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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:[ 

 [ ١٣٩٣اردیبهشت   ١٢]  ٢٠١۴می   ٢]تاریخ:[ 

 

 ستیزی: یک آغازگاه عمده نظام تبعیضبهایی

 محمدرضا نیکفر 

ای بزرگ و قدیمی قرار داشت که آن طرفش یک دبستان دخترانه بود که به آن  ما خانه اراک؛ دیوار به دیوار خانه 

به کرد. خانه قدیمی چسبیده اش که دو شیر را تصویر میبری دیوار ایوان خاطر گچگفتند، بهمدرسه »شیرها« می 

 آمد.خاطر همان شیرها مرموز به نظر میمدرسه »شیرها«، از جمله به 

ای بهایی مسکن وگو شنیدم که در خانه مجاور، خانوادهکشی کرده بودیم که از یک گفتبما تازه به خانه جدید اسبا

خوان بودم رفته و کتاب خانهشنیدم و چون مکتبها میدارد. بار اول بود که اسم بهایی را در توصیف جمعی از انسان 

ها با »شیخ بهایی«، که  کردم بین آن شناختم، فکر میهای کهن را میو تا پیش از دبیرستان به عنوان کتاب تنها نوشته

 دانم »کشکول« او چگونه به دست من رسیده بود، البد نسبتی وجود دارد. نمی

کردند. پسر همسایه مهربان خانه تا دبیرستان را طی می برادر بزرگم فورا با پسر همسایه بهایی دوست شد. با هم راه

انگیخت. از این که پسرش یک دوست باادب دارد، خوشحال  خاطر ادبش مدام تمجید مادر مرا برمیو مؤدب بود و به

وآمد بود. رفت و آمد ما با خانواده بهایی آغاز شد. بک بار پدرم آمد و گفت که یکی از اهالی محل به او در مورد رفت 

شان ها در مراسم مذهبی هاست، و بهاییبا خانواده بهایی هشدار داده؛ از جمله گفته است که خانه همسایه محفل بهایی

 نوشند. ها را می کنند و خون آن ها را قربانی می مسلمانبچه

ها مردمان د که این زد، جواب داده بوگویی درباره دیگران را پس میاش هر گونه منفیقلبیپدرم که به خاطر خوش 

 های خودشان دوست دارند. های مرا مثل بچهخوبی هستند و بچه

آید که همه از شنیدن این مزخرفات عصبانی و در عین حال متعجب شدیم. چیزی در رابطه ما تغییر نکرد. یادم می

ه شهر در محل ما سکونت  اواخر دبیرستان بودم که فهمیدم آزار همسایگان بهایی افزایش یافته. یکی از سران حجتی

داشت و در خانه او، مدام جلسه برقرار بود. من هم یک بار فقط از سر کنجکاوی به یکی از جلسات رفته بودم و  

 کردم.فکر تعریف میجا را به عنوان جوک برای دوستان هم هایم در آنشنیده

ها در آن دوران، تقسیم شده بودند میان چپ خوان شهرسخنران آن جلسه بعدا نماینده مجلس آخوندی شد. جوانان کتاب

ها ها بود. مذهبیداد. در محله و دبیرستان ما اکثریت با چپقلب آنان را تشکیل می  های اسالمی که حجتیهو انجمن

ها و انجمن ضد  کردند. چند بار در محافل چپ ما بر سر بهاییهای شریعتی به ما رجوع مییابی به کتاببرای دست

 حجتیه بحث شد. بهایی

ای قدیمی، خیلی چیزها را برای  ها بحث ما را شنید و در آن دخالت کرد. او، یک تودهیک بار پدربزرگ یکی از بچه 

تر از تر و فهمیدهها خیلی روشناند، از جمله دین بهایی، اما بهاییها مزخرفما توضیح داد. گفت که همه دین 

ها کینه دارند. این طرز فکر در  قدر به آن زدیک بود بساط آخوندها را برچینند، اینکه نخاطر اینها هستند و بهمسلمان

 خوان و سیاسی شده محل گسترش یافت.های کتابمیان بچه
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های چپ به زندان افتادند و بعضاً اعدام شدند. »انقالب کاره شدند. خیلی از بچه های شهر همهایبعد از انقالب حجتیه

