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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[

 

 کمپین حقوق بشر در ایران ]برگرفته از سایت:[ 

 ١۴٠١خرداد  ٢۶]تاریخ:[ 

 

 های دینی به کوچروند سیستماتیک اجبار اقلیت

 مهرانگیز کار 

 ایران حقوقدان و عضو هیات امنای کمپین حقوق بشر در 

 پیشگفتار 

تاکنون جمعیت بزرگی از ایرانیان ناگزیر از ترک سرزمینی شده اند که به آب و خاک آن عشق می   ۵۷از انقالب 

های اول انقالب های مختلف ادامه دارد. در سال اش بودند. این ناگزیری همچنان و به شکلورزیدند و در بند بهروزی

تان را درخواست کنم. اتوبوسی از طرف هتل، مسافران ایرانی را سوار کرد تا رفته بودم به ابوظبی تا ویزای انگلس

رفتند به سمت و به مقاصدشان برساند. بیشتر مسافران اتوبوس کلیمی بودند. آنها مقصد خاصی داشتند و با برنامه می

  کرد.سوئی که آنها را برای همیشه از ایران جدا می 

هایش بزرگ کلیمی بودند تعلق ندارم. با دستمال اشک به گروه آنها که یک خانوادهپیرمردی کنارم نشسته بود. فهمید 

اش ایران بود.  ای جز ترک ایران برایش باقی نمانده. زادگاه خورد که چاره را پاک کرد و به من خیره شد. افسوس می

نهاد و گفت “طال” است وا میکه می  ها و افراد خانواده داشت خاکی رادر ایران پیر شده بود. حال با فرزندان و نوه

رفت. با صدای شکسته در گلو نه یک بار که چند بار تاکید کرد “ایران” در جهان همتا ندارد. مبادا تو که مسلمانی می

و امنیت داری، آن سرزمین را ترک کنی. انگشتری به دست داشت با نگین درشتی از سنگ. انگشتر در حقیقت  

 باز کرد و گفت ببین این خاک و تربت “ایران من” است. تا دم مرگ باید با من باشد.ای بود. درش را جعبه

دانست، نه من که هفت ریزان خداحافظی کردیم. نه او می هایم را در دست گرفت و اشکبه مقصد رسیده بودم. دست  

سال از ایران کوچ خواهند   عشری ایرانی و پیروان دیگر عقاید و ادیان، طی چندی اثنیهشت میلیون مسلمان شیعه

  کرد.

های فرهنگی، سیاسی و جمهوری اسالمی از ابتدا سبک زندگی خاصی را به شهروندان تحمیل کرده که با محدودیت

گرائی و ضدیت با تمدن غرب، به صورت قانونی و رسمی تبیین شده است. شهروندانی که اجتماعی زیر پوشش اسالم

اند تن به گی می کنند، اگر توانستههای اجتماعی احساس خفه و در فقدان آزادی  دهها همخوان نبوبا این محدودیت

ی “حق انسان بر  خدا را شامل شده و بر پایهاند. این روند البته هر ایرانی مسلمان و غیرمسلمان و بیمهاجرت داده

ورد اشاره را رسمیت حق م ١۹۴۸در سال  اعالمیه جهانی حقوق بشر انتخاب کشور محل زندگی” محترم است.

تواند هر کشوری را که بخواهد از جمله کشور خود را ترک کند اعالمیه: “هرکس می ١۳بخشیده است؛ بند ب از ماده 

  تواند به کشور خود بازگردد.”و می

  ای داشته و دارد. هدف را ریزی شدههای دینی شکل سیاسی دقیق و برنامهاین روند مهاجرت، اما نسبت به اقلیت

ی آنهاست. در این حوزه  های کالن تعریف کرده که “حذف” یا به عبارت دیگر پیشگیری از رشد و توسعهسیاست

ها شتاب آن را تا حال اجرائی کرده است. برنامههائی که تدوین شده، هدف درازمدت را در نظر گرفته و بیبرنامه

  و کمال موفق نبوده ، ولی استمرار داشته است. ی سخت قدرت مطلقه، تمامهمیشه در حدود خواست افراطی هسته
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ریزی نسبت ریزی در همه حال با هدف پیشگیری از ورود اقلیت های دینی به متن اجرائی شده، هرچند برنامهبرنامه

رسمیت  های به نشده متفاوت بوده و در مورد اقلیت های دینی به رسمیت شناختهشده با اقلیتبه اقلیت های دینی شناخته

 بار بوده و همچنان ادامه دارد.شناخته نشده )به صورت خیلی مشهود بهائیان( به شدت خشونت

 

  های دینی به رسمیت شناخته شدهحذف سیستماتیک اقلیت -١

که تاکید دارد “دین رسمی ایران، اسالم و مذهب جعفری  قانون اساسی ١٢ حکومت ایران با استناد به اصل 

که سه دین زرتشتی، کلیمی و مسیحی را تنها اقلیت های دینی به رسمیت شناخته  ١۳و اصل    عشری است…” اثنی

ی این سه دین نیستند اجرائی های دینی را به شدت نسبت به ادیانی که از جمله شده اعالم کرده، سیاست حذف اقلیت

کوتاه آمده و از شدت آن کاسته. به   ساخته و نسبت به سه دین به رسمیت شناخته شده، به تدریج زیر فشارهای جهانی

ی سخت قدرت بوده عمل کنند. همین که مجبور به قبول درجاتی از  اند آن گونه که دلخواه هسته عبارتی نتوانسته

  ی سوم انقالب به بعد کاهش یافته است.اند، سرعت مهاجرت سه اقلیت از دهه “مدارا” در حق آنها شده 

دینی در قانون اساسی جمهوری اسالمی به رسمیت شناخته شده باشد یا نه، سیاست کنترل   بنابراین بسته به اینکه اقلیت

ها تدوین نشده بود، حتا های اول انقالب که هنوز سیاستشود. سال و حذف آنها، متفاوت تدوین و اجرائی شده و می

ها می ریختند. باشگاه “آرارات” پیروان سه دین به رسمیت شناخته شده امنیت نداشتند و به هر بهانه به محافل آن

بود که به آن یورش بردند و به شدت موجبات وحشت ارامنه را فراهم ساختند، به    هامسیحیان یکی از نخستین هدف

  ای که کثیری از آنها تصمیم گرفتند مهاجرت کنند.اندازه

های سلب میت شناخته شده، با شیوهشان به رسهائی که در قانون اساسی، دینهای سلب امنیت از غیر مسلمانشیوه

اند، تفاوت دارد. مهمترین وجه اختالف این  هائی که در قانون اساسی به رسمیت شناخته نشدهامنیت از غیرمسلمان

های به  تر از سلب امنیت از غیرمسلمان نشده به مراتب آسانهای به رسمیت شناختهاست که سلب امنیت از غیرمسلمان

های اول انقالب از عموم  است. با این وصف، همان طور که در باال اشاره شد، در سال  شدهرسمیت شناخته

ها تنها به جرم “مسلمان نبودن” سلب امنیت می شد. با تصویب “الیحه قصاص” و در پی آن تصویب غیرمسلمان

جانی ندارند آسان شد.   ها در جمهوری اسالمی ایران، امنیتنخستین “قانون مجازات اسالمی”، درک اینکه غیرمسلمان

شود و در مواردی که  به موجب موادی از این قانون، هرگاه قاتل مسلمان باشد و مقتول غیرمسلمان، قاتل قصاص نمی

قاتل غیرمسلمان است و مقتول مسلمان، قصاص قاتل حتمی است. البته در همه احوال، وقوع جرم قتل عمد باید احراز  

    بشود.

