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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:[

 [ ۱۴۰۰مهر  ۳]  ۲۰۲۱سپتامبر  ۲۵ ]تاریخ:[

 

 ساخته؛ فرقه ضاله، تبعیض مذهبی و آنچه بر سر بهاییان آمدتابوهای حکومت

کار آمدن جمهوری اسالمی به عنوان اتهام علیه  ای است که از ابتدای روی عضویت در »فرقه ضاله بهاییت« مساله 

 .شهروندان بهایی مورد استفاده قرار گرفته است

اید، عنوانی که توسط حکومت جمهوری اسالمی برای اعمال تبعیض و تحدید علیه »فرقه ضاله«؛ حتما شما هم شنیده

ها از حقوق ابتدایی خود هم محروم شوند؛ رود تا آن ای از جامعه ایران که بهایی مذهب هستند به کار میقشر گسترده

شود و بهاییان برای مذهب خود به  از لحظه تولد، تا حتی پس از مرگ. این عنوان حتی در احکام قضایی هم درج می 

اند، کسب و ها از تحصیل در دانشگاه و گاه دبیرستان محرومافتند. نه فقط زندان و حبس، بلکه آن زندان می 

شان شود، حتی پیکرهایهای خصوصی هم جلوگیری میها در شرکت شود، از استخدام آن تعطیل میشان مدام کارهای

های عمومی ندارد. اگرچه جمهوری اسالمی با روی کار آمدنش هم اعمال  گاههم بعد از مرگ حق دفن در آرام

ندیشان خصوصا بهاییان کشی و حذف دگراها را به دار آویخت، اما دگراندیشمحدودیت کرد و هم شماری از آن 

  ای بیشتر از جمهوری اسالمی دارد.سابقه

شناس، محقق و نویسنده کتاب »صد و شصت سال مبارزه با آیین بهایی«، در همین خصوص، »فریدون وهمن«، زبان 

شناس،  گر و جامعه»مهوش ثابت« یکی از مدیران محفل بهاییان موسوم به »یاران«، »عرفان ثابتی« پژوهش

گوی جامعه بهاییان در سازمان ملل متحد، »شبنم طلوعی« کارگردان و بازیگر، »سپهر  ن فهندژ« سخن»سیمی

ها از جامعه بهاییان در کنار »شیرین عبادی« برنده جایزه صلح نوبل،  شدهنگار و از خانواده اعدام عاطفی« روزنامه 

دان قرار گرفتند تا درباره »فرقه ضاله« به  وقگر سیاسی و »مهناز پراکند« حقپژوه و تحلیل»صدیقه وسمقی« دین 

ها را برعهده  نگار، مدیریت جلسه و طرح سوالبحث بپردازند. »آسیه امینی« فعال حقوق بشر و »آیدا قجر« روزنامه

  داشتند.

« برگزار شد. این کالب توسط شیرین عبادی، آسیه امینی آینهساخته« در کالب »در اتاق »تابوهای حکومت  این جلسه

پردازد که توسط حکومت جمهوری اسالمی ساخته شده است و در دل  و آیدا قجر هر دو هفته به یکی از عناوینی می

های جمهوری اسالمی به گذاریو سیاست است؛ کلماتی که با هدف سیاسی در جهت ایدئولوژیجامعه جای باز کرده 

  کند.فکران نیز با تکرار آن، بازتولیدش میبسا روشنرود و بخشی از جامعه و چه کار می

*** 

شود؛ عنوان می ها همواره در خبرها حقوق بهاییان همواره به اشکال گسترده نقض شده است. بخشی از نقض حقوق آن 

گاه ایشان. اما بخش دیگری هم وجود دارد  مثل محرومیت از تحصیل، تعطیلی کسب و کار، زندان و حتی تخریب آرام

شود و نه در اخبار جایگاهی دارد؛ مثل همراهی بخشی از جامعه، چه به شکل سکوت و چه تکرار که نه دیده می