ای از خود به جا بگذارند، وداع  که نشانیای خوب ما را فراری داد. از مادرم شنیدم که بدون این هاسالمی« همسایه

 انگیزی کردند و رفتند. غم 

یافته را  های پیگرد و آزار نظام سازی کرد، کار اطالعاتی کرد و شیوهحکومت اسالمی، پیش از به قدرت رسیدن کادر 

های درونی −که بهایی. به موضوع دعواها و رقابتتشکیالت ضد فرا گرفت، آن هم به طور مشخص از طریق 

گیری دستگاه تر توجه شده است به نیرودهد− توجه شده، اما کم صورت طرد برخی سران حجتیه خود را نشان می به

گری از طریق ستیز با بهاییان حکومتی از دل تشکیالت ضد بهایی و تمرینی که کادرهای حکومت، پیش از حکومت

 اند.گری کردهبرای سرکوب

های محل را شناسایی کنیم؛ آنان گویند بهایینشینند و میای دور هم می شود که عده جایی شروع میحکومت اسالمی آن

دهند که دیگری را آزار دهند. دوران انتظار  شان را این قرار می ریزند و رسالت زندگیباوران را می طرح آزار دگر 

 شود.آزاردهی پر میبرای آمدن مهدی با 

آقاهای محل و  فهمیدیم که همین انجمن ضد بهایی حاجگذرد. نمیفهمیدیم که در اطراف ما چه می پیش از انقالب نمی

پایی یک نظام تبعیض و سرکوب است. ما در محافل چپ شهر، درکی از  شان آموزشگاه تمرین برای برهایآقازاده 

شناختیم و در نتیجه، تبعیض هایی درباره تبعیض نژادی علیه سیاهان می ا از کتابتبعیض نداشتیم. لغت تبعیض را تنه

دادیم که همه در آن یکسان  ای را قرار می دیدیم در برابر آن تصور آیندهگرداندیم. اگر ستمی میرا به استعمار برمی

ن قرار، دل ما برای آن هویت  دادند و بر ایآور خود را از دست میهستند. در این یکسانی افراد هویت تبعیض

رسید با تبعیض علیه بهاییان مقابله کنیم. تصور عمومی ما در آن هنگام این  سوخت. چنین بود که ما به عقلمان نمینمی

ها اضمحالل یابند، و چون چنین شود دیگر تبعیض دینی وجود نخواهد داشت، پس برنامه بود که قرار است همه دین 

 ضمحالل باشد.ما باید تسریع این ا

دادیم و  خودمان که موضوع تبعیض قرار گرفتیم، آنگاه دریافتیم تبعیض یعنی چه. ابتدا همه چیز را سیاسی توضیح می

ای ویژه است  کوشیدیم همه چیز را به نظام طبقاتی برگردانیم. به تدریج این ادراک پدید آمد که تبعیض مقولهسخت می

وجودی آن درنیابیم و تبعیض معینی را به چیزی دیگر برگردانیم، گیریم به و موضوع تبعیض را اگر در واقعیت 

 شویم.تر، از خود آن غافل می تر و عمومیچیزی کلی

از   ای است. لو دهندهای یافت. مسأله زن مسأله لو دهندهدر این روند گشایش ذهن بود که موضوع بهاییان پدیداری تازه

اندیشید. سبت به کشور و جهان و گذشته و آینده و نظمی که باید برقرار باشد، چه می کند شما ناین نظر که مشخص می

گویی درباره حقوق بشر و دموکراسی دیگر فضیلت نیست. حتی برخی  موضوع بهاییان نیز شاخص مهمی است. کلی

 خاصی ندارند.  زنند که منتزع از زمینه و منظور سخن، اشکالهایی میباره حرفمتیان هم گاهی در این حکو

اند. اما آیا آنان  ای از روشنفکران دینی، سکوالریسم سیاسی، یعنی جدایی نهادهای دین و دولت را هم پذیرفتهعده

جمهور کشور، به عنوان فرد به بهاییت تعلق خاطر داشته باشد؟ نباید آن  توانند تحمل کنند که زمانی رییسمی

درازی به منابع قدرت را لغو کند اما بر پایه این توافق ندها در دستسکوالریسمی را جدی گرفت که حق ویژه آخو

 صریح یا تلویحی باشد که قدرتمندان باید رجالی بر مذهب شیعه اثنی عشری باشند.

