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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:[ 

 ١٣٩۵ بهشتیارد ٢٨]تاریخ:[ 

 

 خودشان شکست خورد یهامردم در زندان  ریاز سا انییبها ییجدا ی: تالش حکومت برایبهائ یجامعه جهان یسخنگو

مجمع   سیرئ ،یرفسنجان یو دختر اکبر هاشم رانیسابق مجلس ا ندهی نما ،یرفسنجان  یهفته گذشته فائزه هاشم دارید

و   یو مذهب یبا واکنش تند مقامات نظام یطیدر شرا  رانیا ییجامعه بها رانیاز مد ی ک یمصلحت نظام، با  صیتشخ

  یبهائ یجامعه جهان زبانیفارس یفهندژ، سخنگو نیمیاو مواجه شد که س ییقضا گردیپ  یتقاضا یکشور و حت یاسیس

کردن هر   یرا که به گفته او »با هدِف منزو ییهاحمالت و واکنش نیحقوق بشر چن یالمللنیب نیوگو با کمپ در گفت

 .»کارساز« ندانست شودیانجام م ییشهروندان بها شتر«یچه ب

و   یخواستن آزاد انِ یاحترام بگذارد و متوجه باشد که »م دهیو عق نید ی به آزادخواست  رانیفهندژ از حکومت ا خانم

 .«وجود دارد یادیو باور داشتن به اعتقادات آنها فرق ز گرانید یحقوق بشر برا

به   دنیو نشانه رس گرانید دهیدر احترام به عق یاقدام حقوق بشر کی ی»اقدام فائزه هاشم نکهیفهندژ با اعالم ا خانم

 یگروه ها نیسال تالش، موفق نشده است که ب ٣۷با وجود  یاسالم یگفت:»جمهور ن یاست، به کمپ «یبلوغ اجتماع

و فعاالن حقوق بشر و  یدر اذهاِن نه تنها جامعه مدن یاعمده راتییو برعکس امروز تغ ندازدیمختلف مردم تفرقه ب

 ».شده است جادی بلکه در عموم مردم ا یاجتماع

 ستمیدر روز ب  یکمال آباد بایو چند تن از فعاالن سرشناس حقوق بشر، چند روز پس از آنکه فر یهاشم فائزه

از هفت سرپرست  یکی یآباداو رفتند. خانم کمال  داریآمد به د  یماه، پس از هشت سال زندان به مرخص بهشتیارد

نظام« و  هیعل یغیتبل تی»فعال «،ی »جاسوس ملهاز ج ینی با اتهامات سنگ  ١٣٨٩در سال  است که رانیا ییجامعه بها

اند  همواره گفته رانیا ییسال زندان محکوم شدند. مقامات قضا ستیبه ب «یرقانونیغ التیو گسترش تشک یانداز»راه 

همواره با اتهامات  ییهمچون شهروندان بها یدتیعق انیزندان یرود ول یخودش به زندان نم دهیبه خاطر عق یکس

 .کرده اند افتیالمدت در لیشده و احکام طو ینزندا یساختگ 

 ملت ییجدا  یناروا و تالش برا اتهامات

را »نجس« دانسته و حتا   انییبها ران، یرهبر ا ،یاخامنه هللاتیاز جمله آ  رانیا یاسالم  یمقامات جمهور اگرچه

جامعه   زبانیفارس  یفهندژ، سخنگو نیمیاند اما سمنع کرده ییشهروندان مسلمان را از دست دادن با شهروندان بها

دانست و  یرانیاز جامعه ا یرا عضو رانیا انییبها ران،یدراحقوق بشر یالمللنیب نیوگو با کمپ در گفت یبهائ یجهان

 .خود برخوردار شوند یو شهروند یحقوق انسان یاز تمام زیه از شهروندان نگرو نیخواستار آن شد که ا

جامعه   نیانداختن ب یی تفرقه و جدا یبرا یاوهیسال است که از هر ش ٣۷اآلن  یاسالم ی»جمهور فهندژ گفت: خانم

  اساسیها روا داشتن اتهامات، اطالعات و سخنان نادرست و بروش نیاز ا یک یاستفاده کرده است.  گرانیو د یبهائ

  یدولت یهابرخاسته، رسانه یاز جامعه بهائ تیحما هشخص شناخته شده ب کیاست. هر بار که  یعموم یهادر رسانه 

است که   نیکه مهم است ا یااند. اما نکتهخوانده یو ضداسالم یاند و اقدامش را ضددولتاو را هم مورد حمله قرار داده

از   یاریکند در بس جادیا گرید یهاو گروه انیبهائ نیها بسال  نیکرده در ا یسع یاسالم یکه جمهور ییتمام مرزها