  اعمال شده و درد بر درد افزوده است. هایی که همواره علیه بهاییانها و تهمتشایعه

ستیزی« همواره در ستیزی که نه فقط در جمهوری اسالمی، بلکه به اسم »دیگریبه تاریخ بازگردیم؛ بهایی

  های پادشاهی جریان داشته است.حکومت

https://iranbahaipersecution.bic.org/
https://iranwire.com/fa/special-features/53004?ref=specials
https://t.me/dhrciran/2353
https://www.clubhouse.com/club/%D8%A2%DB%8C%D9%86%D9%87


 

 
IRANBAHAIPERSECUTION.BIC.ORG 

ها شد:  ایرانیپیش از هر بحثی فریدون وهمن درباره کلمه »ضاله« توضیح داد که پس از اسالم وارد فرهنگ دینی 

شده است؛ اما به تدریج معنای مفاهیمی مثل ولگرد هم پیدا کرد و در قرآن هم به  »این کلمه در اصل به معنای شتر گم

کننده هم ترجمه شده است. این کلمه امروز خصوصا درباره بهاییان به معنای گمراه آمده است. اخیرا به معنی گمراه

ارفان، اسماعیلیان و اهل سنت هم استفاده شده است. اما فرقه ضاله اذهان را به سمت رود و استثناهایی برای عکار می

اند. ضاله امروز  کند که بیش از دو قرن است مالیان تبلیغ کردههایی را همراه میبرد و با خودش صفتبهاییان می

سی و امثال آن را به اذهان  انگار در روابط جندین، مرتد، نجس، ضد مقدسات دینی و سهلمعانی مثل کافر، بی

 رساند. این کلمه در تاریخ ما سابقه دارد و فقط مخصوص اسالم نیست.«می

اند:  شناسی به روزگار کهن ایرانیان پرداخت که احساسات دینی و معنوی فراوانی داشته شناسی و جامعهاو از نظر دین 

جتماعی، تحوالت سیاسی در لباس دین و به خاطر دین یا  های اخویی بسیار به کار رفته است. بیشتر نوآوری»این دین 

در ضدیت با دین به وجود آمده است. تاریخ ایران از دیرباز تا امروز، دینی است. از قبل ساسانیان هم چنین بوده 

  ای یافتند که اتحادهای مختلف زرتشتی و مسیحی و یهودی در آناست. ساسانیان هنگامی که به قدرت رسیدند، جامعه

دست کردن جامعه قوانینی آوردند که بتواند دیانت زرتشتی را در خدمت  وجود داشت. موبدان زرتشتی برای یک

زدگی و جداسازی نقش ها سریع به دیگرستیزان تبدیل شدند. این دینسیاست و انسجام کشور باشد. برای همین زرتشتی

که در چندین قرن در گرفت و سلسله ساسانی را از   هایی شدمهمی در روابط ایران و روم شرقی داشت و باعث جنگ

خواستند دین زرتشتی را تبلیغ کنند و ممالک دیگر را تحت سلطه خود درآورند و  پای درآورد. پادشاهان ساسانی می

امپراتوران روم شرقی هم در پی همین بودند. در واقع دین را بهانه کشورگشایی کردند و مردم را با کشتارهای زیاد،  

های بسیاری با آغوش باز پذیرفتند چون از ظلم  ز دین بیزار کردند. برای همین وقتی اسالم وارد ایران شد، ایرانیا

  ها به جان آمده بودند.«زرتشتی

های آن روزها  ساله و معلم بود: »نگرانی ۲۵برگشت که زنی  ۱۳۵۷در ادامه جلسه، مهوش ثابت به روزهای انقالب 

دار هستیم و مردم خواهند دید.  جو و دین کردم که ما نشان خواهیم داد، صلح بین بودم و حس میشتر بود؛ خودر من کم 

اخراج   ۵۹ماند. در ایران با مشکالت بسیاری مواجه شدیم. وقتی من بعد از انقالب فرهنگی در سال بیشتر به رویا می

راجی بود. در سراسر ایران دانشجویان ما و شدم، همان روز در هیاتی عضو شدم که کارش رسیدگی به دانشجویان اخ

