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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[

 

 آسو ]برگرفته از سایت:[ 

 ١٣٩٨بهمن  ١٧]تاریخ:[ 

 

 بهائیان، نماد بحراِن هویت ایرانیعدم صدور کارت ملی برای 

 مهران وفایی

که دیدم کارت ملی هوشمند برای تعدادی از دوستانم صادر نشده، متأثر به عنوان یک شهروند بهائی ساکن ایران از این 

تواند زیر سؤال برود، برای هویت حال وقتی مشاهده کردم هویت ایرانی یک بهائی به این راحتی می  شدم. در عین

ها نیز نگران شدم. زیرا همان دلیل غیررسمی که بهائیان را غیرخودی و شهروند رانی سایر دگراندیشان و اقلیتای

های دیگری از ایرانیان را نیز غیرخودی بداند. چه مبنایی ایرانی بودن ما را در  تواند گروهداند، می ی دو میدرجه 

 مند شویم؟ین کشور بهرهکند تا بتوانیم از حقوق شهروندی در اعمل مشخص می

ی جهانی بهائی در موارد متعددی امکان دریافت کارت ملی هوشمند، برای شهروندان بهائی بر اساس گزارش جامعه

ایرانی وجود ندارد. بر اساس این گزارش با محدود کردن انتخاب متقاضیان کارت ملی هوشمند جدید ایران به این که  

یهودیت یا آیین زرتشت باشند، پیروان ادیان دیگر از جمله  ده یعنی اسالم، مسیحیت، پیرو یکی از چهار دین شناخته ش

 ترین خدمات اجتماعی مانند درخواست وام،شوند یا در مورد دین خود دروغ بگویند، یا از اساسی بهائیان، مجبور می

 .خدمات بانکی یا خرید و فروش امالک محروم بمانند

مند توان شکلی از رویکرد روشاز ستوِن مذهِب سایِت ثبِت نام کارت ملی هوشمند را میی »سایر ادیان« حذف گزینه

ی گذشته غالباً مورد استفاده قرار گرفته تا حقوق و غیرمستقیِم بخشی از حکومت ایران دانست که در طی دو دهه

 .کنندامعه را عملی ی جشهروندی دگراندیشان از جمله بهائیان را سلب و در نتیجه حذف ایشان از صحنه 

تر و ی نخست انقالب، حکومت ایران در مواجهه با دگراندیشان از خشونتی به مراتب عریان هرچند شاید در دو دهه 

ی  ای شود که همه تواند منتج به الگوی عملیمی مند،کرد؛ اما این رویکرد غیرمستقیم و روشتر استفاده میمستقیم

ای که بر اساس مفاهیمی چون شهروند درجه اّول و دوم، پیروان مذهب گیرد. الگوی عملی بدگراندیشان ایرانی را فرا  

خودی و غیرخودی ساخته شده و دائماً گسترش یافته است. گسترش چنین  رسمی و غیررسمی، اقلیّت و اکثریت،

رشد، آینده و … مانند  ن، شان به انسان، جامعه، جهاست که نگاهایرانیانی ی الگویی، بحرانی برای هویت ملی همه

زیست باشند یا فعاالن حقوق بشر، خواه فعاالن اجتماعی باشند یا  قرائت رسمی حکومت نیست. خواه فعاالن محیط

 .پیروان سایر ادیان و مذاهب

نی  جانگذاشتن اثری از خود، تعداد هرچه بیشتری از دگراندیشان ایراکوشد با بهمند و غیرمستقیم میاین الگوی روش 

ی شدن کند. الگویی که همه   نهادن یا حذف های دیگِر گردنگویی، مهاجرت و گونهرا مجبور به کتمان عقیده، دروغ

کند. الگویی که افراد را تطمیع یا دارند، هدایت می گانگی بین هویت خود و آنچه ابراز می  ایرانیان را به سمت دو

دارد کاری را انجام دهند که قلباً به  ها را وا می کند و در نهایت آنجاد میکند، در ایشان احساس گناه و شرم ایتهدید می

 .ی حکومت استآن راضی نیستند، اما خواسته

در رویکرد رسمی و علنی حکومت ایران در مواجهه با دگراندیشان، کمتر رّد پایی از تضییع حقوق دگراندیشان و 

