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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[

 

 ران یحقوق بشر در ا نیکمپ]برگرفته از سایت:[ 

 ۱۳۹۷ بهشتیارد ۲۳]تاریخ:[ 

 

 ی و حقوق شهروند یخالف قانون اساس ی: حرکتیزیستییکتاب تهران به بها شگاهیاختصاص سه غرفه در نما

 نیدر مصاحبه با کمپ  رانیدر ا ییاز رهبران سابق جامعه بها ییرضا دیو سع ییجامعه بها یثابتان، سخنگو فرهاد

  یکتاب امسال تهران را در راستا یالمللنیب  شگاهیدر نما ییبها نییآ هیها جلد کتاب علوجود ده  رانیحقوق بشر در ا

  چیدر جامعه است که به ه یپراکننوع نفرت کیها کتاب نهنگویامذهب دانسته و گفتند که نشر  نیا هیعل یپراکننفرت

 .ستیمنطبق ن  یو حقوق شهروند رانیا  یعنوان با اصول قانون اساس

پس از ده سال از زندان آزاد شد،   ۱۳۹۶بهمن ماه  ۲۷بود و در  یزندان ۱۳۸۷ماه  بهشتیارد ۲۵که از  ییرضا دیسع

در  انییکه بها  ندیگویم یجانیالر یو آقا فیظر یمثل آقا یاسالم یاتفاق گفت »مسوالن جمهور  نیدر اعتراض به ا

گرفته تا انتشار کتاب در  ییکسب و کار شهروندان بها پو پلم لیاز تحص تی ندارند اما از محروم یمشکل چیه رانیا

 «.به همه اشکال مورد ظلم و ستم هستند ییکه شهروندان بها  مینی بیآنها در جامعه م هیعل یپراکنجهت نفرت

  رانیدر ا یفرهنگ  یدادهایرو نیاز بزرگتر یک یماه در تهران برگزار و  بهشتیکتاب هر سال ارد یالمللنیب  شگاهینما

به عرضه   آغاز به کار کرد که سه غرفه  یدر حال شگاهینما  نیماه ا بهشتیارد  ۱۲. امسال از شودیمحسوب م

 .اندپرداخته تییبها نییآ هیعل ییها کتاب

خبر داد و گفت: »در   ران یدر ا ییبها نیآئ هیانتشار کتاب عل ریچشمگ  شیاز افزا ییجامعه بها یثابتان، سخنگو فرهاد

اند. مرکز اسناد  منتشر و ارائه کرده ییبها نییآ هیعل کتاب یسر کیکتاب امسال، سه غرفه مختلف  یالمللنیب  شگاهینما

  ییجلد کتاب آراطه داده و مرکز بها نیچند تی مختلف فرقه بهائ ادتحت عنوان با هدف شناخت ابع یانقالب اسالم

خودشان  یهاداشته که همه کتاب اهشگ ینما نیاست دو غرفه در ا یاسالم یدر جمهور یمرکز رسم کیکه  یپژوهش

عنوان   هرا ب انییو بها شودیحمله م انییها به بهاکتاب نیداده بودند. در همه ا صیتخص  ییبها نیبا آئ تیرا به ضد

است که   یدر حال نیا کنند ی م یو فرقه ضاله معرف یو انحراف یطانیش یجاسوس، مخالف اسالم، شبه فرقه ها یگروه

 «.شودیداده نم ییهم به جامعه بها یدفاع چگونهیاجازه ه

  انینی هللا حسروح تیریاست که تحت مد رانیا یانقالب اسالم خیتار یموسسه پژوهش  کی یاسناد انقالب اسالم مرکز

  ۱۳۸۵وزارت ارشاد در سال   یبا مجوز رسم یپژوه  یی. مرکز بهاشودی اداره م یداریجبهه پا یتندرو ونیاز روحان

 .شده است یراه انداز

نوع کتاب ها و   نیمتاسفانه و انتشار ا ستین یروند تازه ا نیگفت: »ا نیبه کمپ  ییجامعه بها یثابتان، سخنگو فرهاد

 نیانقالب چن لی دارد. از اوا یسابقه طوالن نترنتیدر ا یک یبه صورت الکترون ای یچه به صورت چاپ اتینشر

کرد. در   دایادامه پ یادیز یلیبه صورت خ نترنتیو بعد در ا شدیها چاپ مدر روزنامه ییجامعه بها هیعل ییمحتوا

