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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 یها در ا تیاقل یصدا]برگرفته از سایت:[ 

 ۱۴۰۰ذر  آ  ۸]تاریخ:[ 

 

 د ی: خشونت، مقاومت و امرانیدر ا ینید یهاتیاقل

با چند کلمه   م،یانداریب رانیا یهامارستانیاز ب یک یبه نوزادان تازه متولد شده در  یاست نگاه  یکاف-انیپطروس فرد

 نیشتریبا ب یحت یاسالم یجمهور تیکودک تحت حاکم  نیکرد که ا ینی بشیپ یبه راحت توانینوزاد م کیدر مورد 

  ی عمر محروم خواهد بود، چرا که و انیتا پا یو شهروند یبشر قحقو نیترییباال، از ابتدا یهوش ییتالش و با توانا 

 .است ینید یهاتیاز جامعه اقل یامتعلق به خانواده

محروم از   ایمجبور به ترک وطن و  دیزندان شود. شا یاحتمال دارد راه ندهی»نجس« خوانده خواهد شد. در آ یگاه

و   یبرابر اجتماع یهابه فرصت  یشهروند دسته چندم خواهد بود و دسترس یبشود. در هرصورت و لیکار و تحص

 .را انکار کند خود تیرا نخواهد داشت مگرآنکه هو عهیمسلمان ش کیبا  کسانی یاقتصاد

و  یحیمس شانی نوک ان،ییبها ارسان،ی نید روانیمانند پ «یرسم ری»غ یهاتیاقل ران،یا یاسالم یجمهور دگاهید از

از  یخوانش متفاوت یهستند ول یدوازده امام انیعیکه از ش هاشیدرو ایو  هایسن ی. حتستندین  شیب یاشباح ان،ییمدان

 .ندو هست  و سرکوب روبرو بوده ضیاسالم دارند، با تبع

تحت ستم روبرو شده  ،ی  نید یهاتی کردن ترس حکومت با مقاومت جمع نهیو نهاد ییزداتیهو استیدهه س چهار

  شانیزندگ یبه بها یبرخ یباال که برا یا نهیپرداخت هز رغمیو عل تیتوام با خالق ت،یحفظ هو یبرا  یاست، مقاومت

برخالف گفتمان حاکم، دست به   ،یو گروه ینفرادبه صورت ا یبرخ ،ینید یهاتی جامعه اقل یتمام شده است. فرا

 .به »اشباح« شده اند لیتبد ،یاسالم یجمهور استیس لیاند که به دلشهروندان زده نیا یبانی پشت

در چهاردهه گذشته، و   ،ینید یهات ینفر از اقل هاونیلیم هیشده عل نهیو نهاد یبا اعمال خشونت ساختار رانیا حکومت

 .محو کردنشان برآمده است یو حت ییزداتیکردن آنها، هو عی مط  یدرپ ضیکردن تبع یقانون

 کیبا چند کلمه در مورد  م،یانداری ب رانیا یهامارستانیاز ب یک یبه نوزادان تازه متولد شده در  یاست نگاه یکاف

تالش و با   نیشتری با ب یحت یاسالم یجمهور تیکودک تحت حاکم نیکرد که ا ین یبشیپ یبه راحت توانینوزاد م

متعلق به   یعمر محروم خواهد بود، چرا که و انیتا پا یندو شهرو یحقوق بشر نیتر ییباال، از ابتدا یهوش ییتوانا

 .است ینید  یهاتیاز جامعه اقل یاخانواده

  یزده و حت ینید یهاتیاقل ریدست به تحق ینید یهاآموزش در مدارس و بحث قیاز طر نیهمچن  یاسالم یجمهور

آن را در کنار خشونت  توانی که م یکرده است. امر «ییزدا»انسان  هاتیاوقات با نجس خواندن آنها، از اقل یگاه

 .خواند یخشونت فرهنگ  ،یو ساختار میمستق 

 ل یاز کار و تحص تیسه گانه: از اعدام تا محروم خشونت

را هدف حمالت خود   ینید یهات یاز اقل ییهااول گروه یفاتح انقالب از همان روزها انی: اسالم گرامیمستق خشونت

