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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[

 

 صلحخط  ]برگرفته از سایت:[

 ۱۳۹۳دی  ۴ ]تاریخ:[

 

 منافع مادی در تخریب میراث فرهنگی بهائیان/ ساموئل بختیاری

های مختلف نظیر ایدئولوژی مردمان آن سرزمین، میراث فرهنگی تنها بیان یک تاریخ نیست، بلکه بیان دیدگاه

ی تاریخی باشد و . این میراث چه ابنیهباشدها میهای رمانتیک، خالقیت، هنر، اقتصاد و سیاست آنافتخارات ملی، ایده

چه فضاها و منظرهای طبیعی حفاظت شده، دائماً در معرض خطرات تخریبی ناشی از تاثیر گذشت زمان، اعمال غیر 

 .ی افراد، فرسایش، رطوبت، آلودگی، گسترش شهرسازی، توریسم گروهی و همگانی هستندمسئوالنه

ی روشن و مشخص دست به این کار ؛ تخریب کنندگان با یک ایدهیگریاما تخریب عمدی میراث فرهنگی حکایت د

 .های اجباری را نیز شامل شودتواند مسائلی چون نسل کشی و مهاجرتمی زنند. البته این تخریب میراث فرهنگیمی

عنی ی ایران، یاگر با نگاهی خالی از رسوبات عقیدتی و پیشداوری به تخریب میراث فرهنگی بخشی از جامعه

 .های فرهنگی کشور خواهیم بودی ایران از برخی مولفهبهائیان، نیک بنگریم به درستی شاهد محروم کردن کل جامعه

برخالف باور عموم، تخریب اماکن مقدس بهائیان ایران تنها مربوط به روزهای پس از پیروزی انقالب در ایران 

شود. شوربختانه این ستم گاهاً با ر بهائیان ایران اعمال مینیست. از دوران شاهان قاجار تا امروز این ستم ملی ب

هایی از تاریخ های ایران در برههی ایرانی نیز همراه بوده است. حکومتسکوت و برخی اوقات با تشویق جامعه

ی قهاند تا با استفاده از نفوذ طبی روحانی قرار دادهی خود و طبقهسرنوشت و زندگی بهائیان را وجه المصالحه

 .روحانی سکان افکار عمومی را به دست بگیرند

بودند بوسه ” القدس حظیره“حجه االسالم فلسفی بر بازوی سربازانی که مشغول تخریب  ۱۳۳۴بهشت سال در اردی

 .زد و دوشادوش سپهبد تیمور بختیار نخستین رئیس ساواک، با کلنگ به جان این بنای به غایت زیبا افتادمی

و روی کار آمدن یک حکومت مذهبی در ایران، بهائیان متهم به حمایت از حکومت  ۵۷انقالب بهمن  پس از پیروزی

شاهنشاهی شدند و مورد برخورد نظام جدید قرار گرفتند. دشمنی با بهائیان چندان ریشه دار و مستمر بود که حتی در 

 .و آتش زدن اموال بهائیان فراموش نشدروزهای انقالب، در کنار تخریب نهادهای مالی و امنیتی حکومت، تخریب 

ی مذهبی و هایی با پیشینهتر شد و عالوه بر مکانی تخریب گستردهی حمایت روحانیون صاحب قدرت، دایرهدر سایه

های واهی ها نیز از هجوم در امان نماندند. بسیاری از اماکن بهائی به بهانههای اشخاص و گورستانفرهنگی، خانه

کومت نوپا اگرچه در تمامی این حوادث مستقیماً دست نداشت، اما با سکوت خود نیز مشوق این اعمال ویران شد؛ ح

 .بود

هایی از تخریب میراث شارع دین بهائی، تنها نمونه” بهاءهللا“در شیراز و منزل ” سید علی محمد باب“تخریب منزل 

 .فرهنگی بهائیان است

ای از موارد حتی نسبت به ها و درگذشتگان سفارش شده است و در پارهنکه در دین اسالم احترام قبرستادر حالی

ها را شکستند و به مردگان های بهائی، سنگدرگذشتگان کفار نیز تاکید شده است، بهائی ستیزان با هجوم به آرامگاه

یزد و نجف آباد اشاره  توان به تخریب قبرستان بهائیان در تهران،ها میاز جمله این تخریب احترامی کردند.نیز بی

 .کرد که در طی آن، قبرستان بهائیان تهران به کلی تخریب و ویران گشت و بر روی آن، فرهنگسرا ساخته شد
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ی بهائیان یزد اعالم کرد که گلستان جاوید، محل دفن نفوس بهائی، بار دیگر و برای چندمین بار جامعه۱۳٨۶در سال 

