
 
  

IRANBAHAIPERSECUTION.BIC.ORG 

 

 

 است[ حذف شده]اطالعات شخصی افراد 

 ]برای وضوح بیشتر فقط مطالب و اخبار مربوط به افراد و جامعه بهائی تایپ شده است[

 

 عصر نو]برگرفته از سایت:[ 

 ۲۰۰۹مارس  ۱۳ –  ۱۳۸۷اسفند  ۲۳]تاریخ:[ 

 

 ینه شرم خواه  ی : دادخواهانیبهائ 

رفع تظلم از جامعه   یسند شرم خواهانه! ما برا کی ی" با امضادی! نه "غسل تعمیگروه ی" هیاعتراف به "گناه اول نه

  زیست یبهائ یشدن فرقه ها  یرقانونیوجدان و غ یشدن آزاد یقانون یبرا یمشترک یمبارزه   ازمندین رانیا انیبهائ ی

راستا، نسبت به خاموش ماندن  نیو اگر در ا دیخود بگو ااش ر  ی. بگذار هر فرد داستان شخصمیخود هست هنیدر م

 .ردیآن را به عهده بگ  یفرد تیکند خود مسئول یدر گذشته احساس شرم م تکارانیخود در برابر جنا

تحت عنوان  انیبهائ   یخطاب به جامعه   یرانیتن از روشنفکران ا ۴۲از جانب  یسرگشاده ا ینامه  را  ی: اخشهروند

  ۵" )شهروند، میاست: "ما شرمسار نیست" منتشر شده که جان کالمش ا یقرن سرکوب و سکوت کاف میو ن  کی" 

امضا به من فرستاد به او   ینامه را برا نیمتن ا یرانیخسرو شم یکه آقا یهنگام شیماه پ کیاز  شی(. ب۲۰۰۹ هیفور

آن نوشته  یمتأثر شده و درباره  دندیکش یم رانیا انیکه بهائ یاز درد یکه من از چهارده سالگ  نینوشتم که با وجود ا

" گذاشته شده و نه  ی حس شرم" و "گناه عموم جادیآن بر "ا ی هیپا رایمتن را امضا کنم ز نیتوانم ا یام، اما نم

" م ینی" ما شرمگ  یبار جمله  ۱۳نامه را که در آن  نی وجدان". شما لحن ا ی"آزاد یق انسان " و حیقانون یخواه"داد

و  دی" را در آن بگنجانمیزیخ یبه پا م انیبهائ  یدفاع از حقوق انسان یبند "ما برا  عیو ترج دیده رییتکرار شده تغ

سرگشاده به گردش افتاده و بر  ی نامه  نیکه ا وندرنگ آن را امضا خواهم کرد. اکن یکه من ب دیمطمئن باش 

کنم که با  یدواریو ابراز ام سمیآن بنو یعدم امضا یخود را برا  لیدانم که دال یامضاکنندگان آن افزوده شده، الزم م

سال گذشته از   ۱6۰که در  یستم یاکشند و افش یم رانیا انیکه بهائ ی آن به شکافتن درد رامونیدامن زدن به بحث پ

 .بر آنها روا شده، کمک کنم ینیو خم یپهلو ،یسه حکومت قاجار جانب

 :انیبا بهائ ییآشنا ـ۱

بود و  ی" اصفهان آشنا شدم. نامش گلستان مصفائی"سعد رستانیدر دب یفرد بهائ کیبار با  ن یاول یبرا ۱۳۴۳در  من

  یشاعر اداره م ریدب یمحمد حقوق  یکه از سو دمیمدرسه د یشاگرد سال پنجم. من سال اول بودم و او را در انجمن ادب

 نیریش یلبخند شهیشد. گلستان هم لیتعط  رستانیمتعصب دب یایلفشار او ریزود ز یلی و خ دینپائ ی ریانجمن د نیشد. ا

حسن آباد قرار   یدر دروازه  یرکن یگفت. چند بار به خانه اش رفتم که کنار ماد یشعر م یبر لب داشت و گه گاه

  فتگ میتمام اتاق کامال فرش نشده بود. گلستان برا یآن. حت یتو یکرس کیاتاق و  کیبود با  یخشت یداشت. خانه 

 اطیح یده شده و تو"( در خانه شان آتش زهی" )معروف به "حجتیی"ضد بها یفرقه  یبار از سو نیکه چگونه چند

 رفتیکه بر گلستان و خانواده اش م یاز آن محل پا شوند. من از ستم دیمضمون که با نیشان شبنامه انداخته اند با ا

  زی"ُجنگ اصفهان" ن یمحفل ادب یبچه ها ینوشتم که برا یموضوع داستان کوتاه نیا رامونیمتأثر شدم و پ اریبس

 ییبه "دام" بها دیداده بود که مج غامیاز رفت و آمد من با گلستان وحشتزده شده به پدرم پ یسعد رستانیخواندم. ناظم دب

در   رانیدر ا هیروس ریسف (Dolgoruki)"یکهنه به نام "خاطرات پرنس دالگوروک یجزوه   کیها افتاده است. پدرم 

  عهیو ش رانیبه راه انداخته اند تا ا ها را روس ها یکرد که جنبش باب یرا به دستم داد که ادعا م ۱۸۴۶ -۵۴ یسال ها

