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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[

 

 لندن  نهایک]برگرفته از سایت:[ 

 ۲۰۱۹ هیفور ۰۴ - ۱۳۹۷بهمن  ۱۵]تاریخ:[ 

 

 ر یو تحق نیچهل سال سرکوب و توه  ؛یاسالم یجمهور یدر قانون اساس  یمذهب یهاتیاقل

به طرح قانون  یدگیرس یجلسات مجلس خبرگان برا( ۱۹۷۸) ۱۳۵۸سال  زیتابستان و پائ یهاماه در -ون وهمنفرید

 .دیگرد لیتشک  یاساس

  رانیا ینیو د یاسیاز سازمان س ریرناپذییتغ ییرا جز هیفق تیشد اصل وال بیکه در مجلس خبرگان تصو یقانون

را در تمام شئون کشور مخصوصا آموزش و   یاسالم دیشد نیکرد، قوان لیرا بر کشور تسج انینمود، سلطه ماّل 

کرد،  مالیقرن مبارزه به دست آورده بودند پا کی ی در ط رانیکه زنان ا یداد، حقوق ذیتنف یپرورش و امور قضائ

و   یرا از داشتن هر نوع حقوق انسان شانیا انیقائل شد و در مورد بهائ ینید یهاتیّ اقل یبرا دیشد یهاتیمحدود

به نام   یشکندر آن گنجانده شد که هر نوع قساوت و خشونت و حق یمواد نها،یهمه ا یخت. سواساقط سا یشهروند

 .افتی یمذهب صورت قانون  نیدفاع از ا یااسالم و بر عهیش

که در آن زمان در کشور حاکم بود به  یپر اضطراب یو روزها یبحران طیدر مح یاسالم یجمهور یاساس قانون

خلق  نیمثل مجاهد یچپ مذهب یروهاین نیارتش شاه آغاز شده بود، ب یسابق و امرا می . اعدام سران رژدیرس بیتصو

  نیب ییهاکشور جنگ یدر غرب و شمال غرب وست،یپیبه وقوع م یابانیخ یهایری درگ ینیخم هللاتیو طرفداران آ

  یمطهر یمرتض هللاتیاز جمله آ میاز رهبران رژ یبود، برخ ریدرگ یجانیکرد و آذربا یهاتیو قوم یدولت یروهاین

خط امام« در آمد   رویپ انیبه اشغال »دانشجو کایشد )ماه اوت( و سفارت آمر فیمخالف توق یهاترور شدند، روزنامه

 .(۱۹۷۹)نوامبر 

سر و  شانیا ندهیبا سرنوشت و آ رایمهم بود ز اریبس رانیا یو قوم یمذهب یهاتیاقل یبرا آمدی قانون م ن یدر ا آنچه

مجلس خبرگان گرفته   ندگانیبا نما  یعیوس یهاتماس ان،یاز جمله بهائ ها،تیّ اقل نیا یجهت از سو نیکار داشت. به هم

( و یحی)مس یآسور ،یارمن  ،یزردشت یعنیشناخته شده  تیبه رسم ینید یهاتیاقل ندگانی مخصوصاً با نما انیشد. بهائ

 .باشند زین تیاقل نیا یرا بدان راه نبود سخنگو شانیکه ا یتماس گرفتند و خواستار شدند در مجلس یهودی

از آن   ییا یگو ریبا مطالعه مشروح مذاکرات مجلس خبرگان تصو ران،یا ینید یهاتیّ پژوهشگر اقل ان،یساناسار زیال

 هللاتیها بود. اگرچه آدرجه اول تهران و شهرستان ونیو روحان انیاعضا با ماّل  تی. اکثردهدیمجلس به دست م

 بیاز تصو یجلسات، و گذراندن قانون اساس ادارهرا در   ینقش اصل یشد ول دهیمجلس برگز  استیبه ر یمنتظر

 تیرا در صحبت رعا یمذهب  یهاتیاقل ندگانیحق نما یهشت مجلس بر عهده داشت. ب سی رئ  بینا یبهشت  هللاتیآ ،ینهائ