شود تصویری از برابری میان آحاد  تفاوت جرم نیست. همه جا سعی میای مبینیم و ظاهراً داشتن عقیدهها میاقلیت
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کنیم، بندی ادیان و مذاهب برمبنای رسمی و غیررسمی را مشاهده می ملّت ارائه شود. اگرچه در قانون اساسی تقسیم

 .نموده استایشان مشخص  یی مردم ایران فارغ از عقیدهاما اصول مندرج در این قانون، حقوق ملت را برای همه 

توانیم به »قانون رسانه« اشاره کنیم  هایی از رویکرد رسمی و علنی حکومت ایران با دگراندیشان میبه عنوان مثال 

که در آن جایی برای »نقد« نظام تعریف شده است. همچنین در تعریف »دشمن« در قانون نیروهای مسلح و در  

ی مجرم  ای به عقیدهلی« در قانون مجازات اسالمی، هیچ اشاره تعریف »تبلیغ علیه نظام« و »اقدام علیه امنیت م

المللی نیز نمایندگان ی بینگیرد. در عرصه اش برای اثبات جرم مورد توجه قرار می شود، بلکه عمل فرد و نیّتنمی

ندیش بودن،  دارند که هیچ فردی در ایران به خاطر بهائی بودن یا دگرارسمی و قانونی حکومت ایران چنین اظهار می

توانیم رویکرد رسمی و علنی حکومت ایران با دگراندیشان را ببینیم که بر مبنای شود. در موارد فوق میمجازات نمی

 .تسامح و تساهل تنظیم شده است

ی  مند حکومت در ارتباط با دگراندیشان، چند مثال از نحوهتر الگوی عمل غیرمستقیم و روشاما برای توصیف دقیق

های آشکاری هستند. اگرچه این الگوی عمل در  برخورد حکومت جمهوری اسالمی ایران با بهائیان این کشور نمونه

 .قابلیت استفاده برای سایر دگراندیشان را نیز دارد ارتباط با بهائیان مورد اشاره است، اما اجزای آن 

که مذهب  ه از حقوق ملت است ــ فارغ از این تحصیالت عالی ام قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران، در اصل سی 

  حال دانشجویان بهائِی داوطلب شرکت در آزمون فردی بر اساس قانون اساسی رسمی یا غیررسمی باشد ــ با این 

هایش تنها ادیان رسمِی مندرج در قانون اساسی ذکر  ورودی دانشگاه با ستون مذهبی مواجه هستند که در میان گزینه

ی افراد نیست، بلکه تفتیش عقیده ها،گویند منظور از دین در این فرم المللی میمایندگان ایران در مجامع بینشده است. ن

خواهند در این آزمون انتخاب کنند. با اعتماد به این توضیح و به جهت ابراز  منظور تعیین درس بینشی است که می

ها هنگام دریافت نتایج کنند، اما بخش قابل توجهی از آن حسن نیّت، دانشجویان بهائی در آزمون سراسری شرکت می 

 و مراجعه به سازمان سنجش این نقص پرونده هیچ گیریرغم پی شوند و بهکنکور، با پیاِم »نقص پرونده« مواجه می

 .یابندها امکان ورود به دانشگاه را نمیشود و آنگاه برطرف نمی

ی »سایر ادیان« را انتخاب نام در دانشگاه گزینه شوند و در هنگام ثبتدانشگاه میای محدود هم که وارد عده

از طرف »هیأت گزینش دانشجویی«  ای محرمانهشوند. نامهی تحصیل محروم میپس از چند ترم از ادامه اند،نموده

ه بر اساس مصوبات »شورای گردد که »صالحیت عمومی« نامبردشود و در آن نامه عنوان میبه دانشگاه صادر می 

ی ورود دانشجوی مزبور به سایت درسی دانشگاه مسدود ی بعد اجازهشود. در مرحله عالی انقالب فرهنگی« تأیید نمی

ی دانشگاه دهند که از ورود آن دانشجوی بهائی به محوطهشود و در قدم بعدی به حراست دانشگاه دستور میمی

های درس و امتحانات ترم را نخواهد داشت. در نتیجه با شجو امکان شرکت در کالسجلوگیری شود. به این ترتیب دان

اما این ممانعت از تحصیل بدون صدور »حکم اخراج«   که این عمل، اخراج دانشجوی بهائی از دانشگاه است،این