است. این درحالی است که بیش از بیست سال است ین یا کشاورزی تخریب شدههای سنگدر سالیان اخیر توسط ماشین

 شدند و از آخرین مراسم تدفین در این مکان بیش از چند ماهنفوس بهائی فوت شده، در این مکان به خاک سپرده می

 .گذشت و برای بار دیگر در سالیان اخیر حرمت و حقوق این نفوس مورد تعدی و تعرض واقع شدنمی

شهر واقع در استان مازندران ی بهائی در شهر قائمدر اقدامی مشابه قبرستان )گلستان جاوید( جامعه ۱۳٨۷در سال 

ی درصد از قبرها به وسیله ٨۰است و قریب تخریب شد؛ با این تفاوت که این بار این هتک حرمت بیش از پیش بوده 

هم یک کامیون و یک بلدوزر با  ۱۳٨۷ماه اند. در دیماندهلودر تخریب شده و تنها تعداد محدودی از قبور سالم 

کال قائمشهر اقدام به جمع آوری سنگ قبور و همراهی تعدادی از نیروهای لباس شخصی در قبرستان بهائیان درزی

مسطح نمودن زمین نمودند. این روند تخریب تا امروز نیز ادامه دارد. البته تشدید اقدامات ضدبهائی مانند 

ها های خودسرانه و در مواردی حتی قتل شهروندان بهائی به دست افراد ناشناس باعث شده است تا رسانهیریدستگ

کمتر به این موضوع بپردازند. عالوه بر ایران، در مصر و عراق نیز برخی از اماکن مقدس بهائیان تخریب شد. به 

که این اتفاق در خارج از مرزهای د و با ایندر بغداد تخریب ش” بهاهللا“محل سکونت  ۱۳۹٢ طور مثال در سال

 .جغرافیایی ایران رخ داد، باز انگشت اتهام به سوی مقامات تهران بود

ای ایران این برخورد با بهائیان تا امروز به صورت نوسانی ادامه داشته است. در روزهای گذشته در فضای رسانه

تر در مورد های بهائی که بیشای بر علیه ساختمانی رسانههاخباری منتشر شد که توجه بسیاری را برانگیخت، هجم

کاخ ورسای تهران )منزل حبیب ثابت پاسال( نمایان شده است و دیگری درخواست حجت االسالم رمضانی پور، امام 

 .ی شهرستان رفسنجان مبنی بر اخراج شهروندان بهائی از شهر خویشجمعه

یا کاخ ورسای تهران را ندیده ” کاخ ثابت پاسال“رده باشد و ساختمان مشهور شاید کمتر کسی از خیابان جردن عبور ک

باشد. ساختمانی با معماری ویژه به جا مانده از دوران پهلوی؛ دورانی که سبک زندگی مردم باختر زمین با شتابی 

 .آن دوران خیره کننده در میان مردم ایران مرسوم شده بود. این ساختمان ویژه یک نماد است، نمادی از

ترین محالت شمالی تهران چشم بسیاری را که به دنبال سود سرشار حاصل قرار گرفتن این ساختمان در یکی از گران

بار و در همین راستا، بهائیان نیز مورد کند و اما ایناز برج سازی و ساختمان سازی هستند را به سوی خود جلب می

های محافظه کار به مالک قبلی این کاخ، حبیب ثابت پاسال، تاجر، رسانهی ی یکپارچهگیرند. حملههجمه قرار می

گیرد تا راه را بر تخریب آن صنعتگر و کارآفرین بهائی، در راستای کاستن از ارزش معنوی این اثر صورت می

با آنان همگام  های مهاجم به یقین آگاهند که بخشی از جامعه از این نوع اخبار متاثر شده وهموار سازد. این رسانه

 .گرددمی

” ثبت ملی“کنند که بتواند این همه در حالیست که کارشناسان میراث فرهنگی، اهمیت این بنا را در حدی توصیف می

های حامیات میراث فرهنگی و فعاالن شود و با تغییر کاربری، به مکانی فرهنگی یا گردشی تبدیل گردد اما تالش

نتیجه مانده خانه در سازمان میراث فرهنگی برای جلوگیری از تخریب آن تاکنون بی معماری در ایران برای ثبت این

 .است و چه بسا که این بنا شبانه تخریب شود

سایت هنرآنالین دلیل تر در گفتگو با وبی میراث فرهنگی پیششناس و پژوهشگر حوزهاحمد محیط طباطبایی، تهران

ها را این ی آن در این سالپاسال و عدم وجود اطالعات درباره ی گذشته در خصوص کاخ ثابتسکوت سه دهه

 ”.این خانه سی سال در اختیار وزارت اطالعات بود و کسی از آن نه خبر داشت و نه آن را دید“موضوع دانست که 