 یهات یکه اقل شدیمانع م نیهمچن  یاظهار نظر کنند. بهشت یبا کمال آزاد توانندیکه م داد یم نانیو به آنان اطم کردیم

 .بود زیدر مجلس جا  شانیبه ا یاکه هر نوع حمله انیجز در مورد بهائ رند،یمورد انتقاد و حمله قرار گ  ینید

 کردیبلوچستان استدالل م مذهبیسنّ  ندهیبود. نما یعشر یاثن عهیکشور به ش یرسم نید حیاز موارد بحث، تصر یک ی

  ۱۴گفت اصل  یسخن نرود. و عهیو ش یاسالم ذکر شود و از سن دیبا رانیا نیکه مانند تمام ممالک مسلمان عرب، د

  نیو د لیاسرائ نی. چگونه است که دشناسدیم یرسم یهاتیرا جز اقل انیحیو مس انیهودی ان،یزردشت یقانون اساس

او   کردی که جلسه را اداره م یبهشت هللاتی. آستین انیدر م یسخن انیاز سنّ  یول دیآیم یمتحده در قانون اساس االتیا
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که   یامله استدالل اجازه نداد ج  نیبا هم است. با ا یو سنّ  عهیرا مطمئن ساخت که منظور از آنچه در قانون آمده، ش

 .بجا بود هایسنّ  ندهینما ینشان داد که نگران ندهی.  آدیایدر قانون ب گرفتی را در بر م انیسنّ 

مصوب قانون  زدهی. اصل سافتیباشد )و در واقع نباشد( ادامه  هاتیشامل همه اقل یقانون اساس نکهیدر جهت ا حرکت

که در حدود قانون در انجام   شوندیشناخته م ینید یها تیّ تنها اقل یحیو مس یمیکل ،یزرتشت  انیرانی: ادیگویم یاساس

 .کنندیخود عمل م نیبر طبق آئ ینید ماتیو تعل هیخود آزادند و در احوال شخص ینیمراسم د

و  یقوم یهاتیّ حق همه اقل ییخود خواستار »شناسا یسخنران یط انیح یمس ندهیماده فراوان بحث شد. نما نیا بر

 یسنّ  عه،یش ،یزردشت ،یهودی ،یکلدان ،یآسور ،یاز جمله فارس، بلوچ، کرد، ترک، عرب، لر، ترکمن، ارمن «ینید

بطور   توانستیتکرار گشت و م هاتیّ اقل ندگانینما یمذاهب« از سو گری»د ییمذاهب« شد. موضوع شناسا گریو »د

نشدند و  هاتیّ اقل اتینظر گریو د هینظر نیا میمجلس تسل ندگانیباشد. اما نما  انیحقوق بهائ ییشامل شناسا  میرمستقیغ

در آن   یرییمذاهب« تغ گریذکر جمله »د ایو  نیو صابئ انیلیمذاهب مثل اسماع گریاجازه ندادند که با نام بردن د

نشود( در  فکر همه   شانیشامل ا یحقّ  چیه نکهیا یعنی) ان«یمعتقد است که موضوع »بهائ انیداده شود. ساناسار  صلا

 .اصل بود نیموافق ا ندگانی نما

به   یشوند. و دهینام  یمذهب تیاقل ستندین لیما انیخاطرنشان ساخت که زردشت یمؤبد رستم شهزاد انیزردشت ندهی نما

فقط نام  دندیبه اسالم گرو انیرانیکه ا یآب و خاک اشاره کرد و گفت هنگام  نیدر ا ان یبودن زردشت یاصالت و بوم

  یرانیا کیگفت  یآداب خود را، مثل نوروز، حفظ کردند. و ورسوم  گرید یدادند ول رییخدا را تغ امبریخدا و نام پ

 دیو مسلمانان تاک انیبودن زردشت یک یبار به  نیچند  ی. ودیبه شمار آ کسانیعرب مسلمان  کی با  تواندیمسلمان نم