 سییو ر نیکارآفر ان،یهللا القان بیاعدام حب راز،یش  کنیانگل یسایکل  شیکش احیارسطو س یگلو دنیقرار دادند، بر

 .است اتیجنا نیاز جمله ا ان،ییو ربودن واعدام بها انیهودیانجمن 

https://iranbahaipersecution.bic.org/
https://mvoicesiran.com/2021/11/23/%d8%a7%d9%82%d9%84%db%8c%d8%aa%e2%80%8c%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%af%db%8c%d9%86%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d8%a7%db%8c%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%ae%d8%b4%d9%88%d9%86%d8%aa%d8%8c-%d9%85%d9%82%d8%a7%d9%88%d9%85/?lang=fa


 

IRANBAHAIPERSECUTION.BIC.ORG 

مصادره شدند.  یحیمس  یهامارستانیاز جمله ب ینید یاز نهادها  یاریاموال و اماکن متعلق به بس یاسالم یجمهور در

 یعالوه بر کشتن و زندان. اما در چهار دهه گذشته  کندینم یزندان دهیعق ل یرا به دل  یادعا دارد کس رانیحکومت ا

به  توانینمونه م ی. براداندیآنها را »نامطلوب« م ن یدزده که  یجماعت هیرعب و وحشت عل جادیکردن دست به ا

اعدام   ،یحیرهبران مس ی سالخ ران،یدر ا یحکومت اسالم یبرقرار یهاسال  نیاز اول  ییبها ۲۰۰اعدام و کشتن 

 .اشاره کرد شیدراو یو خانقاه هاها  هینیحس  بیو تخر یهودی نانیکارآفر

»فرقه ضاله«   ان،ییتا امروز ادامه دارد. بها  ۱۳۵۷از سال   ها،تیاقل هیعل ینفرت پراکن ،یک ی زیکنار خشونت ف در

 .«یستیونیصه یری»تبش شوند،یبازداشت م یحیمس شانیاز نوک یاریو بس شوندیخوانده م

سودمند که به اتهام ارتداد اعدام شد،   نیحس شیمحل دفن کش  بیتخر رایواخ انییبها ی آرامگاه ها کیستمات یس ینابود

و  یک ی زیبه سرکوب ف رانی.حکومت اداردیبرنم هاتیپس از مرگ هم دست از سر اقل یحکومت حت دهدینشان م

  تیو اقل ضیتبع ستمیس  ن یاز ا یو قانونگذاران بخش هییضاچرا که قوه ق  دهدیم یقانون  یاجلوه ،ینید یهاتیاقل میمستق 

 .هستند زیست

 یهات یاز جمله اقل انیران یاز ا یاریاند که بسبنا شده یابه گونه رانیحکومت ا یهااستی: نهادها و سیساختار خشونت

 شانیو انسان یو زنان را حقوق شهروند ینید

کرده و  یو قانون یرا ساختار ضیخود، تبع  نیقوان قی. حکومت از طردهدیو به آنها فرصت برابر نم کندیم محروم

 .کندیم یبند میتقس «یتیو »جنس «ینید دیرا در چارچوب »آپارتا انیرانیا

شناخته شده و  تیبه رسم ی(، در قانون اساسشودینم یح یمس شانیگروه شامل نوک  نی)ا انیحیو مس انیهود ی ان،یزرتشت

خود عمل   نییبر طبق آ ینید ماتیو تعل هیخود آزادند و در احوال شخص ینی»در حدود قانون در انجام مراسم د

 دی»آپارتا ینادانسته، قربان ایکه خود، دانسته  ندگانینما نیدارند. ا یاسالم یدر مجلس شورا یندگانیو نما  کنند«یم

و کسب حقوق برابر، در  کنندیم «یندگیکه »نما ییها رنگ شده گروهقوق کمبه حفظ ح دیهستند، با ام رانیا «ینید