کردند. وحشت و نگرانی به جامعه بهاییان راه پیدا کرده بود. من با  آموزان سال آخر دبیرستان را اخراج میدانش

 ایم.« ای افتاده بینی متقاعد شده بودم که در بد مخمصه همه خوشآن 

سال   ۱۹افتاد تا به آموزش جوانان بهایی بپردازند. او   BIHEمهوش ثابت در پی این وقایع بود که در مسیر دانشگاه 

در این ساختار آموزشی فعالیت کرد. از نظر او اخراج دانشجویان از دانشگاه »نقطه قوت حیات روحانی بهاییان« شد  

اما آن هم   هایش به زندان افتاد؛ که نشان دادند، استقالل دارند و جهان باورشان کرد. مهوش ثابت برای همین فعالیت

ها، کنار زندانیان سیاسی و  برایش »فرصت« بود: »دیوارهای ذهنی ما و مردم در زندان ریخت. ما در بندهای زندان 

کردند ما خواستند بند رخت را جدا از ما کنند چون فکر میزنان و مردان فرهیخته و مبارز قرار گرفتیم. افرادی می

کردند و به بهترین دوستان ما بدل شدند. در زندان بود که ما در زندگی  نجس هستیم، اما بعد از مدتی عذرخواهی 

  ها در زندان اتفاق افتاد.«های ما در این سال ترین تجربههمدیگر را شناختیم. شریف

ها انگار که تحول  ستیزی« نهادینه شده بود و به شکل سیستماتیک پیش رفت، اما زنداندر چنین فضایی که »دیگری

توان گفت که همراهی ها، جامعه با سکوت ممتد سرکوب سیستماتیک بهاییان را میدر پی داشت. اما سال  جامعه را

بهاییان  هایی بود که این »تابو« را شکست و با جامعهکرد. در این میان، کانون مدافعان حقوق بشر یکی از ارگان 

  ها داوطلبانه وکیل انتخاب کرد.ارتباط گرفت و برای آن 

عبادی در رابطه شکسته شدن این تابو سخن گفت: »کانون مدافعان حقوق بشر از ابتدا نسبت به مساله بهاییان   شیرین

حساس بود، چون تبعیض مذهبی همواره مورد تاکید ما بود. وقتی هفت تن از سران جامعه بهایی ایران دستگیر شدند، 

دانستیم  کردم که همراه هم باشیم. به خوبی میدعوت می ها را پذیرفتم و مثل همیشه، از چند نفر از وکالوکالت آن

سایه بازداشت بر سر هر کدام از ما خواهد بود. مهناز پراکند و عبدالفتاح سلطانی با من همراه شدند. قبل از ورود به  

که قانون غم آن راین پرونده هم وکالت تعدادی از دانشجویان را داشتیم که از دانشگاه اخراج شده بودند. متاسفانه علی 

آوردند که من  شان برگردانیم. به موکالن من فشار می منعی ندارد و مجوزی کاغذی، موفق نشدیم این جوانان را به حق

را عزل کنند و از سوی دیگر، با انواع مختلف سعی کردند من را منصرف کنند. مثال گفتند عبادی در حال تغییر 

https://iranbahaipersecution.bic.org/
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ری اسالمی این مساله مجازات سنگینی در پی دارد. این شایعه از روزنامه  مذهب است و طبق قوانین متحجرانه جمهو

هللا منتظری نوشتم و ای به آیتگیری من است. برای همین نامهکیهان شروع شد. احساس کردم دامی برای کناره

گناهی، ارید به بی تواند از یک غیرمسلمان دفاع کند؟ ایشان پاسخ مثبت داد و گفت اگر علم د پرسیدم وکیل مسلمان می

وظیفه دارید دفاع کنید. با این جوابیه در دهان افترازنندگان زدم. تا یک سال و چهار ماه اجازه خواندن پرونده را  

  نداشتم.«

که پرونده در مرحله بازپرسی است، وکیل حق خواندن پرونده را ندارد و  طبق قوانین جمهوری اسالمی تا زمانی

