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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:[ 

 ۱۳۹۳اردیبهشت  ۱۱]تاریخ:[ 

 

 ایران و مسئولیت تاریخی رئیس جمهور بهائیان 

 مهرانگیز کار 

ذهنیت ما ایرانیان با »فتنه باب« و »فرقه ضاله بهایی« از بدو کودکی آشنا شده و بخواهیم و نخواهیم از آن تاثیر 

ست  پذیرفته است. دوران محمدرضا شاه پهلوی با وجود تسهیالتی که در امنیت اجتماعی بهاییان ایران ایجاد شد، نتوان

 .ها پاک کندداوری این ذهنیت را از آن پیش

های نگارنده این یادداشت در موضوع بهاییت، همواره موازین جهانی حقوق بشر بوده ها و گفتههرچند مبنای نوشته

فکری ایران دیده  شویی تاریخی که آثار آن همه جا، حتی در محافل حقوق بشری و روشن توانم مغزاست اما نمی

 .به فراموشی بسپارمشود را می

گیری »بهاییت«، تاکنون با دو گونه مغزشویی در آمیخته است؛ تاریخ اجتماعی ایران، از ظهور »باب« و سپس شکل

یک وجه از این مغزشویی به در تقابل نهادن »مسلمان« و »کافر« متمایل بوده و هست که بهایی را در جای »کافر  

سویی باب و سلمین شیعه سر جنگ دارد. وجه دیگر این مغزشویی، بر هم حربی« نشانده با مفهوم کافری که با م

کند که احساسات ملی گرایی را نشانه رفته و بر سکوالرها تاثیر گذاشته است. بهاییت با امپریالیسم بریتانیا تاکید می

بابیان و بهاییان، همواره  های تاریخی های ذهنی ایرانیان چنان اثر گذاشته که در قتل عام این هر دو وجه در شالوده 

 .کار بوده استتکیه گاه حاکمان جنایت

ایم اما در  بار حمله به »حضیرت القدس« را داشته با آن که حتی در دوران حکومت پهلوی دوم، ماجرای خشونت

احساس  توان در زندگی بهاییان ایران یک تنفس برشمرد که با مجموع، از زمان ظهور باب تا کنون، آن دوران را می 

داران مسلمان به جای خود باقی بود و گذراندند. با این وجود، نفرت و بیزاری دین تری روزگار میامنیت بیش

های استعماری سکوالرهای ضد استعماری هم با هر نوع اندیشه سیاسی، پیرامون این که بهاییت محصول سیاست

پذیر باقی ماند؛ ند. در مجموع، امنیت بهاییان همواره آسیبآمدبریتانیا و بر ضد منافع ملی ایرانیان است، کوتاه نمی

 .های پیش از پهلوی دوم قابل مقایسه نبودها با دوران هرچند موقعیت اجتماعی آن 

های ظهور باب و بهاییت ها ریشهدر دوران پهلوی دوم، با برخورداری از این فضای امنیت نسبی، برخی تاریخ نویس

های رسوب شده در ذهنیت جامعه، به بررسی کشیدند و عامل گرایش جامعه برای ورود به  را به دور از پیش داوری 

های بازدارنده را در این ظهور، تاثیرگذار ارزیابی کردند. اما نتوانستند آن چه را در  تجددگرایی و گذار از سنت

مل زمان در این سکون و ایستایی های بزرگی از جامعه جا افتاده بود، به شکل بنیادی تغییر دهند.  عاذهنیت بخش

هایی که تغییر ذهنیت جامعه موکول به آن است، راه  گریدخیل بود و انقالب اسالمی در ایران بر استمرار روشن 

 .بست

بهاییان زیر سلطه یک حکومت اسالمی برآمده از انقالب، بالفاصله امنیت از دست دادند و دسته دسته از سوی  

 .چنان ادامه داردپدید به محاکمه، مصادره و مرگ محکوم شدند. این روند هم نهادهای قضایی حکومت نو 

ها تن از  هایی است که به ظاهر توسط عوامل غیرمسوول اتفاق افتاده و حتی بدن دهتر اما، آدم ربایی مساله مهم

 .ناپدیدشدگان، به روایت بازماندگان این قربانیان، هنوز به دست نیامده است
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های قدرت نوپدید سیاسی به استناد بسیار های مرتبط با کانونوین و تصویب قانون مجازات اسالمی، گروهتا پیش از تد

