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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[

 

 ایران وایر]برگرفته از سایت:[ 

 ١٣٩٩بهمن  ١٢ ]تاریخ:[

 

 نیلوفر رستمی 

 های تاریخی به زندان رفتسانسور و سرکوب هفتگی؛ یک محقق بهایی برای نوشتن کتاب

ماه حبس   ۶گر دوران قاجار و مشروطه که شهروندی بهایی است، برای اجرای حکم تورج امینی، نویسنده و پژوهش

 .به زندان رفتها و تحقیقاتش است، خود به اتهام »تبلیغ علیه نظام« که برآمده از کتاب

 .دانند او به کدام زندان منتقل شده استبه گفته یک منبع آگاه، خانواده تورج امینی پس از سه روز حتی دقیقا نمی

بهمن   ١۰»تورج امینی«، نویسنده و پژوهشگر دوران قاجار و مشروطه که شهروندی بهایی نیز هست، روز جمعه 

ها و تحقیقاتش است، به زندان ام »تبلیغ علیه نظام« که برآمده از کتابماه برای اجرای حکم شش ماه حبس خود به اته

 منتقل شد.

دانند او به کدام زندان منتقل شده است:  به گفته یک منبع آگاه، خانواده تورج امینی پس از دو روز حتی دقیقا نمی

بهمن ماه به دایره اجرای احکام در دادسرای عمومی و انقالب کرج احضار شد و از آنجا هم به   ١۰»تورج روز 

زنند زندان مرکزی کرج یعنی در شهری که  دانند کدام زندان؛ حدس میزندان منتقل شد. اما خانواده او حتی نمی

 کند منتقل شده است.«زندگی می

اش را هم  به زندان منتقل شده و حتی حق بردن وسایل شخصی گیری ویروس کرونااین پژوهشگر در زمان همه 

اند؛ اما نبردن وسایل شخصی به این معنی است هایی قائل شدهمان به دلیل کرونا چنین محدودیتنداشته است: »به گمان 

شود، تهیه ه میتر از بیرون فروختهای چند برابر گران ای را از مغازه زندان که با قیمتکه زندانیان باید هر وسیله

 کنند.«

های بابی و  تورج امینی که تاکنون چندین کتاب از جمله »اسنادی از زرتشتیان معاصر ایران«، »بازگشایی نسبت آیین

های مذهبی و انقالب مشروطیت ایران« را نوشته است، در دادگاه  بهایی با جریان روشنفکری ایران« و »تعامل اقلیت

هایی که ها متهم شد و دفاعیاتش هم نتوانست نظر دادگاه را تغییر دهد. کتابهمین کتاب انقالب و تجدیدنظر به دلیل

 سال گذشته ندارد.  ۴٢اساسا محتوایش درباره دوران قاجار و پهلوی است و ربطی به 

، ساکن کرج، متاهل و دارای یک دختر جوان است. او مانند بهاییان دیگر حق تحصیالت  ١٣۴۷آقای امینی متولد 

اش اکنون محروم از تحصیل در دانشگاه مانده است. با این حال تورج ساله  ٢٣طور که دختر الیه را نداشت، همان ع

ها درباره زرتشتیان و دو کتاب دیگر اش به تاریخ و پژوهش سه کتاب منتشر کرد که یکی از آن امینی به دلیل عالقه 

 درباره بهاییان در مقاطع مشخص تاریخی است.

از سوی سازمان اسناد ایران منتشر شد. این کتاب   ١٣۸۰نادی از زرتشتیان معاصر ایران« در سال  کتاب »اس

تحقیقاتی درباره اسناد زرتشتیان از حکومت ناصرالدین شاه قاجار تا اواسط دوران پهلوی دوم است. دو کتاب دیگر او  

های مذهبی و انقالب مشروطیت  »تعامل اقلیت  های بابی و بهایی با جریان روشنفکری ایران« و»بازگشایی نسبت آیین

 اند. ایران« از سوی ناشران خارج از ایران منتشر شده
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سازی علیه او و متهم شدن به »تبلیغ علیه نظام« شد و حتی دفاعیاتش هم نتوانست نظر  ها باعث پروندههمین کتاب

 دادگاه انقالب و تجدیدنظر را تغییر دهد. 

ها تفتیش ماموران وزارت اطالعات به خانه تورج امینی در کرج رفتند و پس از ساعت  ١٣٩۸مرداد   ١۴در تاریخ 

 هایش را با خود بردند.ها و دست نوشتهتاپ، بیشتر کتابخانه، لپ

هایش و با استناد به ماده تیرماه امسال در یک جلسه دادگاه در دادگاه انقالب کرج برای نوشته ١۶بعدتر در تاریخ 

 تبلیغ علیه نظام، یک سال زندان و دو سال تبعید شد.متهم به  ۵۰۰

با این حال دادگاه تجدیدنظر استان البرز این حکم را به شش ماه حبس کاهش داد و حکم دو سال تبعید را نیز حذف 

 کرد.

