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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[

 

 اخبار روز ]برگرفته از سایت:[

 ۱۳۹۵اردیبهشت  ۵ ]تاریخ:[

 

 استقامت بهاییان ایرانمصاف نسل کشی و 

 منبع این مطلب بهمن نیروانی

” از دیگر دالیل گسترش بهایی ستیزی در ایران فتوای رهبر ایران درباره ی بهاییان بود. ایشان در این فتوا گفتند:  «

ن جلوگیری همه مومنین باید با حیله ها و مفاسد فرقه گمراه بهائیت مقابله نموده و از انحراف و پیوستن دیگران به آ

که خود را متکفل امور ” وزارت اطالعات“همراهی رهبر ایران و دولت در مساله بهایی ستیزی راه را برای ”. کنند

 .» بهاییان می داند، باز کرد

برهمکنش نسل کشی بهاییان در ایران و استقامت ایشان بعد از انقالب اسالمی، این جامعه را قدم به قدم به سمت 

شهروندی خود سوق داده است. به اعتقاد نگارنده فرآیند نسل کشی بهاییان توسط اداره اطالعات در دوره احقاق حقوق 

 :های مختلف، حداقل چهار مرحله را به قرار زیر طی کرده است

 شصت: نسل کشی قرون وسطایی دهه ۱

 احقاق حقوق شهروندی بهاییان هشتم:هفتم و  دولت ۲

 رن با رویکرد ضربتینسل کشی مد دهم:نهم و  دولت ۳

 یازدهم: نسل کشی مدرن با رویکرد محافظه کارانه دولت ۴

در برابر پروژه نسل کشی واکنش نشان داده است. این ” استقامت سازنده“از طرف دیگر جامعه بهایی با رویکرد 

 .دیالکتیک، جامعه بهایی ایران را به سمت احقاق حقوق شهروندی هدایت می کند

که عموما مسئولین حکومتی از ابتدای انقالب اسالمی، در اظهار نظرهای رسمی، اقدامات امنیتی  این در حالی است

حکومت در قبال جامعه بهایی را صرفا بازدارنده معرفی می کنند، و همواره سعی بر کتمان تالش سیستماتیک اداره 

 .است اطالعات و بعضا دادگاه های انقالب برای نسل کشی جامعه بهایی ایران شده

سیر نسل کشی بهاییان ایران در صد و هفتاد سال اخیر! تصاویر از چپ به راست: الف( روح هللا ورقا و  -۱ تصویر

علیمراد داوودی، استاد فلسفه و عضو  ( دکترشاعر بهایی( در غل و زنجیر، از اولین کشته شدگان بهایی، ب) پدرش

سایر اعضای محفل ربوده شد.ج( بهزاد ذبیحی، شهروند بهایی ساکن محفل ملی بهاییان ایران، اوایل انقالب به همراه 

 .ساری که در پنج سال اخیر، چهاربار بازداشت شده است و سه بار مغازه اش پلمپ گردیده

در این مقاله سعی می شود با تحلیل آماری حقوق تضییع شده شهروندان بهایی ساکن ساری بر اساس اخبار منتشر شده 

بار  ۴سال اخیر  ۵در سایت های حقوق بشری و همچنین سرگذشت یکی از شهروندان بهایی این شهر که در طی 

فرآیند نسل کشی جامعه بهایی ساری با رویکردی بار مغازه اش پلمپ گردیده، نشان دهیم که  ۳بازداشت شده است و 

 .متفاوت همچنان ادامه دارد

 نسل کشی
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که خود را متکفل امور بهاییان معرفی می )برای آنکه به ابعاد نقض حقوق شهروندی بهاییان توسط اداره اطالعات 

 .نماید( پی بریم، الزم است به مفهوم کلمه نسل کشی تامل نماییم

در یکی از اعمال ذیل عنوان کرده که به نیت نابودی تمام  را (Genocide) فهوم کلمه نسل کشیسازمان ملل متحد م

 :این اعمال به قرار زیر است یا بخشی از گروه ملی و قومی و نژادی و یا مذهبی ارتکاب گردد.

 .قتل اعضاء آن گروه .۱

 .صدمه شدید نسبت به سالمت جسمی و یا روحی افراد آن گروه .۲

قراردادن عمدی گروه در معرض وضعیات زندگانی نامناسبی که منتهی به زوال قوای جسمی کلی یا جزیی آن  .۳

 بشود

 … .اقداماتی که به منظور جلوگیری از توالد و تناسل آن گروه صورت گیرد .۴

حرومیت از کاردولتی، بنابراین عالوه بر قتل و اعدام بهاییان اقداماتی نظیر زندانی و شکنجه کردن، مصادره اموال، م

محرومیت از ادامه تحصیل، ثبت نکردن ازدواج ایشان در شناسنامه هایشان )که می تواند تمهیدی به جهت جلوگیری 

همه اقداماتی عمدی به جهت قرار دادن بهاییان در شرایط زندگی نامناسبی … از زاد و ولد ایشان به حساب آید( و 

 .ی شوداست که منتهی به زوال این جامعه م

 فرآیند نسل کشی جامعه بهایی ایران بعد از انقالب

 نسل کشی قرون وسطایی شصت: دهه ۱

به مرور از  -طی صد وهفتاد سالی که از پیدایش این آیین می گذرد -هر چند تالش برای نسل کشی جامعه بهایی ایران

. در زمان ناصرالدین شاه کشتار گسترده خشونت ظاهری اش کم شده، اما این تالش همچنان بسیار آگاهانه ادامه دارد