های سیاسی متصل به کلیسای مسیح یا کنیسه های دین موسی در جهان، ساکت می  ود که قدرتحاکمان بر این ب تصور

شان در اختیار ندارند.  هایکیشهائی برای بازدارندگی جمهوری اسالمی از ستمگری نسبت به همنشینند و مکانیسم

های آنها را همیشه ناچیز تعیین  تصور این بود که می توانند پیروان موسی و عیسی را چندان تحقیر کنند که خون ب

های حکومتی اغماض و بلکه تشویق و تسهیل کنند. برای مثال مرد مسلمانی، زن  شان را توسط مسلمانکرده و قتل

کشت و پس از محاکمه چون قاتل مذکر و مسلمان و مقتول، زن و کلیمی بود، مبلغ مختصری به  کلیمی را به عمد می 

ها صاحبان خون به قدری  ام که در آن دادگاه شد تا قاتل به صاحبان خون بپردازد. شاهد بودهیبها( تعیین منام دیه )خون 

کردند. به درستی به این  دادند و خود کشور را ترک میبهای ناچیز عزیزشان انصراف می شدند که از خونتحقیر می

  رسیدند که امنیت جانی در زادگاه و میهن خود ندارند.فهم می

بزرگ سیاسی متصل به کلیسا و کنیسه، به تدریج حساس شدند. در دوران ریاست جمهوری محمد خاتمی،   هایقدرت

، آن بخش از حکومت که زورمند تر بود و قوه قضائیه و  ١۳۷۷، در سال  ١۳۷۶ی اندک از دوم خرداد با فاصله  

مدارا با پیروان ادیان به رسمیت فقیه را در اختیار داشت، تصمیم گرفتند به محمد خاتمی که ادعای حمایت ولی

شده را داشت و در جهان غرب شهره شده و اعتبار کسب کرده بود، صدمه بزنند. آنها سیزده کلیمی را با شناخته

های جهان با  اتهامات موهوم جاسوسی در شیراز و اصفهان دستگیر کردند. هدف این بود که تیتر اول رسانه

ت محمد خاتمی کلیمیان امنیت ندارند”. خیلی زود به این مقصود رسیدند، اما دیری  ترین حروف بنویسند “در دولدرشت

نشینی کنند. دریافتند های جهانی، آهسته عقبتوانند ادامه دهند و ناگزیر شدند از ترس واکنشنپایید که دریافتند نمی

ز طریق تیرباران “حبیب هللا ایلقانیان، های اول انقالب ترسیده بودند و اعدام اها که از شعارها و حملههمان کلیمی
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شان کرده خورشیدی، مرعوب ١۳۵۸بهشت اردی   ١۹دار و کارآفرین بزرگ” در رئیس انجمن کلیمیان تهران، سرمایه

اند. حال در پایان دومین دهه از  و ایران را ترک گفته بودند، صدای خود را به جاهائی که باید برسانند، رسانده

نبود. جهان کلیمی و  ١۳۵۸ن اقدامات آسان نبود و اثبات جرم جاسوسی کلیمیان به سادگی سال انقالب، تکرار آ

 اند، راه را بر آنها بستند. دل شده سو و هممسیحی که از جنگ دوم جهانی به بعد هم

قوقی ایران،  ای از قوه قضائیه در ساختار حها یعنی پارهنشینی داشت، سازمان زندان در نخستین گام که نشان ازعقب 

رفتند دنبال آشپزهای کلیمی. آنها را استخدام کردند تا برای زندانیان کلیمی غذای “کاشر که سبک رسمی آشپزی کلیمی 

ی متهمین به جاسوسی بود. به آنها است” درست کنند. جالب آنکه یک قصاب کاشر کلیمی و بازداشت شده از جمله 

ی “خلخالی” باید فاصله بگیرند. این بود که زبان زور به کار  دام به شیوهفهمانده شده بود که از عصر دستگیری و اع

 جوئی در پیش گرفتند. کلیمی در زندان با کاشر، سیاست دل  ١۳آمد و با پذیرائی از 

های مقیم امریکا کلیمی آنجلس شدم، نمایندهدر آن روزگار، باری که برای شرکت در یک کنفرانس از تهران وارد لوس

جلساتی با آنها داشتم و به این فکر مشترک رسیدیم که   دعوت کرد تا وکالت از زندانیان کلیمی را بپذیرم. از من

دهد و در دادگاهی که دادگاه نیست و  فهمد و هرگاه زیر فشار قرار گیرد وا می جمهوری اسالمی زبان زور را بهتر می

کند که ای ترتیب داده و متهمین را جوری تبرئه میمهبلکه نهادی است در اختیار نیروهای سیاسی زورمند، محاک

گوئی قانونمند عمل کرده است. به آنها یادآور شدم هنگامی که قوه قضائیه تصمیم گرفت محترمانه عقب نشینی کند و  

ی سیاسی  نشینی بدهد، بهتر است با وکالیی کار کنند که قوه قضائیه با آنها درگیرشکل آبرومندانه و قانونی به این عقب

 نشینی کنند، ترجیچ می دهند یکی از ما وکالی مستقل پیروِز پرونده نباشیم. ندارد. تاکید کردم آنها وقتی بخواهند عقب

شدم از قبول وکالتی که مضر به حال  در جریان تبادل نظرها، تبدیل شدم به مشاوری که بیشتر سودمند واقع می

 زندانیان کلیمی می شد.

ایران هوای کار دستش آمد و شتری را که برده بودند باالی پشت بام، خود پائین آوردند و با هرچه بود، حکومت 

های سیاسی غرب داده شد، به این توافق  هائی که به قدرت ژست و تظاهر به قانونمندی، رفع گرفتاری شد. حسب قول 

آزاد کردند. تهدید به اعدام را به   رسیدند که بی سر و صدا و به تدریج دست از سر متهمین بردارند. چند نفر را

فراموشی سپردند. چند نفر محکوم به زندان شدند و هریک به تدریج آزاد و بی سر و صدا کشور را با موافقت 

های تاریخی که ما وکالی حکومت ایران ترک کردند. در این ساز و کار چه گرفتند یا چه دادند، از آن بی خبرم. فکت

ی  ایم همهای از آن پنهان بوده و نتوانستهایم، همیشه زاویههای خود کسب کردهدر تجربه زیستی اول انقالب دو دهه 

ببینیم. زد و بندها در نظام استبداد دینی زیاد و به شدت محرمانه است. با این حال وظیفه داریم تاریخی را    تصویر را

آوریم به دیگران منتقل آن ایمان داریم و به خاطر می های پنهان، تا حدودی که به صحت ایم با وجود زاویهکه زیسته

 کنیم. 

