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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[

 

 اریشهروند]برگرفته از سایت:[ 

 ۱۳۹۷آبان   ۳]تاریخ:[ 

 

 روا شده است ییکه بر کودکان و نوجوانان بها ییدلنوشته، ستم ها

را که   ران یدر مدارس ا ییکودکان بها تیدر مورد آزار و اذ ییاز شهروندان بها یک یدلنوشته  ار،یشهروند یاختصاص

 .د یپرداخته است را بخوان یبه موارد متعدد نقض حقوق شهروند

را   شانیکه اجباراً چند سال اول زندگ یرخواری. از نوزادان شکنم شروع کجا از دانمینم که است ادیز آنقدر مسائل

  یکه پدر و مادرشان همزمان زندان میبگو  یاز خردساالن ایو  م؟ین دربندشان، در زندان گذراندند بگوهمراه مادرا

مادرشان اعدام شدند و همزمان   ایکه پدر  میبگو  ابه شم یهستند؟ از رنج دختران و پسران کم سن و سال ایبودند و 

  ایاز پدر  یا یادگار یاجازه نداشتند  یرا ترک کنند و حت یپدر ۀاموالشان مصادره شد و آنها مجبور شدند خان

شود، سخن   یکودکان شجاع شده است و م نیکه در مدارس با ا یبهتر باشد از رفتار دیشا ایمادرشان همراه ببرند و 

 .میبگو 

از    یدرگوشه ا یا  یتک صندل یرو دیبودن با یبهائ لیکند که به دل درک را یآن کودک احساس تواندیم یکس چه

را بفهمد که دوستانش    یحال آن طفل تواندیم یچه کس  نجس شوند؟ که مبادا دوستانش بر اثر تماس با او ندیکالس بنش 

  یچه کس ای ن هم صحبت بگذراند؟بدو یرا در تنهائ  یحق ندارند با او صحبت کنند و او محکوم است ساعات طوالن

 دنیآب بنوشد که دوستان مسلمانش حق نوش یمخصوص ریاز ش دیبا  یرا درک کند که نوجوانان بهائ یریتحق تواندیم

نفر بعد از او شاگرد   ی را درک کند که شاگرد اول شده است ول یآن کودک  درنج توانیم یچه کس آب از آنرا ندارند؟

آنها  یسیاز نام نو ی هوشان قبول شده اند ولزیمسابقات مدرسه ت که در یکودکان و نوجوانان ایو  شودیاول اعالم م

 .کرده اند یخوددار

در مورد آن نوشت.  یکتاب دیاست که با ادیدرد دل آنقدر ز میها بگو ضیتبع ۀاگر بخواهم در مورد هم هنانم،ی همم

کنم به به سه چهار سال اول انقالب در   یو آن را هم محدود م سمینو یدر مدارس م ضیفقط در مورد تبع  نیبنابرا

 .زدیشهر 

مدارس عوض شدند و   نیو ناظم رانیکردن مدارس شروع شد. مد زهیاسالم ۵۷ بالفاصله بعد از انقالب زانم،یعز

استخدام شدند که آنها به اتفاق هم،   یبه نام آموزگاران پرورش ی آنان را گرفتند و عده ا یجا یمتعهد اسالم ی افراد

وزارت آموزش پرورش  یکردن برنامه ها ادهیآنها پ فیااز وظ یک یکردن مدارس را به عهده دارند.  زهیاسالم ۀفیوظ

کن   شهیر ران یدر ا  یبهائ انتید لهیوس ن یو مجبور کردن اطفال به مسلمان شدن بود که به ا یکودکان بهائ هیبر عل

 .شود

آمد. معلم با   شیکالس پ یکه دوازده ساله بود در مقابل تمام یطفل بهائ کیمعلم با  کی  نیب یبرخورد یـ  در مورد۱

را مورد  یلب به سخن  گشود. او با شدت تمام کودک بهائ یبهائ انتیناسزا و تهمت و افترا در مورد د یسر کی

 یعموم یبحث جادیمعلم، باعث ا یانصاف یبه ب نسبتخطاب قرار داد. آن کودک به مقاومت برخاست. اعتراض او 

دهد   یطفل خردسال به سئواالت معلم م نیکه ا یمنتظره و موثر ریغ  ی. پاسخ هادیدر کالس گرد یبهائ انتید ۀدربار

 کیمرتبه خود را مغلوب  کیسهل الوصول را داشته   یروزیپ کیدارد. او که انتظار  یرا به سکوت وا م معلم

 .ندیب یساله م زدهنوجوان دوا

https://iranbahaipersecution.bic.org/
https://shahrvand-yar.com/1397/08/03/%D8%A8%D9%87%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%AA%D8%AD%D8%B5%DB%8C%D9%84-2


 

IRANBAHAIPERSECUTION.BIC.ORG 

شنوند  یدوستشان را م  یجواب ها یکم کم بچه ها وقت دیآ یدر م یسرگرم کیکالس به صورت  یموضوع برا نیا