ی بابی ها به عنوان دگراندیشان مذهبی با حمایت علمای دینی مصداقی از نسل کشی قرون وسطایی در ایران بود. بعد 

به حکم ” بهایی بودن“از انقالب ایران، اگرچه توده ی بهاییان، قتل عام نشدند، اما بالغ بر دویست و سی نفر به اتهام 

ه های انکیزاسیون اعدام گشتند. هزاران بهایی ایرانی به زندان افتاده و شکنجه شدند و اموالشان به طور گسترده دادگا

مصادره گردید. این برخوردها ادامه همان روند نسل کشی قرون وسطایی بود، هر چند در ابعادی محدودتر اما با 

 .نگاهی سیستماتیک تر

شبیه برخورد با سایر دگراندیشان ایرانی درآن دوره بود، جامعه بهایی پس از  رفتار حکومت با بهاییان، تا حدودی

تعطیلی تشکیالتش به دستور دادستان کل کشور، نه دست به اسلحه برد، نه مدیران جامعه بهایی توبه کردند و نه 

 .تشکیالت پنهانی تاسیس کرد. این رفتار در بلند مدت رمز بقای جامعه بهایی شد

بود. یعنی نه تنها از روش های خشونت ” استقامت سازنده“وتی که ناشی از بینش جامعه بهایی نسبت به رفتار متفا

آمیز برای مقابله با حکومت استفاده نکرد، بلکه در جهت پیدا کردن راههایی برای برطرف کردن محرومیتها و 

سخگویی به نیازهای جامعه ایرانی حرکت نیازهای خود قدم برداشت و حتی با جلب حمایت سایر ایرانیان در مسیر پا

 .نمود. جامعه بهایی تالش کرد تا مانند جامعه ای پویا به رشد خود ادامه دهد

برای مثال از جمله اقدامات سازنده بهاییان در دهه شصت در بحبوحه اعدام ها و زندانها، می توان به تاسیس دانشگاه 

راج بهاییان از دانشگاه و ممانعت جوانان بهایی از ورود به دانشگاه بهایی اشاره کرد. پس از انقالب فرهنگی و اخ

های مورد تایید وزارت علوم، فارغ التحصیلین بهایی، اقدام به تاسیس دانشگاهی در منازل شخصی بهاییان نمودند که 

از طرف  ثبت شده است. هر چند مدرک این دانشگاه (BIHE) امروز به نام موسسه بهایی برای تحصیالت عالیه

وزارت علوم ایران مورد قبول نبود و نیست، اما پاسخی به محرومیت از تحصیالت عالیه جوانان بهایی در ایران به 

 .حساب می آمد

پس از تعطیلی تشکیالت بهایی )محافل ملی و محلی ( در دهه شصت به دستور دادستان وقت، تشکیالت جایگزین 

داقلی امور دینی بهاییان،به طور علنی با اجازه و آگاهی کامل حکومت، جامعه بهایی ایران به جهت رتق و فتق ح

شروع به فعالیت کرد. حضور این تشکیالت این اطمینان را به حکومت می داد که بهاییان فعالیت سیاسی علیه 
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ینی حکومت نخواهند کرد، زیرا این تشکیالت، به جهت ابراز حسن نیت، حکومت را در جریان کامل فعالیت های د

 .جامعه بهایی قرار می داد

شاید اطمینان حکومت از سیاسی نبودن این جامعه، حمایت جامعه جهانی ازحقوق مسلوبه بهاییان ایران از طریق 

سازمان ملل متحد، اعمال تحریم های حقوق بشری علیه ایران و عدم مقابله خشونت آمیز بهاییان با حکومت، دالیلی 

 .یی در آن دوران کمک کردباشند که به حفظ جامعه بها

در دهه شصت علیرغم تالشهای بسیار توسط برخی مسئولین و موسسات حکومتی ایران، جامعه بهایی در این کشور 

نابود نشد. این نظریه که از طریق دادگاه های تفتیش عقاید می توان ریشه بهاییت را در ایران از بین برد، با شکست 

امعه بهایی ایران در فرآیند احقاق حقوق شهروندی و پذیرفته شدن به عنوان یک رو برو گشت. این نخستین قدم ج

 .واقعیت اجتماعی بعد از انقالب بود

پس از فشاری که جامعه بهایی در دهه ی شصت تجربه کرد، با پایان جنگ ایران و عراق، تمرکز دولت جدید بر 

تی یافتند که خود را با شرایط جدید تطبیق دهند. همچنین روی سازندگی و ایجاد ثباتی نسبی، بهاییان ایران نیز فرص

بهاییان در دهه هفتاد یاد گرفتند که چگونه بدون کار دولتی و مدرکی از دانشگاه های رسمی ایران، کسب درآمد نمایند 

فضای اجتماعی  و نیازهای حداقلی یک جامعه پویا را تامین نمایند. این ها قدم های بعدی بهاییان ایران در مسیر ایجاد

 .مناسب تر برای زندگی در کشور آباء و اجدادی خود بود

 هفتم و هشتم: احقاق حقوق شهروندی بهاییان دولت ۲

در دولت هفتم و هشتم با باور به گفتگوی تمدن ها، سیاست خارجی ایران نیز تغییر کرد. گفتمانهای حقوق بشر و 

حترام به آزادی های مشروع و حفظ حقوق شهروندی در مجلس ا“مدرنیته در ایران جدی تر پیگیری شد. قانون 

به تصویب رسید. بهاییان حق شرکت در کنکور سراسری را به جهت شرکت در دانشگاه پیدا کردند. ” شورای اسالمی

ای  بدون عقد اسالمی( ثبت شد. جامعه بهایی ایران در نامه)به ایشان پاسپورت داده شد. از آن به بعد ازدواج بهاییان 

سرگشاده خطاب به ریاست جمهوری مظالم وارده بر جامعه بهایی را برشمرد و احقاق حقوق شهروندی بهاییان را 

درخواست نمود. در این دوران، جامعه بهایی ایران، یک گشایش حداقلی را در عرصه حقوق شهروندی تجربه کرد. 