سی رفته بودم، با رویدادی مواجه شدم که انتظارش را نداشتم.  بار دیگر که برای شرکت در کنفرانسی به واشنگتن دی

تم پائین و دیدم زده رفخواهند با شما دیدار کنند. حیرتاز البی هتل تماس گرفتند و گفتند جمعی از وکالی امریکائی می

ده نفر مرد کلیمی که پیدا بود مقام دینی یا وکالی مدافع هستند، انتظارم را می کشند. آنها ضمن تشکر از من که طرف  

کلیمی بودم، اجازه خواستند تا در روز معینی با آنها همراه بشوم و   ١۳شان در پرونده ی های ایرانیکیشمشورت هم

ای را از نزدیک تماشا کنیم. با آن که خیلی از  و شکل رسیدگی به پرونده  Supreme Courtبرویم دادگاه عالی 

تبعات امنیتی این همراهی در بازگشت به ایران می ترسیدم، دل به دریا زدم و استقبال کردم. در روز معین همراه 

ئی خودشان را معرفی کنند. بعد با بیافزایند و نظام قضا  امای و جهانیهای حرفه خواستند بر تجربهشدیم. آنها فقط می

  هایی را که به علت ضعف زبان انگلیسی درست نفهمیده بودم برایم توضیح دادند.ای و نکتههم رفتیم به کافه 

گذاشت و با انگیز بود که جمهوری اسالمی روی خون ایرانی کلیمی قیمتی در حدود هیچ میدر این جهان، شگفت

کند  گفت اسرائیل را از روی نقشه جهان پاک میکرد و می، کلیمیان را دستگیر میهدف جنگ قدرت داخلی و جناحی

اند. اگر حکومت ایران از این دیدارهای ساده  اش را مردم پرداختهی دیگر که در نهایت هزینهو بسیار کارهای ابلهانه

ساختگی جاسوسی برای موساد و سیا  یشد، بدون دلیل و با تشکیل پروندهبا کلیمیان ایرانی و امریکائی با خبر می

 و…، به اشد مجازات محکوم می شدم. خوشبختانه پرونده برایم خیلی ساختند، اما از این یکی غافل ماندند. 
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های سیاسی و آوردم تا بگویم ادیان مسیحی و کلیمی در جهان صاحبان قدرت  این بخش را به عنوان یک تجربه زیسته

فراوانی هستند. از این رو توانستند گوش رژیم ایران را بکشند تا جائی که نه تنها سیزده کلیمی  اقتصادی و ارتباطی 

بها را به صورت ظاهر حسب خواست ولی فقیه اصالح کردند و نوشتند که یواشکی آزاد شدند، بلکه قانون خون

. در این میان نتوانستند ایرانیان بهای مسلمانانبهای سه اقلیت )مسیحی، کلیمی، زرتشتی( مساوی است با خونخون

های به رسمیت شناخته شده در قانون اساسی هستند، از این چرخش ناگزیر که زیر ی اقلیتزرتشتی را که از جمله 

بهای سه اقلیت  های بزرگ جهان تحقق یافته بود، بی نصیب بگذارند. در نتیجه پس از دو دهه که خونفشار قدرت 

توانستند حرف خود را پیش ببرند، اما   های جهانیبها پذیرفته شد. البته قدرتاوی در خون چیزی در حد هیچ بود، تس

  اند.ای این گونه تصمیم گرفتههللا خامنهاعالم کردند که آیت

با ورود به دهه سوم انقالب، سه اقلیت دینی به رسمیت شناخته شده در موقعیت بهتری قرار گرفتند، هرچند جمعیت  

سیحیان و کلیمیان ایران، کشور را ترک کرده و در جائی پناه گرفته بودند. برخوردهای ستمگرانه نسبت بزرگی از م

های شد که با سهولت بیشتری درخواست پناهندگی یا مهاجرت اقلیتسبب می ۵۷های دینی پس از انقالب به اقلیت

گان تمدن باستانی ایران هستند کمتر در صدد  دینی در دیگر کشورهای جهان پذیرفته بشود. اقلیت زرتشتی که بازماند

ترک ایران برآمدند و بسیار از سوی افراطیون حکومتی که همواره آنها را با الفاظ تحقیرآمیز “آتش پرست” و مانند آن 

 اند.اند، طاقت آوردهرنجانده

د، به معنای رفع تبعیض از آنها ی سوم انقالب به بعهای دینی به رسمیت شناخته شده از دههبهبود شرایط زندگی اقلیت

نیست. سوای مجلس شورای اسالمی که هر یک از سه اقلیت دینی به نسبت جمعیت خود در آن نماینده دارند، در دیگر 

توانند وارد بشوند. اگر هم برای مثال در شوراها، قانون راهشان را نبسته و سطوح زمامداری و مدیریت سیاسی، نمی

ا بعد از ورود، دستجاتی که “فراقانونی”عمل می کنند از جمله سربازان گمنام امام زمان، با  اند، اموارد هم شده 

ای اتخاذ شده تا دیگر در شوراها گول قانون را نخورند و  های قانونی تازههوچیگری اخراج شان کرده و ترتیب

قوانین اسالمی به صورت ذاتی  عرض اندام نکنند. کوتاه سخن اینکه، بسیاری دیگر از موارد تبعیض در ساختار 

 شود. هرچند آنها پیروان ادیان به رسمیت شده هستند.نسبت به غیرمسلمانان پیش بینی شده و اجرائی می 

به عنوان مثال، قانون “شوراها” دموکراتیک بود و شاید به همین دلیل بیش از دو دهه پس از انقالب و تصویب قانون 

دانستند با انتخابات  ترسیدند و میها خودداری شد. از انتخابات دموکراتیک میاساسی از برگزاری انتخابات شورا

، برگزاری  ١۳۷۶توانند قلدری کنند. پس از ورود محمد خاتمی به مقام ریاست جمهوری در سال دموکراتیک نمی

در   ١۳۵۸انتخابات شوراها یکی از اقدامات مهمی بود که زیر نام “اصالحات” برگزار شد. قانون اساسی مصوب سال 

هفتم، یکصدم، یکصد و یکم تا یکصد و ششم ، شوراهای ده، بخش، شهر، شهرستان، و استان را تعریف و به    أصول

های اجتماعی، اقتصادی، عمرانی، بهداشتی،  سریع برنامهخصوص در اصل یکصدم توجه داده است: “برای پیشبرد 

فرهنگی، آموزشی و سایر أمور رفاهی از طریق همکاری مردم با توجه به مقتضیات محلی، اداره أمور هر روستا،  

گیرد  بخش، شهر، شهرستان یا استان با نظارت شورایی به نام شورای ده، بخش، شهر، شهرستان یا استان صورت می 

 کنند.” ای آن را مردم همان محل انتخاب میکه اعض

مصوب   انتخابات شوراهای اسالمی کشور و انتخابات شهرداران  و در “قانون تشکیالت، وظایف و قانون اساسی در

بینیم.  ی جنسیت و دین و مذهب نشان نمیشوندگان، از تبعیض بر پایهکنندگان و انتخاب، در شرایط انتخاب١۳۷۵/ ۴/١

خورشیدی، عضویت “سپنتا نیکنام” شهروند زرتشتی و رئیس انجمن زرتشتیان شهر یزد  ١۳۹۶در سال  با این حال 

سپنتا نیکنام به عضویت در چهارمین دوره شورای   ١۳۹٢ساز شد. نخستین بار در سال در شورای شهر یزد مسئله 

هزار رای بار دیگر به   ٢٢با وی  ١۳۹۶در سال    اسالمی شهر یزد انتخاب شده و تمام دوره را خدمت کرده بود.