از “…های انقالب، در کتاب خاطرات خود در خصوص این بنا نوشته است: صادق خلخالی، حاکم شرع دادگاه

؛ از ”ثابت پاسال“ای بزرگ به نام ای که سراغ داشتم؛ خانهترین خانهراست رفتم به خلوتان که بیرون آمدم یکجمار

شناسید دستگیر کنید. شب نشده بود جا به دادستانی انقالب زنگ زدم و گفتم بروید هرچه قاچاقچی مواد مخدر میهمان

 ”.های خانه پر زندانی شده بودکه زیرزمین و انباری

جا را ترک باید آن -خوانده” نجس“ها را که آن-ی رفسنجان گفته که ساکنان بهائی این شهر اما در خبر دوم، امام جمعه

ی یهودیان( و کند )توهین به جامعهکنند. آقای امام جمعه برای نشان دادن خباثت بهائیان، آنان را با یهودیان مقایسه می

ی بهائیت فرق دارد؛ ی ضالهها با فرقهکنند، اما حکم آنر بازار شهر کسب و کار میگوید تعدادی از یهودیان نیز دمی
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جا با استناد به فتوی مراجع تقلید، خواستار اخراج امام جمعه در این” بهائیت بر طبق فتوای مراجع نجس هستند.“

 .ی خویش استبهائیان از خانه و کاشانه

به مدارای مذهبی و فرهنگی بوده است اما این انتقاد نیز به بخشی از ی چندفرهنگی ایران همواره شهره جامعه

اند. با ژرف نگری در این دو خبر ی ایران وارد است که در دویست سال گذشته با بهائیان نامهربان بودهجامعه

ری که گاهی اوقات توان دریافت هنوز عده ای به دنبال گرم نگه داشتن تنور کینه توزی بر علیه بهائیان هستند، تنومی

 .منافع مادی نیز در پی دارد

شود. دوستی باشد، تنها به تقویت خشونت در جامعه منتهی مینفرت پراکنی از تریبونی که باید ناشر صلح و انسان

تواند همنوع خود را نجس بخواند و خواستار محرومیت او از زندگی در میهن خویش کدام وجدان بیدار و آگاهی می

های اجتماعی کشور ترین حالت مانع حضور و ایفای نقش بهائیان در عرصهانی از این دست در سادهشود؟ سخن

تواند بر شود و البته تاکنون نیز حضور بهائیان را بسیار کمرنگ کرده است، که عوارض جبران ناپذیری را میمی

 .ی جامعه وارد کندپیکره

ت به فکر آماده ساختن ذهن جامعه برای تصویب قوانین رسمی بر در نگاهی دیگر، شاید این نظریه پردازان خشون

شود ناخواسته در ذهن، مفهوم دولت متصور امروزه وقتی نامی از نظم، اجتماع و زندگی برده می ضد بهائیان هستند.

ا در ها رها دولتشود. انسانی شئونات زندگی انسان دیده میشود. علت این تصور آن است که دولت در همهمی

ها را محدود نکنند. به عبارتی، یک که خواهان آن هستند که آزادی آنی امور خود هم مسئول دانسته و هم اینهمه

انسان مدرن از دولت، انتظار خدمتگزار بودن را دارد و این در حالی است که ابزار انجام آن را نیز در اختیار آن 

رو شهروند نیز خواست خواند. از اینی خویش فرا میی قانون شدههادهد و خود را به تبعیت از خواستهقرار می

شود. وقتی دولت ها با وضع قوانینی گردد پیگیر میخدمت کردن دولت را از طریق همین قوانینی که وضع می

 .ی پاسداری از حقوق شهروندان را نیز بر عهده دارندکنند، وظیفهشهروندان را ملزم به رعایت حد و حدودی می

ی شهروندان و حفظ میراث تاریخی آنان بخشی از وظائف دولت است. هیچ دولت مدرنی که حمایت از حقوق کلیه

 .صدها تعهد بین المللی را امضا کرده است، نمی تواند حقوق اقلیتی را در راستای مصلحت اکثریتی نادیده بگیرد

هایی مانند دولت اسالمی )داعش( و طالبان به هدر دنیای امروز هیچ دولت مدرنی دوست ندارد نامش در کنار گرو

عنوان تخریب کنندگان میراث فرهنگی و کوچ دهندگان اجباری قرار گیرد و دولت جمهوری اسالمی اگر خواستار 

 .ای و جهانی است، به طور حتم باید حداقل تعهدات بین المللی خود را رعایت کندایفای نقشی موثر در معادالت منطقه

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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[

https://iranbahaipersecution.bic.org/