 .اندشده یاسالم یجمهور کنندگانغیتبدل به تبل یبست حکومتبن

و  «ینید دیرا در چارچوب »آپارتا انیرانیکرده و ا یو قانون یرا ساختار ضیخود، تبع  نیقوان قیاز طر حکومت

 کند یم یبند میتقس «یتی»جنس

  یاعضا کنند،یرا استخدام نم  یشناخت شده در قانون اساس تیبه رسم یهاتیاقل یحت یدولت یاز نهادها یاریبس

و عراق جان خود را در دفاع از کشور از دست دادند    ران یشهروندان در زمان جنگ ا گریهمانند د یرانیا یهاتیاقل

حکومت   گریاستخدام شوند. به عبارت د یاسالم یدر ارتش جمهور توانندیبنا به قانون نم ۱۳۶۶از سال  یول

و فقر   ی اقتصاد یکرده و نابرابر یو استخدام یاقتصاد  میرا در کشور خودشان تحر ینید یهاتینفر از اقل هاونیلیم

 .ستندیخود ن  یزندگ یاساس یازهاین نیاز موارد قادر به تام یاریکرده که در بس لیتحم یاریرا بر بس

 ،ینید یهاتیدر خانواده متعلق به اقل ی. اگر کسکندیصدق م زیدر مورد قانون وراثت ن یخشونت ساختار نیا

  یکه حت داندیم ارزشی را ب هاتیچنان اقل رانیارث را از آن خود کند. حکومت ا یتمام تواندیمسلمان شود، م

 .ستین رفتهیمسلمان پذ  کی هیشهادت آنها در دادگاه عل

 روانیپ ،یحیمس شانیو نوک  انیی»خوب« و مورد قبول حکومت است وگرنه بها یهاتیگفته شد در مورد اقل آنچه

را  تشانیکه هو یتا زمان گری. به عبارت دشوندیم یو معن فی»اشباح« تعر یاسالم یجمهور یبرا انیو مدان ارسانی

و اموال   لیحکومت از منزلشان ربوده شوند، از تحص م یبراساس تصم  توانندیدفاع هستند که م یب یانکار نکنند افراد

 .شوند یزندان ایمحروم و 

. همانطور که حکومت  شوندی م «یاسیدار ستبدل به »افراد مساله  ینینظام د یک یولوژیدینگاه ا لیشهروندان به دل نیا

 یاسیشان« را مشکل سبلکه »وجود  شاندهیو عق تیفعال  لیرا نه به دل انیهودیاش نژادپرستانه دهیعق  لیبه دل یناز

 .دانستیم

  یبرا یو حق داند یمحکوم م شیشاپیرا پ هاتیشهروندان متعلق به اقل ینید تی باور و هو ،یاسالم یجمهور

 .ستیقائل ن یحق شانتیموجود
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از جمله   یکه شامل موارد میو پدر مطالعات صلح، خشونت مستق ینروژ نیسی وری گالتونگ«، ت وهانینوشته » به

 .دهدیدارد که امکانش را م یو فرهنگ  یدر خشونت ساختار شهیاست ر یکشتن سرکوب ونفرت پراکن

  ریو تحق عهیش یطلب یکردن برتر نهینهاد یآموزش و مدارس برا ه یاز مراحل اول رانی: حکومت ایفرهنگ  خشونت

 ی: »در دوران جمهوردیگو یمورد م نیدر ا سیدر پار یاستاد جامعه شناس ،یوندی پ دیکند. سع یاستفاده م هاتیاقل

است   یآسمان نید نیباورکه اسالم آخر نیبردن ا تدر خدم ینظام آموزش ژهیجامعه بو یفرهنگ  یهمه نهادها یاسالم

نه فقط در  یعیش-یاسالم  غاتیخاطر تبل نینسل جوان هستند. به هم انیهمه مسائل جامعه راه حل دارد در م یو برا

خشونت   یموضوع نوع نیدارند و خود ا یپررنگ و دائم یحضور گریاز دروس د یاریبلکه در بس ینیدروس د