عضویت در شورای شهر یزد انتخاب شد. اما نیروهای ضد حضور غیرمسلمان در نهادهای تصمیم گیرنده، بر ضد 

عضویت او اقدام کردند و سرانجام پس از رویدادهای به هم پیوسته مانع حضور او در شورا شدند. شورای نگهبان 

قانون اساسی و قانون انتخابات شوراها، راه را بر او بستند. دیوان  )شش عضو فقیه منصوب رهبری( بر خالف 

حکم بر تعلیق  عدالت اداری، پیش از ورود شورای نگهبان به موضوع، مقدمات حذف او را فراهم ساخته و با صدور

 عضویت، راه را برای قانون شکنی شورای نگهبان هموار کرده بود.
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ی قانونی که در شوراها برای مشارکت سیاسی غیرمسلمانان و به خصوص  به این ترتیب فرصت خوب و شاید یگانه

ی نیروهای طرفدار حذف تمام غیرمسلمانان از حیات پیروان سه دین به رسمیت شناخته شده، فراهم بود با مداخله 

  سیاسی کشور از دست رفت.

ها و از مقررات اعم از آئین نامهقانون اساسی و به تبع آن قوانین موضوعه )مدنی و جزائی(، همچنین بسیاری 

شود، انباشته است از  آید و چه بسا منتشر هم نمیکه آسان به چشم نمی  های اجرائیها و از آن بیشتر، سیاستبخشنامه

اند تا درجاتی از حق  های جهانی توانستههای دینی به رسمیت شناخته شده. درست است که قدرتتبعیض بر ضد اقلیت 

ها به قوت خود باقی است و هنوز که هنوز است، هرگاه و مالکیت آنها حمایت کنند، اما دیگر تبعیض حیات و زندگی

االجرائی برای  قاتل، مسلمان و مقتول غیرمسلمان باشد، قاتل مورد محبت قانونگذار است و “قصاص” که مجازات الزم

 گیرد.عموم مرتکبین قتل عمد است، دامان او را نمی 

های دینی به رسمیت شناخته پایان می برم با انتخاب و نقل یک خبر از صدها خبر که همچنان اقلیت این فصل را به 

های گوناگون  دهد و سیاست فقیرسازی را در حق آنها به صورتشده را در جمهوری اسالمی، در مشقت قرار می

 کند.اجرائی می

“همزمان با   خوانیم:شان مسیحی به محرومیت از کار” میزیر عنوان “اعتراض نوکی  ایران اینترنشنال به نقل از سایت

ی حق ای به محرومیت اعمال شده علیه آنان در زمینه روز جهانی کارگر، شماری از نوکیشان مسیحی با انتشار بیانیه

اشتغال، حتا در بازار آزاد، اعتراض و تاکید کردند. جمهوری اسالمی با وجود تعهدات بین المللی خود، در پی  

در این بیانیه که از سوی پویش کحما )کلیسا حق مسیحیان است( روز  “فقیرسازی” و “ناتوان سازی” مسیحیان است.”

هایی است که تقسیم نابرابر ثروت همگانی و فقیرسازی یکی از سیاست منتشر شده، آمده است: ١۴٠١بهشت اردی  ١١

سازی و حذف آنان  زبانان به قصد ناتوانیحی فارسی ی مسای خاص از جانب جمهوری اسالمی علیه جامعه با أراده 

های دولتی را ندارند و حکومت در مسیر اشتغال  نوکیشان مسیحی امکان حضور در هیچ یک از سمت شود.اعمال می 

“نهاد قدرت همواره برای ساقط کردن   آزاد و خوداشتغالی نیز موانعی جدی تراشیده و حتا آن را غیرممکن کرده است.

کند. بالعکس، به  های نامطلوب دست در جیب نمی کند و پول صرف خرید طناب دار و گلوله نمی و گروه افراد 

 هایشان را بستاند.”زند تا جانکند و به نانشان دستبرد میهایشان تجاوز میسفره

ا بهتر بتوان با ای گذرا بود تای گنجانده بشود. فقط اشارههای رسانه این پرونده بزرگتر از آن است که در مجال 

های دینی به رسمیت شناخته شده نیستند، به ویژه موقعیت ایرانیان دیگری که نام آنها در قانون اساسی نیامده و اقلیت

شان به چالش بکشیم. ظاهر امر آن است که جامعه جهانی )غرب و بهائیان آشنا بشویم و سیاست “حذف” را درباره 

ها و کند. همچنین نگرانی از این است که دولتاز بهائیان ایران حمایت می نهادهای حقوق بشری وابسته به آن(

ها وسیع و دهند. اگر حمایتهای بزرگ جهانی در حد الزم و مطلوب بهائیان ایرانی را مورد حمایت قرار نمیقدرت

ای زیست آئینی، دینی،  ههای گوناگون و با ورود به تمام حوزهها به شکل جانبه بود، سیاست حذف آنها تا سالهمه

 کرد. سبک زندگی محفلی و آموزشی ابتدائی و متوسطه و عالی و اقتصادی آنها با خشونت و بی رحمانه ادامه پیدا نمی

 

 حذف سیستماتیک اقلیت های دینی به رسمیت شناخته نشده  -٢

ی زرتشتیان، کلیمیان و های دینی سواحکومت جمهوری اسالمی ایران برای آن که سیاست حذف را نسبت به اقلیت

رو نداشته است. بانیان جمهوری اسالمی، امکانات کافی را مسیحیان تدوین و اجرائی کند، موانع جدی داخلی پیش

به شرحی که در   قانون اساسی ١۳و  ١٢پیشاپیش و در زمان تدوین قانون اساسی، خود تدارک دیده اند. اصل های 

در   ۵۷هائی که پیش از پیروزی انقالب ذاشته و پیداست در بسیار برنامهبه آن اشاره شد، دست را باز گ ١بخش 

دستور کار رهبر انقالب و همراهان او بوده، این سیاست با هدف حذف کامل اقلیت “بهائیان ایران” در اولویت اول  

ه از آغاز  توان تشخیص داد کبخشیده است. میساز به آن قدرت و قوت میقرار داشته و اجماع فقیهان تصمیم

رو” از اسالم پایبندی شود به تفاسیر “میانهریزی حکومت انقالبی، دستجاتی از مدیران انقالب که امروز گفته میشالوده

اند وهمچنین دیگر دستجات انقالبی با پسوند “اسالمی”، با اولویت بخشیدن به سیاست حذف بهائیان مخالفت  داشته 

طنی با بیداد نسبت به بهائیان، همواره در این باره ساکت بوده و در برابرش مخالفت اند. آنها به فرض مخالفت بانداشته

ی فالن و بهمان تندروی شود که دربارهاند. در بسیاری موارد از آنها نقل میانسانی و شجاعانه از خود نشان نداده
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ایم که یکی از آن همه به قول خودشان  دهکم تاکنون نخوانهای تاریخی، دست اند، اما هرگز در این نقل قولمعترض بوده

های انقالبی، لب از لب جنبانده و ستمگری غیرقابل توصیف و توجیه نسبت به  رو مسلمان و مخالف با خشونتمیانه

 بهائیان را نقد کرده باشد. هرگز!