محسوب نمی شدند،  –که باید دفعتا نابود شود  –ام دیگر بهاییان نه تنها از دید حکومت یک جامعه سیاسی علیه نظ

بلکه قدم هایی را نیز در مسیر احقاق حقوق خود نیز برداشتند. یعنی یک گام دیگر به احقاق حقوق شهروندی نزدیک 

 .تر شدند

 نهم و دهم: نسل کشی مدرن با رویکرد ضربتی دولت ۳

 بررسی دالیل گسترش بهایی ستیزی در این دوران-

یک قرن و نیم بهایی ستیزی ثابت کرده بود که جامعه بهاییان ایران را با اعدام و کشتار نمی توان از بین برد. تجربه 

می خوانیم شروع شد. پروژه ” نسل کشی مدرن جامعه بهایی“اینبار با رویکردی جدید، پروژه ای که دراین مقاله آنرا 

ین بردن سرمایه های اجتماعی، ایران را فضایی ناامن برای ای که در آن اگرچه خونی ریخته نمی شد، اما با از ب

زندگی بهاییان می کرد. اگر این پروژه به نتیجه می رسید، بدون اینکه حکم اعدام از دادگاه های انقالب صادر شود، 

 .بهاییان به انتخاب خود، ایران را به قصد کشورهایی که پذیرایشان هستند، ترک می کردند

روی کار آمدن دولت نهم به ریاست آقای احمدی نژاد، بهایی ستیزی در ایران جانی دوباره یافت. ، با ۸۴در سال 

برخی از منسوبین به انجمن حجتیه در دولت نهم قدرت گرفتند. یکی از اعضای این انجمن در اواخر دولت دهم، در 

به روش )سایت های بهایی ستیزی  ل است.نامه ای به دادستان استان گلستان اعالم می کند که این انجمن همچنان فعا

انجمن حجتیه( رشدی تساعدی پیدا کردند. حضور فعال تر عناصر انجمن حجتیه، گفتمان بهایی ستیزی را در ایران 

 .مجددا به راه انداخت

اما به در دهه های شصت و هفتاد تحریم های بین المللی یکی از عوامل بازدارنده ی خشونت علیه بهاییان ایران بود، 

بودند، بنابراین یکی از مهمترین ابزارهای بازدارنده در ” تحریم ها کاغذ پاره “گفته ی آقای احمدی نژاد: برای دولت 

اثرش برای مدتی )که تاثیر تحریم ها خودش را نشان دهد( کاهش  –یعنی تحریم های بین المللی  –برابر بهایی آزاری 

 .یافت
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” زی در ایران فتوای رهبر ایران درباره ی بهاییان بود. ایشان در این فتوا گفتند: از دیگر دالیل گسترش بهایی ستی

همه مومنین باید با حیله ها و مفاسد فرقه گمراه بهائیت مقابله نموده و از انحراف و پیوستن دیگران به آن جلوگیری 

که خود را متکفل امور ” ه ی اطالعاتادار“همراهی رهبر ایران و دولت در مساله بهایی ستیزی راه را برای ”. کنند

بهاییان می داند، باز کرد. بنابراین بار دیگر جامعه بهایی وجه المصالحه بهایی ستیزان و اصولگرایان شد و آزار و 

 .اذیت بهاییان گسترش یافت

 اتخاذ رویکرد ضربی به جهت نسل کشی بهاییان در دولتهای نهم و دهم

ت رویکرد ضربتی را به جهت نسل کشی جامعه بهایی اتخاذ کرد. اگرچه این رویکرد در طی این دوران اداره اطالعا

در بسیاری از شهرهای ایران علیه جامعه بهایی بکار گرفته شد، اما به دلیل ناکافی بودن اطالعات منتشر شده، تمرکز 

 .تحلیل مقاله بر روی شهر ساری خواهد بود

د را بهتر درک کنیم. این جدول، آمار بازداشت ها، پلمپ مغازه، اخراج جدول شماره یک کمک می کند که این رویکر

در شهرستان ساری نشان می  ۱۳۹۴و همچنین سال  ۱۳۹۰لغایت  ۱۳۸۷از کار و محرومیت از تحصیل را از سال 

ر تعداد بازداشت ها بسیا ۱۳۹۰تا  ۱۳۸۷دهد.همانطور که در این جدول مشاهده می شود، در بازه زمانی سالهای 

 .با کاهش چشمگیر بازداشت ها و افزایش پلمپ مغازه ها رو به رو می شویم ۱۳۹۴زیاد بود، اما در سال 

کاهش بازداشت ها، افزایش پلمپ مغازه،  ۹۴جدول فوق در سال  . آمار نقض حقوق شهروندی بهاییان ساری۱جدول 

 .های پیش را نشان می دهدنرخ تقریبا ثابت محرومیت از تحصیل بهاییان شهرستان ساری نسبت سال 

اداره ی اطالعات شهرستان ساری روشهای گوناگونی برای از بین بردن احساس  ۱۳۹۲تا  ۱۳۸۴در سال های بین 

