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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:[ 

 ۱۴۰۰مرداد   ۳۰]تاریخ:[ 

 

 جواد عباسی توللی 

 های مذهبی ایران زیر فشار مضاعف یادبود قربانیان خشونت مذهبی؛ اقلیتروز 

 گو با مهدی نخل احمدی و یک شهروند بهایی وگفت

ای به قدمت نظام سیاسی مدرن در این کشور  های دینی در ایران پیشینههای اعمال شده بر اقلیتو تبعیض محرومیت

 .دارد

های مختلف صورت دولت و افراد و نهادهای وابسته به حکومت به شکل آزار و اذیت بهاییان در ایران از سوی

 گیرد می

ماه اوت  ۲۲ای، روز ، با صدور قطعنامه۲۰۱۹اواخر ماه مه / ۱۳۹۸مجمع عمومی سازمان ملل در اوایل خردادماه 

 .ی اعالم کرد های اعتقادی و مذهبالمللی یادبود قربانیان ناشی از خشونتمرداد( را به عنوان روز بین ۳۱)

های دینی ایرانی را به صورت هایی است که پیروان برخی از اقلیتحکومت جمهوری اسالمی ایران از جمله دولت 

شان محروم ساخته بلکه آنها را تحت پیگرد و آزارهای قضایی هم قرار  یافته و هدفمند نه تنها از حقوق اساسیسازمان

 .دهدمی

ای به قدمت نظام سیاسی مدرن در این کشور  های دینی در ایران پیشینهه بر اقلیتهای اعمال شدو تبعیض محرومیت

زمان با روی کار آمدن حکومت جمهوری اسالمی به این سو،  و هم  ۱۳۵۷دارد. این پدیده ضد انسانی اما از سال 

 .استخود گرفتهتری بهروندی بسیار خشن

شهروند ایرانی به دلیل باورمندی   ۷۴های ایران، در حال حاضر دست کم طبق آمار ارائه شده در سایت اطلس زندان 

سر  های مذهبی سران حکومت جمهوری اسالمی ایران، در زندان به ای متفاوت از دیدگاهبه دین، مذهب یا عقیده

 .برندمی

بشر به صراحت بر حق آزادی عقیده و مذهب تأکید شده است: وقاعالمیه جهانی حق ۱۸این در حالی است که در ماده 

مند شود. این حق متضمن آزادی تغییر مذهب یا عقیده و نیز  »هرکس حق دارد از آزادی فکر، وجدان و مذهب بهره

 « .متضمن آزادی اظهار عقیده و ایمان و نیز شامل تعلیمات مذهبی و اجرای مراسم دینی است

  ۲۵عالمیه محو انواع نابرابری و تبعیض مذهبی« مصوب مجمع عمومی سازمان ملل متحد در  که »اهمچنین چنان

با تأکید بر آزادی انتخاب مذهب و نفی اجبار و اکراه مذهبی، همه افراد بشر را به حیث تعلق دینی و   ۱۹۸۱نوامبر 

 .بعیض مذهبی تأکید داردگرایی دینی بر عدم تکند و با پذیرش اصل کثرتمذهبی با هم مساوی اعالم می 

جاوید رحمان، گزارشگر ویژه در جدیدترین گزارش خود از نقض حقوق بشر در ایران، با ابراز نگرانی نسبت به  

های مذهبی، قومی و جنسی در جمهوری اسالمی ایران، از پیگیری طرح طرح الحاق دو  اعمال تبعیض علیه اقلیت 

انت به ادیان و مذاهب قانونی و اقوام ایرانی« در مجلس ایران انتقاد کرده  ماده به قانون مجازات اسالمی درباره »اه

 .است
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ویژه ادیانی که توسط حکومت  های مذهبی بهبرپایه اعالم جاوید رحمان، این طرح منجر به سرکوب بیش از پیِش اقلیت

 .اند، مانند دیانت بهایی، خواهد شدجمهوری اسالمی ایران به رسمیت شناخته نشده

های بازدارنده( رح یاد شده که با عنوان »الحاق موادی به کتاب پنجم قانون مجازات اسالمی )تعزیرات و مجازاتط

در خصوص اهانت به ادیان و مذاهب قانونی و اقوام ایرانی« همچنان از دستور کار مجلس خارج نشده، ابتدا در  

