
 
  

IRANBAHAIPERSECUTION.BIC.ORG 

 

 

 است[ حذف شده]اطالعات شخصی افراد 

 ]برای وضوح بیشتر فقط مطالب و اخبار مربوط به افراد و جامعه بهائی تایپ شده است[

 

 ایندیپندنت ]برگرفته از سایت:[ 

 ١٣٩٩آذر    ٣]تاریخ:[ 

 

 ی عیفقه ش کیستمات یس ضیتجسم تبع ؛یزیستییبها

  یمتجل گر،یدر سکوت جناح د ایجناح و  کی حیصر یدر اظهارنظرها یزیستییبا بها  یاسیس  یهاجناح ییهمسو

 است

 برزگر  دیجمش

و   کیستماتیس ضیتبع  ن یکه ا دهدینشان م ان،ییبها  هیاعمال شده عل یهاتی و محروم هاتیمحدود  یفهرست طوالن

 یاجتماع یهاشبکه -هدفمند تا چه اندازه گسترده است

در  ییها شهروند بها طور همزمان به منزل ده دوم آذر ماه، به شنبه،کیبامداد  ،یاسالم  یجمهور یتیماموران امن

پول  ل،یو موبا وتریکامپ ، یشخص لیبردند و ضمن ضبط وسا ورشیتهران، کرج، مشهد، اصفهان و کرمان  یشهرها

 .ضبط کردند و با خود بردند زیشهروندان را ن نینقد ا

 .شده است شیخانه تفت ۵۰تا  ٣۰ نیب ورش،ی نیا ان یهرانا گزارش داده که در جر یخبرگزار

شهروند  ۲۰کم منزل گفته که دست یفارس یسیبیدر سازمان ملل متحد هم به ب انییجامعه بها یفهندژ، سخنگو نیمیس

  یو ضبط اموال شخص شیتفت دییقرار گرفته است. او ضمن تا یاسالم یجمهور یتی امن یروهایمورد هجوم ن ییبها

حال،   نیحمله منتشر نشده است. با ا  نیا انیدر جر ییدر مورد بازداشت شهروندان بها یگفته است که تا کنون گزارش

از   ورشی نیو احضار و بازداشت آنان، ا ییمداوم شهروندان بها تیکرده است که با وجود آزار و اذ دیخانم فهندژ تاک

 .بوده است سابقهیب ری مختلف در چند سال اخ یآن در شهرها ینظر حجم و گستردگ

شاهرخ طائف و  ،ی هما اعتماد ،یعطاءهللا اشرف ،ی خانجان یک یطاهر صفاجو، ن ،ی مینع  فیعف ،یسبحان هللااضیر

 . قرار گرفته است شیهستند که خانه آنها مورد تفت یشهرام صفاجو، از جمله شهروندان

 .اندنداده یحیاقدام و علت آن توض نیهنوز درباره ا یاسالم یجمهور مقامات

  یفقها یاز سو ران،یدر ا ییشهروندان بها هیعل کیستماتیس ضیو اعمال تبع یخشن، نقض حقوق شهروند یرفتارها

 نیا یریگدارد و قدمت آن به شکل  یاسالم یاز عمر جمهور تریطوالن اریدراز و بس یاآنها، سابقه روانیو پ عهیش

 .گرددیگذشته بازم اول قرن مهیدر ن نییآ

عهد قاجار برآمد، اما از همان ابتدا با    رانیدر ا جیرا هیامام عیاز دل تش ه،یو باب هیخیدر ادامه نهضت ش  ت،ییبها نییآ

 نیادیاصل بن کی ت،یی بود که بها نیا یرو شدند. مشکل اساسوقت روبه یهاو حکومت عهی ش یفقها انیپایب یدشمن

بر  یمبتن ینیی خود آ تییبها گر،ید یاما از سو کرد،یانکار م رااسالم  امبریبودن پ ایاالنبخاتم یعنی  عت،یشر

 . در مقابل آن سر برآورد ران،ی در ا جیرا عیتش بیعنوان رقبه توانستیاست که م یکتاپرستی

  هیاول روانیاز پ یاریشد. بس ربارانیت  زیدر تبر ریرکبیبه دستور ام یسالگ  ٣١در سن  هیباب گذارهیباب، پا یعل محمد

قاجار با   نیو هم سالط عهیش یهم فقها ت،ییو سپس بها هیدر مبارزه با باب  قت،ی. در حقافتندی یسرنوشت مشابه زیاو ن

 هم کامال همسو بودند
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و  هاضیو از شدت تبع افتیکاهش  یشکل قابل توجهبه ان،ییبا بها  یمخالفت حکومت زان یاگرچه م ،یدوران پهلو در

 ی. مخالفت فقهاگرفتندیقرار م تیهمچنان مورد آزار و اذ انییکاسته شد، اما بها یو قانون  یحکومت یهاتی محروم

  هیپا هیمهدو هیرا به اسم انجمن حجت یانیجر ،یحلب محمود خیعنوان مثال، شرفت که به  شیبا آنان تا آنجا پ عهیش

 .بود  تییهدفش مبارزه با بها نی ترو مهم نیتری گذاشت که اصل

شدند، اما روش و منش او در  ینیخم  هللاتیآ رویو پ یانقالب  ش،یهااز شاگردان او، گرچه بعدا برخالف آموزه یاریبس

 . از ابزار قدرت ادامه دادند  یریگ و با بهره یشتریرا با شدت ب انییبرخورد با بها

هزار   ٣۰۰آنان حدود  تی و جمع رفتندی به شمار م رانیدر ا یمذهب تیاقل نیتربزرگ  ١٣۵۷در سال   ان،ییآنکه بها با

که در   یاسالم یجمهور یحقوق خود محروم شدند. در قانون اساس ینفر برآورد شده بود، اما از همان آغاز از تمام