های مذهبی تا حد زیادی مشخص است.  های تاریخی هم لو دهنده است. تکلیف جریان موضوع بهاییان در بررسی

 نماید.میشان در برابر دیگری را باز باوری از نوع بهایی به خوبی منشدگرشان به نگاه

دست است و اگر تنوعی را بپذیرند مربوط به دوستی آنان معطوف به ملتی یکها چه؟ ملتدر مورد ناسیونالیست

 کنند. اقوامی است که در مقام مرزنشینانان و مرزبانان غیور از آنان ستایش می

مره مرزبانان غیور نیستند. آنان در دید ناسیونالیسم غیر مذهبی ایرانی در بهترین حالت به عنوان عواملی  بهاییان از ز

های ناسیونالیستی، از امیرکبیر گرفته تا مصدق، یا جریان شان گرفت. اسطورهشوند که باید نادیدهمزاحم پدیدار می 

نویسی ناسیونالیستی، بابیان و بهاییان در اند. در تاریخ ه گرفته اند یا آن را نادیدگری را سرکوب کردهبرآمده از بابی

 بهترین حالت هیچ جایی ندارند و اعمال تبعیض علیه آنان موضوعی قابل ذکر نیست.

https://iranbahaipersecution.bic.org/


 

IRANBAHAIPERSECUTION.BIC.ORG 

رسیم به چپ. من به عنوان کسی که به چپ عالقه قلبی و فکری دارد، از این که این جریان در دفاع از بهاییان و می

های تاریخی چپ، به بابیان و بهاییان به عنوان پیشروان  ام. در نوشته اندیشی کوتاهی کرده، شرمندهدگر باشی وکالً دگر

های قومی و  فرهنگ مدرن شهری )= بورژوایی( اشاراتی شده، اما از آنان دفاع فعالی نشده است. چپ از حق اقلیت

 ن برای بهایی بودن هم دفاع کند.نشسته که از حق بهاییا زبانی دفاع کرده، اما در افق فکرش نمی

اند، اما های ضد بهایی بودهگیری و نیروگیری انجمنهای مشرف به انقالب شاهد شکلبسیاری از فعاالن چپ در سال 

اند. آنان درک  معموالً به ضدیت با بهاییان به عنوان جنگ مشتی مرتجع علیه یک جریان ارتجاعی دیگر نگریسته

توانستند ستمی را درک های مختلف تبعیض حساس نبودند و نمیامعه داشتند، نسبت به همه گونهای از جای ساده کلیشه

کند، کرد و شاید هنوز هم میرود. یکی از عواملی که آنان را کور می کنند که به بهایی به عنوان بهایی می

شد و گر میاز نقد فرهنگ جلوه شان بود که از جمله به صورت نداشتن نگرش انتقادی به توده و غفلتگراییتوده

 شود.می

های ستم و تبعیض را  ها و جلوه چپ اما این استعداد را داشته و دارد که بینش انتقادی خود را بپرورد و همه جنبه

 ای که در این مورد در فرهنگ جهانی حاصل شده عمدتاً دستاورد جریان بزرگ تاریخی چپ است.بشناسد. شناسایی

برد و شاید درست به همین دلیل، درک از ستم و تبعیض در نک متأسفانه در دوره فترت به سر میچپ در ایران ای

ها درباره حقوق بشر و اظهاراتی گوییبار نباید ما را گول بزنند با کلیفرهنگ سیاسی رایج ضعیف است. اما این 

بشر در کشور ما که در آن نظام تبعیض برقرار  اند و حقوقی دارند. دفاع از حقوق ها هم انسانباره بهاییان که ایندر

 اش. اش، مذهب و مراماش، زباندارند، به خاطر جنسیتاست، یعنی دفاع فعال از هر کسی که بر او تبعیض روا می

نویسی بدیل از دوران کنونی را عرضه کرد. اگر تاریخ تبعیض را از زاویه این دفاع فعال، بایستی طرح یک تاریخ

گاه خواهیم دید که بسیاری از رذایل حکومت تبعیض از آزار و پیگرد سیستماتیک بهاییان در پیش از بنویسیم، آن

 انقالب آغاز شده است. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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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