اعتماد و امنیت بهاییان به جهت زندگی در ایران به کار برد و صریحا در تقابل با جامعه بهایی قرار گرفت. این اداره 

حور تمام اتهام ها و اقدامات خود مبنی بر سلب آزادی بهاییان معرفی نماید، ابائی نداشت. را م” دیانت بهایی“از اینکه 

در جلسات تفهیم اتهام متهمین بهایی و احکام صادره برای ایشان ”تبلیغ به نفع بهاییت و علیه نظام” عنوانی مانند 

 .گواهی بر این مدعاست

 :محمد جواد الریجانی اظهار کرد در همین راستا، دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضائیه،

تا زمانی که بهائیان حقوق و قوانین را محترم می شمارند، کسی متعرض آنها نیست و بسیاری از بهائیان بر همین “

 ”اساس دارای فعالیت های اجتماعی، علمی و اقتصادی هستند، اما اجازه فعالیت تبلیغی برای فرقه خود را ندارند

دارد، اما ” تبلیغ دیانت بهایی“سعی در محدود کردن تعرض حکومت به بهاییان در عرصه این اظهار نظر اگرچه 

می باشد. در عین حال تخریب قبرستان بهاییان، ” مذهبی“نشان می دهد که دلیل آزار و اذیت بهاییان در آن دوران 

آن برهه بدیهی ترین شواهدی  تعطیلی تشکیالت بهایی درایران، ایجاد محدودیت های اقتصادی مضاعف بر بهاییان در

 .دیانت بهایی در آن سال ها نبوده است” تبلیغ کردن“هستند که نشان می دهند، آزار و اذیت بهاییان صرفا به دلیل 

اداره اطالعات برای تحقق رویکرد ضربتی، از روش های گوناگونی در شهرستان ساری در این برهه استفاده کرد. 

بودند از: احضار بهاییان شهر به ستاد خبری اداره اطالعات، تفتیش منازل، بازداشت، از جمله این روش ها عبارت 

( هر کدام ۱پلمپ مغازه، محرومیت از تحصیل جوانان بهایی و تعطیل کردن تشکیالت جایگزین جامعه بهایی)جدول 

بهاییان بود. اداره اطالعات به عنوان بخشی از هویت اجتماعی ” هویت بهایی“از این روشها تالشی برای از بین بردن 

 .با گسترش تضییقات علیه بهاییان تالش می کرد که ایران، فضای مناسبی برای اجتماعی شدن بهاییان نباشد

از بین بردن امنیت در جامعه بهایی: با تفتیش منازل و بازداشت جوانان، زنان و مسئولین جامعه بهایی می خواستند -

سترش دهند. هر بازداشت می توانست چندین خانواده بهایی را تحت تاثیر استرس، جو ترس و وحشت را در جامعه گ

نگرانی و خشم قرار دهد. هجوم ماموران عملیات در هنگام تفتیش به منازل بهاییان و فحاشی به مقدسات و پاره کردن 

بهاییان یک شهر از  فشار روانی زیادی بر اعضای خانواده وارد می کند. نگرانی… تصاویر پیشوایان مذهبی و 

اینکه ماموران عملیات هر لحظه ممکن است به بهانه های واهی وارد منزل هر کدامشان بشوند، استرسی همیشگی را 

برای خانواده هایی که می خواستند در این شهر و یا در ایران بمانند، می توانست ایجاد کند. حال بماند از فشارهای 

م، و گذراندن محکومیت! بحران هایی که بهاییان می دانستند تنها به دلیل بهایی دوران بازداشت، انتظار صدور حک

 .بودن بر آن ها وارد خواهد شد
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 ۵۰از بین بردن حافظه تاریخی: در تفتیش منازل، کتب و نمادهای مذهبی بهاییان امحاء و ضبط می شد. تخریب -

ن و دفن در قبرستان این شهر تالش آگاهانه ی دیگری خانه ی بهاییان در روستای ایول و تالش برای ممانعت از کف

 .برای نابود کردن حافظه تاریخی بهاییان این شهر به شمار می رود

امکان شرکت در کنکور سراسری را داشتند، یا به دلیل  ۸۳تخریب پایه های فرهنگی جامعه: بهاییان که از سال  –

پس از ورود به دانشگاه بعد از چند ترم اخراج می شدند. )جدول نقص پرونده از ورود به دانشگاه ممنوع شدند و یا 

( به این ترتیب اداره اطالعات در تالش بود تا رویای مشارکت درساختن ایرانی آباد از طریق تحصیالت عالیه، در ۱

 .ذهن جوانان بهایی از بین برود. در نتیجه انگیزه ماندن در ایران را در ایشان کاهش دهند

 :کیالت بهاییتعطیلی تش-

دادستان وقت کل کشور به وزیر اطالعات دستور تعطیلی تشکیالت جایگزین بهایی را )که با موافقت  ۸۷در اسفند 

 .حکومت شروع به فعالیت کرد( ابالغ نمود و اظهار کرد که هر تشکیالت بهایی جایگزینی غیرقانونی است

ستند. با از بین رفتن موسسات، هدایت نیروهای اجتماع به در هر اجتماعی، موسسات مانند پلی میان فرد و جامعه ه

افراد و بلعکس مختل می شود، انسجام جامعه از بین می رود. مسئولینی از حکومت که چنین طرحی برای جامعه 

کندگی بهایی ریختند، انتظار داشتند تاثیر پذیری بهاییان از جامعه بهایی قطع شود و نهایتا جامعه بهایی ایران دچار پرا

و از هم گسیختگی گردد و جوانان بهایی نیز که امید به تحصیالت عالیه و مشاغل مناسب ندارند، ایران را ترک کنند. 