های او پرسید که چرا از این  ار دارد. به گفته شیرین عبادی بازپرس پرونده در پی پیگیریموکل هم زیر بازجویی قر

کنند. من متاسفم،  کنید؟ و در ادامه گفته بود: »افراد این فرقه ضاله جوانان ما را گمراه میافراد ]بهاییان[ دفاع می

  کشتم.«ها را هم میدهد اما اگر اجازه داشتم، کودکان آن قانون اجازه نمی

که صبر کند تا پرونده را در اختیار او قرار دهند: »هفت نفر متهم به جاسوسی و ای نداشت جز آنعبادی هم چاره 

العدل اقدام علیه امنیت بودند. دلیل هم ارتباط با اسراییل بود. باید یادآور شوم که مرکز اداری و دینی بهاییان یعنی بیت

ین بهایی فوت کرد، اساسا اسراییل در بین نبود و حکومت عثمانی برقرار بود. دولت  در اسراییل است. وقتی پیامبر د

شود. جا دفن می جا فوت کرد. طبق آیین بهایی هرکس هرکجا فوت کند، همان قاجار ایشان را تبعید کرده بود و در همان 

موکالن من نبود. وقتی جلسات دادرسی   العدل بود. در پرونده هیچ دلیلی دایر بر اتهامها تماس با بیتدلیل اتهام آن 

کردیم.  فکری میاتفاق افتاد و من در ایران نبودم و همکارانم در محاکمه شرکت کردند و هم ۸۸شروع شد، وقایع سال 

روز در زندان ماندند. چون از نظر قانونی باید اشد  ۱۰سال حبس محکوم شدند و هر کدام  ۲۰گناه من به موکالن بی

  شان در زندان بودند.«ها همگی تا آخرین روز حکم دند و آن گذرانرا می

ای است که از ابتدای روی کار آمدن جمهوری اسالمی به عنوان اتهام علیه  عضویت در »فرقه ضاله بهاییت« مساله 

گران بدون مرز ضمن برپایی سازمان گزارش  ۱۳۹۷شهروندان بهایی مورد استفاده قرار گرفته است. در بهمن 

ای اعالم کرد سندی از دستگاه قضایی جمهوری اسالمی به دست آورده است که  ی خبری و انتشار بیانیهنشست

بازداشت، زندانی و اعدام   ۱۳۸۸تا  ۱۳۵۸هزار نفر را در فاصله زمانی  ۷۰۰مشخصات بیش از یک میلیون و 

هایی آزمایی این سند بود. در این پرونده داده کند. شیرین عبادی هم از جمله افراد کمیته تحقیق و راستیاند، بیان میشده

شهروند  ۷۶۰ساله، پنج هزار و  ۳۰قضایی برای نخستین بار مستند مشخص شده است که در همین فاصله زمانی 

به اتهام عضویت به گفته دستگاه قضایی در »فرقه ضاله بهاییت« تحت تعقیب قرار گرفته یا  ایرانی تنها در تهران،

 اند.بازداشت و برخی نیز اعدام شده

  گران بدون مرز در اختیار سازمان ملل متحد قرار گرفت.این سند توسط سازمان گزارش

ها از سوی جامعه همراه شده ن زدن به شایعه ستیزی با سکوت یا برخی اوقات داماما چرا سرکوب بهاییان و بهایی

  است؟

خوانیم که عیسی به آنان گفت نبی  عرفان ثابتی در پاسخ به این سوال گفت: »در کتاب مقدس انجیل مرقس می

حرمت نباشد، جز در دیار خود، در میان خویشان خود و در خانه خود؛ یک مفهومی مشابه همین مفهوم را اندیشمند بی

تواند مایه شگفتی جهان انس میشل دو مونتین در یکی از جستارهای معروفش نوشته است که انسان میدوران رنس

اند های خود بودهها مایه شگفتی خانوادهگیری در او نبینند؛ معدودی از انسان کارانش چیز چشمباشد؛ اما زنش و خدمت