  دارس،از م رمسلمانیغ نیدولت در مورد اخراج معلّم زی آمضیتبع  استیبه س انیزردشت ندهی نما یگرینمود. در مورد د

آن  ریو نظا انیپرست بودن زردشتبر آتش یمبن یخلخال هللاتیو اظهارات آ ،ینید یهات یّ اقل یهاحمله به عبادتگاه

 .اشاره کرد

و هراس   یپر از ناامن یطیدر مح رانیا یهودیقرار داشت. جامعه  یمتزلزل اریدانش راد در وضع بس ان،یهود ی ندهی نما

 انیودهیگفتگو از آن بود که در صورت شروع آزار  لیدر حال فرار از کشور بودند و در اسرائ یاری. بسبردیبسر م

شود. دانش راد در سخنان خود تمام کوشش را بر آن گذارد که   برورو رانیبا ا یبا حمله نظام دیآن دولت با ران، یدر ا

  یلیضداسرائ دیاحساسات شد یوفادارند و دارا میو شخص او نسبت به رژ رانیا یهودیبه حاضران ثابت کند جامعه 

که  ترف شیاعالم داشت و در جلسه آخر مجلس خبرگان تا به آنجا پ  یخود را با اصول اسالم یهمبستگ  ی. وباشندیم

جهان دانست.  یحیو مس یممالک اسالم انیدر م «یقانون اساس نیترشرفته یرا »پ یاسالم یجمهور یقانون اساس

 .نبود نیچن ی در مورد قانون اساس هاتیاقل ندگانی نما گری د اتینظر

قانون با   نیاشاره کرد و گفت در ا یقانون اساس صیبار شجاعانه به نقا نیچند یمؤبد شهزاد انیزردشت ندهی نما

با اسالم در جنگ بودند و تازه امروز اسلحه خود را کنار  روزیتا د ییروبرو شده که گو ینوع یمذهب یهاتیاقل

سفارت، وزارت و  ،ی رینخست وز ،یجمهور استیر  مقاماز احراز  ینید یهاتیاند… اقلگذارده و به آن پناه آورده

با اشاره به تساهل و   یمؤبد شهزاد ابد؟«یتنزل  دیبا یانحطاط  ریس نیاند »تا چه حد اباال محروم شده یهاتمام پست

 ضیکه منشا تبع  یقانون اساس کی توانینشان دهد چگونه م دیکه کشور هند بدان مشهور است کوش یمذهب یمدارا

 .نمود نیتدو نباشد ینید

 ینید یهاتیّ تنها اقل یح یو مس یمیکل ،یزرتشت انیرانی آمده بود که »ا  یقانون اساس ۱۳اصل  یبرا یشنهادیماده پ در

  دیاز مجلس پرس یشهزاد  یخود آزادند« وقت ینیدر انجام مراسم د یکه در حدود مقررات اسالم شوندیشناخته م

 Sanasarian) دیبه آن سؤال پاسخ گو  نتوانست یکس ستیچ ۱۳در اصل  «یمنظور از »در حدود مقررات اسالم

  هیشده که بر ابهام قض لیبه »در حدود قانون« تبد «ی جمله »در حدود مقررات اسالم ،ییدر متن نها .(71 :2000

 تواندیدر هر زمان م یاسالم  یاصل مجلس شورا نیبه موجب ا ،یکدام قانون؟ در ثان دیپرس دی. اوال بادیافزایم

 .دیآن نما یو آنان را ملزم به اجرا بیباشد تصو هاتیاقل ینیمراسم د  وهیبر ش ظرکه نا ینیقوان

او بود. مؤبد  یزبان و سبک گفتار رسا ساختیممتاز م تیاقل ندگانی نما گریرا از د انیزردشت ندهینما یشهزاد آنچه

اسالم، به عنوان وجدان ملت   خیو تار میاز تعال یو آگاه  یبدون ترس و با تسلّط کامل بر زبان فارس حاً،یصر یزردشت

