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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[

 

 :[ خودنویستاز سای ]برگرفته

 ۱۳۹۲آذر  ۲۲]تاریخ:[ 

 

 شود؟آیا یزد به پایگاه بهائی ستیزی در ایران تبدیل می

 گوآریا حق

مندی عموم مردم به حفظ تنوع های تمّدن قبل از اسالم در این منطقه باعث عالقهاز یک طرف سوابق تاریخی و جلوه

نماید واز جاد میآمیز بین پیروان ادیان مختلف را ایشود و فضائی از همزیستی مسالمتتاریخی و فرهنگی منطقه می

دانند، تنفر از غیر مسلمانان و دوری از آنان را به طرف دیگر نفوذ شدید روحانیونی که غیر مسلمانان را نجس می

 دهد.مردم آموزش می

کوش، مهربان و البته سنتّی و مذهبی، این شهر به یزد شهری است زیبا و تاریخی در حاشیه کویر با مردمانی سخت

های به جای مانده از قبل از ورود اسالم به ایران، دارای تاریخی و حضور پر رنگ بناها و حتی سنت دلیل سابقۀ

تنوع مذهبی و فرهنگی قابل توجهی در میان شهرهای ایران است. این شهر نه تنها موطن اصلی زرتشتیان ایران به 

جای داده است. وجود اماکن مقّدس زرتشتیان از  نشینی را نیز از قدیم در دل خودهای یهودیرود، بلکه محلهشمار می

و برگزاری « َچک َچک»گاه معروف تر زیارت، زیارتگاه پارس بانو، پیر هرشت و از همه مهمدخمه جمله آتشکده،

ای از تنّوع فرهنگی ایران را به های مذهبی در ایام مختلف سال در این اماکن باعث شده است که استان یزد جلوهآئین

 ش گذارد.نمای

های پرورش روحانیون پر نفوذ شیعه نیز ترین پایگاهاما این تمام آنچه از یزد باید بدانید نیست یزد از قدیم یکی از مهم

بوده است. مردم یزد و شهرهای اطراف آن عالقه خاصی به روحانیون داشته و احترام به این صنف جامعه در میان 

توجه بوده است. البته به تدریج با افزایش سطح سواد و تحصیالت مردم و  ساکنین این بخش از ایران بسایر قابل

همچنین گسترش ارتباطات، به میزان قابل توجهی از نفوذ روحانیون تندرو در میان مردم این منطقه کاسته شده است. 

اند. دم از دست دادههای پس از انقالب روحانیون نزدیک به حکومت جایگاه خود را در میان عموم مربه ویژه در سال

ترین دالیل رویگردانی مردم از رفتارهای این روحانیون از جمله مال اندوزی و توجه به منافع شخصی از جمله مهم

 این افراد بوده است.

ای از این در بین مردم یزد نمونه« محمد دو دونگی»مشهور شدن امام جمعه سابق یزد )که سال گذشته در گذشت( به 

ین روحانی پرنفوذ که فرزند امام جمعه یزد در اوایل انقالب بود به این خاطر این لقب را از مردم گرفت دست است. ا

خواهد کسب و کار پر درآمدی را برای خود فراهم نماید، باید ابتدا دو دانگ از آن را که شایع بود که هر کس که می

بگیرد. به هر روی روحانیونی از این دست در این منطقه  به نام موسسه تحت مدیریت ایشان منتقل نماید تا اجازه کار

های حکومتی دارند. دادگستری یزد و مراجع امنیتی این استان به کم نیستند والبته هنوز نفوذ بسیاری در میان دستگاه

ئی شود. این روحانیون عالوه بر تصدی مقامات قضاطور کلی حیاط خلوت روحانیون پر نفوذ این منطقه محسوب می

عالی استان، در عزل و نصب قضات و ترفیع درجه آنان نیز نقش مستقیم دارند ومحافل امنیتی از جمله ادارات 

از جلسات  -های مذهبی متعددشود. این روحانیون در مناسبتاطالعات و سپاه نیز زیر نفوذ مستقیم آنان اداره می

توانند کنند و مید در میان عموم مردم نیز پیدا میفرصتی برای طرح نظرات خو–هفتگی گرفته تا محرم و رمضان 