ت نماید، برای وی ترم شرک تواند در امتحانات پایانصورت گرفته است. بعد از دو ترم که دانشجوی بهائی نمی

کند که خوِد دانشجو بوده که نیامده و شود. یعنی حکومت ادعا میاش وارد می»انصراف از تحصیل« در پرونده

شویم که چطور اند. با این مثال متوجه میامتحانات ترم را نداده است و مسئولین کسی را از تحصیل محروم نکرده

در طی چهار سال بدون برجاماندن هیچ سند و مدرکی از تحصیل محروم   درصِد داوطلبان بهائی کنکور ٩۵بالغ بر 

المللی عنوان کنند که بهائیان در ایران حق تحصیل  توانند در مجامع بینشوند و در عین حال مسئولین حکومتی میمی

 .دارند

شود. در موردش تکرار میهای بهائیان است که همین روال ومهر کردن مغازه مثال دیگر در ارتباط با بستن و الک

حال در طی   . با این ششم قانون اساسی داشتن شغل از حقوق افراد ملت است )فارغ از مذهب ایشان( و در اصل بیست

ی خود را باز های بهائیان به این بهانه که در روزهایی که تعطیالت بهائی است، مغازهی اخیر بارها مغازهدهه یک

روز در    ١۵دهد که تا دار میشده است؛ در حالی که »قانون اصناف« این اجازه را به مغازه مهر و کنند، الکنمی

های بهائیان را عموماً مشروط به دادن  اش را ببندد. مسئولین حراست بازکردِن مغازهسال، به انتخاب خود، مغازه

ی صنف و مسئولین  باید از اتحادیه یل کنند،ی خود را تعطزمانی که بخواهند مغازهکنند که بر اساس آن، هرتعهدی می

گیرند، با حراست اجازه بگیرند. اما در عمل هرگاه بهائیان، برای تعطیالت مذهبی خود با مسئولین حراست تماس می

 .شودروزها، مخالفت میها برای آن درخواست آن 
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شود که جواز کسب ایشان به تمدید نیاز پیدا داران بهائی اکثراً باعث میی شکایت مغازهتطویل مراحل دادرسی پرونده

های کنند در نتیجه جوازداری میها خودربط از تمدید این جوازها به دلیل پلمب بودن مغازهکند. اما چون مسئولین ذی

داران تعطیل شود. در نهایت بدون برجا گذاشتن هیچ سند و مدرکی کسب و کار این مغازهها باطل میکسب این مغازه

 .شودمی

مند و ی بهائی ایران تحت یک الگوی عمل روش ها تالش شد نشان داده شود که چطور اعضای جامعهدر این مثال 

شوند. این الگوی عمل در ارتباط با سایر دگراندیشان ای محروم میغیرعلنی از حقوق شهروندی خویش به نحو فزاینده

ً ها نیز میو اقلیت قدر   گیرند آن ها تحت این گونه فشارها قرار می هنگامی که این گروهتواند مصداق پیدا کند. عموما

ی های وارد بر جامعه شان صرف جبران خسارتی توانشود که بخش عمدهشان به چالش کشیده مینیازهای اساسی

حل این   اههاست. شاید یک ری این گروهکه الگوی عمل مشابهی در حال آسیب زدن به همه شود. در حالی خودشان می

ی اعضایش از  تر بررسی کنند و خود را عضو اجتماعی ببینند که همه ها تبعیض را در سطحی وسیعباشد که این گروه

ی جمعی حاصله ما را  برند. شاید اگر بر درمان دردهای مشترک این جامعه تمرکز کنیم، اراده دردی مشترک رنج می

ا نیاز داریم تا ایرانی بودن و برخورداری از حقوق شهروندی را فارغ از  ای پویاتر رهنمون شود. در واقع مبه جامعه

شهروند درجه یک و دو بازتعریف کنیم. چنین تعریفی اگر در   توجه به دین فرد و مفاهیمی مانند خودی و دیگری، 

ترین  شاید بزرگسرانجام جای خود را در قانون اساسی کشور نیز خواهد یافت.  گر شود،فرهنگ و تعامالت ما جلوه

های مختلف مردم ایران  توانیم گفتمان برابری را در سطح وسیع میان گروهسؤال پیش روی ما این است که چطور می

 گسترش دهیم؟

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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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