ساخته بود که   یقطع کنم و از او چنان غول ییام را با گلستان مصفا یرا نابود سازند. مادرم از من خواست که دوست

گفت:" برو   یم دیبه من ناسزا گو خواستیشد و م یم یمن عصبان تخواهر چهار ساله ام هر وقت که از دس یحت

 "!ییگمشو مفصا
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ششم دبستان را گرفته بودم در   قیتصد یو خورده ا  ۱۸کردند و مرا که با معدل  یکیدست به  زین رستانیدب یایاول

" و "جبر" و "هندسه"  ی نیاز "مشق خط"، "د  رستانیکردند و در سال دوم دب دیاز "مشق خط" تجد رستانیسال اول دب

حال به من   نیام بود که در ع یشکست بزرگ زندگ  نیاول نیمردود کردند. ا وریو سپس در شهر دیدر خرداد تجد

سال دو کالس" کنم.   کیروزانه را رها کردم و به آموزشگاه شبانه رفتم تا بتوانم "  رستانیدرس مقاومت داد. من دب

 ریشد که در رأس آنها دب یناظم خشکه مقدس اداره م کیو  ریشامل چند دب ینید یایماف کیاز جانب  یسعد رستانیدب

بازار  یزهایچون نخودب یشیبست و ته ر یگلو م ریرا تا ز راهنشیپ یقرار داشت که دکمه ها یبه نام نور کیزیف

 تیافکار صادق هدا یبا اشاعه  یبهانه که در جلسات آن محمد حقوق نیما را بست به ا  یداشت. همو بود که انجمن ادب

آخوند  کیبودند و  ینید ریدب یمانیا هیو فق یحانرو  یکند. دو آخوند هم به نام ها  یمنحرف م نیها را از د بچه

که با گردانندگان حکومت شاه در اصفهان روابط   نیمشق خط بود که با وجود ا ریهم دب یبه نام فضائل  سیخوشنو

( من پس از دو سال  ۱باخت. ) ینرد عشق م زیما ن رستانیدر دب ینید یایحال با ماف ن یداشت، اما در ع یگرم اریبس

 ادمینبود.  یخشکه مقدس خال ران یآنجا هم از دب یبازگشتم ول یروزانه هرات رستانیدر آموزشگاه شبانه به دب لیتحص

  یخود ب یسر جا اطیدر ح دیآمد با یبه صدا درم ی سرد زمستان هر وقت که زنگ بامداد یرود که صبح ها ینم

  یعضو فرقه  دمیشد فهم ریکه پس از انقالب وز ی"پرورش" )که بعدها وقت یآقا یسی انگل  ریکه دب میماند یحرکت م

 ،یسیرا به سه زبان انگل یاش را تمام کرده کلمات قصار حضرت عل یمذهب یها ی" بوده است( سخنران یی"ضد بها

 .از پشت بلندگو به رخ ما کشد یو فارس یعرب

 :انیو مال هیخیـ ش۲

 ییروستا  یو تک نگار  یجالل آل احمد به روستاگرد یبلوک زهرا"  یها نیکتاب "تات نش  ریهمان زمان تحت تأث در

روستا   نیدشت نمک قرار دارد سفر کردم. از آنجا که مردم ا ی  هیجندق که در حاش یعالقمند شدم و به دهکده   اریبس

-  ۱۸۲۶)یاحمد احسائ خیکه مکتب ش افتمیو در رداختمپ  یخیکتب ش یخواندند به مطالعه  ی" میباقر یخیخود را "ش

- ۵۰محمد باب ) یظهور عل  یبرا  یفکر یساز نهی( در زم۱۷۹۳-  ۱۸۴۳) یرشت دکاظمی( و شاگردش س۱۷۷۳

-۷۱) یخان کرمان میبه نام آقاکر یاز اشراف قاجار  یک ی ،یرشت دکاظمی( موثر بوده است. پس از مرگ س۱۸۱۹

  نیاز دوآتشه تر یک یبه باب به صورت  روانشیپ دنیمقابله با خطر گرو  یبرا وشود و ا یها م یخی( رهبر ش۱۸۱۰

  نیا رویشاه خود را پ نیمظفرالد یکند و حت یرشد م نانش یدر زمان او و جانش هیخی. شدیآ یدرم زیست یباب یآخوندها

که پسر او را به   تیاکثر یک یشوند:  یها دو دسته م  یخیش یخان کرمان میخوانده است. پس از مرگ کر یمکتب م

شناسند   یم تی( به رسمینی" خم هیفق ی"ول هیشب یامام غائب و امت، مقام نیواسط ب یعن یعنوان رهبر و "رکن رابع")

 یخیبه "ش لیدل نیکنند و به هم یع" را رد مشدن مقام "رکن راب یموروث یمحمد باقر همدان یکه به رهبر یتیو اقل

 .شوند ی" معروف میباقر

همعصرش به  یعیش ینسبت به آخوندها یاحمد احسائ  خیاز افکار ش یبه من نشان داد که برخ یخیکتب ش ی مطالعه

خود   ینه به جسم ماد زی" که بنا بر آن مردگان به هنگام رستاخییایتر بوده مثل مفهوم "معاد هورقل کینزد یخردگرائ