نیان جاری نشده و فقط ها از آن دوران باقی است که در بستر آگاهی جمعی ایراها و ناشنیدههنوز بسیاری نادیده

عموما اغماض حکومت پهلوی به خصوص    کننده، دریابیم کهگیر و تعیینی دستجات تصمیمتوانیم از سکوت همهمی

کنند و  ی بزرگترین تعدی او به قدرت تشیع در کشور ترجمه کرده و میمحمدرضا شاه نسبت به بهائیان را از جمله 

های بخش خصوصی آزاد گذاشته و در بخش دولتی به صورت مشروط ا در فعالیترو که بهائیان رشاه را هرگز از آن 

  اند.هایشان استفاده بشود، نبخشیدهاجازه داده بود استخدام شده و از مهارت

  

 اقلیت بهائی نوک پیکان سیاست حذف

دادند و شاید هنوز هم چنین باشد. با آنکه پس از  تشکیل می ۵۷بهائیان بزرگترین اقلیت دینی را در ایران پیش از 

شان تا حدودی  اند، ولی هنوز جمعیتهی سیاست حذف، بسیاری از آنها به اجبار ایران را ترک کردانقالب، زیر سلطه

های آن متصل است، در قانون  روان “باب” که آئین بهائی به ریشهکه دلخواه حکومت است، فرو نکاسته است. اقلیت پی

اساسی مشروطه به رسمیت شناخته نشده بود. تاریخ باورهای پیروان باب و سپس بهائیان در ایران عصر قاجاریه  

ه دوران  توان از این اشاره تاریخی صرفنظر کرد کباری است. زادگاه دین و آئین بهائیت، ایران است. نمیتاریخ خون

پهلوی با آنکه وضعیت بهائیان را نمی توان با وصف “ایده آل” تعریف کرد، اما پرانتزی است در میان قاجاریه و  

  ٢٢جمهوری اسالمی که آنها را به برابری حقوق شهروندی با دیگر شهروندان ایرانی نزدیک ساخته است. از روز  

ن، نه فقط به جرم باورهایشان در مشقت بوده اند، که به جرم  ، این تاریخ ورق خورده و بسیاری از بهائیا۵۷بهمن 

 برخورداری از برخی حقوق شهروندی در دوران محمدرضا شاه پهلوی، گرفتار انواع مجازات ها نیز شده اند.

  

  سیاست حذف چیست؟

 ند:سیاست حذف همزمان با دو شیوه، جمعیت هدف را مرعوب و خسته و تار و مار و در نهایت حذف می ک

  سرکوب-١

 فقیرسازی-٢

  

 یک: سرکوب )کشتار و ناپدید شدن قهری( 

به سرعت پس از پیروزی انقالب، بهائیان از برگزاری “محفل” و اجرای تشریفات و آداب دینی ممنوع شدند. کشتار یا 

اعضای محافل خود بودند،  های انقالب است. بهائیانی که های نخستین سالمفقوداالثر شدن قهری بهائیان، از ویژگی

شد. از آن بیشتر، در مواردی  شان واجب میکردند، قتل اگر زیر شکنجه و با تهدید به قتل، از بهائیت اعالم برائت نمی

اند. کم نیستند  دانست در کجا نگهداری و در کجا دفن شده دادند و خانواده اساسا نمی بدن آنها را به خانواده تحویل نمی

 دانند عضوی از آنها چگونه سر به نیست شده است.بهائی که هنوز نمیهای خانواده

های آنها در سطح کشور بود که اغلب “گلستان جاوید” نام  ی حکومت اسالمی، تخریب گورستانیکی از اقدامات اولیه 

دشوار و بلکه  ی بهائیان ی ادیان سفارش شده، در باره ی تشییع و تدفین که در همه داشت. اجرای مراسم محترمانه

 ناممکن شد.

ی بهائیان کشور تکان خورد و موج اول مهاجرت شکل ها، جامعهبا کشتار و ناپدید شدن قهری بهائیان فعال در محفل 

ها را در آغاز اجرائی شدن روند سیستماتیک اجبار بهائیان به کوچ )حذف( با  گرفت. حکومت اسالمی نخستین گام

شد، حساس نبود و خبرها در نبود امکانات  هائی که در ایران ریخته میت به خونموفقیت برداشته بود. جهان نسب

ی پذیرفته المللی مانند یک کلیشههای بینداوریکرد. از طرفی، برخی پیشارتباطی امروزی، زود جریان پیدا نمی
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خستین روزهای انقالب بی بست. پیش داوری این بود: “نی جهانی میهای گستردهی تاریخی، راه را بر اعتراضشده

شد که داوری معموال فهمیده میبرو برگرد در هر کشوری که انقالب در آن اتفاق بیافتد خونین است”. از این پیش

داوری اما، کشتار پیروان باری دارند. پیشکند، الجرم سرنوشت خونمدیران آن نظام سیاسی که با انقالب سقوط می

 گیرد و بکلی فارغ از آن است.بر نمی های خاص را درادیان و آئین 

  

 ترویج ادبیات نفرت از بهائیان 

کشد و نیست و  ای ساز کند تا به جهان هرگاه پرسشگری کند بباوراند اگر بهائی میحکومت به تدریج فهمید باید حیله

بقعه و بارگاه پیامبر و  کنند و رو است که جمعی از آنها برای اسرائیل و امریکا جاسوسی مینابود می کند، از آن 

شان در حیفاست که خاک اسرائیل است. پس از این بود که بازوهای امنیتی و قضائی، تبلیغ و تظاهر کردند با  مقدسات

های بهائی )بخوانید اسرائیلی( معتقدات بهائیان کاری ندارند و بلکه نگران امنیت ملی کشور هستند و حضور جاسوس

ی انقالب ساله  ۴۳بیات نفرت با این سبک تبدیل شد به ادبیات ترویجی که به قدمت عمر های اجتماعی. اددر شریان 

 است.

ی پذیرش آن بود. افکار عمومی شان آماده ی جمعیاین توجیه و دروغ امنیتی، خوراک جماعتی از مردم شد که حافظه

ها در دار و بحثهای جهتتاریخ نویسیی “ادبیات نفرت” متراکم در بر ضد پیروان باب و بهائیان از پیش زیر سلطه

ها به  های دینی و وعظ برمنابر بر ضد بابیان و بهائیان از دوران قاجاریه ترویج و سپس در دوران پهلویحوزه

  های دینی و بازارهای سنتی و برخی منابر، اغلب غیرعلنی تداوم یافته بود.صورت خزنده در حوزه

های  شد. تودهرو به رو نمی  ی انقالبی چندان سخت نبود و با موانع دشوار اجتماعیقلع و قمع بهائیان در فضای سیاس

ی حذف بهائیان را نداشتند. گشتند، دغدغه هاشان باز میانقالبی که پس از پیروزی، دسته دسته از خیابان به خانه 

دفاع از حقوق انسانی و شهروندی  ی تاریخی که به اشاره از آن گذشتم، نیرومندتر از آن بود که مردم را بهپیشینه

 بهائیان و تحمل هزینه در این راه متقاعد کند. 

اعتنائی محافل های بهائی آن قدر خطرناک نبود که سکوت و بیاعتنائی مردم نسبت به هموطنسکوت و بی

از تاریخ  این محافل و دستجات چند دهه  روشنفکری و دستجات سیاسی موسوم به پیشرو و مترقی و ضد ارتجاع!