ام این منبع آگاه در خصوص استدالل دادگاه درباره اتهام آقای امینی به »خبرنگاری جرم نیست« گفت: »مصداق اته

های او که درباره اسناد تاریخی زرتشتیان است و دو کتاب  های تورج عنوان شده است؛ اما یکی از کتابمحتوای کتاب

ها توضیح داده شده که در زمان قاجار  دیگرش هم درباره بهاییان از دوران قاجار تا زمان پهلوی است. در این کتاب

ه داشته است. تنها تفاوت این بوده که آزارها از سوی ماموران دولت  کشی بوده و حتی در دوران پهلوی هم ادامبهایی

کردند. در واقع  گرفته اما متعصبان مذهبی از سکوت قضایی برای آزارهای بهاییان استفاده میو حکومت صورت نمی

و هیچ تبلیغی درباره  ها تبلیغ علیه نظام هم باشد، تبلیغ علیه دوره قاجار و پهلوی در ارتباط با بهاییان استاگر کتاب

ها درباره دوره تاریخی نظام جمهوری اسالمی نوشته نشده نظام جمهوری اسالمی صورت نگرفته چون اساسا کتاب

 است.«

تورج امینی در بخشی از دفاعیاتش که به دست »خبرنگاری جرم نیست« رسیده، نوشته است: »در روزی که افرادی  

برید؟ گفتند کتاب جز ادوات جرم است. یعنی نه تنها ها را برای چه میا پرسیدم: کتابهام آمدند. از آن برای تفتیش خانه

در حکم تفتیتش، »وجه اتهامی« به من، به وجه »مجرم« بودن تعبیر شده بود، بلکه از منظر مامور قانون ، کتاب از 

بردن مقداری کتاب شخصی که فهمم این نحو برخورد با متهم و گشت. من واقعا نمیجمله ادوات جرم محسوب می

تواند داشته ها میلیون تومان بوده و موضوعیتی حتی در ثابت شدن جرم هم ندارد، چه محمل قانونی میها دهقیمت آن

 باشند.«

های  اش تمام کتابآقای امینی در ادامه دفاعیاتش که آن را در دادگاه خوانده است، اشاره کرده ماموران تفتیش خانه

الجنان را جا  اند؛ اما کتاب قرآن و مفاتیحش از جمله انجیل و عهد عتیق را به عنوان ادوات جرم با خود بردهاکتابخانه

های دعای بهایی در کنار هم الجنان و کتاباند: »در قفسه کتابخانه من، قرآن کریم، عهد عتیق، انجیل، مفاتیحگذاشته

های دعای بهایی، کتاب عهد  ستوری، مسئول مذکور عالوه بر کتابای یا ددانم بر اساس چه اندیشه بودند و من نمی

الجنان را باقی  عتیق )که بسیار نفیس و قیمتی بود( و همچنین کتاب انجیل را نیز مصادره کرد، اما قرآن کریم و مفاتیح

هی است، »ادوات  های انجیل، تورات و یا کتب ادعیه بهایی که محتوایشان عبودیت نسبت به ذات الگذاشت؟ آیا کتاب

 شوند؟«جرم« محسوب می

 های برده شده برگردانده نشده است.کدام از کتاببه گفته این منبع مطلع تاکنون هیچ

ماه در زندان خواهد   ۶کرده برای اس« حاد است و کسی که از او مراقبت می همسر آقای امینی دچار بیماری »ام 

کننده وضعیت همسرش در غیاب او در زندان  بود: »همسر تورج نیاز به مراقبت خاص دارد و بیشترین مساله نگران 

 است.«

اش به زندان نوشت: همن در رشته توییتی با اعالم انتقال داییب ١١»ایقان شهیدی«، خواهرزاده آقای امینی در تاریخ 

ام.  ام؛ و نهایتا داییام بازداشت شدند. سپس عمو و عمهسال از زندان آزاد شدم، ابتدا پدر، مادر و خاله  ۵»وقتی بعد از 

ما، داستان اکثر  ام، تورج امینی، که مورخ قاجار و مشروطه است، به زندان رفت. داستان خانواده  امروز دایی

 های بهایی ایران است.« خانواده

ایقان شهیدی با انتقاد از مستندات اتهام او نوشته: »تورج که متهم به تبلیغ علیه نظام شده بود، در دادگاه گفته بود: »من  

قم  ها و مقاالت من مربوط به موضوعات تاریخی دوران قاجار است. قوه قضاییه را با صحت و سام و کتابمورخ

https://iranbahaipersecution.bic.org/


 

IRANBAHAIPERSECUTION.BIC.ORG 

قاجار است چه کار است؟ اتهام »تبلیغ علیه نظام« چه جایگاهی در حوزه نویسندگی من  مطالبی که مربوط به تاریخ

 دارد؟« 

گیرد: کن کردن بهاییان از ایران صورت میاو در انتهای توییت خود نوشته است این اقدامات نظام با هدف ریشه

ی گوناگون دارد: محرومیت از تحصیل دانشگاهی، مصادره اموال،  ها»فشارهای روزافزون به بهاییان ایران جنبه

ها، قطع حقوق بازنشستگی و محرومیت از تمامی مشاغل اداری  پراکنی در رسانههای گسترده، نفرتبازداشت و زندان 

 کنی جامعه بهایی ایران.« دولتی و بسیاری از مشاغل آزاد و... هدف: ریشه 

یل مختلف تبدیل به روندی مدام از سوی نظام جمهوری اسالمی شده است. با این حال  بازداشت شهروندان بهایی به دال

 های تاریخی که ربطی به نظام جمهوری اسالمی نیز ندارد، اتفاقی تازه است. محاکمه یک بهایی به دلیل نوشتن کتاب

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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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