  یها شهیاند یجهت که در آغاز از برخ نیه تنها از ای. جنبش باب زندیخ یدوباره به پا م یتر فیکه با صورت لط

داشت  تیمن جذاب  یتاج برخوردار بود برا نیچون زر یریچون زن شاعر و دل یی ها تیو شخص انهیگرا یتساو

 .نداشتم یرغبت ینید ی شهیبه اند یوگرنه من از همان نوجوان

  یرا نم ی"رکن رابع" موروث یخوان کرمان میپدرم که همچون او ابوتراب نام داشته پس از مرگ آقاکر پدربزرگ

 ی. من در کتابخانه دیآ یاصفهان م یشهرضا یپوده در سه فرسخ یکند و به دهکده  یو کرمان را ترک م ردیپذ

"  اریکه به "جبر و اخت یک یمطالب  بهبودم و   دهیابوتراب بزرگ را د یاز نوشته ها  یخط یپدرم چند نسخه 

 ستین یگونه فرق چیمرسوم ه ی عهیو ش یخیش یباورها نیانداخته بودم. پدرم معتقد بود که ب یاختصاص داشت نظر

 یمحمدباقر همدان رویهم خود را پ یباقر یها یخیش دانند،یمرجع و آن مرجع م نیخود را مقلد ا یو همانطور که برخ

" بشناسند وحشت داشتند و یخیما را به "ش گانیکه همسا نیکردم که پدر و مادرم از ا یاما من حس م دانند،یم

ها   بهیگذراندند از غر یم یو همدان یکرمان یبه خواندن رساالت آقا شاوندانیخو گریرا که در آن با د یی"دوره"ها

و از   دیپسند یرا م یقشر یآخوندها هنسبت ب ینیبدب ژهی بو یباقر ی" هایخینظرات "ش انیکردند. پدرم از م یپنهان م

 ینظر خوش تینسبت به قشر روحان زیاو ن رایرا دوست داشت، ز یعتیشر یعل شتریب یمتفکران معاصر اسالم انیم
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پدرم پشت  میرفت ی" مانیری"چ یکه جمعه ها به خانه ـ باغ مان در دهکده  یبرم که گاه ینم ادیگاه از  چینداشت. ه

 :" استلهی"طو ی"طوله" به معنا  یخواند که در آن واژه  یرا م  ریز ی انهیعام  یفرمان ترانه 

 آخوندمو آخوندم"

 شب تو طوله موندم هی

 اومد، گزوندم  شپش

 پروندم موی تشکچ

 سوزوندم  مویلحافچ

 کوندم ی ش مویچ قاشق

 آخوندم آخوندمو

 ".شب تو طوله موندم هی

  ،یشده و مظهر شکمبارگ ریطماع" تصو  یآخوند معموال در قالب "روباه تیشخص ، یرانیا ی انهیعام  یقصه ها در

  یها یاز سخنران یک یدر  لیدل نیآگاه بود و به هم انی شهرت مال نیاز ا یبه خوب ینیاست. خم  یاکاریو ر یشهوتران

ضرب المثل مشهور "مال شدن چه آسان،   یزدی یحائر میاز آموزگارش عبدالکر دیخود پس از انقالب با تقل ی هیاول

 یگونه به ناخودآگاه قوم نیصورت درآورد:"مال شدن چه مشکل، آدم شدن محاله" تا بد نیآدم شدن چه مشکل" را بد

 .دیآمردم نسبت به دستاربندان فائق  ی  نهیرید ینیاثر گذاشته و بر بدب

 :تاج تا عزت نیـ از زر۳

از دوستانم وصف حال آنها  ایبرخورد داشته ام  یبهائ انیرانیاز ا یبا برخ یگاهگاه ۱۳۶۰تا  ۱۳۴۳از سال  اگرچه

  وریشهر ۳۰تا  ینجف آباد اصفهان بود( ول انیکه از بهائ یبرجسته بهرام صادق  سیام )مانند داستان نو دهیرا شن

از دو سال از   شیاحساس کنم. ب انیخود را با بهائ یوشت همسرن گریدست نداده بود تا بار د میفرصت برا  نیا ۱۳۶۰

و  یمل یروهایکرد و ن یداشت به سرعت صفوف خود را فشرده تر م دیجد یادگرای بن   تیگذشت و حاکم یانقالب م

همسر و   وریشهر ۲۹. روز دیکوب یم مکرده بودند به شدت دره یمهم باز ینظام سلطنت نقش یچپ را که در سرنگون

خبر داده بود که هنگام فرار از دست   یبه دوست ی از خانه خارج شده و شب آن روز تلفن انیهمرزمم عزت طبائ

  یدوست وریشهر ۳۰رد پا ها را پاک کنم. در روز  یپاسداران لگن خاصره اش شکسته و از من خواسته بود تا همه  

را ندارم   ییکه جا دیو چون در پاسخ از من شن ؟یگذران ی: حاال امشب را کجا مدیخبر را به من داده بود پرس نیکه ا

 ییکه عمه اش بها میدانست یتعلق داشت. م رشیپ یبزرگ در چهارراه لشکر برد که به عمه  ی انه امرا با خود به خ

کس پاسخ نداد. باالخره در را   چیه اریبس یکه پس از کوبه ها یکرد وقت ادتریما را ز یامر نگران نیاست و هم