های ای موارد هزینهاند. در پارههای اساسی آراسته معاصر پیش و پس از انقالب را با شعارهای مبتنی بر آزادی

ی نقد و اعتراض نسبت به ستمگری  یابیم حوزهای که از آنها نشان نمیاند. تنها حوزهخواهی پرداختهگزاف بابت آزادی 

ا هدف رواداری حقوق برابر و بی تبعیض برای بهائیان، نه اندرزی به  ها بر ضد بهائیان است. آنها بحکومت

کرده و اند. در این حوزه، ایرانیان تحصیلای پرداخته اند، نه کمترین هزینهای با آنها داشتهاند و نه ستیزهها دادهحکومت

ها و اند که منبریوادی گام برداشتهسهای مردم کم سوی تودهتولیدکننده دربازار ادبیات و هنر، با سکوت عامدانه، هم

 اند.شان کردهدار، در طول تاریخ از قاجاریه تا بعد تغذیه و مغزشوئیهای جهتنویستاریخ

نویسی معاصر تا جائی که به خطوط  های نشر پر رونق بود. تاریخدر دوران محمد رضا شاه پهلوی حوزه

ساخت. در این دوران، سیاست کالن فرهنگی های تاریخی آشنا میها نزدیک نشود، مردم را با افت و خیزقرمزپهلوی

ی سکوت از نظرها پنهان کند.  بر آن بود تا نقش “امیرکبیر” صدراعظم نامدار ناصرالدین شاه قاجار را در پرده

یران  ی پیروان “باب” در ورود فکر تجددگرائی سیاسی به اکننده و یگانههمچنین از نقش تاثیرگذار و گاهی تعیین

شود نتیجه گرفت  یابیم. میهای کافی و درخور نمی نویسی عصر پهلوی نشانهدوران پیشا و پسامشروطه هم در تاریخ

هائی از تاریخ شده و گزینشی و شاید به همت و از سر کنجکاوی با بخشکه افکار عمومی همواره به صورت کنترل

های مخالف با سانسور ایم بلند آوازه اند. ندیدها از مردم پنهان داشتهها رباب و بهائیت آشنا شده و عمده رویدادها و نقش

نویسی و شناخت بابیان و بهائیان دستور داده شده و از سوی  در عصر پهلوی، به این وجه از سانسور که در تاریخ

 های کالن فرهنگی ابالغ شده، خرده گرفته باشند.کنندگان سیاستتدوین

های ما یس معتبر دوران پهلوی روی تاریخ معاصر با هوشمندی و موشکافی کار کرد و به نسل نوفریدون آدمیت تاریخ

های مهمی از این تاریخ را از چشم ما پنهان داشته ها پس از انقالب تازه فهمیدیم هم او پارهبسیار آموخت، اما سال

نویسی فعال بود. با انقالب، با او در کار تاریخ ها در ایران نویس با گرایش چپ و انقالبی تا سالاست. هما ناطق تاریخ

هر دو کشور را ترک کردند. بازوهای جمهوری اسالمی در زمان خاصی واسطه فرستاد و به فریدون آدمیت امان داد  
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نویسی با سبک و سیاق خود )مشروط به پرهیز از ورود به خط قرمزهای جمهوری اسالمی( تا بازگردد و به تاریخ

اما هما ناطق که پس از انقالب از کشور گریخته بود، خارج از کشور، تاریخ نویسی دوران قاجار را با ادامه دهد. 

گیری ادامه داد و نقش امیرکبیر در قتل عام بابیان را با سند و مدرک فاش رویکردی متهورانه، واقع گرا و بی جهت

 ائی و مشروطه خواهی اصرار ورزید. کرد. همچنین بر سهم بابیان در نوآوری های سیاسی دوران تجددگر

ی آن تا حدودی با  های گوناگون سانسور، از احوال اقلیت بهائی و پیشینههای ما متناسب با شکلاینگونه بود که نسل

 خبر شده است.

با این وصف، درجاتی از نگرانی که از کشتار و سرکوب دستجات مارکسیست و ملی گرا و مجاهد خلق، محافل  

ی بهائیان هرگز به یافتهروشنفکری را به حکم عقل و انصاف متالطم می ساخت، در پی کشتار و سرکوب سازمان

چشم نیامده است. مثل این بود که محافل روشنفکری و فرهنگی و تاریخی، از این که تاکید بر آزادی دین و عقیده و 

گمان فقط از سر ترس نبوده. باور اشته است. این تردید بیوجدان را به اقلیت بهائیان کشور تسری دهد، تردید به دل د

اش بوده است. باور به اینکه اساسا این آئین را دولت انگلیس در دوران خاصی از  سیاسی و تاریخی هم تکیه گاه

اش کنند. به سخن زیستی شیعیان در ایران، در صورت لزوم کارسازی قاجاریه ساخته و پرداخته تا بر ضد خوش 

های استعماری انگلیس، آنها را از نظر اهل فکر و اندیشه انداخت. دالیل  ، ربط و پیوند باب و بهائیت به سیاستدیگر

اند و آن در برابرشان گذاشتند، از این دست بوده است: “برخی کسان که به آئین بهائیت هستی بخشیده  و شواهدی که

ی آنها به سفارت شدهت آخوندهای شیعه و پیروان تحریکاند، در مقاطع تاریخی خاصی از ترس حمالرا برکشیده

 اند.”انگلیس پناه برده و آنجا تحصن کرده

تواند از این واقعیت نویسی ایرانی مورد نظر نیست. ولی یادداشت نمینویسی یا نقد علمی تاریخدر این یادداشت، تاریخ

خواه و مترقی المی بر ضد بهائیان، محافل آزادی ورزی حکومت اساعتنائی نسبت به خشونتغافل بماند که در بی 

سیاسی از هر دسته و با هر گرایش، همچنین محافل روشنفکری بازمانده از دوران پهلوی که بر آزادی بیان بی حد و  

حصر حمایت کرده و گاهی بر سر آن جان داده بودند )اعضای کانون نویسندگان ایران(، با مردم عادی که دور از  

حقوق بشری و آزادی های اساسی و حقوق شهروندی، از حکومت وقت اطاعت می کردند، در این قسم از  ادعاهای 

نظری هرگز با صدای بلند  نظر بودند. این هم سو و همی خاص، هم ظلم و تعدی به پیروان یک دین و آئین و عقیده

 شد. اعالم نمی

خواه ایرانی نسبت به موضوع تغییر کرده است. ولی  زادیها حاکی است که رویکرد محافل تحصیلکرده و آاینک نشانه

خواهی ایران در حمایت از بهائیان به صورت سرکوب چندان سنگین است که شاهد تغییر رویکرد در محافل آزادی 

ای می بینیم از تغییر در رویکردها که به صورت فردی بازتاب دارد و تبدیل های روشن و شجاعانه علنی نیستیم. نشانه

 مدنی و اجتماعی با هدف محافظت از امنیت و حقوق شهروندی بهائیان ایرانی نشده است. به مطالبه

های سیاسی که به قول خودشان “امر  البته نمی توان از این نکته غافل ماند که ممنوعیت بهائیان در ورود به فعالیت

همیشه از آن در جای کاستی بزرگی یاد می کنند  خواهان ایران امروز است وبهائی” است، مورد نقد بسیاری از آزادی 

 سوئی با آنها را برای دیگر ایرانیان دشوار ساخته است.که هم

آورم پس از آغاز کشتار اند. به یاد نمیکردند و تاکنون کردهبنابراین بهائیان بار محنت خود را باید به تنهائی تحمل می

ی دو سطری از سوی یکی از آن همه دسته و گروه با مدعای نیهو سرکوب بهائیان در جمهوری اسالمی، یک بیا

به   ١۳۸۴تا  ١۳۷۶کردند، دیده باشم. در تمام دوران اصالحات نامه منتشر میخواهی که هر روز بیانیه و شبآزادی 

کم دستای نوشته شده و شکنی شد، دفاعیه آورم در مطبوعات رنگارنگ و جذاب اصالحات که در آن کلی تابویاد نمی

شان در حیفا و کشور اسرائیل بر پا بشود. بلکه زمانی که  اند اماکن مقدسهیادآور شده باشند که بهائیان اراده نکرده

ی بهائیان قرار گرفته، امپراطوری عثمانی قدرت بزرگ منطقه بوده و پیامبر بهائیان ایران و  زمین حیفا مورد استفاده

او که در ایران امنیت نداشتند، در بخشی از قلمرو امپراطوری عثمانی پناه گرفته  یجمع دیگری از پیروان بلند مرتبه

جا دفن شدند و پیروان برای  و در گذر زمان در همان قلمرو ساز و کار تاسیس و تبلیغ را فراهم ساختند و همان

   بزرگان خود بقعه و بارگاه ساختند.