گیریم،  ها را جدی نمیبه ما نزدیک باشند، احتماال آن اند اما اگر از نظر مکانی و زمانی خیلیو بسیاری افراد جالب 

خواهم به قشر روشنفکر اشاره کنم. جا میچه حی و حاضر است، سوگیری عجیبی دارند. این چرا که علیه آن 

های معاصران و مورخان غربی مثل تولستوی و سارا برنارد و نامدار قرن نوزدهم درباره باب و جنبش را صحبت

هایی به باب وطنانش مثل فریدون آدمیت و احمد کسروی قرار دهیم که چه نسبتآن را در کنار مواضع هم  نگاه کنیم و

  اند.«داده 

گو، مایه، یاوهبی گوید:دهد، میهایی که به باب نسبت میگری« مثال زد: »صفت او از کسروی و کتاب »بهایی

گوید: العین هم میهبین، کودن و به طاهره قر چرندباف، کوتاه خرد،گو، نادان، بیگو، دروغگستاخ، درمانده، گزافه

شوند و هرچه از کشورداری دورتر باشند، بهتر  آشفته مغز. ایشان درباره زنان گفته است که زنان زود فریفته می

که سند جعل  شد؛ بلاست. این در کتاِب خواهران و دختران ما آمده است. حتی فریدون آدمیت هم به همین حد قانع نمی
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کرد یعنی یک مورخ نامدار سکوالر ایرانی که اصال مذهبی نیست در کتاِب امیرکبیر و ایران، مالحسین اولین  می

شود سند این مساله را  داند که برای جاسوسی استخدام شده بود. آدمیت مدعی میپیرو باب را عامل دولت انگلیس می

ساله بوده و   ۱۱کرده اصال رخ نداده است. چون باب در آن زمان  یکه مالقاتی که آدمیت ادعا مدارد. در حالی 

  ساله!« ۱۶مالحسین 

دهد این تابوسازی صرفا از جانب  هایی است که نشان می هایی که مورد اشاره عرفان ثابتی قرار گرفت، نمونهفکت

تواند دامنه نفوذ این می  اند و همین مسالهفکر هم در آن نقش داشتهحکومت ایجاد نشده است؛ بلکه قشر روشن 

  ستیزی را در جامعه گسترش دهد.دیگری

ای بود از »الهام حبیبی« بازمانده  نوشتهدر ادامه این نشست، متنی توسط یکی از مدیران جلسه خوانده شد که دل 

قدر مقابل  گر، آن خانواده حبیبی که در کشتار اول انقالب، از محفل بهاییان همدان دستگیر شدند و به همراه پنج تن دی

ها را حکومت، جلوی بیمارستانی در های آن بود که جنازه ۱۳۶۰. سال جان باختندهم مورد شکنجه قرار گرفتند که 

  همدان رها کردند و یک شهر به عزا نشست.

، از خودش روایت کرده است؛ دختری که دبیرستانی بود و رویاها در سر داشت، اما به  نوشتهالهام حبیبی در این دل 

الی زنم، شاید از البه ناگهان جهانش دگرگون شد: »در آستانه میانسالی، برای صدمین بار، دفتر زندگیم را ورق می 

پر شور و پر ذوق و پر تالشی را با  هایی پیدا شود که دلم آرام و قرار گیرد. اما هر بار دختر نوجوانخاطرات، گوشه

ها در سر دارد  شود، نقشهخواند و آماده رفتن به دانشگاه میکند، درس میبینم که با عشق زندگی میهزاران آرزو می 

شوند و آرزوهای بلندپروازانه،  ها، نقش بر آب میتا با دستانی پُر به جامعه برگردد و خدمت کند. اما به یکباره، نقشه

است و به جرم بهایی بودنش از کمترین حقوق اجتماعی خود  مانند. چرا که او بهاییدر رویا و خیال باقی می  فقط

ماند. ]...[ هنوز بعد از گذشت سالها با مرور خاطرات و اتفاقات بعد از اعدام و نبود پدر  شود و محروم میمحروم می