کرد که چگونه  فیما تعر یبرا ریپ ی . عمه میبود گشود و ما شب را در آنجا گذراند نیسنگ که گوشش  یخدمتکار

  اطیخود است. در آن غروب در ح یرینگران دستگ  زی کرده اند و او ن ریرا در تهران دستگ  انیافراد محفل بهائ نیآخر

  ۱۵۰پس از  یمبارز باب شاعرتاج  نیکردم که طاهره زر یداشتم. احساس م بیغر  یحال یمیبزرگ آن ساختمان قد

داستان او و سرنوشت دردناک همسرم  انیزند و م ی شد با من حرف م زیکه در آن حلق آو ی سال هنوز از سر چاه

در بخش دوم    ۱۹۸۶دسامبر  ۱۸. چهار سال بعد در دمید یم یوندیعزت که در چنگال شکنجه گران قرار داشت پ

عزت اختصاص دارد به پناه جستن خود به  یریدستگ   سه روز پس از تی" که به روانم یبه نام "رفتم گلت بچ یشعر

 :پرداخته ام  ییزن سالمند بها نیا یخانه 

 ام  ختهی گر  ستیکمون کیاز قربانگاه "

 پناه آورم یبهائ  کیبه قربانگاه  تا

 ست؟  یمرا عبرت هان،

 متروک  اطیح در

 کنند  یزر خش خش م یکه برگ ها ییجا
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 خورد یسرگردان در آب راکد تاب م یماه و

 :شود یناخواسته بر من گشوده م یراز

 تاج  نیزر نیخون کریپ

 است زانیبر سر چاه آو هنوز

 :کشم یپس م پا

 !تاج نیتاج! زر نیزر"

 "؟یدیمرا ند لیاسماع

 یمیعمارت قد در

 ".شنوم یخود را م یصدا فقط

  دهیبه چاپ رس ۱۹۹۸" نمی"رفتم گلت بچ یو سپس در مجموعه  ۱۳۶۸"اندوه مرز"  یشعر اول بار در مجموعه   نیا

 .است

  ۱۳۶۰ماه  ی د ۱۷نبود. عزت را در   یمجاز یو مرگ به راست یتاج ها در زندگ  نیعزت ها با زر یسرنوشت هم

و اجسادشان را در گورستان خاوران )کفرآباد( در چهارده   ربارانیت گرید یزن و پنجاه مرد چپگرا کیهمراه با 

با همسرم عزت به آن گورستان رفتم   همراه ۱۳۶۰ رماهیتهران چال کردند. من اول بار در ت یجنوب شرق یلومتریک

ن  کنم. در آن زما دنی در آنجا چال شده بود د ربارانیبه نام صادق اخوت که پس از ت شاوندانمیاز خو یک یتا از خاک 

اخوت مقدم   نیعزت با شوهر خواهرم حس ربارانینفر در خاوران دفن شده بودند. بار دوم پس از ت یکمتر از س دیشا

که  دمیشن رترینتوانستم به سر خاک او بروم. د ۱۳۶۰در اسفند  نیحس ربارانیپس از ت یرفتم ول  زتبه سر خاک ع

  ربارانیدر تهران را ت یمحفل بهائ کی یشش تن از اعضا ۱۳۶۰ ید  ۱۴در  یعنیعزت،  ربارانیاز ت شیسه روز پ

به دست ماموران  ۲۰۰۹  هیدر ژانو نگورستا نیکه ا  نیاز ا شیکرده و اجسادشان را در خاوران دفن کرده اند. تا پ

 .بوده است گریآزاده د یرانیو هزاران ا یاز پنجاه بهائ شی شود، آرامگاه ب بیتخر یدولت

 :یرانیا کی یـ محک آزادگ۴

در  ژهیروزمره شناختم. آنها چه در زمان شاه )بو یزندگ  انیکتاب بلکه در جر قیرا نه از طر انیبهائ یدگیستم کش من

 یحمله م انیبه اماکن مقدس بهائ یفلسف یمحمدتق یکننده  کیتحر یوعظ ها ریشاه و تحت تاث یکه با آگاه ی س یدهه 

بودن اعدام   یبهائ لیرا به دل یرانیا ۲۰۰حداقل   تشیکمسال حا یس ی)که ط یشود( و چه در زمان حکومت اسالم

  ۲۰۰۴خاطر همان طور که در سال  نیو به هم ستندیشهروند برخوردار نبوده و ن  کی حقوق  نیکرده اند( از کوچکتر

  یرانیروشنفکر ا کیبودن  یمحک جد دیوجدان" نوشته ام، دفاع از آنها با یو مسئله آزاد  یعباد نیری"ش یدر مقاله 

و مانند آن   انیخدا یب ان،یهندوان، بودائ ان،یبهائ یبرا یینظام جا نیحقوق بشر شمرده شود: "در ا تیبه رعا سبتن

  یحیو مس یمیکل ،یزرتشت انیرانیکه ا دیگو ی( مرانیا یاسالم یجمهور ی)قانون اساس ۱۳اصل    رایوجود ندارد، ز

وجدان   یآزاد کی  یایتوانند از مزا یها که قانونا  نم هگرو نیا انیشوند." از م ی شناخته م ینید یها تیتنها اقل