 عیدر کنار اسالم و تش ینید یهات یعنوان اقلبه یحیو مس یهودی ،یزرتشت انیتنها اد د، یرس بیبه تصو ١٣۵۸آذرماه 

 .شناخته شده بودند تیبه رسم یبه عنوان مذهب رسم

  ،یقانون اساس بیاز تصو شیپ یاز همان زمان و حت شناخت،ینم تیی بها نییوجود آ ی برا یکه حق یاما جدا از قانون

  ، یداود مرادیعنوان مثال، دکتر علآغاز شده بود. به  دی انجامیم انییبار که به ربودن و مرگ بهاخشونت یبرخوردها

  یهرگز از او خبر گریربوده شد و د  ١٣۵۸آبان   ۲۰در  ران،یان اییبها یمحفل مل یاستاد فلسفه دانشگاه تهران و منش

 .گرفتار شد  یبه سرنوشت مشابه زیتهران ن انییمحفل بها  یمنش ،یروشن ی. دو ماه بعد، روح امدیبه دست ن

که هنوز هم  یمتهم کردند؛ اتهام لییاسرا یبرا یرا به جاسوس انییبها ،یاسالم یآغاز، رهبران جمهور همان از

  ییدو بها ١٣۵٩ بهشتی. در اردشودیبه آنان نسبت داده م ییاز گناهان شهروندان بها یعنوان بخش ثابت و جدانشدنبه

 .اتهام اعدام شده بودند نیبه هم زیدر تبر

 گریبه اضافه دو نفر د انییبها ی، همه نه عضو محفل مل١٣۵٩مرداد  ی. در سافتیادامه  ندهیفزا یبه شکل فشارها

کس از فرجام کار آنان   چیو ه رفتیبازداشت آنان را نپذ تیمسلح بازداشت شدند. حکومت هرگز مسئول یتوسط افراد

 .باخبر نشد

نداشتند و  یسرنوشت بهتر زیمحفل ن نیا یشکل گرفت، اما اعضا  انییدوم بها یشدن محفل اول، محفل مل یمتالش با

بازداشت و اعدام   تیحکومت مسئول بارن یبود که ا نی، هشت عضو آن اعدام شدند. تنها تفاوت ا١٣۶۰ماه سال   یدر د

 . بود رفتهیآنان را پذ

در طول چهار   ییشهروندان بها ییحقوق ابتدا نیتریهی تنها محدود به رهبران آنها نبوده است. بد ان،ییو آزار بها فشار

 .گذاشته شده است رپایز وقفهی دهه گذشته ب

و   کیستماتیس ضیتبع  ن یکه ا دهدینشان م ان،ییبها  هیاعمال شده عل یهاتی و محروم هاتیمحدود  یطوالن فهرست

 .هدفمند تا چه اندازه گسترده است

شهروند   چیکه ه ندیگوی م ،یو اعتراض جامعه جهان یفشار افکار عموم  لیبه دل ،یاسالم یآنکه رهبران جمهور با

شغل و ...  ت،یفارغ از سن، جنس انییکه بها دهدیاما همه شواهد نشان م شودیمجازات نم اشدهیبه صرف عق ییبها

 .اندبوده رووبهها رمجازات نیدتریخود با شد دهیباور و عق لیتنها به دل

وار برشمرد: بازداشت، شکنجه و اعدام،  فهرست توانیرا م انییبها  یاز موارد سرکوب و نقض حقوق شهروند یبرخ

و  یلیاستخدام، تعط تی و ممنو یاخراج از مشاغل دولت ها،اماکن مقدس و گورستان بیتخر ها،یی مصادره اماکن و دارا

از  یریها و جلوگدر مدارس و دانشگاه لیاز تحص تیمحروم از دفن در گورستان مسلمانان،  یریها، جلوگپلمب مغازه

 .ثبت ازدواج

 ییهمراه است. همسو یعیبر فقه ش  یمبتن یو با استدالل کی دئولوژیبا پشتوانه ا ،یحجم از فشار و سرکوب حکومت نیا

 یهادر هر دو سطح حکومت و حوزه ابد،ییم یسکوت تجل ایو  حیصر یدر اظهارنظرها ایکه  ،یاسیس یهاجناح

 . شودیم دهید هیعلم

  ریمغا کسرهی یباشد که اقدام اشی در اواخر زندگ یمنتظر ینعلیحس هللاتیآ یفتوا دیشا ان،یم نیاستثناء مهم در ا تنها

  یگفت: »فرقه بهائیت چون دارا یدر پاسخ به سوال   ١٣۸۴بود. او در سال  هیمسلط بر حوزه علم تیبا روند و روا
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  یاند، ولشمرده نشده یمذهب یهاجزو اقلیت یدر قانون اساس تندهمچون یهود، مسیحیان و زرتشتیان نیس یکتاب آسمان

همچنین باید از  باشند،یبرخوردار م یو از حقوق شهرونداز آن جهت که اهل این کشور هستند، حق آب و گل دارند 

 .«مند باشندکه مورد تاکید قرآن و اولیاء دین است بهره یرافت اسالم

  ینه از حق آب و گل ران،یعنوان شهروندان ابه  ان،یی ندارد. بها دگاهید نیبا ا ینسبت چیه یاسالم یجمهور خیتار اما

از چهار دهه گذشته با وجود   شیدر ب ونیکه روحان انددهیاسالم را د یاند و نه هرگز آن چهره رحمانبرخوردار بوده

 .انداز آن سخن گفته خود غاتیدر جامعه، در تبل ینیمتضاد ع یهاتیواقع

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی   دبرخورای ]متن باال رونویسی از اصل سند است. اگر به نکته

 ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید[
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