 ».ه شدشکست یاسالم یخود جمهور یهامواقع در زندان 
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 ”،یخود ریو “غ ”یمفهوم “خود گریبود که د ییگفت:»زندان جا نیبه کمپ یبهائ یجامعه جهان زبانیفارس یسخنگو

  گریو د انییبها نیب یکه به هر دو طرف وارد شده بود نقطه مشترک ییها یعدالتی“نجس” و “پاک” وجود نداشت و ب

 ».هم در زندان شکل گرفت یآباد الو خانم کم یخانم هاشم یمثل دوست ییها یشهروندان شد. دوست

 تا بازار تهران  دیجلسه درس مرجع تقل از

  یرازیناصر مکارم ش هللا تیماه آ بهشتی ارد ٢۷روز دوشنبه  ،یآبادکمال بایبا فر یفائزه هاشم داریها به دواکنش در

را »جرم« اعالم کرد و خواستار  یاقدام فائزه هاشم دار، ید نیدر جلسه درس خارج فقه خود با محکوم کردن ا

 .آن شد یریگیپ

 نکهیتا ا ستین یخبر دمیکه د ریخ ای شودی م یخصوص اعتراض نیدر ا ایآ نمیگفت:»منتظر بودم که بب دیمرجع تقل نیا

 ».سکوت کردند گرانیچرا د دیپرس دیبا یاست ول ی شکرش باق یداشته است و جا یمیپدر او اعتراض مال میدیشن

 نیکرد که ا دیدشمنان اسالم« و »جرم« دانست و تاک تیتقو ،یاقدام را »از نظر قانون نیا یرازیمکارم ش هللاتیآ

  ،یرفسنجان یاظهارات، در قم اما اکبر هاشم  نیاز ا شیروز پ کیشود.«  یریگیپ دیاست و با  بی موضوع »قابل تعق

در   «یاسالم یمسئول روزنامه »جمهور ریمد یمهاجر حیبا مس داریمصلحت نظام، در د صیمجمع تشخ سیرئ

 ».و جبران کند حیآن را تصح دیکرده و با ی»فائزه اشتباه بد گفت: ییبا چند شهروند بها  یفائزه هاشم داریواکنش به د

 یروانهیاز دولت م تیطلب و حمااصالح اناتیشدن به جر ترکیگذشته با نزد یهاکه در سال یرفسنجان یاکبرهاشم

  کی  تیی»فرقه ضاله بها نکهیبر ا دیکرده است، با تاک یندگیرا نما رانیتِر حکومت در اوجه متعادل  ،یحسن روحان

جسته   یفرقه تبر نیاز ا شهیشناخته شده« گفت:»ما هم افانحر نیبا هم شهیفرقه استعمارساخته و منحرف است که هم

 ».جبران کند دیکرده و با ی.« او صراحتا گفت:»فائزه اشتباه بدمییجویو م

را »مجعول و ساخته اجانب و  تییبها  بهشت،یارد  ٢۷روز دوشنبه  زین رانیا هییقوه قضا سییر ،یجانیالر یآمل صادق

اتصال دارند و از آنها دستورات  گانهیب یبا کشورها تییادعا که »سران بها نیاستعمارگران« دانست و با طرح ا

 .دانست «یرا »هنجارشکن تیی ت از بهایحما ،یبدون نام بردن از فائزه هاشم رند«،یگیم یتیامن

  نیاز ا دیبا کنندی کار را م نیهستند و ا یاسالم یمسئوالن جمهور که منتسب یگفت:» کسان رانیا هییقوه قضا سییر

 نیبه حد عناو یهنجارشکن نیو اگر ا کنندیم تیو مذهب حما نیخالف د یهاشرم کنند چرا که از گروه شانیهاکار

 ».کرد میاهبرخورد قاطع خو هییمجرمانه برسد ما به عنوان قوه قضا

 بایو فر یفائزه هاشم داریبه د زیدآمیتند و تهد یها کشور نبودند که واکنش یاسی و س یتنها مقامات مذهب نیا اما

در   رودیبه شمار م ینظام  یهم که نهاد نیمستضعف جیسازمان بس سییر ،ینشان دادند بلکه محمدرضا نقد یآبادکمال

 انییکه با بها یو کس ستادیها او انحراف  هادیگونه تهد نیا ابربر تیبا قاطع دیکرد که »با دیدارتاکید نیواکنش به ا

 ».است یخودش بهائ کندیم یدوست

ساواک را   ی»هسته اصلشد که   یمدع یکرد و حت ی معرف ران«یرا عامل »تداوم سلطه شاه بر ا انییبها ینقد یآقا

 ».اندداده و در کشتار فراوان مردم دست داشته  لیتشک  انییبها

 کی یبا برگزار زین کردندیم یتهران معرف انیکه خود را از بازار یجمع ماه،بهشتیو ششم ارد ستیب کشنبه،ی روز

