " از نفر ۶ماه می دولت ایران  ۱۴در 

سران بهائی را با  به نوعیبعضی بوجود آورد که دولت ایران قصد دارد  کرد. زمان این دستگیری، این گمان را در

نظر  نفر شد مربوط کند. با در ۱۴بوجود آمد و باعث مرگ  شیراز دینی در در یک مرکز آوریلماه  انفجاری که در

گرفتن اینکه به باور روحانیون شیعه وجود هر اقلیّت مذهبی سبب کمرنگ تر شدن قدرت شیعه خواهد شد، این 

دن حقوق انسانها و آزادی ناچیز شمر این دولت، در بار تأسف لّکه سیاه دیگری بر سابقه طوالنی و اخیر هایبازداشت

 .افزایدمیادیان 

 بهائیان: تهدیدی بر اقتدار شیعه

 ه شیعه را پایان یافته قبول کرد.دور دیانت اسالم ظاهر شد و مسیحی، بهائیت پس از برخالف ادیان زرتشتی یهودی و

 گفته میشود که در روز حضرت علی است و هاینواده ( است که ازر اساس اعتقاد به امام دوازدهم )امام غایبشیعه ب

میگیرد که خود را بعنوان "باب"  منشأ( ۱۸۵۰ -۱۸۱۹محّمد شیرازی ) قیامت ظاهر خواهد شد. دیانت بهائی از علی

اعالم کرد که خود همان امام موعود  یعنی دری که برای رسیدن به امام غایب باز شده معّرفی کرد و مّدتی بعد نیز

مقابل علمای شیعه قد علم کرد بلکه تفسیر آیات مقّدس را هم به چالش کشید.  نه تنها در مهمّدعای بسیار با این ا است و

سیاست خودداری کنند ولی در آن دوره دولتیان )شاهان  که از دخالت در خواهدمیبا آنکه دیانت بهائی از پیروان خود 

دار خود دیدند زیرا خود را شاه شیعه میدانستند. بعدها قاجار( اّدعای این جوان شیرازی را بصورت خطری برای اقت

 مقابل بهائیت ایستادگی کرد. روحانیون برای ایجاد یک سیاست دولتی در مقابل فشار سلسله پهلوی در

، دیدندمی، روحانیون که دیانت بهائی را به چشم تهدیدی برای مشروعیت خود ۱۹۷۹سال  پس از انقالب ایران در

قانون اساسی جمهوری اسالمی، بهائیت را بعنوان یک دین  وردنظر خود را به اجراء گذاردند.م باالخره سیاست

 عمومی منع میکند. در زمان انقالب دهها تن از انجام مراسم دینی خود در انظار و پیروان آنرا از شناسدنمیرسمی 

و اجازه کار در ادارات  هادانشگاهحصیل در ند. بهائیان حق تبسیاری را بازداشت کرد و بهائیان را با خودسری اعدام

که  اندشدهرسمی برایشان قائل  غیر رسمی و هایمحدودیتبسیاری  بخش خصوصی نیز دولتی را ندارند. حتی در

 زندگی را بر آنان سخت مشکل ساخته است.

 بر بهائیان آخرالزمانیفشار رئیس جمهور 

، چنانکه بعضی شدنمیمورد بهائیان زیاد سختگیری ( در ۲۰۰۵ – ۱۹۹۷وره ریاست جمهوری محمد خاتمی )در د

آنان اجازه یافتند که بجای دانشگاه زیرزمینی بهائی، به تحصیالت خود در دانشگاههای کشور ادامه دهند. از شروع  از

فشار دولت بروی بهائیان شّدت یافت. در ماه  ، اوضاع عوض شد و۲۰۰۵سال  ریاست جمهوری احمدی نژاد در

 ابراز داشت که در اینامهرا از  ، نگرانی خوددهمورد آزادی عقی فرستاده مخصوص سازمان ملل در ۲۰۰۶ارچ م

، اطالعات کافی شده که بهائیان را شناسائی کرده از آنها خواسته به سازمانهای مختلف ارسال شده و ۲۰۰۵سال 

 جمع آوری شود. شاندرباره

به این خاطر تحت هیچ نوع حفاظی  ت در قانون اساسی ایران شناخته نشده ودولت احمدی نژاد ادعا دارد که بهائی

و امام غایب است.  آخرالزمانبه  قرار ندارد. این رفتار شدید او در مقابل بهائیان به احتمال زیاد بخاطر اعتقاد کامل او
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. بیندنمیی باور ندارد قابل تحّمل دینی را که به چنین امام تحت نظر امام زمان اداره میشود، او که معتقد است دولتش

 از ماه می، سید احمد علم الهدی، امام جمعه مشهد و ۲۳ این در حالی است که بهائیان با سیاست کاری ندارند. در

قبول کنیم که این سربازان  توانیممییا عقیده نیست. ما چطور  بهائیت یک دین وفداران احمدی نژاد اظهار داشت: "طر

