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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[

 

 فردا  ویراد]برگرفته از سایت:[ 

 ۱۴٠٠آبان   ۱۹]تاریخ:[ 

 

 رانیدر ا ییکودکان بها هیعل ضیچهار دهه تبع

  م،ینوجوان بود نکهی. با ا دیدار یتان روابط جنسخانواده کیدرجه   یبا اعضا هایی: شما بهاگفتندی محل م یهابچه«

و   کنندیطور فکر م نیدر مورد ما ا  گریدر خانه و محافل د شانن یکه والد میدانستی. ممید یفهمی ها را محرف نیا یمعن

 ».بود شانیها مال بزرگترهاحرف  نیو ا زنندیحرف م

و آزار و  ضیبودن مورد تبع ییبه جرم بها ۷٠و  ۶٠ یهااست که در دهه  یشخص  یِ از خاطراِت کودک یبخش نیا

 .قرار گرفته است یروح تیاذ

موسوم به »انجمن  زانیست ییاز بها یفیط تیفعال ران،یدر ا هیفق تی و نظام وال یاسالم یکار آمدن جمهور یرو با

  نهیبار خشم و ک نیانجمن به استخدام آموزش و پرورش درآمدند و ا نیا  یاز اعضا یاریمتوقف شد؛ اما بس ه«یحجت

 .ختندیر ییمند بر سر کودکان بهاخود را به صورت نظام

»مردم«، به سمت رأس هرم   یعنیاز قاعده هرم  انیکودکان بهائ  هیعل ضیدر چهل سال گذشته، تبع گرید یسو از

 .»دولت« رفته است یعنی

ها هجمه نیا یتمام افت؛ییبازتاب م زین یجمع یهادر رسانه انیبهائ هیعل یحکومت یها ضیموارد، تبع نیبر ا افزون

 .گذاشت یبر جا ییبر روح و روان کودکان بها یمخرب راتیتأث

 یآموزش ستمیدر س یزیستیینفوذ بها ه؛یحجت فرقه

در همه مشاغل و اصناف، به طور عمده در آموزش و پرورش و مدارس وارد شدند. اغلب آنها   هیفرقه حّجت یاعضا«

ما   گاهیاز من متنفر بودند و گاه و ب لیدلیآنها ب کردمیو معلومات نسبتاً باال بودند. احساس م کی با ظاهر ش یمعلمان

 »چرا؟ نهایا ستند؛ین یاللهحزب گریکه د نهایا دمیپرس ی از خودم م ام. مدگرفتندیرا به باد کتک م ییآموزان بهادانش

که در  میوگو نشستبه گفت یاز کسان یک یبا  ران یدر ا ییکودکان بها ه یعل یو روان یروح یهاشکنجه یبررس یبرا

در  تشیحفظ امن یبرا ز ین یو یقیبوده است. نام حق یو مدن یفرهنگ  یهایاز نابرابر نگونهیا یقربان ،یدوران کودک

 .است امدهیگزارش ن نیدر ا شیهادر گفته یدارو امانت رانیا

. میشناخت یشان مو اورکت شیرا با آن مدل خاص مو و ر یاللهافراد به اصطالح حزب یهمان هفت، هشت سالگ  از«

 هاییداشتند اما از بها  یبودند که ظاهر عاد زین یگریشعار دادن حاضر بودند. اما کسان د یمدارس برا یتو شهیهم

 یشناخت ول یخطرتر بودند. پدرم آنها را خوب مما کم یگروه برا نیبا ا سهیدر مقا هایالله متنفر بودند. حزب

داشتند. پس از   ه«یموسوم به »حّجت یااز فرقه  یاشهیگروه رگ و ر نیمن و برادرم سخت بود. ا یبرا شانصیتشخ

و  اهرظ نهایرا منحل کردند؛ اما همه ا شانیهافرقه ممنوع شد و آنها هم در ظاهر جمع نیا یهاتیفعال ،یانقالب اسالم

  انییبه بها گرید یلیبار با شکل و شما نیپوست انداخته بود و ا هیآنها بود. حجت ییضدبها یهاتیفعال یبرا یاپوسته

 ».تاختیم
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چند  یتن تیبا حما یمحمود حلب خیدر آن سال ش گردد؛ی باز م ۱۳۳۲ یپس از کودتا ی به روزها هیانجمن حجت نهی شیپ

دفاع کنند. در دوران   تییرا به وجود آوردند تا به زعم خودشان از اسالم در برابر بها یالتیتشک  عهیش ونیاز روحان

 .کردیم یانجمن با ساواک همکار نیهسته ا ،یحکومت پهلو

وادار به   یمحمود حلب خیش جهیکرد و در نت دیانجمن را به سرکوب تهد نیا ینیخم  هللاتیآ ،یاز انقالب اسالم پس

بار   نیمنظم خود را از دست داده بودند، ا التیانجمن که تشک  نیسابق ا یوجود، اعضا  نیانجمن شد. با ا نیانحالل ا

 .دادندینشان م یو آموزش ی ادار یهاستمیخود را در س زانهیستییبها دیباورها و عقا

 یسالان یدر م یطعم تلخ کودک دنیچش

خواندند مثل:  یم ییافتادند و شعرها یمان راه مآموزان بعد از مدرسه پشت سر دوستان و اقوامزاهدان، دانش  در«

قرار  یک یزیف ای یلفظ یهامدام مورد حمله  میپسرعموها زیبهتر". در همدان ن ییبهتر، سگ از بها یاز گالب بی"س