 .سی به شورای نگهبان ارسال شدتوسط نمایندگان پیشین تصویب و سپس برای برر ۱۳۹۹اردیبهشت 

شود نمایندگان مجلس در  ماه طرح را با برخی ایرادات به مجلس بازپس فرستاد و گفته میاین شورا نیز در اردیبهشت

 .اندماه سال گذشته اصالحات جدیدی بر آن اعمال کرده آبان

مذاهب اسالمی مصرح در قانون اساسی یا بر اساس ماده یک این طرح، هر کس از طریق توهین به ادیان الهی یا 

های ناروا درباره مسائل قومی، دینی یا مذهبی های ایرانی یا از طریق انتشار مطالب خالف واقع یا نسبتقومیت

موجب ایجاد تفرقه یا خشونت در جامعه شود، چنانچه مشمول حد نباشد به حبس و جزای نقدی درجه پنج یا یکی از  

 .شودم میاین دو مجازات محکو

 ها؛ شهروندان غیر خودی در ایران سنی

ای متفاوت،  دلیل داشتن دین و عقیدهمسأله اعمال تبعیض بر شهروندان ایرانی توسط نهادهای حکومتی در ایران به 

 .شودصرفا به برخوردهای امنیتی و به زندان انداختن فعاالن مذهبی ختم نمی

شود جمعیت سنی مذهبان سنت در ایران، از نظر جمعیت، دومین گروه مذهبی پس از تشیع است که گفته می اهل 

دلیل  گیرد. با این وجود شهروندان سنی ایران به درصد از کل جمعیت کشور را در بر می ۱۰ایران حدود هشت تا 

مکانات آموزشی، بهداشتی و رفاهی محروم  دیدگاه ایدئولوژیِک حکومت جمهوری اسالمی ایران از بسیاری از ا

 .هستند

گو با زمانه، اعالم دین رسمی در کشور از سوی  ونگار و فعال حقوق بشر در گفتمهدی نخل احمدی، روزنامه

 .داندهای اعمال شده بر شهروندان سنی مذهب در ایران میحکومت جمهوری اسالمی را یکی از دالیل اصلی تبعیض

 :گویده میاو در همین زمین

که سران حکومت جمهوری اسالمی ایران، دین اسالم، مذهب تشیع و زبان رسمی فارسی را مبنا قرار  از آنجایی «

 « .اندکه دین، مذهب یا زبان مادری متفاوتی دارند از محدوده شهروندان درجه یک خارج شدهاند، افرادی داده 

اساسی، بر رعایت حقوق شهروندان اهل تسنن تأکید شده اما این او بر این باور است هرچند در برخی از اصول قانون 

 :اندگاه اجرا نشدهموارد مانند بسیاری از اصول قانونی دیگر هیچ

شود که پیرو مذهب رسمی کشور هستند. در حوزه جمهوری همیشه از میان کسانی انتخاب میبه عنوان مثال رئیس  «

جود دارد. در طول چهار دهه گذشته در نهادهایی همچون شورای نگهبان، بینیم که تبعیض وحقوقی و قانونی هم می

 « .اندوقت اعضای اهل سنت حضور نداشته مجمع تشخیص مصلحت نظام و مقامات رده باالی امنیتی و نظامی، هیچ

لس خبرگان عنوان علمای اهل سنت در مجهای کوتاهی، بهنگار، حتی افراد معدودی که در دوره گفته این روزنامهبه

سویی با سران حکومت جمهوری اسالمی به این جایگاه رسیده بودند و نظر  دلیل هم حضور داشتند افرادی بودند که به

 .گاه با نظر جامعه اهل سنت یکی نبودآنها هیچ

ا درصد از کل مساحت کشور ر  ۱۱ترین استان سنی نشین ایران بیش از عنوان بزرگ استان سیستان و بلوچستان به

های  در بر گرفته است. با استناد به شواهد موجود و آمارهای ارائه شده در سایت مرکز آمار ایران، این استان در سال 

صورت پیوسته یکی از مناطق با باالترین نرخ بیکاری در کشور است. همچنین فهرست بلندی از  گذشته به

ترین میزان مشارکت  ان، باالترین آمار سوء تغذیه، پائینسوادان در ایرهای محرومیت مانند باالترین تعداد بیشاخص

