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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[

 

 خط صلح ]برگرفته از سایت:[ 

 ١٣٩۶خرداد   ۴]تاریخ:[ 

 

 رضا هوشمند

 یکصد و شصت سال مبارزه با آیین بهایی معرفی کتاب: 

ها و ادیان  های زبان ی زبان شناسی در رشته چنین استاد بازنشسته، ایران شناس و دین شناس و هم" فریدون وهمن" 

ها بوده است. کتاب  های زیادی در این حوزهو مترجم کتاب باستانی ایران در دانشگاه کوپنهاگن است. وی نویسنده

یکی از آثار اوست که به شرح وضعیت و مشکالت بهاییان در ایران   " ال مبارزه با آیین بهایییکصد و شصت س" 

 .پردازدمی

شود که به ترتیب به مسائل و اتفاقات قبل و بعد یکصد و شصت سال مبارزه با دیانت بهایی، خود شامل دو کتاب می

های کتاب نخست عبارت است  پردازد. عنوان فصل ها و علمای دینی در این دو مرحله میاز انقالب و برخورد دولت

بهاییان در دوران  " ، " ی قاجاریهمبارزه با بهاییان در دوره" ،  " دالیل مخالفت با دیانت بهایی" ، " معمای بهاییت " از: 

بهایی آزاری در روزهای آخر  " چنین، . هم" بهایی ستیزی در دوران محمدرضا پهلوی" ، " پادشاهی رضا شاه پهلوی

تصویب قانون اساسی جمهوری اسالمی و سلب  " ، " بهاییان نخستین قربانیان ظلم در جمهوری اسالمی" ، " رژیم شاه

، " دستگیری، شکنجه و اعدام اعضای تشکیالت بهایی و بهاییان سرشناس " ، " ی حقوق انسانی و شهروندی بهاییانهمه

پس از آیت هللا خمینی، دوران "، " ی بهاییت اختناق اقتصادی جامعه" ،  " ویران ساختن اماکن مذهبی و تاریخی بهایی" 

ی بهایی در جامعه"، " محمد خاتمی، شکاف عمیق بهاییان در دوران ریاست جمهوری حجه اسالم  " ، " جدید اختناق

های  پایگاه" ، " باال رفتن تب توهم توطئه در جمهوری اسالمی" ، " دوران ریاست جمهوری آقای محمود احمدی نژاد

 .، عناوین کتاب دوم هستند" دادخواهی بهاییان به مراجع بین المللی" ، و " آیات عظام در مقابل دیانت بهایی

ی کشور ماست.  اى از تاریخ سوخته و پایمال شده این کتاب گوشه" کند: گونه آغاز می وهمن پیشگفتار کتاب خود را این

اند، اما با پرهیز و گریزى تاریخى است که کمابیش اکثریت مردم ایران از آن چیزى شنیده و یا شاهد بخشى از آن بوده

 ..." آشنا سازنداند خود را با آن باورنکردنى هرگز نخواسته

ی اول این کتاب، خواننده ی بهاییان ایران نیاز است از ریشه با آن آشنا شد و نیمه برای درک وضعیت و شرایط جامعه

های نویسنده،  ها و گزارشکند و به غیر از دیدگاهرا با روند اتفاقات و شرایط بهاییان کشور از روزهای اول آشنا می

ان و حتی روحانیون آن زمان و زمان حال نیز پرداخته شده است. در کتاب اول نویسنده  به نظرات دانشمندان، دانای

شما را پله به پله از روزهای اول جنبش بابی در دوران قاجار )برخوردها، اتفاقات و رویدادهای آن زمان( همراهی  

م خواهید دید که چگونه محمدرضا شوید. پس از آن هچنین با برخورد رضا شاه با دیانت بهایی آشنا میکند و هممی

چنین این شود. هم ی روحانیون آن زمان و برخورد آنان با شهروندان بهایی مواجه میسابقهشاه پهلوی با قدرت بی

های گوناگون، به تالش بهاییان برای بهبود وضع ها و شرایط بهاییان در دورهکتاب در کنار مشکالت، جانباختن

 .پردازداند، میه در آن زمان نقش موثری داشته مدارس آنان و اشخاصی ک

های جدیدی گیریها و سختها، محدودیترسد، خواننده با اتفاقات، یورشدر کتاب دوم که به انقالب و پس از آن می

چنین با روی دیگر  رو خواهد شد؛ هم که با نزدیک شدن به انقالب و پس آن تا به زمان حال صورت گرفته است، روبه

ی بهایی آشنا خواهد شد. در این قسمت از کتاب، اری از سیاستمداران و افراد شاخص با رویارویی با جامعهبسی
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شود؛ خواهد خواهید دید که چطور به صورت کامالً رسمی و قانونی تمام حقوق شهروندی بهاییان زیر پا گذاشته می 

گیرد، اشخاص ربوده و حتی کشته مورد محاکمه قرار می  شود، ناعادالنهدید که در امر ازدواج بهاییان مانع تراشی می

 .شوندمی

های جمهوری اسالمی پس از پایان فصول میانی کتاب که شامل توضیحاتی از اتفاقات و شرایط بهاییان در تمام دولت

افتد فعاالن و  میافتاد و توان دید که با اتفاقاتی که در جمهوری اسالمی برای بهاییان میهستند، در فصل آخر کتاب می

ی تفاوت نبوده و در اکثر این اتفاقات به دادخواهی برای جامعه روشنفکران و مراجع بین الملل نسبت به این مسائل بی

اند، و سپس در پایان کتاب نویسنده به آوردن اسناد و مدارک، کتاب شناسی و فهرست اسامی و اعالم  بهاییان پرداخته

 .پرداخته است

 صد و شصت سال مبارزه با آیین بهایی نام کتاب: یک 

 نویسنده: فریدون وهمن

 ١٣۸٩ - زمان انتشار: چاپ سوم

 ناشر: باران)سوئد( 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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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