  

 های ادبیات نفرت در حکومت انقالبی چرخش
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خواهی” در دنیا  و ناپدید شدن قهری بهائیان به خصوص فعاالن آئین بهائی درانقالبی که ابتدا زیر نام “آزادیقتل 

ی ایرانیان بالفاصله کشتار  خواهانهکرد که ممکن است انقالب آزادی زنی را در جهان تقویت نمیشناخته شد، این گمانه

ها ها و سخنرانیرهبر انقالب در مصاحبه  ١۳۵۷بهمن  ٢٢پیروزی پیروان یک دین و آئین را اجرائی کند. تا پیش از 

های گرفت. ادبیات نفرت در سخنرانیهای دینی به صورت واضح و روشن پرده برنمیاز ادبیات نفرت نسبت به اقلیت

کالم  شد که به آنها می گفت “آخوندهای درباری”. عمده ادبیات نفرت دری دینی متوجه آخوندهائی میاو در حوزه 

ی سیاسی و فرهنگی امریکا بر حکومت پهلوی یافت و سلطه رهبر با محوریت غرب و به خصوص امریکا انتشار می

 کشید.را زیر مهمیز می

اما پس از پیروزی انقالب، ادبیات نفرت به صورت کتبی و شفاهی به سمت و سوهای دیگری سوق داده شد و دامان  

ستیز در ی شیعه، ادبیات بهائیآن در شهرهای محل سکونت فقیهان بلند مرتبه بهائیان را گرفت. البته تا پیش از

شد. پس از انقالب ادبیات درون حوزوی و  های مدارس دینی ترویج میها و بحثنشریات حوزوی و دینی و درس

  منبری، تبدیل شد به ادبیات حکومتی و امنیتی.

  

 ای مردمیستیز بر نیروهتاثیر رشد ادبیات نفرت و بهائی

بهائیان به دو شیوه، حق حیات از دست دادند. یک شیوه صد در صد حکومتی بود و نهادهای انقالبی و امنیتی و 

تاسیس با رویکرد تاریخی ضدیت روحانیان شیعه با بهائیان، افراد شاخصی از آنها را در محاکمات غیر   قضائی تازه

شد. دومین شیوه که همزمان بر ضد  زود اجرا می   کردند و احکامهای انقالب محکوم به مرگ میمنصفانه در دادگاه

افتاد، برانگیخته شدن احساسات مذهبی مردم روستا و شهر و محله بر ضد بهائیان بود که در  حیات بهائیان اتفاق می

ثواب آخرت و  بسیار موارد سبب شد تا آنها زیر شکنجه، همسایه و همشهری بهائی خود را به قتل برسانند، شاید برای

های منبری شنیده بودند. یقین داشتند انقالب که پسوند  گوئیتاثیر پذیری از آنچه در طول تاریخ بهائیت از مونولوگ

اسالمی داشت، این اجازه را به آنها تفویض کرده تا خون بهائی را به جرم ضدیت با اصول مهمی از تشیع بریزند. 

ا و شهر و محله مجال پیدا کرده بودند تا از نفوذ کالم خود با هدف حذف  تردید اینکه روحانیون در هر روستبی

توان در تبیین مصیبت، چشم بر این واقعیت جسمانی بهائیان استفاده کنند، در آنچه اتفاق افتاده تاثیرگذار بوده است. نمی

ستجات سیاسی مترقی نیافتگی نهادها و سکوت دهای نخست انقالب، سازماننیز فرو بست که هرج و مرج سال

  ی جهانی، بر قتل بهائیان به دست نیروهای مردمی و متعصب اثرگذار بوده است.ی ایران و جامعه جامعه

به نقل از گزارش مشترک جامعه ی دفاع از حقوق بشر در ایران و فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر در  

به کارگیری گسترده ی مجازات اعدام در   –ن در امان نیست ، با عنوان “هیچ کس از آ (١۳۹۹مهر ) ٢٠٢٠اکتبر 

  .( ۳۴)ص  ایران

اعدام شده و بعضی دیگر از پیروان آن به قتل   ١۳۵۷تن از پیروان بهائیت پس از انقالب اسالمی  ٢٠٠“بیش از 

شوند، پیوسته در معرض گیرند، بازداشت میاند. پیروان آئین بهائی به خاطر اعتقاد خود مورد آزار قرار میرسیده

 شوند…” های فراقضائی می آزار قضائی و پیگرد غیرعادالنه قرار دارند و گاهی قربانی قتل

  

  سکوت ترسناک

های بهائیان، قلع و قمع آنان به هر بهانه، با استناد به نظرهای فقیهان شیعه، با تش کشیدن اموال و خانهکشتار، به آ

ی زنده و برانگیخته شده با خواست  رفت که جامعهی انقالبی ایران رو به رو شد. انتظار نمیسکوت ترسناک جامعه

این انقالب نقش داشتند. همه سوای گروه پیروز و آزادی، زبان به اعتراض نگشاید. دستجات گوناگون سیاسی در 

ی “آزادی” در شعر و ترانه و شعار عطرآگین کرده بودند. از آن همه، حتا یک صدا  حاکم، فضای کشور را با رایحه 

 شان به چالش بکشد. شان و در زادگاه آئینشنیده نشد تا قتل و هدم بهائیان را در زادگاه

پوشی نیست. چگونه ممکن است از در و دیوار  ر ترس تاریخی هم بشود، قابل چشمبی گمان این سکوت اگر حمل ب 

کنند، زیر سنگینی این خواهی ببارد وهمزمان پیروان یک دین و آئین که خشونت را تبلیغ نمیکشوری شعار آزادی 

  شان به یغما برود.سکوت سرکوبگر، جان و مال و فرزند و احترام و منزلت انسانی
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  ١۳۸۶بهمن  ۹ها در یادداشتی که سایت “رادیوفردا” در تاریخ ی آزادی فرج سرکوهی، پژوهشگر در حوزه به نقل از

 منتشرکرده است:  زیر عنوان “برخورد متفاوت با بهائیان، زمینه ها و عامالن”

نهادهای مالی و  دار و مستمر بود که حتا در روزهای انقالب، در کنار اشغال و تخریب“دشمنی با بهائیان چندان ریشه

ی سعدی شیراز،  های بهائیان فراموش نشد و از جمله در قریهامنیتی حکومت شاه، کشتن و تخریب و آتش زدن خانه 

طلبان های حکومتی، از جمله اصالح ی جناحهای برجستهعام شدند…، در چند سال گذشته برخی چهرهبهائیان قتل

هب از جمله دراویش شیعه اعتراض کرده اند، اما سرکوب خشن مذهبی، گه گاه، به سرکوب پیروان برخی مذا

ترین های حکومتی رو به رو بوده است. رادیکالی جناحکم با سکوت کامل همهبهائیان، اگر نه با تایید، که دست