  کی یبا امضا یآبادکمال بایبا فر یفائزه هاشم دار یمختلف ضمن محکوم کردِن د یو سردادن شعارها یتجمع اعتراض

 .کند یدگیمسئله رس نیاز دادستان تهران خواستند که به ا هییشکوا

شورا روز سه   نیا نکهیبا اعالم ا وز«یوگو با »افکارندر گفت زیمبارز ن تیجامعه روحان یمرکز یعضو شورا کی

  ن یموضوع خبر داد و گفت: »از آنجا که ا نیماه جلسه دارد از احتمال ورود شورا به ا  بهشتیو هشتم ارد ستیشنبه، ب

مصلحت نظام صورت گرفته، احتماال ما   صیمجمع تشخ سیرئ ،یرفسنجان یهللا هاشم تیدختر آ یاقدام زشت از سو

 یک یبا  یفائزه هاشم دارید یهالرزه.« پسمیموضوع بپرداز نیا یمساله ورود کرده و به بررس ن یدر جلسه خود به ا

کرد که خواستار   دایمجلس ادامه پ تیروحان ونیفراکس سهیرئ أتیاما با اظهارنظر عضو ه تییهااز رهبران جامعه ب

باره عمل   ن یخود در ا یقانون فهیو به وظ یدگیموضوع رس نیو بدون مالحظه به ا تیبا قاطع هیتا قوه قضائ دآن ش

 .کند
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  ایمسلمان  انِ یرانیاز ا یاریهمچنان ادامه دارد که بس یط یاما در شرا یآبادکمال بایبا فر یخانم هاشم داریبه د هاواکنش

 کنندیم یشهر و محله زندگ کیارتباط دارند، در  ییبا شهروندان بها گریو مذاهب د انیمعتقد به اد یرانیشهروندان ا

از  یک یمجلس و دختر  نیشیپ ندهیبه عنوان نما یفائزه هاشم  تیموقع ما. اخوانندی و در مدارس کنار هم درس م

در مخالفت با  نینماد یاجنبه  دارید نیسبب شده تا ا رانیا یاسالم یحکومت جمهور گذارانانیبن نیبانفوذتر 

  سیرئ شاورآشنا، م  نیالدحسام نکهیکند، کماا دایپ ییدر قبال شهروندان بها رانیحکومت ا زیآمضیتبع یهااستیس

کاش  ینوشت: »ا یخود در نقد فائزه هاشم بوکسیدر صفحه ف یادداشتیشار با انت یدر امور فرهنگ  رانیا یجمهور

هم در   یکم ،یپسا نوروز یها یدنید دیع ریانتشار تصاو یکه نام بزرگشان بر نام کوچکشان غلبه دارد به جا یآنان

 زبانیبه م یکار نه کمک  نیکه با ا دانستندیکردند. کاش م یمگوش  زهیپدر را آو حتیو نص شهیعواقب امور اند

 ».برداشته اند رانیاز ا یاند و نه بارکرده

به حقوق و  یدگیانتقاد مواجه بوده اند که رس نیبه او همواره با ا کیو افراد نزد یگذشته، حسن روحان  یسالها یط

  ایکند و  یموکول م گرید یسرکوب کننده، به زمان یقدرت نهادها لیرا همواره به دل یاسیو س یمدن یها  یآزاد

که در زمان انتخابات    ،یروحان یمشاور آقا اظهاراتداند.   ینم یاسیبه مصلحت س می آن را به صورت مستق یریگیپ

درخواست سکوت  حایسخن گفته بود، صر یانتشار منشور حقوق شهروند یحقوق شهروندان و حت یریگ یشدن از پ

 .شود یآن قلمداد م یاسیتبعات س لیدربرابر نقض حقوق شهروندان به دل

 ستمین مانیو من پش شودی ظلم م رانیدر ا انیی: به بهایهاشم فائزه

شده »زن« و دختر اکبر  فیروزنامه توق رمسئولیسابق مجلس، مد  ندهی نما ،یانتقادات، فائزه هاشم ن یپاسخ به ا در

منتشر شد، با اشاره به تجربه   یکه روز پانزدهم ماه م وزیورونی یبا بخش فارس یادر مصاحبه  یرفسنجان یهاشم

  نکهیمصاحبه با ذکر ا نیکرد و در ا ادی شودیآنها ظلم م  بهکه  یبه عنوان کسان یزندان انییشش ماه زندان خود، از بها

  نیکردن« او سبب ا یبا زندان یاسالم ینداشته و »جمهور رانیا انییبا جامعه بها ییتماس و آشنا چیاز زندان ه شیپ

 یبا هم زندگ همن بود و شش ما یبندهم نکهیا  لیرفتم به دل یآبادخانم کمال دن یو ارتباط شده است، گفت:»من د ییآشنا