از   نید نیا شیدایاز بدو پ یرانیا ی عهیش تیاز همه دردناک تر است. روحان انیبهائ   تیموقع ژهیبرخوردار باشند بو

کنند که باب با   یتصور م نیچن انیمال رایز دهیآنها را در تضاد آشکار با خود د شهیزمان محمد شاه قاجار تاکنون هم

" یو جهان را از عدل پر کند محروم کرده و "علت وجود زدیکه قرار است برخ یموعود یظهور خود آنها را از مهد

  یکه از جانب گروه ها میبا رژ انیبهائ یهمکار  ی عهیه، شاشا میآخر رژ یرا از آن گرفته است. در دهه  عیتش

  یافزود، چنانچه حت انینسبت به بهائ یعموم ی مارگونهی ب  ت" پراکنده شده بود بر نفرتی متعصب معروف به "ضد بهائ 

که  یآغاز شد روشنفکران انقالب یاسالم یجمهور یاز سو ۱۳۶۰که سرکوب بزرگ در سال  یپس از انقالب هنگام

و   کنجهکه مانند آنها به زندان، ش انیبه دفاع از بهائ اریبس ریحمالت قرار گرفته بودند به اکراه و با تأخ نیخود آماج ا

 کیدموکرات بودن  ی مشخصه ها نیاز مهمتر  یک یاست که من  لیدل نیمحکوم شده بودند، پرداختند. به هم ربارانیت

  کی  تیکه "بهائ نیا لیگوناگون از قب یدفاع کند و با بهانه ها انیبهائ یمذهب ی دانم که از آزاد یم نیارا در   یرانیا

 ( ۲).نرود طفرهآنها  تی" از حمانید کیحزب وابسته است نه 
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 :یبهائ کی یـ محک آزادگ۵

شد که   دهیوجدان" که سطور باال را از آن نقل کردم از من پرس ی آزاد یو مسئله  یعباد نیری"ش یاز چاپ مقاله  پس

 یبهائ کی یاست پس محک آزادگ انیاو با بهائ یهمدرد  یروشنفکر درجه  یرانیا  کیاگر محک دموکرات بودن 

 شیدگراند یگروه ها  یوجدان همه  ینه فقط از آزاد دیدموکرات با یبهائ یرانیا کیبه باور من  ست؟یدر چ یرانیا

" که امروز خود  ی"ازل تیاقل روانیپ یرا برا ینید یآزاد  نینخست الزم است که ا یدفاع کند، بلکه در درجه   یرانیا

روشن تر شدن موضوع خاطره  یلقب آزاده و دموکرات گردد. برا ی ستهینامند، قائل باشد تا بتواند شا ی" میانیرا "ب

" را  نمیشعر "رفتم گلت بچ یشب در مجلس کیدر لس آنجلس است.  ۱۹۸۷کنم که مربوط به سال  یرا نقل م یا

در شعر خود  یبهائ  یکلمه  ی شدند. در آن زمان من به جا یم دهید زین  یزوج بهائ  کیحاضران  انیخواندم. در م

امروزه   ؟یباب یخواندن شعر از من سئوال کرد" چرا نوشته ا انیپس از پا ی" را گذاشته بودم خانم بهائی"باب یکلمه 

  یبرخ ی انهیو انحصارجو انهیفرقه گرا دگاهیپرسش او نه تنها د نیشده اند" ا یوجود ندارد و همه بهائ یباب گریکه د

  انیاز چپ گرا یاریبس ی انهیفرقه گرا دگاهید نیداد بلکه همچن ی" نشان می"ازل یباب  تیرا نسبت به اقل انیاز بهائ

 خیبه تار ینگاه میالزم است که ن نجایکند. در ا یهنوز در آن زمان دچار آن بودم آشکار م زیرا که من ن یرانیا

 .میندازیجنبش باب و شکاف در آن، ب شیدایپ

 :ها یها و بهائ یـ ازل۶

از  شیکوتاه پ  ی. او مدتخواند یموعود و سپس خود مهد یخود را "باب" به مهد یسالگ  ۲۴در  یرازیمحمد ش یعل

 نیرا جانش ینور ییحی رزایچهارده ساله به نام م یخود نوجوان روانیاز پ یک ی ۱۸5۰در سال  زیدر تبر  ربارانشیت

از آنها مجبور به  یاریو بس  افتیشدت  انیو قمع باب عقل ریرکبیخود کرد و به او لقب صبح ازل داد. پس از صدارت ام

سال از او بزرگتر بود در سال  زدهیصبح ازل که س یملقب به بهاءهللا نابرادر یعل نیحس رزایترک وطن شدند. م

بردند، خود را "من   ی بسر م یدر شهر ادرنه در کشور عثمان گرید انیاز باب یکه هر دو همراه با برخ یوقت ۱۸۶۳

خود فراخواند. صبح ازل   نیرا به د انیداده بود( خواند و باب دیکه باب آمدنش را نو یهمان موعود یعنی " )ظهرهللا ی

چنانکه دولت  دیانجام  انیباب انیم یزیو خونر یدو برادر به دشمن انیم یو دودستگ  رفتیبرادرش را نپذ یادعا