تعداد محدودی از بهاییان مسن در ایران باقی خواهند ماند که آنها نیز محکوم به نابودی هستند. ما این فرآیند را در این 

 .می نامیم” عه بهاییپروژه ی نسل کشی مدرن جام“مقاله 

جامعه بهایی تنها مذهب غیر رسمی در قانون اساسی ایران نیست، سیک های هندی در تهران نیز یکی دیگر از 

مذاهب غیر رسمی ایران هستند که آنها نیز برای رتق و فتق امور دینی در جامعه خود تشکیالتی دارند که هیچ جنبه 

این نیاز مستثنی نیست. برای ازدواج، تولد و وفات و سایر مسائل درون دینی  سیاسی ندارد. جامعه دینی بهایی نیز از

حضور چنین تشکیالتی توجیه پذیر است، اما حکومت با غیرقانونی اعالم کردن تشکیالت جایگزینی که خود پیشتر با 

یاران ایران( قصد )ایران  فعالیت آن با جامعه بهایی به تفاهم رسیده بود، و دستگیری هفت تن از مدیران جامعه بهایی

 .نابودی جامعه بهایی را داشت

فرمانده نیروی انتظامی در دستورالعملی خطاب به اداره اماکن سراسر  ۱۳۸۶تخریب پایه های اقتصادی: در سال -

کشور درخواست کرد که در هر صنف بهاییان شناسایی شوند و حتی المقدور از حضور گسترده بهاییان در اصناف 

ی به عمل آید. این اقدام در حالی بود که بهاییان از ابتدای انقالب از اشتغال در مشاغل دولتی محروم بوده اند. جلوگیر

شاید ظاهر این دستور هدفش جلوگیری از رشد وسیع اقتصادی بهاییان بود، اما کارکرد این دستورالعمل در شهر 

گونه ای بود که امنیت اقتصادی  ( بهجان و ساری نیز شد که بعدا الگویی برای شهرهایی مانند همدان، رفسن)سمنان 

 .بهاییان را با پلمپ گسترده و طوالنی مدت مغازه هایشان به دلیل بهایی بودن از بین برد

به نظر می رسد در زمان دولت نهم، اداره اماکن شهرستان ساری ممانعتی سیستماتیک در ایجاد اختالل در فعالیت 

های صنفی بهاییان نکرد، اما برخی از متعصبین مذهبی، ادارات اماکن و اطالعات سمنان اقداماتی وسیع دراین 

نشان می داد … بهاییان، نوشتن شعار ضدبهایی و  عرصه نمودند. عالوه بر پلمپ مغازه ها، آتش کشیدن مغازه های

که در سمنان صدمه به پایه های اقتصادی بهاییان با رویکرد ضربتی و مستقیما به علت بهایی بودن ایشان حداقل تا 

 .صورت می گرفت ۱۳۹۰سال 

 نسل کشی با رویکرد محافظه کارانه یازدهم: دولت ۴

را در پیش گرفت. بهاییان ایران همچنان ” استقامت سازنده“چنان رویکرد در برابر رویکرد ضربتی، جامعه بهایی هم

سعی می کردند درچهارچوب قانون اساسی ایران حقوق خود را مطالبه نمایند. از طرفی دیگر در این دوران فشارهای 

ای وارد بر بین المللی و اقدامات جامعه جهانی بهایی برای رعایت حقوق شهروندی بهاییان ساری از شدت فشاره

بهاییان این شهر کاست. دادستان ساری از طرف اتحادیه اروپا تحریم شد و بازجوی بهاییان در ساری در لیست 

ناقضین حقوق بشر سازمان عدالت برای ایران قرار گرفت. ارتباط جامعه بهایی با وکالی حقوق بشر، حمایت 

دانش حقوقی بهاییان ایران با انتشار مجموعه های  روشنفکران ایرانی از حقوق شهروندی جامعه بهایی وافزایش

https://iranbahaipersecution.bic.org/


 

 
IRANBAHAIPERSECUTION.BIC.ORG 

یکی دیگر از عوامل بازدارنده بود. …. و ” عدالت خواهی“، ”فریاد و سکوت“، ”دفاعیات“حقوق شهروندی مانند 

همچنین با روی کار آمدن دولت دهم که رویکردی عملگرایانه و با مشی اعتدل و میانه روی داشت، اداره اطالعات 

را برای مقابله با بهاییان کنار بگذارد و پروژه نسل کشی مدرن بهاییان ساری را ” ضربتی“شد رویکرد  ساری مجبور

 .پیش ببرد” محافظه کارانه“با رویکردی 

اداره اماکن  ۸۶از بین بردن پایه های اقتصادی: با استناد به همان دستور العمل فرمانده نیروهای انتظامی در سال -

های بهاییان این شهر اقدام نمود. تجربه اداره اطالعات شهرستان سمنان که به نظر موفق می  نسبت به پلمپ مغازه

رسید، در مورد ساری نیز به کارگرفته شد. دراین دوران، اداره اماکن ساری در بسیاری از موارد دلیل پلمپ مغازه 

ناف درخواست می کرد که تعهدی بدهند ها را مذهبی معرفی نمی کرد، اما هنگام بازگشایی مغازه ها از صاحبین اص

تا در روزهای مذهبی بهایی مغازه را تنها با اجازه این اداره تعطیل کنند و درون مغازه خود تبلیغ نکنند در این 

