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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[

 

   فارسیبی بی سی   ]برگرفته از سایت:[

 ٢٠۱۶اوت  ۴  - ۱۳۹۵مرداد   ۱۴ ]تاریخ:[

 

 گریزی  از محاربه تا مجازات شیعه

...   

ها از اعدام تا زندان گرفته تا تخریب مجازاتهاست که بهاییان به دلیل باورهای متفاوت دینی و عقیدتی با انواع سال

نشاندگی،  اند. دلیل مشخص این سرکوب همواره از سوی حکومت ایران دست هایشان مواجهها و حتی گورستانخانه

 ردپای دشمن، جاسوسی و در شکل حقوقی آن اقدام علیه امنیت ملی عنوان شده است. 

تواند موجب مجازات مرگ شود؟ هبی و چه فرهنگی یا سیاسی، میآیا صرف دگراندیشی، چه دگراندیشی دینی و مذ

در هیچ جای قانون کشور ایران دگراندیشی و متفاوت بودن باور و نظر، جرم تعریف نشده و برای آن مجازاتی در  

در   نظر گرفته نشده است. اما تعیین کردن و رسمیت دادن و محدود کردن حقوق انسانی و شهروندی به ادیان ابراهیمی

های فراوانی را به  ها یا دین/خداناباوران را به دنبال داشته است و تبعیضعمل سلب این حقوق از سایر ادیان، مذهب

آنها تحمیل کرده است. اما در برخی موارد این تحدید در حد تبعیض نمانده و مجازاتهایی سخت و حتی اعدام رسمی یا 

هاست که بهاییان به دلیل باورهای متفاوت دینی و عقیدتی با  ور مثال سال غیر رسمی را نیز به دنبال داشته است. به ط

اند. دلیل مشخص این  هایشان مواجهها و حتی گورستانها از اعدام تا زندان گرفته تا تخریب خانهانواع مجازات

ام علیه امنیت نشاندگی، ردپای دشمن، جاسوسی و در شکل حقوقی آن اقدسرکوب همواره از سوی حکومت ایران دست 

ملی عنوان شده است. دالیلی که توانسته در محاکم قضایی ایران حتی حکم مرگ را هم برای گروهی از این افراد به  

 ... همراه داشته باشد.

دار و سنتی  االسالمی که به دلیل منبرهای تفسیر قرآنش، سالها طرفدارانی در بین مخاطبان دینمحسن قرائتی، حجت

دهد: "چرا  می یج سیاستهای اسالمی حکومت ایران مشهور است، شرح این واقعه را به صراحت چنینداشته و به ترو

کشند؟ مگر اسالم آزاد نیست؟ این تا حاال مسلمان بوده و حاال می خواد کافر بشه. خب بره بشه، چرا  مرتد را می

 ام، باید کشته بشه..." که من بهایی شدهشه اگر چیزی نگه کسی کارش نداره. ولی وقتی گفت گه؟ کسی که کافر می می

 ... 

 

 

 

 

 

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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