اسرائیل قرار دارد( با دستان آلوده به خون یک میلیون مرد  –حیفا  اسرائیل )منظورش بهائیان است که مرکزشان در

 جرمی که بخواهند مرتکب شوند." هر باشند ... و کشور ما آزاد و زن است در

 تبعیض روبرو هستند که با خشونت و هاییگروهسایر 

مفرط شناخته میشوند( از جمهوری  دراویش )ریاضت کشانی که با فقر ت های مذهبی مانند صوفیان وسایر اقلیّ 

 را از تفسیر مخصوص خود –دارد  منشأسنّی  نوع شیعه و دو صوفیگری که از هر… انددیدهاسالمی آزار فراوان 

طرف روحانیون شیعه سرکوب  علت همیشه از بهمین اسالم دارد. پیروان صوفی با اسالم مدیریت شده مخالفند و

قلیّت ، ولی این دو انی آنان استدراویش هم مانند بهائیان از سیاست دوری میکنند و این اعتقاد باط و هاصوفی. اندشده

جمهوری اسالمی هیچگاه  ، بلکه صرف موجودیتشان باعث وحشت دولت ایران است.سیاسی هایفعالیتنه بخاطر 

تهیه  دارد که مأمور ایشعبه، ولی در وزارت اّطالعات خود را بعنوان یک اصل سیاسی نمیداند یانمخالفت با صوف

اقلیّت  روی این دو هنگام بقدرت رسیدن احمدی نژاد دولت فشار خود بر اّطالعات درباره اعضای این فرقه است. از

دهها  و استان لرستان را خراب کرد در پلیس ایران، مرکز دینی صوفیان ۲۰۰۷افزایش داده است. در ماه نوامبر 

اثنای این  پلیس، مرکز دراویش در قم را خراب کرد. در نیز ۲۰۰۶ماه فوریه سال  درویش را بازداشت نمود. در

شهر  رهبر آنان را از دراویش را دستگیر کرد و هزار نفر از پلیس بیش از مجروح شدند و صدها نفر هاخرابکاری

 اخراج نمود.

 مسکن قرار مورد تحصیل، استخدام و دچار تبعیضات گوناگون در غیر شیعهایران اقلیّت های دینی  در کلیبطور 

سنّی مذهب زندگی  تهران صدها هزار وارد است. با آنکه در نیز هامذهبسنّی  مورد این مسئله حتّی در میگیرند.

اری زت. دولت تا آنجا پیش رفته که برگارده اسگذ نتیجهبیمیکنند، دولت همواره نقشه آنان برای ساختن یک مسجد را 

و حتی برای گروهی که برای این منظور به سفارت پاکستان  هم زده عمومی بر هایپارک نماز جماعت آنان را در

 رفته بودند مزاحمت ایجاد کرده است.

 لیّت هاقروی ا چه بیشتر بر هر تدبیرات خطرناک برای فشار

نه بخاطر  بهائی، به دالئل امنیتی و ۶می، غالمحسین الهام سخنگوی دولت اعالم کرد که بازداشت  ماه ۲۰تاریخ  در

و "برخالف  اندداشته" ارتباط هاصهیونیستبخصوص  عقاید دینی آنان بوده است. او گفت آنها با "عوامل خارجی و

 هادستگیریکه این  اندعقیدهنشده ولی ناظران بر این  ذکر اینکه اتّهام این افراد مستقیما   . بااندکردهمصالح ملّی" عمل 

 کشته و نفر ۱۴میباشد که طی آن  شیراز در آوریل ۱۳نقشه دولت برای ارتباط دادن سران بهائی با انفجار  بخشی از

 مجروح شدند. نفر ۲۰۰نزدیک به 

کرده آنرا به حمله  را عوضخود  مقامات مسئول نظر گذاری رّد شده بود ولی بعدا  بمبمسئله  ابتدایبا آنکه در 

. چند روز پس از آن مأموران اندبودهارتباط  تروریستی "سلطنت طلبان" مربوط ساختند که با آمریکا و انگلیس در

 وزارت اّطالعات، سران بهائی را بازداشت کردند.

 نتیجه

 ت.مسئله امنیت ملّی جدیدترین بهانه دولت اسالمی برای آزار اقلیّت های دینی اس

شاید مقامات دولتی تصّور میکنند که این بهانه میتواند بهترین روش برای کم کردن فشارهای شورای حقوق بشر 

 نقض آزادی ادیان باشد. سازمان ملل بر روی دولت، بخاطر

 چه ادیان غیر دراویش( و و هاصوفیمانند کوچک ) دولت ایران با اقلّیت های مذهبی، چه رسمی و حال رفتار هر در

ایران مورد استفاده قرار  آزادی ادیان در باید بصورت معیاری برای ارزیابی حقوق بشر و (رسمی )مانند بهائیت

 گیرد.

در انستیتو واشنگتن مشغول مطالعه درباره نقش سیاسی روحانیون شیعه در کننده  مهدی خلجی بعنوان همکار بازدید

 عراق میباشد. ایران و
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