رویکرد اداره اطالعات ساری از طریق پلمپ گسترده مغازه ها، اخراج معلمین مهد کودک و موسیقی، اخراج 

به طرق غیرمستقیم سعی در فلج کردن جامعه بهاییان این شهر از لحاظ … شگاهی و ورزشکاران از تیم های با

 (۱اقتصادی نمود. )جدول شماره 

در این مسیر مسئولین بخش بهاییت اداره اطالعات با جمع آوری اطالعات مالیاتی کسبه بهایی، گردش مالی حساب 

گی خصوصی بهاییان این شهر دارد. بر اساس اخبار سعی در بدست آوردن داده هایی از زند… های بانکی ایشان و 

واحد صنفی شهروندان بهایی این شهر پلمپ گردید و یا از کار خود  ۴۱درشهر ساری  ۹۴منتشر شده، تنها در سال 

اخراج شدند. این در حالی است که در نیمه دوم دهه هشتاد به ندرت شاهد پلمپ و یا اخراج از کار بهاییان این شهر 

 .بودیم

پلمپ واحدهای صنفی بهاییان ساری عموما بدون اخطاریه و غیرقانونی صورت گرفت و بعضا تا شش ماه به طول 

انجامید که تماما مغایر با قانون نظام صنفی می باشد. چنین اقدام گسترده، سیستماتیک و ادامه داری دلیلی جز تحلیل 

 .در این شهر ندارد بنیان های اقتصادی و ایجاد ناامنی برای سکونت بهاییان

 بررسی نقض حقوق شهروندی یکی از شهروندان بهایی

از روستای  ۱۳۳۵پدر و مادر بهزاد در سال ” براساس اظهارات یکی از نزدیکان بهزاد ذبیحی ماهفروجکی 

در همان  ۱۳۴۵ماهفروزک به روستای صفرآباد یکی از روستاهای اطراف ساری مهاجرت نمودند. ایشان در سال 

روستا به دنیا آمد. در بحبوحه انقالب بارها منزل پدری اش توسط متعصبین مذهبی روستا سنگسار شد و مورد توهین 

سالگی مادرش  ۲۱بهزاد، پدرش را از دست داد و نه سال بعد در سن  ۱۳۵۷و تحقیر مذهبی قرار گرفتند. در سال 

را در استان مازندران کسب کرد، اما به دلیل بهایی بودن امکان  را. در سال آخر دبیرستان رتبه اول مسابقات درسی

 .شرکت در کنکور را نداشت

بعد از گذراندن دوران سربازی به شغل ویزیت عینک مشغول شد. در دوران اختناق دهه شصت، تنها منابعی که می 

مطالعات اسالمی و قرآنی خود  توانست بدون محدودیت در اختیارش قرار بگیرد، کتب اسالمی و قرآنی بود و ایشان

 .را گسترش داد

برای اولین بار در ساری بازداشت شد و بعد سه روز آزاد شده و برای پرونده اش منع تعقیب صادر  ۱۳۸۹در سال 

گردید. از آن زمان تا کنون سه بار دیگر بازداشت شده است و سه بار هم مغازه اش پلمپ گردیده. یکی از اتهامات 

 .است. ایشان همواره از این اتهام تبرئه شده اند” تبلیغ علیه اسالم و قرآن“ام بازداشت هایش ایشان در تم

در روند پرونده سازی برای ایشان و به جهت بزرگنمایی پرونده در برابر مقامات قضایی و حتی مسئولین اصناف و 

معرفی ” ن و ایدئولوگ بهاییت در مازندرانتئوریسی“نماینده ولی فقیه در استان مازندران، بازجویان اطالعات وی را 

 ”.می کنند. هر چند خود بارها اظهار کرده اند که ایشان هیچ فعالیت تشکیالتی و یا تبلیغی در موسسه روحی ندارد

آیا به جای اینکه بهزاد را که یتیم بزرگ شده است و بدون هیچ حمایتی از دولت به ” این منبع مطلع در انتها افزود: 

طح علمی رسیده، تشویق کنند باید حبس و شکنجه نمایند؟ بهزاد بارها امکان ترک ایران را داشت، اما به خاطر این س

عشقش به این سرزمین در ایران ماند! و همواره مطیع قانون و حکومت بوده است و به همین دلیل است که همواره در 
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ار و اذیت چیست؟ چرا برخی مسئولین باید کاری کنند که پرونده هایش تبرئه شده است. دلیل این همه سر و صدا و آز

 ” سرمایه های این کشور به جای خدمت به وطن مجبور به ترک کشور گردند؟

بازداشت شد. در دورانی که اداره  ۱۳۸۷امین نفری بود که در ساری بعد از سال  ۲۵بهزاد ذبیحی  ۲براساس جدول 

ییان داشت، ایشان سه بار بازداشت شدند و یکبار حکم پلمپ مغازه اطالعات رویکرد ضربتی نسبت به جامعه بها

ایشان صادر شد. اما در دوران رویکرد محافظه کارانه ایشان، تعداد پلمپ های مغازه شان دو بار بود و یکبار 

 !بازداشت شدند. شاید پرونده های بهزاد ذبیحی خالصه ای از سرگذشت بهاییان این شهر باشد

 احقاق حقوق شهروندی جامعه بهایی از نسل کشی تا

جامعه بهاییان ساری و به تبع آن ایران از گردنه های هولناک نسل کشی گذر کرده و هر بار بیش از پیش از 

مجهولیت خارج شده و بیشتر استقالل خود را به دست آورده است. بعد از انقالب ایران در دهه شصت، بهاییان از 

