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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[

 

 یفارس یسیبیب]برگرفته از سایت:[ 

 ٢٠١٩ هیژانو  ١۶ –  ١٣٩٧  ید ٢۶]تاریخ:[ 

 

 ؟ یرانیا ینید یدر بردبار  ی: قدمانیبهائ  یهااحکام دادگاه 

  یدر روند آزاد منش یقدم مثبت  توانیرا م ران ینظر در ا دیدادگاه تجد کیدر  انیان یتب زایاز خانم ل یدتیعق یهااتهام رد

  غیتبل تییبها نییجهت آ غات یاست که "ِصرف تبل یاستدالل حقوق نیبر ا یمبن یقاض یدانست. را  ران یدر ا یو بردبار

با وجود صدور احکام مشابه که   ی. ولستیجرم ن زین ییبها نییبه آ اشتنباور د نی" و همچنگرددینم ینظام تلق هیعل

غالبا  یاسالم یجمهور ی صادر شده، دادگاه ها ییبها نی و با صراحت کمتر در برائت متهم ییاستثنا ی در موارد رایاخ

 .را به آن افزوده اند یگریاساس د یرا رد کرده اند و اتهامات ب یهی مدافعات بد نینچنیا

  ضی. فشار و تبعشوندی محکوم م یطوالن یهمچنان به زندانها ایدست جان باخته اند و  نیاز ا یها نفر با اتهامات صد

 ،یاسیو س یاز فعاالن اجتماع یاریاست که بس یبزرگتر نقض حقوق شهروند ریاز تصو یتنها جزئ انینسبت به بهائ

 .ردیگ یمرا در بر  یحقوق انسان نیدافعو م شانیروزنامه نگاران، دگراند ،یستیز طیو مح یکارگر

  یاند که در آن قاضرا منتشر کرده ییشهروند بها ان،یان یتب زایل دنظریمتن حکم دادگاه تجد یرانیحقوق بشر ا فعاالن

 ".گرددینم ینظام تلق هیعل غیتبل تییبها نییجهت آ غاتی "صرف تبل دیگویم

عبور کرده اند و   یو انحصار طلب یزیست  ییبها ر یاز مس انیرانیاز ا یاریرسد بس یبه نظر م ریاخ یدهه ها در

  یدر دوران نیاز سطوح جامعه گسترده شده است. ا یاریدر بس ضیبا هموطنان مورد تبع  یو همدرد ینسب یبردبار

به   ایرا در سراسر دن یاریبس اقتیل یفاسد و ب یاز حکومتها یدیو ناام یتیو نارضا ی است که بن بست فشار اقتصاد

کرده   ی افراط ییاسالم گرا ریرا دامنگ  یاسالم یکشانده و اغلب کشورها یزیمهاجر ست و یافراط ییدامن راست گرا

 .است

و سرکوب معترضان، به طرز قابل   یاقتصاد ینابسامان م،یروز افزون تحر یبا وجود فشارها انیرانیاز ا یاریبس اما

که دهه هاست از حقوق  یاحقاق حقوق جامعه ا یبرا یگرفته اند. تالش جمع شیپ یمدارا و روا پندار قیطر یتوجه

 یکسب و کار محروم بوده نشان دهنده تحول یزادو آ یدتیمناسک عق ی اجرا ،یخود چون آموزش دانشگاه یادیبن

 دگانیبا ستمد یدر همدرد ریاخ یدر سالها یراستا نقش شجاعانه فعاالن اجتماع نیاست. در ا رانیبزرگتر در جامعه ا

و گسترش سعه صدر   ییدر غرض زدا نینو یریمس شگریدر زندان( گشا انیبا بهائ یطوالن  ینیبعد از همنش  یاری)بس

 .شودی محدود نم انییکه دامنه آن تنها به احقاق حقوق بها هبود یعموم

که با اتحاد   یبا مخالفت گسترده و جابرانه ا ییبها -ینهضت باب ،یالدیم ١٩قرن  مهیخود در ن شیدایپ یهمان ابتدا از