 یبه درست نانیبا اطم  ،یاواهمه چگونهیکه بدون ه ی. سخناننداشتمقابله با او را  یارا ی یو کس گفتی سخن م رانیا
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 نمودیسؤال را مطرح م نیا یو در هر مورد گرفتی را در بر م ینید یهاتیّ اقل یتمام  داشتیم انید ب خو اتینظر

 .(Sanasarian 2000: 71) در بر دارد؟  یاده یچه فا ران یکشور ا ی آن ماده برا ایکه آ

 :است یبارز قتیحق ی ایگو انیو حقوق بهائ  تیدر مورد وضع انیساناسار یبندجمع

بر سر  گرفتیاز اصول که مورد بحث قرار م کی. در هر  شدیم دهیدر سراسر مذاکرات د یضد بهائ احساسات»

در    ۲۶از آن موارد، اصل   یک ینخواهد شد.  انیشامل بهائ ابندی نانیکه اطم شدیبحث م یاصطالح نوع ایهر کلمه و 

 ینید یهاتیتوسط مسلمان و چه توسط اقل هچ یصنف یهاها و سازمان انجمن ،یاسیس یهاگروه لیمورد حق تشک 

 ینید یهاتیکرد و جمله »اقل رییتغ دادی قرار م یدگ یکه آن را مورد رس یونی سیاصل در کم نیشناخته شده بود. ا

مجلس خبرگان در مورد   یدر نشست عموم ونیس یآن کم یشد. منش لیتبد «یرسم ینید یهاتیشناخته شده« به »اقل

در مورد   یگرید ینشود. در گفتگو  انیشده که شامل بهائ دهیاصطالح مخصوصاً برگز نیا کهگفت  رییتغ نیعلت ا

به گمراه  قیاز آن طر یداده شود فرقه ضالّه بهائ یگفت که اگر به مطبوعات آزاد ندگانیاز نما یک یمطبوعات  یآزاد

 .ساختن مردم خواهد پرداخت

 یو عل ینیهللا خمروح ری با تصو دیزردشت با ریتصو ریاخ یها! در سال یاصول اسالم تیبا رعا انیسده زردشت جشن

 !همراه شود یخامنه ا

  یاجمله  آوردیقرآن را شاهد م  هیدارد و آ رمسلمانانینسبت به غ یکه گفتگو از عدل و رأفت اسالم یدر اصل یحتّ 

 .دارند یاصل مستثن  نیرا از ا شانیا ان،یگنجاندند که بتوانند با چسباندن آن به بهائ

ان تبروهم و  ارکمیمن د خرجوکمیو لم  ن یالد یف قاتلوکمیلم   نیهللا عن الذ نهکمی»ال  فهیشر هیبه حکم آ: ۱۴  اصل

  نیبا آنان که با شما در د دنیکردن و عدالت ورز یک ی)خدا شما را از ن ن«یالمقسط حبیان هللا  همیتقسطوا ال

دوست دارد  کنندیرا که به عدالت رفتار م یدارد. خدا کسانیاند، باز نمنرانده رونیب نتانیو از سرزم انددهینجنگ

با اخالق حسنه و   رمسلمانیو مسلمانان موّظفند نسبت به افراد غ رانیا یاسالم یدولت جمهور. (۸ هی)سوره ممتحنه، آ

اعتبار دارد که بر ضد   یاصل در حق کسان نیکنند. ا ت یآنان را رعا یو حقوق انسان ندیعمل نما یقِسط و عدل اسالم

 ».توطئه و اقدام نکنند ران یا یاسالم یاسالم و جمهور

»اخالق حسنه و قسط و عدل« را با توجه به   یهاماده، واژه  نیدر گفتگو از ا یپاک مشاور حقوق یخوبرو دکتر

]که   «ی»حقوق انسان فی تعر پرسدیو م آوردیبه شمار م «یوریز یهاجز »واژه  رندی گیکه حاکمان به کار م یاوهیش