  یطفل بهائ یکند. معلم که از پاسخها ینم یکنند. البته معلم ابداً احساس خرسند یم یزنند و شاد یکف م شیبرا

به  ریکند تا با مد یکالس را ترک م مشود. سر انجا یتر م یو عصبان یشده است، عصبان وسیسرخورده و مأ

فرستند و او را   یورزش دارد به دنبالش م یکه طفل بهائ یو در ساعت ندیآ یمشورت بپردازد. آنها به نجات او م

 .دیبا آنها بحث نما یبهائ انتیخود راجع به د لی که بر خالف م ندینما یوادار م

 یپرند و سع یشاخه به آن شاخه م نیشود از ا یبلند و بلندتر م ادشانیکنند. فر یکنند و باز هم بحث م یبحث م آنها

سه نفر بودند در بحث  نیکه معلم یبا وجود یحت یطفل نیچن کیزند. با را خسته و مغلوب سا یدارند که طفل بهائ

که پسر  دیکش ینمودند عاقبت کار به جائ یطفل بهائ ن و شروع به شدت عمل و کتک زد دندیخود دچار شکست گرد

سراسر فحش بر   هیکتاب رد کی یدهند را، از رو ینسبت م انیکه به بهائ یشجاع خردسال را وا داشتند تا تهمت هائ

او حاضر شد به دکتر  نیکه دکتر بر بال ی. وقتدیگرد یو بستر ضیمر ی. طفل بهائدینما  یسیرونو  ،یبهائ انتید هیعل

و پاک او وارد آمده است تا آن همه   فیبوده است که به مغز ظر یاندازه ا یفشار ب ۀبواسط دشیکه سردرد شد گفت

 .سدیدروغ را بنو یتهمت ها

  رویهست که پ یکالس کس نیدر ا ایبود ”آ نیسئوالش ا نیوارد کالس درس شد. اول ی نید ماتیاز معلمان تعل یک یـ ۲

 "نباشد یواقع نید

 پاسخ نداد چکسیه

 “وجود دارد؟ یکالس بهائ ن یدر ا ایاست که آ نیاصرارکنان گفت: ”منظورم ا معلم

 “هستم یاز جا برخاست و گفت: ”من بهائ  یپانزده ساله ا دختر

دختر نجس و  نیبه همه شما اعالم کنم که ا دیبا دشنام خطاب به کالس گفت: “بگذار ختهیو آم زیآم نیتوه یبا لحن معلم

 “دیبا او در تماس باش دیکدام از شما حق ندار چیقابل معاشرت است و ه ریغ

تا آخر  دیبا تیوضع نی. او اخطارکرد که اندیبنش مکتی ن کی یدختر خواست تا ته کالس برود و تنها رو نیاز ا معلم

 .ندی بنش یکس اجازه ندارد در کنار دختر بهائ چ یسال مراعات گردد و ه

 سند یبنو  یانشائ د”یموضوع که ”تابستان را چگونه گذرانده ا نیخواسته شد تا درباره ا  زدیدر  یکالس یـ از بچه ها۳

جالب و مستند   یآن سال اعدام شده بودند، انشائ ورماهیکه در نوزدهم شهر زدیاز شهداء سبعه  یک یساله  ازدهی دختر

شد که چگونه پاسداران انقالب به خانه   ادآوریآن خانواده اتفاق افتاده بود نوشت و  یآنچه که در تابستان برا ۀدربار

 ینموده و به زندان بردند. او در مورد مالقات خود با پدرش در زندان مطالب ریو پدر محبوب او را دستگ  ختندیآنها ر

بود. انشاء او آنچنان متأثرکننده  دهیرا شن زشیشدن پدر عز دیو شه ربارانیکه خبر ت د یگرد یلحظه ا ادآورینوشت و 

تا معلم متأثر و   دی” در انشاء باعث گردیکالس آورد. اما کاربرد کلمه ”بهائ یبود که اشک به چشمان معلم و بچه ها

علت معلم  نیکرد. به هم یمسئله را م نیمالحظه ا ستیبا یم یخاطر سازد. دختر بهائ دهیحال رنج نیمغموم را در ع

را  “یچون کلمه ”بهائ ینمره است. ول نیبهتر  ستهیگفته شد: ” انشاء تو شا یبرد. به دختر بهائ مدرسه ریاو را نزد مد

گردد. دختر پاسخ داد: ” به من گفته شده بود که درباره آنچه در   یاز رده خارج م تیشاان یچند بار ذکر کرده ا

 قتیحق نیآمده است. آنچه نوشته ام ع شیمن پ یبرا انات یجر نی. تمام اسمیبنو یاتفاق افتاده است مطالب میتابستان برا