ن وسطایی که حکم به تکفیر و اعدام دگراندیشان می داد، گذر کردند و به سیستم های دادگاه های تفتیش عقاید قرو

مدرن نسل کشی که تالش می کند بدون اعدام و خونریزی گسترده، شرایط زندگی در ایران را برای بهاییان نامساعد 

 .کند، رسیده اند

رد که عبور از آن احقاق حقوق شهروندی این اکنون جامعه بهاییان ساری و به تبع آن ایران در گذرگاهی قرار دا

جامعه را در عرصه های مختلف در این کشور در بر خواهد داشت و پس از صد و هفتاد سال به عنوان یک واقعیت 

 .اجتماعی پذیرفته خواهد شد

—————————————- 

اگر فردی ” گفت:  -کشور دادستان وقت کل –چهار سال بعد از انقالب اسالمی ایران، سید حسین موسوی تبریزی  .

بهائی بنفسه به احکام دیانتی خود بر اساس اعتقادات خویش عمل نماید، چنین نفسی از جانب ما مورد اعتراض قرار 

نخواهد گرفت بشرطی که دیگران را به بهائیت دعوت ننماید، به تبلیغ نپردازد، اطالعاتی به محافل ندهد، اخباری در 

ا تشکیالت بهائی کاری نداشته باشد. نه تنها ما چنین نفوسی را نمیکشیم حتی زندان هم اختیار دیگران نگذارد و ب

 ”.نمیکنیم

 www.iranhrdc.org مراجعه کنید به

 ۱۹۴۶دسامبر  ۱۱سازمان ملل مورخ  ۸۶( ۱قطعنامه شماره ) ۲ماده ی 

 ۱۲۳ :الملل، صفحهحسینقلی حسینی نژاد؛ حقوق کیفری بین

 ۱۳۳تا  ۱۳۱ الملل، مجموعه مقاالت، صفحه:حقوق جزای بینحسین میر محمد صادقی؛ 

 رگ تاک؛ دالرام مشهوری

mamnoe.wordpress.com 

 بهایی آزاری در ایران؛ فریدون وهمن سال ۱۶۰

persianbooks۳.blogspot.co.uk 

 ۳ر.ک به 

کنند جاسوسی میبهائیان “ای گفت: ، حسن موسوی تبریزی، دادستان کل انقالب در مصاحبه۱۳۶۲هفت شهریور 

ها و کنم که به خاطر این خرابکاریمن امروز اعالم می… کنندبرای دیگران و تحریک و اخالل در بعضی کارها می

شود این تشکیالت از نظر دادستانی انقالب در جمهوری اسالمی محارب ها که در تشکیالت بهائی انجام میخالفکاری

 ”.ها به هر طریقی باشد ممنوع استنفع آن شود و فعالیت بهگر شناخته میو توطئه

www.bbc.com 

 (BIHE) موسسه بهایی برای تحصیالت عالیه

www.bihe.org 

https://iranbahaipersecution.bic.org/
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 ۵ر.ک به 

 مشرق؛ وقتی خاتمی به فکر چاره جویی برای بهاییان می افتد.

رای بررسی در پاسخ به دستور خاتمی ب ۸۰دی  ۲۹رئیس هیئت پیگیری و نظارت بر اجرای قانون اساسی در تاریخ 

های مذهبی غیر مسأله حقوق شهروندی وابستگان فرقه“نوشت:  ۸۰ – ۳۴۱۹حقوق بهائیان در نامه ای به شماره 

به این طرف  ۵۹رسمی مخصوصا فرقه بهائیت که در اسناد حقوق بشری نهادهای ذیربط سازمان ملل نیز از سال 

 ”…همواره انعکاس یافته، از مسائل قابل توجه است

www.mashreghnews.ir 

 قانون احترام به آزادی های مشروع و حفظ حقوق شهروندی.

rc.majlis.ir 

در نامه سرگشاده به رئیس جمهوری اسالمی از اعدام و مصادره اموال بهائیان و اخراج « انجمن بهائیان»رادیو فردا؛ 

 و حبس کارمندان بهائی دولت شکایت کرد

www.radiofarda.com 

قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران، پیروان دیانت مسیحی، یهودی، زرتشتی و اهل سنت می  اقلیت های رسمی در

 .باشند

 ۱۳۸۹صراط؛ انجمن حجتیه درخواست مجوز کرد. مرداد 

www.seratnews.ir 

 انجمن حجتیه؛ علت سکوت انجمن حجتیه چه بوده است؟

ahm-۳.ir 

 .پورندای سبزآزای؛ ایران، جامعه جنبشی، حمیدرضا جالیی 

رسد امروز جلسات انجمن حجتیه تنها تشکل وسیع آموزش اعتقادات و کالم شیعه در ایران است که دولتی به نظر می“

 ”.نیست و ریشه در امکانات جامعه دارد

www.irangreenvoice.com 

 ”.استده مشایی به من گفت که از بنیانگذاران تشکیالت انجمن حجتیه در مازندران بو ”:عماریون؛.رضا گلپور

www.ammariyon.ir 

. ایشان در این نامه ۱۳۹۰انجمن حجتیه مهدویه؛ نامه یکی از اعضای انجمن حجتیه به دادستان گلستان در سال .