. میداشت لیحق تحص پلمیبود؛ ما تا مقطع د لیتحص  قمن نداشتن ح یشخص یزندگ یبرا ضیتبع نیداشتند. بزرگتر

رقابت و تالش   ی. وقتمیدرس خواندن هم نداشت یبرا یا زهیانگ  گرید یحت می¬دانستی را از چند سال قبل م نیا یوقت

از   نکهیا یبرا میهایکالسنداشتم جز تظاهر در مقابل هم  یاچاره دم،یدی ورود به دانشگاه را م یبرا گریآموزان ددانش

 ».بودنم مّطلع نشوند ییبها

انگارانه خود محروم هستند؛ اما ساده  هیحقوق اول نی تراز ساده  ران،یدر ا ییشهروندان بها گریاز د یاریبس امروزه

از   یبرخ انیدر م انیجامعه بهائ ریذکر شد، اهانت و تحق زی. همچنان که در باال نمیبدان ن یرا ا یاست اگر مشکل اساس

از ترفندها و   یری گبا بهره رانیا یاسالم یجمهور میرژ گرید رتشده است؛ به عبا یسازنهیمردم نهاد یهاتوده

 .کند یینمااهیس انیبهائ هیانقالب تالش داشت عل لیواا یهارسانه

  یصادقانه از باورها یتیکرد که روا یبا عنوان »باغبان« را کارگردان یمستند لمیف ۲٠۱۲مخملباف در سال  محسن

  ران،ینه تنها در ا تی شده، امروزه بهائ تیروا زیاثر مستند ن نیطور که در ا. همان دهدیرا به مخاطب ارائه م یبهائ

 .و هسته آن صلح است شه یر کهدارد چرا  یهواداران ایاز نقاط دن یاریبلکه در بس

 خود ساخته است؟  یاز ارکان فرهنگ  یرا بخش یزیستتیبهائ ران،یا یاسالم یچرا جمهور یبه راست اما

اند، اما رو بودهروبه  یو نابرابر ضیپس از انقالب با تبع یهادر سال  رانیا یِ و مذهب ینید یهاتیاقل یتمام نکهیا با

وجود هرگاه در   نیشناخت. با ا تیرا به رسم یزردشت نییو آ تیهودی  ت،یحیدر ظاهر، مس رانیا یاسالم یجمهور

 نییدر آ یعنصر ای. چرا؟ آ شودی م ادیبا لفظ »فرقه ضاله«  آناز  دیآی م انیسخن به م تییاز بها یرسم یهارسانه

 یاسالم یجمهور میو ترس به جان حاکمان رژ سازدی و مذاهب جدا م انیاد ریوجود دارد که آن را از سا تیبهائ 

 اندازد؟ یم

 روند؟ یم دفاعیب انیبه جنگ بهائ ییبا چه ابزارها یاسالم یو طراحان جمهور زانیرتر؛ برنامهمهم نهایهمه ا از

 ان یبر سر بهائ یُگرز گران ؛یجنس یهاتهمت

 زیبه آنان بوده است؛ در فرهنگ عامه ن یزنپس از انقالب، اتهام یهادر سال  ان یبهائ رِ یتحق یاز ابزارها یک ی

 یعنی انیکه در کتاب مقدس بهائ دهیا نیبا استناد به ا ی. به عنوان نمونه، برخافتی توانیها را متهمت نیاز ا ییهارگه

خانواده مانند خواهر و برادر  ی اعضا گریاند که ازدواج دگرفته جهینت»اقدس«، فقط ازدواج با همسران پدر منع شده 

  نیبه ا زین  انیمنع شده است و بهائ شودیم دهیجهان، آنچه »ازدواج با محارم« نام انیاز اد یاریندارد. در بس یمانع

 .هستند ارممتهم به ازدواج با مح عهیش ونیها توسط روحاناست که آن یدر حال نیقائل هستند؛ ا تی ممنوع

 نیبارها در معرض چن ،ییکه هر شخص بها افتیدر توانی م ران،یا انیاز جامعه بهائ قیپرسش و تحق یکم با

 .قرار گرفته است ینیدروغ یهااتهام

 یدهند، فحاش رییرا به نفع خودشان تغ جهینت  توانستندیاگر نم میکردیکه م یاّما باز میمحله دوست بود یهابچه با«

: "شما  گفتندیبه ما م ای"؛  یی: "سگ بهاگفتندی. مثالً مزدندی و القاب بد ما را صدا م یو با اصطالحات جنس کردندیم

  شاننیکه والد میدانستیو م میدیفهمی ها را محرف  نیا یمعن  مینکه نوجوان بودی". با ادیتان سکس دار خانواده  یبا اعضا

 ».بود شانیها مال بزرگترهاحرف  نی ا زنند؛ی گونه حرف م نیدر مورد ما ا گریدر خانه و محافل د
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  اریباره بس نینظرها در احکم »مباهته« آمده است. اگرچه اختالف عه،یش اتیاز روا یفقه یهااز خوانش  یبرخ در

 هیشکستن روحدر هم   یبرا یپس از انقالب آن را ابزار یهادر سال  ژهیبه و عهیمرکز ش تیاست؛ اما روحان ادیز

 .ساخته است رمسلمانانیغ

  نی. از همدهدیرا به مسلمانان م رمسلمانانیغ هیعل  یپراکنزدن و تهمتعبارت ساده، حکم »مباهته« جواز اتهام به

از فقه   جیبا قرائت را یادیتا حدود ز د،یآیم انییبر سر بها رانیا یاسالم یآنچه در جمهور دیآیبه نظر م ،یرو

 سازگار باشد.  زین یعیش

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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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