آید که گفتنی نیست. حتی جایی باقی نماند که برای  به تنگ می و محروم ماندن از تحصیل، چنان قلبم از درد در سینه

ام،  وقت و در هیچ فصلی از زندگی آرامش خود به مزارشان برویم و به دعا و نیایش پردازیم. هرگز و هرگز و هیچ

  ام، بر روحم غالب است.«ها التیام پیدا نکرد و آثارش تا زمانی که زندهزخم

المللی در  شده در مجامع بین این برنامه بود. او شاید بهترین کسی باشد که به اسناد ثبت سیمین فهندژ سخنران دیگر

ها و متون و کتب درسی است که نه تنها در رسانه ستیزی دسترسی دارد: »عنوان فرقه ضاله عنوانیخصوص بهایی

المللی هم با استفاده از همین مجامع بین های جمهوری اسالمی درشود؛ بلکه نمایندهو تاریخی علیه بهاییان استفاده می

گویند  شوند؟ میشود که چرا بهاییان در ایران آزار و اذیت میها سوال می اند. وقتی از آن عنوان از بهاییان نام برده

م  ها اشاره نشده است. در احکام قضایی بهاییان به همین عنوان محکوها فرقه ضاله هستند و در قانون اساسی به آن آن 

که با فرقه خواندن بهاییان، هویت  گیرد. اول این شوند. این عنوان برای بهاییان به دو دلیل مورد استفاده قرار میمی

های مختلف سعی در توجیه آزار بهاییان دهند و دلیل دیگر این است که جمهوری اسالمی با برچسبها نمیدینی به آن 

ده و باور مذهبی نیست، بلکه هر انسانی به صرف انسان بودن، باید از  داشته است. حقوق شهروندی اما به خاطر عقی

  حقوق شهروندی برخوردار باشد.«

پنداری، های مستبد است تا با دیگریپراکنی« اشاره کرد که ابزاری در اختیار حکومتطور به »نفرتاو همین

ای از آزارها  موج تازه  ۵۷ران بعد از انقالب گروهی دیگر را مورد سرکوب و آزار و اذیت قرار دهد: »به بهاییان ای

هر   ۵۹بهایی اعدام شدند. هزاران نفر هم بازداشت شدند. در مرداد  ۲۰۰های اول انقالب بیش از تحمیل شد. در سال 

نفر اعضای ملی بهاییان ربوده و مطمئنا اعدام شدند. جمعی از اعضای برجسته جامعه بهایی که در سطح محلی   ۹

رسما خواستار انحالل تشکیالت بهاییان شد و محفل   ۶۲تند، دستگیر و اعدام شدند. دادستان کل در سال فعالیت داش

ملی به نشانه حسن نیت، خودشان را منحل کردند. اما با شروع انقالب کارمندان بهایی اخراج شدند، حقوق 

های بهاییان هم ها و حتی گورستانیشان قطع شد و برخی مجبور به بازپرداختن حقوق خود شدند. دارایبازنشستگی

 غصب شد.« 

مسدود شدن راه ترقی بهاییان که به تصویب جمهوری اسالمی رسید، وجه دیگری از برخورد حاکمان ایران با بهاییان 

  ها ممنوع شد.آن  است که در پی آن، تحصیالت عالیه بر 
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های هنری در ایران منع شد؛ او دیگر نتوانست بازیگری کند و برای شبنم طلوعی هم به خاطر بهایی بودن از فعالیت 

شنیده بودم که به یکی از   ۱۳۱۷همین رخت غربت به دوش انداخت و وطنش را ترک کرد: »از پدرم که متولد 

مان نوشتند، لعنت خدا بر قوم ضاله؛ اولین  وار خانه ها مهاجرت کرده بودند و بعد از یک هفته با گچ روی دیشهرستان

محمدجواد الریجانی گفته بود که ما اصال به بهاییان کاری  ۲۰۱۴ها بود. در سال  ستیزی برای آن های بهایینشانه