به شدت  انیباب انیجو در م زهیست یشهایو دولت قاجار شکل گرفته بود روبرو شد. در ابتدا گرا عهیش یکم سابقه علما

همه جمع   نیهم از شدت مخالفت نکاست. با ا ییبها نییو مصالحه آ یتآش امیپ یمخالفت به آنها افزود تا آنجا که حت

از دولتمردان قاجار   یمعدود یاز اقشار مختلف جامعه از روشنفکر گرفته تا تجار، کشاورزان و حت  یبل مالحظه اقا

انگارو انحصار  سهیآنان شد. تصورات دس شتریو شدت عمل ب یمذهب ونیهراس قشر  هیکه ما یانیجر دندیبه آن گرو

 ،یزیکرده بود، عوام را به دگر ست دایپ یآن گسترش عموم نیتوسط مخالف نییآ نیکه از بدو شروع ا ییضد بها یگرا

 .کرد یم قیخشونت و شرکت در بلوا، تاراج اموال و تجاوز به هموطنان خود تشو
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 ایبر خدمت به استعمار و  یمبن یافزوده شد و اتهامات انییبه مخالفت با بها یدیجد یاسیبعد س یدوران پهلو در

  یتیشدن حقوق اقل مالی گرا نسبت به پا یمل ایاغلب روشنفکران چپ  انیم ن یا نسبت داده شد. در ابه آنه سمیالیامپر

 یهودی دیروشنفکران نخبه به عقا یبعض یداشتند. حت یمهر یب مییاگر نگو یتفاوت  یتوام با ب یکردیرو شیدگراند

از روشنفکران  یاریبعد از انقالب، بس یگسترده سالها یمبتال شدند. در اوج فشار و اعدام ها یزیست ییو بها  یزیست

گرفتار   ودرا در خ انیرانیکه همه ا یآنان را از مخمصه ا تیموقع شد،یروا م انیکه به بهائ  یبه ستم یانگار دهیبا ناد

 .دانستند یکرده بود متفاوت نم

بروز کرده است. از   یاز مدارا و نوع دوست ییگهگاه بارقه ها یاسالم یدر گذشته غالبا ستمگرانه جمهور یحت یول

که مورد  راحمدیفردوس و بو رجند،یب انییدر دفاع از بها یکن یهللا مهدو تیهر چند محدود آ یاز مساع توانیجمله م

است  نیکرد. همچن ادیاطراف رانده شده بودند  یابانهایب به شانیاز خانه ها ایبودند و  یانقالب نیمهاجم  تیآزار و اذ

از  یابقاء حقوق شهروند یبرا یدولت خاتم ی. مساعانییبها  یدر دفاع از حقوق شهروند یهللا منتظر تیمواضع آ

 .مدار در نطفه خفه شد  عتیتوسط محافظه کاران شر انیجمله حقوق بهائ

غالب نظام  تیروا ی دانست که به نوع ییدر روند مدارا گرا یقدم توانیرا م انیان یبرائت خانم تب یحال را  نیا با

 .کشدیرا به چالش م  یاسالم یجمهور

باشد. اگرچه   یجمع یشیدرجه اغماض و آزاد اند نییتع یبرا یاسیمق تواندیم  ضیمورد تبع یبرخورد با جامعه ا طرز

  تیتثب  ای" ی"ژست حقوق بشر یبرا نیدر دست مسئول ینظر را تنها حربه ا دیحکم دادگاه تجد نیا نیاز ناظر یبعض

  یبرا ی سرآغاز توانیرا م یرا  نی, اینه چندان واه  دیشا یول نانهی خوش ب یدانسته اند، از منظر نیشیاحکام مشابه پ

نه چندان   ندهیحاکم در آ یدانست. باشد تا نهادها رانیدر ا یدر امور اعتقاد یو آزاد  یحقوق انسان  شتریاحقاق ب ایارتقا 

 باشند. انیرانیا یمل یدور بتوانند منعکس کننده آراء و خواست ها

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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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