هدف   کیداشته. فقط هم  ریچشمگ  شیکه افزا مین یبیاست و امسال م عیوس یلیخ ینوع نفرت پراکن نیهم ا هاشگاهینما

و  تندهس لیو جاسوس اسرائ ستیونیفاسد هستند، عامالن صه  ،یاز نظر اخالق انییبه مردم القا کنند که بها نکهیدارند ا

 « .ندارد یقتیحق چیکه ه گرید یزهایچ یلیبه وجود آمدند و خ کایمثل انگلستان و امر یاستعمار یهاتوسط قدرت

  هیعل ییویراد یهاو سلایر یونیتلوز ی،مستندها نارهای سم ها،کوتاه گفت: “تعداد مقاله  یاز بازه زمان ی با ارائه آمار او

مقاله در   ۳۰۰از  ش یب میمتوجه شد میساله گرفت ۴که در بازه  یاست که براساس آمار ادیقدر ز نیا ییجامعه بها
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 میکرد دایپ  نترنتیاند. حداقل ده هزار صفحه در ابرگزار کرده ناریسم ۵۸از  شیاند و بمنتشر کرده یچاپ یرسانه ها

  یهابا مجوز وزارت ارشاد و دولت و بودجه نهای. همه اکندیم یمعرف ییرا به عنوان فرقه ضاله بها ییبها نییکه آ

ندارند.   رانیا در یمشکل چیه انییبها  دیگویم فیظر یکه آقا  مین یبیبعد م ردیگیحکومت صورت م یو از سو یدولت

  نیچرا ا ستیشان ن یبه علت باورها رانیدر ا انییسوال کرد که اگر مساله بها شانیاز ا دیواقعا تناقض است و با نیا

بدون اغراق صدها مدرک از   شود؟یصحبت م شانیقدر درباره باورها نیچرا ا شود؟ی شان حمله م یقدر به باورها

از دانشگاه  ای شودیمصداره م شیهایی دارا ایفرد امالک  نیصراحت گفته شده ا بهوجود دارد که  یآغاز انقالب اسالم

  دیو با دهدیکه از دادگاهها صادر شده به وضوح نشان م یمدارک یعنیاست  ییبها نکهیبه علت ا شودیمحروم م

 ”شود؟ی بودن به عنوان اتهام ذکر م ییها، بهاچرا در دادگاه ستینبودن جرم  ییاگر بها دیپرس

در   یروابط خارج  یدر جلسه شورا ۱۳۹۶ بهشتیروز چهارم ارد ران،یامور خارجه ا ریوز ف،یظر محمدجواد

 ایبودن و  یی»بها لیبه دل  یکس رانیگفت در ا نیهمچن فیظر ی. آقاستیجرم ن رانی بودن در ا ییگفت بها  ورکی وین

 .رودیاعتقاد نداشتن به خدا« به زندان نم

اما  میشناس ینم تیرا به رسم تیی گفت: »ما مذهب بها  ورکیویدر ن یروابط خارج یشورا بونیپشت تر فیظر یآقا

 ستیآنها را به خاطر آت می رویباشد. ما نم ستیتیآ تواندیم  یباشد، کس کیاگنوست  تواندینفر م  کیاست.  دهیعق کی نیا

 « .میاندازیشان به زندان ببودن

در برابر قانون   یکس  تیبودن باعث مصون ییبها نی. اما همچندیشو لیقا دیاست که با یتفاوت نیدر ادامه گفت: »ا او

 «.اگر مرتکب جرم شود شودینم

بوده در مصاحبه با   یزندان یاز ده سال بدون مرخص شیکه ب رانیا ییاز رهبران سابق جامعه بها ییرضا دیسع

هم گفتند که   یجانیجواد الر یهم آقا شیکردند چند وقت پ فیظر یکه آقا یاز صحبت ریحقوق بشر گفت: »به غ نیکمپ 

توانند آزادانه کار کنند  یاستاد دانشگاه هستند و م کنند،ی م دایها راه پندارند، به دانشگاه یمشکل چیه ران یدر ا انییبها

هستند و  لیهمچنان محروم از تحص ییشاهد بودند که نه تنها جوانان بها ایهمه دن ریدر چند ماه اخ کهیدر حال

  یکارها وبستن کسب  قیاز طر یشود حت یوارد م انییکه به بها یو مال  یدانشگاه بروند بلکه فشار اقتصاد توانندینم

  دمیداشتم و د  رانیبه شمال ا یاز زندان سفر ی بعد از آزاد رایمختلف واقعا ظالمانه است. من اخ یکوچک در شهرها