هایی و بای نیمهای برای ایشان نوشتم. من در خانوادهنداریم؛ مگر تبلیغ کرده باشند، من هم جزو کسانی بودم که نامه 

کنکور  است که بیان شد؛ از اخراج مدرسه تا پشت هاییهایم مثل همین نامه و صحبتمسلمان بزرگ شدم و تجربهنیمه

ماندن و … شاید من هم تجربه کردم که من هم از تمام آن حقوق برابر قرار است برخوردار باشم، حتی اگر انتخاب 

تی مفهوم اقلیت در ایران وجود دارد، در هر قشری و با هر توصیفی، و کنم تا وقکردم که بهایی باشم. اما گمان می

  ها هم پابرجاست.«طور دیگری، این تبعیضهمین

هایی که ایشان را  فروشی که مسیحی بودند، نوشته شده بود اقلیت تا آن های اغذیه برگشت که »در مغازه ۷۰او به دهه 

ها خرید کنیم. اما من به  ای بودیم که خالف جریان باشیم و از همان دهها خرید نکنند. ما عپندارند، از آن نجس می

عنوان کسی که همیشه فکر کردم نه من و نه هیچ ایرانی اقلیت نیست؛ بلکه یک نفر از اکثریت هستیم، به اسم ایرانی  

 و همه باید از حقوق برابر برخوردار باشیم.«  

  های هنری پرداخت.الیتخود از فع طلوعی همچنین به روایت محروم شدن 

شناس به این پرسش پاسخ داد که چرا شیعه با بهاییان سر ستیز مهمان بعدی، صدیقه وسمقی بود که به عنوان اسالم 

وقت شدم که با برخی از بهاییان در زندان آشنا شدم و به من کمک کرد بیشتر با درد و رنج این  دارد: »خوش

کنند. اما هایی که دادند به توسعه فرهنگی ایران کمک میشان و هزینه قامت و پایداریها با استوطنان آشنا بشوم. آن هم

آیا این دیگرستیزی و عدم تحمل عقاید و باورهای دیگر، مختص اسالم علیه بهاییان است یا در دیگر ادیان هم  

دیرباز داشته است، یکی هم تعصب  بینیم؟ در همه ادیان از قدیم تا هنوز باقی مانده است. اشتباهات جامعه بشری ازمی

ها هم دین بعد از خودشان را نپذیرفتند. حتی در آیین باب هم  ها است. مسلماندینی و عدم تحمل پیروان دیگر ادیان آن 

ای سنتی دارد.  بینید. آیین بهایی آن را تصحیح کرد. این مساله ریشه در کتاِب بیان همین عدم پذیرش دیگر ادیان را می 

اما کوشیده تا اشتباهاتش را تصحیح کند؛ مثل تالش اعالمیه جهانی حقوق بشر در رفع تبعیضات انسانی. اما این  انسان 

دار هنوز جریان دارد. در جهان اسالم فقها سد بزرگی مقابل توسعه فرهنگی مساله جدید است و باور کهن ریشه

هایی مثل صلح، آزادی و حقوق د. فقهای ما با گفتمانهستند، چون نتوانستند اشتباهات سنتی و تاریخی را تصحیح کنن 

  بشر بیگانه هستند.«

ها وظیفه دارند اشتباهات گذشته را تصحیح  ای به امروز جامعه بشری پرداخت که همه انسان وسمقی با چنین مقدمه

انسانی را به عقیده و  اندیشند که نباید حقوق کنند: »امروز بشریت گام بزرگی برداشته است و بسیاری به این می

ها ها ستیزه و نامالیمات است. اینها از دستاوردهای بشری است که حاصل قرن ها گره بزنیم؛ اینجنسیت و نژاد آن

ارزان و مفت به دست نیامده است. بسیار باعث تاسف است که متولیان دین و روحانیت و مدارس علوم دینی از این  

هم نتیجه جهل است. دانند که این ها را دستاوردهای کفر و غرب می هستند. بلکه ایندستاوردهای معقول بشری به دور 