 بخشی از مستمعین منابر خود را با عقاید خود همراه سازند.
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چنین فضائی پارادوکسی از تحمل غیرمسلمانان و فشار بر آنان را در این منطقه ایجاد نموده است. از یک طرف 

مندی عموم مردم به حفظ تنّوع تاریخی و قه باعث عالقههای تمّدن قبل از اسالم در این منطسوابق تاریخی و جلوه

نماید واز طرف دیگر آمیز بین پیروان ادیان مختلف را ایجاد میشود و فضائی از همزیستی مسالمتفرهنگی منطقه می

موزش دانند. تنفر از غیر مسلمانان و دوری از آنان را به مردم آنفوذ شدید روحانیونی که غیرمسلمانان را نجس می

 دهد.می

ماند. بهائیان رفتن نیروهای امنیتی و قضائی باقی نمی تر از دیوار بهائیان برای باالشک در این فضا، دیواری کوتاهبی

گردد. از یک طرف اقلیتی نوظهور در منطقه هستند که سابقه حضور آنان به قبل از مسلمان شدن مردم منطقه باز نمی

خاطری که بین مردم نسبت به زرتشتیان وجود دارد، در رابطه با بهائیان وجود ندارد. به همین دلیل تعّصب و تعلق 

از طرف دیگر متهم کردن بهائیان به تالش برای تغییر دین مردم منطقه از اسالم به بهائی ودر واقع سست کردن 

نماید. به عبارت ایجاد می های شدیدی راهای اعتقادی مردم، در فضای سنتی و مذهبی مردم این منطقه نگرانیپایه

ستیزان محروم هستند و هم احساسات مردم سنتی و دیگر، بهائیان یزد هم از پوشش محافظتی تاریخی در برابر بهائی

مذهبی یزد براحتی علیه آنان قابل تحریک است. در نتیجه نیروهای امنیتی استان تحت نفوذ روحانیون حکومتی با 

 بهائیان این منطقه فشار وارد نموده و حقوق اساسی و شهروندی آنان را نقض نمایند.توانند بر سهولت بیشتری می

ای از مردم که با بهائیان رفت و البته حسن رفتار بهائیان با همشهریان و صداقت وامانت ایشان باعث شده است که عده

روی عموم مردم این منطقه که شناختی واقعی  باور باشند اما به هراند، نسبت به اتهامات وارده به بهائیان بیآمد داشته

تفاوت هستند. درچنین فضایی اقداماتی نظیر تخریب قبرستان از بهائیان ندارند، در برابر نقض حقوق بهائیان بی

ای در این منطقه های غیر معمول به رویههای پی در پی به منازل و بازرسیبهائیان، دستگیری گسترده آنان، هجوم

است. مراجع قضائی این استان هم احکام بسیار شدیدی را در رابطه با دستگیر شدگان بهائی صادر  تبدیل شده

 ۷نمایند که حتی خالف رویه معمول دستگاه قضائی جمهوری اسالمی نیز هست. نمونه این احکام صدور حکم می

ن بهائیان یزد است. سایر بهائیان ای از تخریب قبرستادقیقه ۴سال زندان برای شمیم اتحادی به دلیل تهیه فیلمی 

های اند و به دلیل فضای خاص حاکم بر دادگستری این استان، به حبسدستگیر شده نیز با احکام سنگینی مواجه شده

 اند.طوالنی محکوم شده

ری غیر با توجه به مواردمتعدد دستگیری بهائیان یزد و حمالت متعدد به اماکنی مانند قبرستان آنان و همچنین سختگی

معمول در موارد روز افزون تفتیش منازل بهائیان و نیز احکام محکومیت سنگینی که توسط دادگاههای یزد برای 

شود که آیا یزد در حال تبدیل شدن به پایگاهی برای بهائی شود. این سوال مطرح میمتهمین عقیدتی بهائی صادر می

ها و تالش فعالین حقوق بشر در رابطه با اطالع منطقه از واقعیت ستیزی در ایران است؟ امید است با آگاهی مردم این

 رسانی در مورد نقض حقوق اساسی بهائیان این منطقه پاسخ به این پرسش منفی باشد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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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