عنوان می کنند که انجمن حجتیه همچنان فعال است. این نامه در نیمه پایانی ریاست جمهوری آقای احمدی نژاد نوشته 

 .شد

ahm-۳.ir 

ژوهی و سایت های وابسته به آن تالش وسیعی در عرصه بهایی ستیزی در این برهه از زمان نمودند. سایت بهایی پ

 .در دولت نهم سایت های بهایی فیلتر می شدند، اما این سایت ها آزادانه فعالیت می کردند

www.bahairesearch.org 

 پایگاه اطالع رسانی دفتر مقام معظم رهبری؛ احکام کافر

www.leader.ir 

 :این این جدول بر مبنای اطالعات زیر تهیه شده است… براساس اطالعات سایت هرانا، وبالگ هرم و 

https://iranbahaipersecution.bic.org/


 

 
IRANBAHAIPERSECUTION.BIC.ORG 

hram-news.blogspot.co.uk 

https://hra-news.org/fa/ 

 :سال شمار نقض حقوق شهروندان بهایی

 محرومیت از تحصیل، یک پلمپ مغازه( ۱بازداشت،  ۵) ۸۷سال 

 سهیال مطلبی، سهی زمانی، شیرین فروغیان، عادل صمیمیبازداشت: انور مسلمی، –

 اخراج از دانشگاه: فاران خان یغما،–

 پلمپ مغازه: انور مسلمی–

 محرومیت از تحصیل( ۲بازداشت،  ۱۰) ۸۸سال 

بازداشت: دیدار هاشمی، انور مسلمی، پیام یوسفی، وصال یوسفی، سمیرا سمیعی، درسا سبحانی، سپیده معصومی، –

 زمانی، سهی زمانی، طره تقی زادهسپیده 

 نعیم کمالی، سونا قلی نژاد تحصیل:محرومیت از –

 محرومیت از تحصیل( ۴بازداشت،  ۱۱) ۸۹سال 

بهزاد ذبیحی، سارا محبوبی، پژمان روشنکوهی، مهین تاج روحانی، هومن هوربد، قوام الدین ثابتیان،  بازداشت:–

 هللا روشن، نغمه حافظی فتانه نوری، امید قنبری، رویا قنبری، فیض

 محرومیت ازتحصیل: نگین سیاح، سارا محبوبی، نسیم یوسفی، بشیر زاهدی–

 محرومیت ازتحصیل( ۳بازداشت،  ۶) ۹۰سال 

 بازداشت: سارا محبوبی، وصال محبوبی، بهزاد ذبیحی، وجیه هللا گلپور، وجیه ناشری، ناتولی درخشان–

 میمی، دالرام اکبریمحرومیت از تحصیل: شاهین موسوی، آرزو ص–

 پلمپ واحد صنفی، یک بازداشت، سه محروم از تحصیل( ۳۶) ۹۴سال 

 بازداشت: بهزاد ذبیحی–

 درسا قلیزاده، دالرام اکبری، مینو علیزاده تحصیل:محرومیت از –

 hra-news.org :واحد صنفی ۳۲پلمپ –

بزرگمهر حر )مغازه عینک فروشی( و  -فروشی(بهزاد ذبیحی )مغازه عینک  -پلمپ مغازه: اشکان خلیلی )سیم پیچی(

 هوشمند گلی )مغازه پوشاک(

hra-news.org 

فریما موفقی: مربی آموزشگاه موسیقی(، عارف )مربی مهد کودک(، نغمه حافظی )مهد کودک(، )و شبنم هاشمی 

 عضو تیم ملی امید پینگ پنگ ()درخشان )مربی آموزشگاه موسیقی(، نعیم نوبخت 

 رسی؛ جواد الریجانی، فعالیت بهاییان آزاد است، فقط حق تبلیغ ندارندبی بی سی فا.

www.manototv.com 

 شغل ممنوع برای بهاییان ۳۰سحام نیوز؛ دستور اداره اماکن نیروی انتظامی؛ .

sahamnews.org 

 .رجا نیوز؛ فعالیت های فرقه ضاله بهاییت غیر قانونی و ممنوع است.

www.farsnews.com 

https://iranbahaipersecution.bic.org/
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 ۲۲ر.ک به .

 ۲۰ر.ک به .

 سرویس خبری جامعه بهایی؛ سمنان: گزارش های جدید از آزار مداوم خانواده های بهائی سمنان.

news.persian-bahai.org 

 پیک ایران؛ آتش زدن محل کسب یک شهروند بهایی–

www.peykeiran.com 

ANFNEWS –؛ فشار رژیم ایران علیه بهائیان سمنان ادامه دارد 

anfpersian.com 

 مازند نومه؛ دادستان ساری در فهرست تحریم قرار گرفت.

www.mazandnume.com 

 

 عنوان ناقضان حقوق بهائیان منتشر شدمقام ایرانی به ۱۵روزآنالین؛ نام .

archive.radiozamaneh.com 

negah.org 

fa.wikipedia.org 

 بی بی سی؛ باغبان مخملباف، جرم های تازه یک فیلمساز.

www.bbc.com 

 سایت رسمی محمد نوری زاد، بوسه بر پای یک بهایی کوچک

www.nurizad.info 

 واحد صنفی بهاییان ساری در سال جاری ۳۲روز پلمپ غیرقانونی  ۱۷۰۰هرانا؛ بیش از .

hra-news.org 

 .ایران وایر؛ بهاییان از ایران بروند مشکل حقوق بشر حل بشود.

iranwire.com 

 ۲۹ر.ک به .

 به نقل از رهانا؛ بهزاد ذبیحی، شهروند بهایی ساری آزاد شد ایران پرسس واچ.

fa.iranpresswatch.org 

 :هرانا؛ چهار بازداشت، سه بار پلمپ واحد صنفی یک شهروند بهایی

hra-news.org 

 

 

 

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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