توانستند بهاییان را در جای »کافرحربی« یا »مهدورالدم« به قتل برسانند و  فتواهای مراجع و مجتهدین شیعه، می 

 .گو هم نباشندپاسخ

االجرای قانونی را هم به  های الزمی«، این هدم و قتل و بیداد پشتوانهپس از تدوین و تصویب »قانون مجازات اسالم

 . کشی آسان شدستیز مرتبط با آن، بهاییهای بهاییهای انقالب و گروهدست آورد و برای دادگاه

  ورود اصطالح فقهی »مهدورالدم« به قوانین انقالبی و تعریف خودسرانه یا رادیکال از آن توسط ماموران اجرا و

کشتند و دست ها باقی نگذاشت؛ میقضات خاص و گزیده شده برای هدم و قتل بهاییان، جایی برای دفاع قانونمند از آن 

 .گرفتندستیز که وارد حکومت نوبنیاد شده بودند، مزد میهای بهاییشستند و سرفراز، از جمعیتمی

شدند تا مبالغی را که به ازای کار در نهادهای  جبور میبهاییان راه مهاجرت در پیش گرفتند. به حکم قوانین انقالبی، م

 .دولتی شاه، از خرانه دولت به صورت حقوق ماهیانه و مستمری دریافت کرده بودند، به دولت اسالمی باز پس دهند

ها بود که دارایی خود را در حوزه فعالیت در بخش خصوصی به دست این سوای حکم بر مصادره جمع بزرگی از آن 

شد و ه بودند؛ مثال بیوه مستمری بگیر یک کارمند دون پایه راه آهن که فوت کرده بود، محکوم به مصادره می آورد

های شوهر و مستمری فوت شوهر که دریافت کرده بود،  خانه مسکونی به جا مانده از شوهر را بابت استرداد دریافتی 

شد تا از باب رافت اسالمی،  های انقالب سبب میدادگاهای موارد، رفت و آمد مکرر زن به داد. در پاره از دست می

 .اتاق کوچکی در پایین شهر در اختیارش بگذارند تا در آن سکونت کند

قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران   ۱٦٧اما با وجود تصویب قوانین کافی برای قلع و قمع بهاییان و با آن که اصل  

انقالبی کامال باز گذاشته است، در مواردی که وارد کردن  -مراجع دینیها را برای استناد به فتاوی دست دادگاه

توانستند بهاییان را به استناد خط و ربط اجدادشان با  سویی با امپریالیسم میسر نبود و نمیاتهاماتی مانند هم

سه بهاییان در »حیفا«  های بریتانیا نابود کنند، به سراغ این واقعیت تاریخی رفتند که بخشی از اماکن مقد خانهسفارت

 .اندکنند و به اسراییل از دیرباز رفت و آمد داشته در اسراییل است و بهاییان مومن نذورات خود را در آن جا خرج می

تاریخ ایجاد نخستین بناهای مقدس بهاییان در حیفا اساسا پیش از تاسیس دولت اسراییل است و نداشتن امنیت جانی و  

اند  ها همین واقعیت تاریخی را پیراهن عثمان کردهزادگاه بهاییت( علت این رویکرد بوده است. اما آن مالی در ایران ) 

گیرد، به همکاری با رژیم اش قرار می و برای هر شهروند بهایی که مدرک سفر به اسراییل برای زیارت در پرونده

اتهام خطرناکی که متهم از دفاع موثر عاجز  شود؛ غاصب صهیونیستی به قصد تغییر رژیم اسالمی ایران، متهم می

های ها، تاریخ سفر یا رابطه با کانونرود. در این پروندهگاه میمانده و پس از یک محاکمه غیرمنصفانه، به قربان

اند،  های پیش از انقالب هم با اماکن مقدسه خود در حیفا ارتباط داشتهبهاییت در اسراییل مطرح نیست و کسانی که سال

 .اندمشمول این درجه از مشفت قرار گرفته

توان گفت که موجودیت بهاییان ایران  بنابراین، با وجود حساسیت حکومت امروز ایران نسبت به رابطه با اسراییل، می 

ترین اقلیت دینی و اعتقادی را در ایران  ها به خارج، به لحاظ آن که بزرگ با توجه به مهاجرت تعداد زیادی از آن 