 .در مدیریت خرد و کالن کشوری مربوط به این استان پهناور ایران است

دلیل قرار  های سنی نشین را به نخل احمدی اما معتقد است مسووالن حکومت جمهوری اسالمی، توسعه نیافتگی استان

 .دکننگرفتن آنها در مناطق مرزی توجیه می
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های محروم ایران از جمله  آمیز در استان سو، وضعیت تبعیضگیری ویروس کرونا از یک سال و نیم گذشته به این همه

 .سیستان و بلوچستان را تشدید کرده است

های مذهبی میان حکومت جمهوری اسالمی با شهروندان ساکن در استان سیستان و بلوچستان نخل احمدی وجود تفاوت

گیری کرونا در این  های بهداشتی و عدم توجه کافی دولت در دوران پس از همه یل کمبود زیرساخترا یکی از دال

 .دانداستان می

  :انداو معتقد است که از دیدگاه سران حکومت جمهوری اسالمی ایران، شهروندان به خودی و غیر خودی تقسیم شده

عنوان غیرخودی و دیگری محسوب  طرف جمهوری اسالمی بهشهروندانی که عقیده و باور مذهبی متفاوتی دارند از «

ای هم که نگاه و نظر شود بلکه حتی شهروند فارس شیعهها نمیشوند. این دیگری فقط مربوط به بحث اقلیتمی

های حاکمیت از فقه و دین موافق  شود. حتی مراجع اهل تشیعی هم که با روایتها میمتفاوتی دارد، شامل این تبعیض

 « .انددند، مورد تبعیض قرار گرفتهنبو

  بهاییان ایران؛ تحت تبعیض و محروم از حقوق اساسی

جاوید رحمان، در گزارش جدید خود از تالش نهادهای حکومتی در ایران برای تخریب گورستان خاوران برای از  

بهاییان مبنی بر دفن فوت   از طریق فشار بر ۱۳۶۷های گروهِی زندانیان سیاسی در تابستان بین بردن شواهد اعدام 

 .شدگان خود در این گورستان انتقاد کرده است

او در این گزارش با ابراز نگرانی از هتک حرمت پیروان آیین بهایی، از مقامات حکومت ایران خواسته تا زمانی که  

در برابر تخریب حفظ  انجام نگرفته، گورستان خاوران را  ۱۳۶۷های مخفیانه تابستان تحقیقات مستقلی درباره اعدام 

 .کنند

های زیادی را از  قبر جدید در گورستان خاوران، واکنش ۱۰کم ماه امسال، انتشار خبر حفر دستاوایل اردیبهشت

 .دنبال داشتبه  ۶۷شدگان تابستان  های اعدام سوی شهروندان بهایی و همچنین بازماندگان و خانواده

ن در دفتر سازمان ملل در ژنو، در همین ارتباط به زمانه گفته است که سیمین فهندژ، سخنگوی جامعه بهاییان ایرا

مأموران امنیتی ایران با توسل به زور، اجساد فوت شدگاِن بهایی را به بخشی از گورستان خاوران برده و بدون اجازه  

 .اندبرگزاری مراسم بهاییان، دفن کرده

شناخته  گروه اقلیت مذهبی پس از مسلمانان اهل سنت در ایران  ترینبزرگعنوان   پیروان آیین بهایی در ایران به 

 .اندرو بوده، همواره با آزار و اذیت و سرکوب روبه۱۳۵۷ویژه پس از انقالب  شوند که در دو قرن اخیر و بهمی

دلیل  »صرفا به گوید که بهاییان از ابتدا یک زن ایرانی از پیروان آیین بهایی که خواست ناشناس بماند، به زمانه می

 .تولد در یک خانواده بهایی« از بسیاری از حقوق شهروندی خود محروم هستند

 :گوید حتی برخی از کودکان بهایی از داشتن شناسنامه محرومنداو می

هشت سالگی از داشتن شناسنامه محروم بودند چرا که  - برخی از بهاییانی که بعد از انقالب به دنیا آمدند حتی تا هفت«

 «.شودرسمیت شناخته نمیعقِد ازدواج بهاییان در سازمان ثبت احوال کشور به

عقد ازدواج پیروان دیانت  ها همچنان مراسمگفته این شهروند بهایی، ادارات ثبت احوال در بسیاری از شهرستانبه