  نیکه در ا دیبسته است. فکر کن ییشهروندان بها یهاسالهاست که مغازه یکوچک مثل قائم شهر و سار یدر شهرها

را از دست بدهد، واقعا    یتنها ممر درآمدش که مغازه کوچک  یاوادههستند خان ریکه همه مردم درگ یبد اقتصاد طیشرا

 «کرد؟ یزندگ شودیچگونه م

به صورت ممتد در   ۸۹حقوق بشر در سال  یدر اجالس شورا رانیا هییستاد حقوق بشرقوه قضا سییر یجانیالر جواد

 هیمثل بق  انییدر کشور مورد پرسش و انتقاد قرارگرفت، گفت بها  ینید یهاتیاقل گریو د انییبها تیخصوص وضع

 .کنند لیو تحص یزندگ توانندیشهروندان م

قابل قبول   یاز نقطه نظر ناظر منصف کنندیم یجانیالر  یآقا ای فیظر یکه آقا یگفت: »صحبت نیبه کمپ ییرضا یآقا

اجازه  نکهیبدون ا شودیم ییبه جامعه بها یداخل یهاحمالت گسترده که ازهر طرف از طرف رسانه  نی. استین

و  انییبها هیاز خود دفاع کنند و نشر کتاب عل توانندباشد که ب ییجامعه بها  اریدر اخت یبونیداده شود و تر  یدفاع

  رانیا یاصول قانون اساس یعنوان با حت چیدر جامعه است که به ه ینوع نفرت پراکن کیکتاب  شگاهیعرضه در نما

و دور کردن مردم   یپراکنهم نفرت ییهاکتاب نیاز انتشار چن ی و اساس هیو قصد اول ست یمنطبق ن یو حقوق شهروند

مردم   یدرک و اگاه ،یاشه یو ش یمجاز یمتعدد و فضا  یهابا وجود رسانه گریحال د یاست ول ییبها هرونداناز ش

را در   نیام به شخصه اکه از زندان آزاد شده  ییروزها نیاست. خود من در ا زهایچ نیباالتر از ا اریبس اریبس رانیا

رفته.  ییکه بر جامعه بها ییاز ظلم ها کنندیم یشرمندگ رازاب یحت کنندیام که ابراز تاسف م دهیاقشار مختلف مردم د

دانم که   یامثال شما م یها تالش جهیرا نت نیمردم است که من ا یجور بلوغ و باال رفتن آگاه کیخود نشان دهنده  نیا

 « .تشکر دارد یجا

 جادیها است اکتاب نیا یهاسندهیکه مد نظر ناشران و نو یزیآن چ میبگو خواهمیگفت: »م نیبه کمپ ییرضا دیسع

مدنظر  ریها تاثکتاب نیآورند ا یکه مردم به دست م یبا آگاه یاست ول یرانیاقشار مختلف جامعه ا انینفرت م 

گرفته شود و   هایآگاه یجلو نکهیا یبرا د؟یآیم شیتلگرام پ نگیلتریف هیچرا قض دینی حاال بب نیناشران آن را ندارد. هم
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اتفاق  اتفاق افتاده ۶۰که دهه  ییهااز ظلم  شتری ب دینبود مطمئن باش  یاشهیو ش یارسانه  ی. اگر فضادیباور کن

 « .افتادیم

  ر،یاخ یها. در سال دهندیم لیرا تشک  ران یدر ا رمسلمانیغ یمذهب تیگروه اقل نیبزرگتر رانیدر ا ییبها نییآ ی اعضا

خودسرانه، حمله به منازل،   یهایریآنان، دستگ  یها قبرستان بیشده است و شامل تخر دیتشد انییبا بها یبدرفتار

همچنان از حق   یرانیا ییآنها شده است. جوانان بها زا یاساس یضبط اموال، اخراج از کار، و سلب حقوق مدن

باشند وادار به اخراج   لیدر آن مشغول به تحص ییبها انیکه دانشجو یمحرومند و هر دانشگاه یدانشگاه التیتحص

اعتقاداتشان از جانب   لیمحروم هستند و به دل  یدولت یهاصاب در شغل از انت  ییبها نی. متخصصشودیآنها م

مورد حمله قرار   زین  کنندی که از آنها دفاع م یکسان ی. حترندیگی قرار م ضیمورد تبع  یوصخص یهاشرکت

 . رندیگیم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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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