دهند، در صورتی که در ایران تحوالتی نابسود اتفاق بیفتد و ناقضان حقوق بشر بیش از امروز، زیر  میتشکیل 

المللی زده و امضای ذیل دو میثاق »حقوق سیاسی و مدنی« و »حقوق اقتصادی و فرهنگی« را بیش از تعهدات بین

کشی« با تعاریف امروزی ن است به »نسل ها ممک گیرد و برخورد با آنپیش نادیده بگیرند، در خطر جدی قرار می 

 .جهانی، نزدیک شود

دهد تا تر از گذشته است که به فعاالن حقوق بشرهشدار می ای پر خوناین دلواپسی و دغدغه خاطر نسبت به آینده

 .گو باشدجامعه جهانی را از خطر محتمل آگاه کنند و بخواهند حاکمیت جمهوری اسالمی ایران پاسخ

کنند که با حدود برند، شرایط دشواری را تحمل میها به سر میونی، آن دسته از بهاییان که در زندان در وضعیت کن

شمسی، تعیین کرده  ۱۳٨٤ها، مصوب نامه ناظر بر سازمان زندان ای که آیین حقوق زندانی در همان حد و اندازه

 .است، تناسبی ندارد
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ارتباط نیستند، هر چند های قدرت سیاسی بیستیز که با کانونهای بهاییگروه های ایران از سوی دیگر، در شهرستان 

ها تعدی روا  اند، ریخته و به جان و مال آن یک بار به خانه و کاشانه بهاییان که در شهرهای کوچک شناخته شده

 .دارندمی

قوق بشری شده و متعهد به حفظ  های جهانی حگوی سازمانتاکنون شنیده نشده که دولت ایران در این موارد پاسخ 

تواند در جریان یک  های حقوق بشری، زنگ خطری است که می ها بشود. این درجه از انکار مسوولیتامنیت آن

گری نیروهای رادیکال اسالمی، کل جمعیت بهایی ایران را در معرض نابودی قرار  رویداد سیاسی از جنس سلطه 

 .بدهد

شود. سرکوبی فرهنگی بهاییان ایران، بیداد  ن ایران به زندان، قتل و مصادره ختم نمیهای بهاییااما آالم و محرومیت

ای است که در جمهوری اسالمی ایران به سهولت در جریان است و یک شمه از آن، محرومیت جوانان تکان دهنده

 .بهایی از تحصیالت دانشگاهی است

دهد. حتی ها را به دانشگاه راه نمیخواند ولی آن ازی فرا میهای بهایی را به سربدولت جمهوری اسالمی ایران جوان

ها مسدود کرده و فرهیختگان بهایی را که اقدام به تاسیس این دسترسی به دانشگاه در فضای مجازی را در برابر آن 

اند، در حبس دارد.  در نتیجه، ضمن یک اقدام سیستماتیک،  های بهایی کردههای آموزشی برای جوانفرصت

مانند و  خوردگان بهایی که زندگی خاموشی دارند، می های بهایی را وادار به ترک کشور کرده است. تنها سالجوان 

 .شودشان در ایران منقرض میپس از ترک این جهان، نسل 

دعای  ها و ایابیم و تغییر دولتنگریم، آن را نگران کننده میهای بهایی خود میوطناز هر زاویه که به موقعیت هم

ها ها بر اصالح حقوق شهروندی و ایجاد اعتدال در جامعه، تاکنون برای بهاییان ایران سودی نداشته و از آالم آن آن 

 .نکاسته است

بندی نشده و همگان از حقوق کند که در ایران، شهروندان درجه این که رییس جمهور کنونی ایران پیاپی تاکید می

دهند، پرتناقض است. به ویژه های بهایی را به دانشگاه راه نمیرایطی که جوان شهروندی یکسان برخوردارند، در ش

های بهایی از تحصیل در دانشگاه و در شرایطی که  کند که با وجود محرومیت جوان که گوینده این سخنان روشن نمی

هنگی را به وزارت آموزش عالی زیر مجموعه دولت است و شخص ریاست جمهور ریاست شورای عالی انقالب فر

عهده دارد، ایشان چرا نقش خود را در اجرایی کردن حقوق یکسان شهروندان ایرانی، دست کم در همین یک زمینه 

 کنند. چرا؟ که در مجموعه اقتدارشان است، ایفا نمی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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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