کند. ادوارد   دیتبع  نیطو بهاءهللا را به فلس سآرام کردنشان "صبح ازل" را به قبر یمجبور شد که برا یعثمان

  ادآوریکه  نیخون یریدرگ نیکرده از ا داریکه خود از هر دو برادر د یسی( پژوهشگر انگل۱۸۶۲- ۱۹۲۶براون)

بها رسالت خود را   روانی( پ۳دهد. )  یاست، خبر م زمیدر بلشوو نیو استال یتروتسک  ایدر اسالم  عهیو ش یجنگ سن

و  دندیکوچ رانیبرادر کوچکتر اکثرا  به داخل ا روانیپ نکهیو به سرعت رو به رشد گذاشتند حال ا دنداعالم کر یجهان

 یعنیصبح ازل  یکردند. دو تن از دامادها یاستبداد قاجار فیکشور و تضع یاسینظام س رییهمت خود را صرف تغ

از   زیراه در تبر نیجان خود را در ا و دبودن تیجنبش مشروط انیشوایاز پ یاحمد روح خیو ش یآقاخان کرمان رزایم

اکبر خان دهخدا در   یهمراه با عل  ریدر دوران استبداد صغ زین یدولت آباد ییحیصبح ازل به نام  یدست دادند. نوه 

 یعنی" ی انیخود را "ب نی ها" که همچن ی کرد. امروز "ازل ی"سروش" را منتشر م ی خواهانهیآزاد یاستانبول روزنامه 

  یبرند، ول یدر اختفاء بسر م هیتق لیهستند که به دل رانیکوچک در ا یتینامند، اقل یاثر باب م انیب  ابکت روانیپ

 .رسد یم ونیلیشمارششان به چند م افتهی یجهان یتیاست محبوب  فایبها که مرکزشان در ح روانیپ

 :جنبش چپ یـ برخورد دوگانه ۷

عالقه   ی حرکت ضد فئودال کیجنبش باب به عنوان  یدهه پنجاه به بازشناس یدر سال ها رانیچپ در ا روشنفکران

 یرانیا یها ستیاز مارکس یبرخ ی( ول۴ستودند.) تی را در انقالب مشروط یازل شمندانینقش اند نیمند شدند و همچن

با حکومت در دوران   انیبهائ  یهمکار ی عهیشا وسو  کیوجدان از  یبه ضرورت احترام به آزاد یناباور لیبه دل

ساواک   یونیزیتلو ی" برنامه های تی"مقام امن   یثابت زیبودن پرو ی)که شاهد آن را بهائ دایهو  رعباسیام یرینخست وز

شد و  شتریپس از انقالب ب ژهیبو ینیبدب نیداشتند. ا یمنف ینظر یبهائ نید روانینسبت به پ گرید یدانستند( از سو یم

همدست شد. به   ادگرایبن  تی روحان یزیست یبهائ استیدانست با س یم دیجد تی حاکم بانیتوده که خود را پشت حزب

در سراسر کشور   یالتیا  یبه سازمان ها یبه ناگهان حزب توده دستورالعمل ۶۱سال   لی "اوا یزدی یرضا فان ینوشته 

شد   یحزب خواسته م نی تگان ا( از وابس۵شده بود.") زباز ح یافراد بهائ ی هیابالغ کرد که در آن خواهان اخراج کل

  یسازمان ها یو در رأس آنها اعضا ینیخم میمخالفان رژ یهمه  یخود برانند، بلکه  انیرا از م انیکه نه فقط بهائ

آن   جادیشدند که در ا یدستگاه سرکوب  یقربان زیها خود ن یکه توده ا دینکش یرا لو دهند. اگرچه طول میچپ ضد رژ
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 یخواست تظاهرات ی" مکاریکه "سازمان پ یانقالب تهران هنگام دانیدر م ۱۳۵۹بهمن  ۲۲داشتند. من خود در  نقش

بودند و مرا از  یپزشک  یبهمن برگزار کند، توسط دو تن از هواداران حزب توده که دانشجو امیبه مناسبت سالگشت ق

" را به صورت  یکاپر  نمایگرفتم. پاسداران "س ارقر  یشناختند، مورد شناسائ یدوران شاه م یکوهنورد یروزها

 یشدن برخ زیبا گالو  یخواستند مرا هم به آنجا ببرند، ول یبازداشت تظاهرکنندگان درآورده بودند و م یبرا یمرکز

ها   یبرند( با حزب الله یبسر م ایفرنیاز دوستان )که خوشبختانه هنوز دو تن از آنها زنده هستند و در شمال کال

او تنها لو رفتن مرا   رای ز افتم،یکه به خانه بازگشتم همسرم عزت را آشفته  یخود را از دست آنها رها کنم. وقت تمتوانس

بازگشت او از  یروز شاهد رفتن ب کی دیمن بودم که با نیا رتریبود و نه خالص شدنم را. افسوس که چند ماه د دهید

 .شدم یخانه م

 :یعموم  ینه شرم خواه یـ دادخواه۸

 یم لیکشور را تشک  ینید تیاقل نیبزرگتر  یپس از مسلمانان سن ران یدر ا رویهزار پ  صدیاز س شیبا داشتن ب انیبهائ 