 برای همین است که ما هنوز هم این مشکالت را در کشورمان برای هموطنان بهایی شاهد باشیم.« 

بهاییان را  شود، پرونده دفاع ازمهناز پراکند در همین سیستم قضایی جمهوری اسالمی که زیر نظر روحانیت اداره می

طور تابوسازی است، اما آیا برخورد با برعهده داشته است. در واقع قانون یکی از بازوهای تحمیل تبعیض و همین

  بهاییان ریشه حقوقی و قانونی دارد؟

پراکند در پاسخ به این پرسش گفت که این برخوردها نه جنبه حقوقی و نه قانونی دارد: »در هیچ یک از قوانین کیفری 

طور که درویش طور که فعال سیاسی یا فعال حقوق بشری بودن جرم نیست. همانیران بهایی بودن جرم نیست، همانا

شود. یعنی برای همه یک نوع پرونده یعنی بودن جرم نیست. اما با همه این اقشار برخورد مجرمانه و امنیتی می

اختار ایدئولوژیک و متکی به ولی فقیه و قانون اساسی  شود. مشکل اصلی به س امنیتی توسط نهادهای امنیتی ساخته می

گردد. این ساختار به یک نفر قدرت کامل داده است و هر جا حرف از حقوق و آزادی ملت  جمهوری اسالمی برمی

ها با عقاید و باورهای مذهبی جا که برای انسان شده، مشروط به مفاهیمی مبهم مثل موازین اسالمی کرده است. همان

داند. همین مساله راه را برای اعمال تبعیض و نادیده گرفتن حقوق شهروندی مردم ایران باز  ین را اصلی می یک د
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های دیگری از ملت به جز بهاییان هم که در این ساختار نیستند، مثل شیعیانی که ولی فقیه را قبول ندارند  کند. بخشمی

  شوند.«یها مها و محدودیتهای دیگر شامل محرومیتیا نمونه

ها و مخاطبان. یکی از خواهم چند نمونه از اتهامات به بهاییان اسم ببرم؛ قضاوت با شنوندهاین وکیل ادامه داد: »می 

اتهامات مطرح عضویت در گروهک غیرقانونی یا فرقه ضاله بهاییت با هدف اقدام علیه امنیت ملی است. اقدام امنیت  

شود و بعد هایی که با همین عنوان کلی باز میگیرد. کم نیست پروندها در برمیملی از تبلیغ علیه نظام تا جاسوسی ر

کنند شود و یکی از موارد ناظر بر اقدام علیه امنیت ملی را عنوان میها به آن بال و پر داده می به مرور در بازجویی

ز اجتماع و تبانی که علیه بهاییان به کار گویم اکنند. من بر اساس تجربیاتم به جرات میو بعد اتهام را متوجه متهم می

های خود.  شود؛ یعنی در خانه شان برگزار میهای مذهبیشان است که گاهی مراسم هایها و دورهمیرود، مهمانیمی

دهند. همکاری با موسسه غیرقانونی مجازی بهاییان با هدف شود و حکم میاین جمع شدن مصداق اجتماع و تبانی می

ها اول عضویت در گروهک غیرقانونی یا فرقه ضاله مطرح است و در آخر  امنیت ملی در تمام این اتهام اقدام علیه 

 اتهام هدف اقدام علیه امنیت ملی ذکر شده، یعنی در ذهن اینها از پیش هر حرکت بهاییان اقدام علیه امنیت ملی است.« 

ییان، دانشجویان محروم از تحصیل و همچنین زندانیان های بهاهای اعدام شده در ادامه این نشست، برخی از خانواده

  های خود را در میان گذاشتند.بهایی در نظام جمهوری اسالمی، به جمع مهمانان آمدند و تجربه

  وید.توانید در کانون مدافعان حقوق بشر بشناین نشست را می وگوی کاملگفت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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[

https://iranbahaipersecution.bic.org/
https://t.me/dhrciran/2353
https://t.me/dhrciran/2353
https://t.me/dhrciran/2353