است.  یاپاافتادهشیو پ یو معمول یعاد  زیچ یلیخ دارید   نیآمده و ا یپنج روز مرخص ی و بعد از هشت سال برا میکرد

را   یو انسان یاخالق فیوظا  یسر کیوجود دارد که  ییزهایچ کیمختلف  یهادر دوران  یدر زندگ میستیکه ن وانیح

 ».کندی را برقرار م یارتباطات یسرکیو  گذاردی بر دوش آدم م

 فیتوص اش«یدر زندگ یگرید چهیرا »سبب باز شدن در یزندان انییخود با بها ییدوران زندان و آشنا یهاشم خانم

  ن یرا متوجه شدم و ا زها یچ یلیگرفتم، خ ادیآنجا  زهایچ یلیمن بود. خ یبرا  ییبهاتجربه گران  اریکرده و گفت: »بس

 ».ارتباطات شدند نیا جادیسبب ا نهایا ودشده بود و خ جادیبود که آنجا ا یاز ارتباطات یک یهم 

  رانیاست  صراحتا گفت: » ما در ا یحقوق بشر ینگاه رانیدر ا انینگاه او به بهائ نکهی بر ا دیبا تاک یهاشم فائزه

 دیو ما با  فتدیاتفاق ب نی ا دیاز همه باالتر است. و نبا نهایا زانی. منتها م های لیکه به خ نهاینه تنها به ا میکنی ظلم م میدار

 ».میرا اصالح بکن مانیرفتارها

 فقها؟ یو فتوا قهیسل ایقانون  ای شرع

اشاره نشده است  ییمعاشرت و مراوده با شهروندان بها تیجا به ممنوع چیه رانیا یاسالم یمدون جمهور نیقوان در

  ی قانون اساس١۶۷حال اصل  نیوجود ندارد. با ا ییبها نییبا معتقدان به آ یجواردرباره هم یانگارگونه جرم چیو ه

 ابدیو اگر ن ابدیمدونه ب  نیموظف است کوشش کند حکم هر دعوا را در قوان ی»قاض  :د یگویم رانیا یاسالم یجمهور

اجمال  اینقص  ایسکوت  یتواند به بهانه یو نم دیحکم را صادر نما معتبر، یفتاوا ای یبا استناد به منابع معتبر اسالم

 ».به دعوا و صدور حکم امتناع ورزد یدگیاز رس مدونه، نیتعارض قوان ای

  ن یشناخته شده است؛ اّما با ا تیبه رسم رانیا یاسالم ی جمهور یو مجازاتها در قانون اساس میبودن جرا یقانون اصل

مراجعه کند  یمعتبر اسالم یفتاوا ایموظف است تا به منابع  یقاض ،یدر موارد خالء قانون ١۶۷اصل   هیوجود، بر پا

چندان منطبق با  نه یاحکام ردیگی از موارد را در برم یفراوان هاصل که گستر نیاز قضات با استفاده از هم یاریو بس

 .کنندیحقوق بشر صادر م نیمواز
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 عهیش دیمراجع تقل یبا محور قرار دادن فتواها ییجامعه بها ندگانی با نما یرفسنجان یخانم هاشم  داریمخالفان د اکنون

اند.  او شده یقانون گردیخواستار پ انییبها هیعل  رانیا یاسالم یرهبر جمهور ،یاخامنه  هللاتیمعروف آ ی از جمله فتوا

افراد   عیشهروندان را »نجس« خوانده و اعالم کرده است:» جم نیا انییخود درباره بها یدر فتوا یاخامنه هللاتیآ

در تماس با آنها  یکه با رطوبت مسر ییزهایچ ریمحکوم به کفر و نجاست هستند و از غذا و سا  ییفرقه ضاله بها

 ».کنند همقابل  فرقه گمراه  نیا یو فسادگر لهیاجتناب کرد و بر مومنان واجب است که با ح دیبوده است با

  لیخود از جمله حق تحص ییحقوق ابتدا عییهمواره با تض رانیو بخصوص پس از انقالب ا شیپ رانیا انییبها

 نیکمیو  یدر س رانیسازمان ملل در امور حقوق بشر ا ژهیگزارشگر و د،یاند. احمد شهرو بودهشان روبه فرزندان 

  رییخواست تا تغ رانیا ییحقوق بشر سازمان ملل که دهم ماه مارس گذشته برگزار شد، از دستگاه قضا ینشست شورا

در   یاو اصالحات پس از توافق هسته راتییحقوق بشر و تغ تیرعا یرا در دستور کار خود برا انییبها طیشرا

 کشور قرار دهد. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی   دبرخورای ]متن باال رونویسی از اصل سند است. اگر به نکته

 ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید[
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