اصل کدام است؟   نیا یضمانت اجرا ؟یاسیو س یدنحقوق م ایاست،  یتنها حق زندگ  ست؟یاصل ذکر شده[ چ نیدر ا

  نیآوردن آن در ا نیهم باشد جرم است. بنا بر ا  انیعیش یاگر از سو یاسالم یتوطئه و اقدام بر ضد اسالم و جمهور

نوشته شده باشد  هاتیارعاب اقل یاست زائد هم هست، مگر آنکه برا یسینوکه خالف قانون نیاصل عالوه بر ا

نشان دادن   گانهیب یباشد برا هاتی»ارعاب« اقل یاز آن که برا شیجمله ب نیظاهرا ا(.  ۲۵۰: ۲۰۰۸پاک  ی)خوبرو

 یاسالم یبر ضد اسالم و جمهور امیق یهمواره در پ عهیش ریغ یرانیتفّکر زهرآلود است که هر ا ن یو القا ا شانیا

 .است

 :سدینو یماده م نیدرباره ا انیک یمل آرتاواز

برده   فیدر رد یزیچ یقانون اساس نیاز نظر واضع یمذهب یهاتیاقل دهدی نشان م ۱۴ماده  یپردازو عبارت اقیس»

استناد و  یزدیمصباح  هللاتیآ ی[ سخنرانکیبا افراد مسلمان… در ] الحقوقیفرد متساو کیهستند نه  یجنگ  ریو اس

  یجمهور سیرئ یگاه دیاست ما با نطوریباشد. اگر ا کسانید یحقوق همه شهروندان با شودیاند: »گفته ماشاره نموده

 »…تر استهم زشت یادعاها از گاوپرست نگونهی. امیداشته باش یو زردشت یهودی

محروم   های و آزاد یشامل حقوق مدن یقانون تیرا از هر نوع حما یبهائ نیآئ روانیپ یاسالم یجمهور یاساس قانون

ثبت ازدواج فقط   نکهیو ا ینشناختن ازدواج بهائ تی. با به رسمسازدیتنگ م شانیجهات بر ا یاریرا از بس یو زندگ

 یخانواده، گرفتن شناسنامه برا لیشناخته شده باشد، تشک  یهات یاقل روانیپ ایدر محدوده افراد مسلمان و  تواندیم

 یرا با مشکالت اساس انیبهائ یزندگان آن، رینظ یو قانون یها موارد حقوقفرزندان، گرفتن گذرنامه مشترک و ده

 .سازدیروبرو م
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را از  یبهائ انی. دانشجوسازدیو داشتن کسب و کار محروم م یدولت ریو غ یرا از داشتن شغل دولت انیقانون بهائ نیا

مورد سوء ظن و  یرا بطور مشّخص، فرد یهر بهائ هات یمحدود نیهمه ا یو سوا کندیها ممنوع مورود دانشگاه

  یرانیاند، اجداد و پدرانشان هرگز اآمده  رانیبه ا گرید  یاارهیّ س ایو  یاز کشور نانیا یی . گوشناسدیمطرود اجتماع م

»نجس« شماردن    دیبا هاضیتبع نیندارند. بر تمام ا رانیا یو تنفس در کشور اسالم اتیاند، و اصوالً حق حنبوده

 .افزود ینیمراجع د یرا از سو انیبهائ 

  ،یواه یهابه بهانه یطوالن یهابه زندان  شانیمحکوم ساختن ا ،یبهائ ستیاز دو شیچهل سال از کشتن ب ن یدر ا آنچه

ها و ده شانیهاها و مغازهبستن کارگاه ،یدانشگاه التی از تحص شانیمحروم ساختن ا شان،یهاساختن قبرستان  رانیو

صادر شود اگر بر   یا هیکه از هر  ناح گرستید یقانونی و صدها ب اهقانون و ده  نیا جیهمه نتا مینیب یم گرید ضیتبع 

 .دیآی باشد خود به خود به صورت قانون در م انیضد بهائ
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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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