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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[

 

 رادیو زمانه ]برگرفته از سایت:[

 1394مهر  29 ]تاریخ:[

 

 گانه شرمی سهبی

 زادهامید محمد

   برگرفته از تریبون زمانه

بعد از انقالب سه فاجعه بزرگ در ایران اتفاق افتاد که بدون هیچ تردیدی مسئولیت مستقیم این فجایع به عهده حکومت  

به  المللی نیاز شود. اثبات این فجایع برای نهادهای بینفعلی است. هر سه فاجعه نیز جنایت علیه بشریت محسوب می

اند، با کمترین تالش و  اند. آنها هم که ندیدهدارد. اما بسیاری از ایرانیان فجایع را از نزدیک دیده محکمه پسنددالیل 

 .ها شخص مطمئن را پیدا کنند که شاهد وقوع این فجایع بوده استتوانند دهاندکی پرس و جو می

اند. مثالً کسانی که به هر دلیلی دل  انی این فجایع شده میهنان آنها قربدر اینجا صحبت از نگرش مردمی است که هم 

ورزی پراکنی و کینهدهند، به دشمنی و نفرتاهمیت جلوه میخوشی از یهودیان ندارند، و هولوکاست را انکار و یا کم

ندهند، در   ای به نام هولوکاست آشنا نباشند، و یا به آن اهمیتمتهم خواهند شد. اما اگر یهودیان فرانسه با فاجعه 

شرمی جمعی” یهودیان فرانسه نام نهاد. هر سه جنایت علیه بشریت رژیم ترین حالت این پدیده را باید “بیبینانهخوش

گانه شرمی سهایران نیز با چنین سرنوشتی در باور عمومی ایرانیان مواجه شده است. بدون هیچ تعارفی باید آن را بی 

 .ملی نام نهاد

میهن بهائی را فقط به جرم  یافته جامعه بهائیان ایران بود. بعد از انقالب چند صد هزار هم ی سازمان اولین فاجعه نابود

های زراعی آنها را مصادره کردند. منازل مسکونی و  اینکه بهائی بودند، از شهر و روستای خود آواره ساختند. زمین

بران جامعه بهایی را اعدام کردند. حق ادامه تحصیل را  ها از جمله رههای بهائیان را آتش زدند. تعدادی از آن مغازه

ها نیز برای بازماندگان آنها ای پیش رفت که اکنون ُمرده بهائیگونهها سلب کردند. در نهایت شرایطی بهاز آن 

 .دردسرساز شد

ث دینی بهائی به های ایران به وطن خود تعلق خاطر مضاعف دارند. پیامبر آنها ایرانی و بخش بزرگی از میرابهائی

ترین معضالت زبان فارسی است. ترک ایران برای بهائی آخرین گزینه است. در حال حاضر یکی از بزرگ

اند، کف و دفن و مراقبت از قبور درگذشتگان است. گوئی مرگ هم برای بهائی هایی که همچنان در ایران ماندهبهائی

 .در سرزمین آبا و اجدادی ممنوع اعالم شده است

ای این فاجعه طی چند دهه جلوی چشم ما اتفاق افتاده و همچنان ادامه دارد. اما هرگز در سطح جامعه به طور گسترده

های بهائی خود حرف های خصوصی خود هم درباره گرفتاری همسایهانعکاس نیافته است. مردم حتی در میهمانی

م باور کردند. کسانی حتی حوصله گوش کردن به درد دل  ها را هزدند. بعضاً شایعات نظام سیاسی درباره بهایینمی

 .زنمها را هم نداشتند و هنوز این وضعیت ادامه دارد. از خودم مثال میبهائی

نژاد فاصله بگیریم و کم و بیش اوضاع کشور به بار احمدیخواهد اندکی از دوران نکبتمثل هر ایرانی دیگر دلم می 

های اجتماعی مطالب فعاالن بهائی را گیری دولت حسن روحانی وقتی در شبکهکلروال عادی برگردد. در ابتدای ش

گفتم  کردند، با خود میای و ضد بهائی بعضی دولتمردان دولت حسن روحانی را منتشر میخواندم که سوابق حجتیهمی

آور است.  ود شخصی هم شرم وشناند و چرا این قدر از حجتیه کینه دارند؟ همین گفتاینها چرا به این مسئله چسبیده
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کرد، اکنون در دولت اعتدال حضور دارند. از  میهن بهائی را آواره مییافته هم طور سازماناعضاء انجمن نکبتی که به

خیالی فراگیر،  هاست. به راستی این همه فراموشی و بیتنها چیزی هم که نگران نیستند، افشای سوابق ضد بهائی آن

 نام دارد؟ شرمی ملی چیزی جز بی

 ... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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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