و استخدام در ادارات   ، ی عال التیوجدان، امکان تحص  ی چون آزاد ،یشهروند یایمزا شتریاز ب نیبا وجود ا یدهند ول

که در سال   یمحرمانه"ا ینامه  نیدر "آئ یاسالم ی ورانقالب" جمه یفرهنگ  یعال یمحروم هستند. "شورا یدولت

  تی حاکم استیاست هدف س دهیرس ،یو رفسنجان یخامنه ا  یبه کارگزاران خود فرستاده و متن آن به امضا ۱۹۹۱

 دگاهیمنطبق با د استیس  نی( ا۶آن اعالم کرده است. )  یو توسعه"  یاز ترق یریرا "جلوگ انیبهائ ینسبت به جامعه 

از    ۱۹۷۸برد در اواخر تابستان  یبه سر م سیکه هنوز در پار یباشد. او هنگام ی ش و پس از انقالب میپ  ینیخم

، مدرس دانشگاه راتجرز طرف مصاحبه قرار گرفت و از او سئوال شد که  James Cockrof کاکروف مزیج یسو

  نید تیپاسخ گفت: بهائ  یبه جا ینیوجود خواهد داشت؟ خم یاسیس ای ینید  یآزاد انیبهائ یبرا یالمدر حکومت اس ایآ

 ینیتوانند فرائض د یآنها م  ای: آدیضاله است. مصاحبه کننده دوباره پرس  یفرقه  کیو   یاسیحزب س کیبلکه  ستین

 ( ۷)."پاسخ داد: "نه ینیخود را آزادانه به جا آورند؟ خم

  انیسرکوب بهائ هیتوج یکه برا عهیش انیادگرایبن یاز سو جیتوان به دو "استدالل" را یم ینیپاسخ کوتاه خم نیا در

وابسته به حکومت شاه، استعمار و  یاسیحزب س کی بلکه  ستین نید تیکه بهائ نی ا یک یبرد:  یشود پ یمطرح م

  عهیارتداد از اسالم ش تی که بهائ نیا گریشود؛ د سرکوبکشور  تیامن یبه خاطر مسئله  دیبا جهیاست و در نت لیاسرائ

مرتدان )که   ۲۰۰۸ ی ه یدر فور ی" مربوط به "ارتداد" مطروحه در مجلس اسالمیفریاز "قانون ک ۵است و بنا به بند 

 ی هیمعدوم شوند و اگر زن، محکوم به حبس ابد. "استدالل" اول بر نظر دیاز آن جمله اند( اگر مرد هستند با انیبهائ 

افراد آن گروه از   یشود همه  یم یگروه مرتکب جرم کیاز   ی" استوار است که بنا بر آن اگر فردیگروه هی"تنب

شوند. "استدالل" دوم بر نقض "حقوق بشر"   هیتنب دیمرد و زن گرفته تا سالمند و کودک همدست مجرم شناخته شده و با

 .دارد وندیپ ییقرون وسطا یشیاند کیبنا شده و با تار ینید یب ای نیوجدان و حق انتخاب د یو در رأس آن آزاد

" ی" و "آرمان گروهیآن "گروه اجتماع یگرفته شده و به جا دهیند یفرد تی هر دو "استدالل" فوق، حقوق و مسئول در

 ییتوانا  ت،یمالک تیمل ت،یافراد بشر صرف نظر از جنس یکه همه  میریشود. حال اگر بر عکس ما بپذ یبرجسته م

انجمن و مانند آن از حقوق  ان،یب شه،یوجدان، اند یادقانون برابر هستند و آز شگاهی در پ ینید یو باورها یجسمان

. در  میا دهیرس گرید  یها تیو اقل انیبهائ  سرکوب هی توج یآنهاست، خود بخود به رد دو "استدالل" فوق برا یعیطب

و  انیاز بهائ یدادخواه یمحترم شمرده شود تا راه برا یفرد  یها  یکشور، آزاد یست که در قانون اساس یکاف جهینت

  یـ انطباق کامل قانون اساس۱است:  ریناپذ ییشامل دو بخش جدا ی دادخواه  نیباز گردد. ا رانیها در ا تیاقل گرید

 یبهائ یشدن گروه ها یرقانونیـ غ۲از دولت؛  نیکامل د کیکشور با منشور "حقوق بشر" سازمان ملل متحد و تفک 

آن را   ایها را داده  تیاقل گریو د انیسرکوب بهائ  تورکه دس  یافراد  یهمه  یقانون بی " و تعقهیمعروف به "حجت زیست

 .مدافع یمنصفه و وکال ئتیبا حضور ه یطرف علن یب یاجرا کرده اند و آوردن آنها به دادگاه

است که به    نیمقاله به آن اشاره کردم در ا نی" که در آغاز ارانیا انیبهائ یسرگشاده به جامعه  یمهم "نامه  نقص

  یشدن گروه ها یرقانونیو غ ی ر قانون اساسوجدان" د یشدن "آزاد یطرح قانون ی عنی) انیاز بهائ ی دادخواه یجا

فراخواندن   یسال گذشته پرداخته و به جا ۱۵۰در  یرانیروشنفکران ا یاز همه  یعموم ی( به شرم خواهزیست  یبهائ