  ستندیباور ن نیاست که د یو کسان ینید یهاتیاقل هیکامل کلمه عل یبه معنا نیخشونت نماد یحت ایو  میمستق  یفرهنگ 

که کودکان و نوجوانان  شوندیجنبه مربوط م نیهم به ا نی. خشونت نمادپسندندیبه سبک حکومت را نم یندارید ایو 

  یتیادفاع و در سکوت به رو ایو مجبورند بدون حق اعتراض  شوندیم خود محروم نیدر عمل از حق انتخاب د

آمرانه   لیاجبار و تحم نی. ارندیامتحان آن را فرا گ یبرا  یگوش دهند و حت فیبعنوان درس و تکل نید کیاز  یلیتحم

 ».باشد نیاش با دنسل جوان و رابطه  یبخش آموزش برا نیشناسانهتر  بیآس دیشا ینید

  اموزندیخود را در مدارس ب ینیحق ندارند دروس د یح یمس شانیو نوک ارسانانی ان،ییاز جمله بها هاتیاز اقل یاریبس

 .حضور داشته باشند یاسالم ینیآموزش د یهااجباراً در کالس دیبلکه با

نظام   ژهیجامعه بو یفرهنگ  یهمه نهادها یاسالم ی:در دوران جمهورسیپار میمق ی شناسجامعه ،استادیوندیپ دیسع

  انیهمه مسائل جامعه راه حل دارد در م یاست و برا  یآسمان نید  نیباورکه اسالم آخر نیدر خدمت بردن ا یآموزش

 گریاز دروس د یاریبلکه در بس ینینه فقط در دروس د یعیش-ی اسالم غاتیخاطر تبل نینسل جوان هستند. به هم

به  نینماد خشونت یحت ایو  میمستق  یخشونت فرهنگ  یموضوع نوع نیدارند و خود ا یپررنگ و دائم یحضور

 .پسندندیبه سبک حکومت را نم ینداری د ایو  ستندیباور ن نیاست که د یو کسان ینید یهاتیاقل  هیکامل کلمه عل یمعنا

 لیاز نسل جوان تحم ییهارا به بخش یو رنج دائم ری تحق ینوع ی: »نظام آموزشدیگو یمورد م نیدر ا یوندیپ دیسع

فقط در مدرسه   ی نید یب  زیو ن تیبهائ نیممنوع کردن آئ ایو  انیاد زیآم ضیتبع  یو طبقه بند ریتحق نی. اکندیم

 نیکه چن ی. کسانسازدیرا ناممکن م یو شهروند هانسان ا ی. چرا که برابرکندیو روح جامعه رامسموم م ماندینم

بعدها به عنوان شهروند با   أنهندی منفعل به آن گردن م یابه گونه یحت ایو  کنندیم ی و درون رندیپذیرا م ییباورها

خود   ذاتدر  نید کیندارند رابطه بر اساس تفاوت دارند. فکر برتر بودن  ینید ایدارند و  یگرید نیکه د یهموطنان

 ».زندیو خشونت را در جامعه دامن م ضیاز تنش، تبع یاست و اشکال زیآم ضیتبع 

 یاسالم یرهبر جمهور ای هاهللاتیاز آ یکه برخ میخوانیها مدر رسانه  یبر آموزش، به راحت یکنار سلطه اسالم در

  ی را در جامعه را عاد هاتیاز اقل  ییانسان زدا ی عنی داند؛ی را »نجس« م ینید ی ها تیو چه اقل یدر چه موارد 

اوقات  ی. برخخواندندی آنها را »نجس« م ان،یکه بازجو نداشهادت داده یحیمس شانیاز نوک یادی. تعداد زکنندیم

که از   ییکرده است تا جا سابقهیمنتظره و ب رقابلیغ یها« را وارد ابعاد مسلمانان و »نجس نیب یمرزبند نیحکومت ا

 .مسلمانان جدا کنند یرا از گاوها شانیخواستند تا گاوها ییبها انیروستائ

  هییقانون و قوه قضا ران،یاند. در اها اعتراض کرده  تی به »نجس« خواندن اقل رانیدر ا یفعاالن مدن ایندرت فعال  به