 .“بود کشتند یاست. پدرم را بخاطر آنکه بهائ

  رتیکامال ح یرفت تا سال بعد به کالس اول برود. او کودک یم یبه کالس آمادگ یپنج ساله ا یـ دخترکوچولو۴

 یقشنگ  اریگرفت و محفوظات خود را با لحن بس یمؤدب و باهوش بود و به سرعت مطالب را فرا م اریو بس  زیانگ 

 .خواند یم

 تیعالقمند بود تا با نشان دادن موفق ،یکه بازرس اداره آموزش و پرورش به مدرسه آمد، معلم کالس آمادگ یوقت

را که فراگرفته   یشاگرد خود را صدا زند تا اشعار نی بود که بهتر یعیطب نیکودکان خود ببالد. بنابرا میدر تعل شیها

خشنود  اریوا داشت و او را بس رتیبازرس را به ح دیگرد اطفل خردسال اجر  نیکه توسط ا یبود بخواند. برنامه ا

 شد: ”من کودک مسلمانم“. یجمله شروع م نیکه با ا یبخواند، همان شعر یگریمعلم به طفل گفت که شعر د ساخت.
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باز هم آن   یخود را تکرارکرد ول یماند. معلم تقاضا رهیبر زبان راند به صورت معلم خ یکالم نکهیبدون ا یطفل بهائ

  . اودیزده و ناراحت شده بود در مقابل بازرس دستپاچه و خجالت زده گرد رتیمعلم که ح طفل خردسال ساکت ماند.

خواند اکنون ساکت و خاموش   یگرفت و م یاشعار را فرا م عیقدر سر  نیکه ا یتوانست بفهمد که چرا بچه ا ینم

. من ستمی”چون من مسلمان ن ؟ ”طفل خردسال گفت:ی خوان ی: ”چرا شعر را نمدیمانده است. معلم از دختر بچه پرس

او هم مادر بچه را به مدرسه   برد و مدرسهرینزد مد ت یکالس را ترک کرد وشکا تی هستم.” بازرس با عصبان  یبهائ

. اوردین انیبم یسخن یبهائ نیهم کالسانش از د شی دهد که پ میبه بچه اش تعل دیکرد که با اخطار  به او فراخواند و

ً یافتاده است او هم طب یبرد که چه اتفاق یپ درکه ما یوقت عاقل و محتاط باشد.    دیبه فرزند پنج ساله اش گفت که با عتا

به مردم خواهم گفت که من   شهیهستم و هم  یو به مادرش پاسخ داد: “من بهائ ردیپند را بپذ نیتوانست ا یکودک، نم

”طفلک  خواهم کرد. تیخواهم رفت و شکا سیپل  دارها نیکتریهستم و اگر آنها مزاحم من شوند من به نزد یبهائ

 .“وجود ندارد یسیاداره پل چیاو ه یدانست که برا ینم چارهیب

اطفال  ،ینه. اطفال بهائ ایوجود دارد  یآنها بهائ نیدر ب ایپرسد که آ یـ در آن روز معلم از شاگردان کالس م۵

. آنها  ندینما یم یمعرف یو شجاعت تمام خود را بهائ ی و با سرافراز زندیخ یاز جا بر م ،یصبور، خوش رفتار بهائ

گردند. در دفتر،   یم  نیمدرسه، ناراحت و غمگ  یایاز اول یو بعض نیشوند. معلم یمدرسه فرستاده م  ریبه دفتر مد

  شنهادیپ ن یخود ادامه دهند. ا التیو به تحص ندیخود را انکار نما یشود که باور مذهب  یکودکان خواسته م نیابتدا از ا

و   ستهدانش آموزان برج  نیمدرسه واقعاً ا یایاول نکهیا یاست برا یمحبت و دلسوز یاز موارد از رو یاریدر بس

شنوند باعث  یبچه ها م نیخواهند که آنها را از دست بدهند. اما آنچه را که از ا یممتاز را دوست دارند و نم

توانند  یباشند. آنها نم یگرفته اند که بهائ میهستند و شخصاً تصم یدارند که بهائ یالم مگردد. بچه ها اع یم رتشانیح

و معلمان  ریمد نجایکنند. در ا یخود را انکار کنند و باالتر از آن به آنچه اعتقاد دارند افتخار م مانیو ا ندیدروغ بگو 

 .اخراج آنها را امضاء کنند ۀکه که نام نیندارند جز ا یگرید ۀچار

و بدون   یاطفال با شاد نیچگونه ا ندیاست که انسان بب یهجده سال است. تماشائ ایهفت تا هفده  نیاطفال ب نیا سن

از   یآنها که به فکر فرو رفته اند و بعض یبهائ ریکه دوستان غ یکنند، در حال یمدرسه را ترک م یاحساس شرمسار

 .اخراج آنها هستندشاهد  زندیر یآنها اشک م

 قرار گرفته است.  اری شهروند اریکه در اخت یرانیا ییاز شهروندان بها یک ی دلنوشته

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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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