 ی" و "توبه یچون "شرم همگان یکهنه و نادرست میاستدالل خود را بر مفاه ی هیحقوق بشر، پا رشیمردم به پذ

گفتم  شتریحقوق ترند و همانطور که پ یب یگریاز هر گروه د رانیدر ا انیکه بهائ ستیگذاشته است. شک ن" یعموم

رود  یم هنانیدسته از هم م نیکه بر ا یاو نسبت به ستم تیحساس یدر درجه  دیرا با یرانیا کیبودن  همحک آزاد
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" متهم کردن نادرست است. هر فرد مسئول  ت یاروشنفکران را به "سکوت در برابر جن یجستجو کرد؛ اما اوال ، همه 

احساس شرم و ابراز   ا ،یدانست. ثان الدر گذشته و ح یگروه یکارها یاو را پاسخگو دیاست و نبا شیاعمال خو

شده و تنها با  انیب یصادقانه خواهد بود که به صورت فرد یست و هنگام یوجدان یمسئله  کیاز کار بد،  یمانیپش

" یو حق خاموش نی"به آذ یدر مقاله  ۲۰۰۶گذارده شود. همانطور که در ژوئن  انیاو در م نیوارث ایشخص مظلوم 

 شیتفت  یدستگاه ها یترفند کهنه  کی( کشاندن فرد به ابراز شرم و توبه در برابر همگان ۸دادم ) حیمشروحا  توض

  یبرا یاست و هدف از آن اعمال فشار گروه ینیمائو و خم ن،یاستال تلر،یه یگرا تیتمام  یو حکومت ها ینید دیعقا

دهد   یبر عکس، پاسدار حقوق فرد است و به او اجازه م انهیخردگرا یشیست. آزاداند  یمستقل فرد تیخرد کردن هو

. ردیعهده بگ  آن را به  یفرد تیمسئول میبه تأمل و تفکر پرداخته و پس از اتخاذ تصم  یگروه یکه به دور از فشارها

گرفتن   یکفرزده برا یدر روستاها دیعقا شیدستگاه تفت  یسیست که راهبان فرانس ی" روشیعموم ی"شرم خواه

و مائو در "جلسات انتقاد از خود" و  نیاستال یبردند، همانطور که کارگزاران حزب یاعتراف و درهم شکستن به کار م

 .اش نیزندان او ی" هین ی"حس یها ییگردهما  ای" نی"تواب یونی زیتلو یها یدر برنامه  ینیخم

رفع تظلم از جامعه   یسند شرم خواهانه! ما برا کی ی" با امضادی! نه "غسل تعمیگروه ی" هیاعتراف به "گناه اول نه

  زیست یبهائ یشدن فرقه ها  یرقانونیوجدان و غ یشدن آزاد یقانون یبرا یمشترک یمبارزه   ازمندین رانیا انیبهائ ی

راستا، نسبت به خاموش ماندن  نیو اگر در ا دیخود بگو ااش ر  ی. بگذار هر فرد داستان شخصمیخود هست هنیدر م

 .ردیآن را به عهده بگ  یفرد تیکند خود مسئول یدر گذشته احساس شرم م تکارانیخود در برابر جنا

 ۲۰۰۹  هیفور ۲۰

 :ها سی پانو

باز کرده ام. رجوع  یشتریب لیمن" به تفص یها نی"اول  یدر مقاله  ۲۰۰۰دوران را در سپتامبر  نیا ی ـ من خاطره ۱

 .۲۰۰۶قلم، نشر افرا ـ پگاه، تورنتو،  نی" به همگرید یو پنج مقاله  یهستم و س رانیبه "من خود ا دیکن

 .۲۰۰۶قلم، نشر افراـ پگاه تورنتو  نی" به همگرید یو پنج مقاله  ی هستم و س رانیبه کتاب "من خود ا دیـ رجوع کن۲

 ی ( از کتاب گرانبها۵۵۹- ۶۲به صفحات ) دینمونه رجوع کن یـ برا۳

“A Year among the Persians” by Edward Granville Brown, Cambridge University 

Press, 1927 

نفر از هواداران   ۱۲در شهر اکره به دست  یبه کشته شدن هفت فرد ازل انیاز باب یک یدر آنجا براون از قول  که

 .کند یاشاره م ییبها

  یخیش ،ی و اصول ی: اخبارییجنبش قرون وسطا نیبه نام "واپس یبه کتاب محمدرضا فشاه دینمونه رجوع کن یـ برا۴

 .۱۹۷۷تهران  دان،ی" انتشارات جاویو باب

 . ۲۰۰۸/ ۶  / ۱۱امروز"  رانی"ا ینترنتیا ی هیو پس از انقالب" در نشر شیپ یزی ست ی"بهائ یـ به نقل از مقاله ۵

 .۱۹۹۳حقوق بشر" سازمان ملل متحد،  ونیس یبه "کم ندوپلیگال نالدویر ژهیو ی ندهیبه گزارش نما دیـ رجوع کن۶

 ی به مقاله  دیـ رجوع کن۷

"The Denial of Higher Education to the Baha'is of Iran" by Geoffrey Cameron 

 :نقل از به

"Bahais in Iran" Oxford Forum, Volume 7, 2007 

 هستم.  رانیبه کتاب "من خود ا دیـ رجوع کن۸

 

کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفا  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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