  کی ای ارسانی ،ییبها ،ی حیمس شی نوک کی هیگر، علسرکوب است، ادامه کار بازجو و شکنجه  یقانون ستمیاز س یبخش

متهم   یمل تیامن هینظام« و اقدام عل هیعل غیمانند »تبل یواه اتبا اتهام یمدافع حقوق زنان را قاض ایو  یفعال مدن

نجس دانسته شده بود،  شتریپ شانیگاوها یکه حت ییهاییبها یهان یکه زم دهدیحکم م یهمان قاض ایو  کندیم

 .مصادر شود

 ست یما ن نهی گز میتسل مقاومت،

از آن   یحاک ها،تیدر مورد اقل یاسالم یاز ادامه سرکوب جمهور یساالنه سازمان ملل و حقوق بشر یهاگزارش

  تیهو یحاضرند برا یار ینبوده و همچنان بس یکار یار یبس یکردن ترس حکومت برا نهیو نهاد ییزداتیاست که هو

 .نشوند میو تسل ندینه بگو میزندان شوند و به رژ یخود راه ینید
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  یهاتیداشتن محل عبادت به فعال ایو  لیاز جمله تحص ییهاتیو مبارزه با محروم تیحفظ هو یبرا ینید یهاتیاقل

 انییبها  یمانند دانشگاه مجاز ویآلترنات  التیتشک  جادیا ایو  یخانگ  یسایجلسات کل یمانند برگزار یزیآمصلح  یتیعقد

 .انددست زده

  یاز جفا یآگاه ساختن جامعه و افکار عموم یبرا زیپره مختلف خشونت یهااز روش یدر مواقع نیهمچن  آنها

در    ارسانی نییآ روانیاند از جمله تظاهرات پکه با آن روبرو هستند و »فشار« بر حکومت استفاده کرده یاروزانه

 ارسانی یفعاالن مدن ی مجمع مشورت یسرگشاده متعدد از سو یهادر اسالم آباد غرب، نوشتن نامه نیاعتراض به توه

جمهور   سییبه ر ییبها ل یمحروم به تحص انیاز دانشجو ینامه گروه ض،یدادن به تبع انیپا یبه رهبران حکومت برا

  سای»کل نیو کمپ سایاز داشتن کل انشینوک تیاطالعات در مورد محروم ریبه وز یحیمس شی نوک کیوقت، نوشتن نامه 

  لیحق تحص یبرا «ی ندرخان وسفیاز جمله » یزندان یحیمس شانینوک ی است«، اعتصاب غذا انیحیحق همه مس

 یگناباد شیزندان، تحصن دراو تیبازداشت شده به اعتراض به وضع یگناباد شیدراو   یفرزندانش، اعتصاب غذا

 .در اصفهان نمحل اجتماعشا بیاعتراض به تخر یبرا یاسالم یو تجمع مقابل مجلس شورا یمقابل دادگستر

کرده و از  یتابوشکن ت،یاقل ریغ ایمتعلق به جامعه مسلمان و  ییهااز افراد و گروه  یگذشته، نه تنها برخ یهاسال  در

  دیو مقاومت آنها در قبال »آپارتا ده،ید بیآس ینید یها جماعت مییبهتر بگو  ای ینید ی هاتیاقل یهااز خواسته  یبرخ

  یاسالم ی اقتدار گرا تیخاص حاکم یروند سرکوب و انحصار طلب ه دهد ک یامر نشان م نیکردند. ا تیحما «ینید

 .ستین رانیا تیراقلیاز جامعه غ  یدستکم بخش دییبوده و مورد تأ

 ییزداانسان  هیعل   ،یانسجام اجتماع یبرا د؛یام

اند. نامه و زده ینید یهات یاز اقل یبانیدست به پشت یو گروه ی به صورت فرد یرانیاوقات، شهروندان ا یبرخ در

گذشته بوده  یهاسال  یعملکردها نیتراز تابوشکن یکیو روزنامه نگار،  یاسیزاد«، فعال س یعملکرد »محمد نور