شناسند و هنوز برخی از شهروندان بهایی برای گرفتن شناسنامه برای فرزندان خود با بهایی را به رسمیت نمی

 .رو هستندای روبهمشکالت عدیده

داند که علیه شهروندان  هایی میترین تبعیضسازی شهروندان بهایی از تحصیل را یکی از اصلی او همچنین محروم

دانند به آنها اجازه شرکت در کنکور  که میشود و معتقد بسیاری از بهاییان ایران از آنجاییبهایی در ایران اعمال می

 .مانندشود، از تحصیل در دانشگاه باز میسراسری داده نمی

ادی،  المللی حقوق اقتصست که در اعالمیه جهانی حقوق بشر و میثاق بینحق بر آموزش از جمله حقوق اساسی

 .اجتماعی و فرهنگی به صراحت بر آن تأکید شده است

 :اعالمیه جهانی حقوق بشر آمده است  ۲۶در بند یکم از ماده 
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های ابتدایی و پایه، رایگان در اختیار کم در دورهآموزش و پرورش حق همگان است. آموزش و پرورش باید دست«

بایست قابل دسترس برای همه  ای نیز میباشد. آموزش فنی و حرفه همگان قرار گیرد. آموزش ابتدایی باید اجباری 

های فردی صورت  یابی به آموزش عالی به شکلی برابر برای تمامی افراد و بر پایه شایستگیمردم بوده و دست

 «.پذیرد

کنندگان آن مضا المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی که ایران نیز از ااز میثاق بین ۱۴و   ۱۳همچنین در مواد 

رود، بر در دسترس قرار گرفتن حق برخورداری از آموزش و پرورش، فارغ از هر گونه تبعیض مذهبی به شمار می

 .و نژادی تأکید شده است

گوید با تالش زیاد و از طریق ادامه تحصیل در دانشگاه غیر رسمی بهاییان در ایران موفق شده  شهروند بهایی اما می

 :دانشگاهی خود را تا مقطع لیسانس به پایان برساندتحصیالت 

بعد از دیپلم به دلیل بهایی بودن نتوانستم در دانشگاه ثبت نام کنم. عالقه زیادی به رشته پزشکی داشتم اما متاسفانه «

اسی به اجازه شرکت در کنکور به من داده نشد. ناچار در دانشگاه زیر زمینی بهاییان تحصیالتم را در رشته روانشن

 « .پایان رساندم

اش، یکی گفته او، دانشگاه بهاییان در ایران، رشته پزشکی ندارد و باز ماندن او از تحصیل در رشته مورد عالقه به

 .شودهایی است که در حق او و دیگر شهروندان بهایی اعمال می دیگر از تبعیض

اند که به شکل مخفی و زیرزمینی فعالیت دارد  زی کردهسو، دانشگاهی راه اندابه این  ۱۳۶۴بهاییان در ایران از سال 

های گذشته بسیاری از دانشجویان و استادان فعال در این دانشگاه شود. در سال هم شناخته می BIHE و با عنوان

 .اندتوسط نیروهای امنیتی ایران بازداشت شده و به زندان افتاده 

اش از طرف وزارت علوم در ایران، مجبور شده تا پس از رک تحصیلیدلیل عدم تأیید مدگوید که بهشهروند بهایی می

پایان تحصیالت و برای امرار معاش به شغل آرایشگری روی بیاورد اما مأموران امنیتی از ادامه فعالیت او در این  

 :اندشغل هم جلوگیری کرده

شوند و از می نجس محسوب مینهادهای امنیتی اعالم کردند شهروندان بهایی از نظر حکومت جمهوری اسال»

که شغل آرایشگری با آب سروکار دارد و ممکن است نجاست از طریق آب به دیگران متقل شود، پروانه کسب آنجایی

 « .شد، تمدید نکردندمرا که ساالنه باید تمدید می

ترک کشور شده، اکنون در  های پی در پی نهادهای امنیتی در نهایت مجبور به دلیل آزار و اذیتاین شهروند که به

 .بردسر میترکیه در وضعیت پناهجویی به

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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[

https://iranbahaipersecution.bic.org/