ً یمستق ،یاسیس یزندان نیااست. فراخوان   نیو جهان دعوت کرده است که با او در آنچه در ا رانیا انیعیاز ش ما

  یخرد یب یهابیاز آس  یاش غباررفته و بر چهره هیبه حاش  یاسالم رانیکه در ا یتی از ساحت انسان ی»نجاست روب

  یرفت و پا یزندان ییبها کیزاد«به خانه  یکنش »محمد نور نیهمراه شوند. در ادامه ا ده،یگرد فینشسته« توص

 .دیرا بوس ییهاکودک ب  کی

و از   رودیخود م ییبها یهایبندهم  داریاز زندان به د یبعد از آزاد ،یرفسنجان یدختر اکبر هاشم ،یهاشم فائزه

 .ندارد یعکس گرفتن با آنها هراس

ها و فعاالن دان حقوقنفر از ۱۲۰کرد.  دیتمج یحیمس   شیو نوک ییبها انیاز زندان یی بعدها در گفتگو یهاشم فائزه

شدند.   اشیحیمس نی فرزندخوانده دو ساله از والد ییمنتشر شد خواستار لغو حکم جدا رانیکه در ا یدر نامه ا یمدن

 .وستندی پ انییبها هیحکومت عل ی»نفرت پراکن نی»نه به نفرت« و نه به کمپ نیبه کمپ زین یادیافراد ز

 .اندرا درد خود دانسته گرانیمشکل جمع و د یگروه ای یچه به صورت فرد زین هاتیحال اقل نیهم در

  ،یحیمس شانیگذشته کنار دفاع از نوک یهادرسال  کند،یم تیهستم« که در استکهلم فعال یحیمس کیمن هم  نیکمپ»

شده،   ی راه انداز ان ییبها  ی»گفتمان« که توسط جامعه جهان تیکرد. سا تیحما یزندان یدتیو عق یاز فعاالن مدن

روزنامه نگاران و   ،یو رسانه با فعاالن مدن ید اجتماعیام ایو  یمانند انسجام اجتماع ییهارا با سوژه ییگفتگوها

 .کندیپژوهشگران برگزار م

 تیدر مورد وضع حیو ارائه توض فیپس ازتوص یادر نامه ؛یزندان شیو درو ییمقدم«، فعال دانشجو یفیشر محمد»

و   یحیمس شینوک «،یمحمد یروبرو شد. »مار یادیها شد که با استقبال زها، خواستار فرستادن کتاب به زندان زندان 

 .شودیشرکت کرده و بازداشت م ین یااوکر یمایبه انهدام هواپ یاعتراض ییدر گردهما یفعال مدن

جامعه در چهار  ینید  تیدر هو یادیبن راتییدارد از آن رو که تع یادیز تیاهم یانسجام اجتماع یبرا هاتیفعال نیا

موسسه   یسال( که درنظرسنج ۱۹ ی)افراد باسواد و باال یانیرانیدرصد از ا ۳۳دهه گذشته اتفاق افتاده است. فقط 

 .انددرصد خود را خداناباور، دانسته ۹حدود   و، عهیاند، خود را شگمان، مستقر در هلند، شرکت کرده
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  یدرحال نیشهروندان قرار گرفته است. ا رشیحکومت، مورد استقبال و پذ ینیاز گفتمان د یمتفاوت یو باورها دیعقا

 تیدرصد جمع  ۹۰از  شیرا ب انیعیآمار خود ش است و حکومت در یدوازده امام عهیکشور ش یرسم نیاست که د

 .کندی اعالم م

و سکوت افراد متعلق به جامعه به اصطالح   یساختار  ضیتبع انیسرکوب شده فقط قربان ینیمتعلق به جماعت د افراد

  زیآمداد، و با مقاومت صلح  نهیهم رنگ جماعت نشد، هز توانی جامعه ما نشان دادند م یاند، آنها به تمامنبوده تیاکثر

 از نفرت فاصله گرفت و خالقانه کرد. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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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