های نظری از “نسبیت ادیان”، های مذهبی، که در محافل آکادمیک و بحثهای سیاسی و نظری رفرمیستچهره

ی سرکوب بهائیان سکوت  اند، در بارهها” سخن گفتهی ادیان و تمدن های گوناگون” و “گفت وگوی آزاد همه “صراط

ی سیاسی خارجی ساخته” و “یک جریان و تشکیالت  کرده و در دفاع از سکوت یا تایید، خود آنان را “یک فرقه 

 مذهبی” توصیف کرده اند.” غیر

بهائیان زیر سکوت ملی که نزدیک است به همدستی عموم دستجات سیاسی و  تا چند سال کشتار و ناپدید شدن قهری

کم روشن شد که کشتار  ستیزی ادامه یافت و به تدریج کشتار و ناپدید شدن قهری فروکش کرد. ولی کم انقالبی با بهائی

های دیگری و پرده ی جمع بزرگی از بهائیان، فقط بخشی از روند حذف بوده استو سر به نیست کردن زنده و مرده

 از روند حذف بهائیان بزودی باال می رود.

  

 سرکوب اقتصادی  – دوم: فقیر سازی 

  اخراج بهائیان از مراکز شغلی •

اخراج شهروندان بهائی از ادارات دولتی زیر عنوان “پاکسازی” بالفاصله پس از انقالب شروع شد. حضور   

کرد. بهائیان پیش از انقالب اجازه داشتند جای دین و  بهائیان را آسان می های اسالمی در ادارات، شناسائی انجمن

کردند تا ی استخدامی برای ورود به دوائر دولتی سفید بگذارند. همین که آنها را وادار نمیمذهب را در فرم تقاضا نامه

گرائی در جهت مدارا با تنوعشان را انکار کنند، گام بلندی بود در برای استخدام در دوائر دولتی، دین و آئین

انقالب، همچون یک قطع تاریخی به این سیاست مدارا که نیاز به زمان داشت تا در جامعه تثبیت و پذیرفته    جامعه.

 بشود، هجوم برد و آن را از کمر شکست.

ی قاضا نامهتوضیح این نکته الزم است که حتا درنظام سیاسی پهلوی دوم مبتنی بر مدارا، هرگاه بهائیان در ت 

نوشتند، ساواک که باید نظر بر صالحیت فرد متقاضی صادر می  استخدامی دین و آئین خود را به صورت صریح می 

آوردند که نشان می داد بهائی از زد. زیرا مراجع دینی چنانچه سندی به دست می کرد، از تایید صالحیت سر باز می

کند، مداخله  می بیت المال مسلمین است( حقوق و مستمری دریافت میبیت المال مسلمین )بودجه دولت در فرهنگ اسال

ی ضاله ی بهائیت نباید از می کردند و چه بسا با تاکید بر دستورات و فرامین تاریخی و حوزوی که “احدی از فرقه 

تحرکات ضد شاه  انگیختند وهای افراطی و مقلدین خود را برمی المال مسلمین پولی دریافت کند”، حساسیت مسلمانبیت

  زدند.را دامن می 

های شناختند. انجمنبا این وصف، کارمندان از حال و احوال یکدیگر با خبر بودند و بهائیان همکار خود را می 

یافته در ادارات و دوائر دولتی که اعضای آنها کارمندان اداره بودند، لیست شاغلین بهائی را داشتند و مانند سازمان

 شان کنند.کشیدند تا اخراجبان، فرصتی مانند پیروزی رسمی انقالب را انتظار میطلدیگر فرصت

بنابراین به سهولت بهائیان شاغل که شناسائی شده بودند، اخراج شدند و منبع درآمد و سوابق خدمت خود را از دست 

ن از وکالی دادگستری را که  ت ۳٠دادند. اخراج بهائیان، خاص ادارات و دوائر دولتی نبود. پروانه وکالت بیش از 

های بهائی، یک وکیل شدههای نخست انقالب باطل کردند. در جمع اعدام شناسائی شده و بهائی بودند، همان سال 

 دادگستری بوده است.
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 ها از دولت شاه اجبار بهائیان به استرداد دریافتی •

ها و در مجموع مستمری  مفتشین حکومت، بازنشستهجا ختم نشد. یورش به ثبات مالی بهائیان کارمند دولت به همین

های ی دولت شد و کل دریافتی آنها از بودجهشان قطع میبگیرهای بهائی را شناسائی کردند. اگر زنده بودند مستمری

بگیر و   های بانکی مستمریرفتند سراغ حسابکردند. میرا از آنها مطالبه می  پیش از انقالب )بیت المال مسلمین(

اموال منقول و غیرمنقول و هر آنچه را می یافتند بابت استرداد دریافتی از بیت المال مسلمین، مصادره و تملیک  

داد و در مواردی با هدف اجبار برای پرداخت،  شد. بازنشسته تمام حاصل خدمات دولتی یک عمر را از دست میمی

 کرد.دراز می شد و در سالخوردگی دست کمک به سوی دیگران زندانی هم می

مند  هرگاه مستمری بگیر بهائی از دنیا رفته بود، بازماندگان و احیانا همسری یا فرزندی که از مستمری فوت او بهره

آنها را احضار و به هر میزان که تا آن وقت مستمری فوت گرفته بودند، محکوم به   کردند.شدند را شناسائی میمی

ت، فرجام شومی در پی داشت. زندان و تهدید جانی و سرانجام مصادره و تملیک  شدند. هر شکل از مقاوماسترداد می 

 ای از آن بود.آنچه بازماندگان مستمری بگیر اندوخته بودند، شمه

  

  شرحی بر یک تجربه زیسته

به این شکل  آهن دولتی بود، لخت کرده بودند. پرونده ای وارد دفتر وکالتم شد که در آن همسر متوفی را که کارمند راه

که متوفی سه آپارتمان ملکی کوچک خود را در زمان حیات با وام بانکی خریده و اقساط آن را تادیه کرده بود. پیش 

ی دو آپارتمان دیگر االجارهاز مرگ، آنها به همسرش منتقل شده بود تا او در یک آپارتمان مسکن گزیند و با مال

بابت تمام مستمری متوفی که از راه آهن )بیت المال( دریافت کرده بود و  زندگی کند. دادگاه انقالب هر سه ملک را

ی خانمان شده، اتاقی در محله بابت مستمری فوت که همسرش چند سالی وصول کرده بود، تملیک کرد و برای زن بی 

اق نگذاشت و  جوادیه تهران اجاره و آن را با تاکید بر عطوفت اسالمی در اختیار گذاشت. زن هرگز پا به آن ات

 خالی به دشواری کشور را ترک گفت. دست

سلب امنیت مالی از بهائیان شاغل یک بخش مهم از روند سیستماتیک اجبار به کوچ آنهاست که خیلی از پیروان  

  بهائیت را وادار به ترک ایران کرده است.

 مصادره •

ی شورایعالی انقالب بر سر انقالب اسالمی به موجب مصوبههای این مجازات بالفاصله پس از انقالب و تاسیس دادگاه

ها افتاد. فاتحان صبر نکردند تا مجلس قانونگذاری )پارلمان( شکل بگیرد و قانون مجازات را تدوین کنند و از زبان

های  ازاتهای انقالب با تصریح به اینکه از قانون دادرسی کیفری خاصی تبعیت نمی کنند، مجتصویب بگذرانند. دادگاه

های اول  های سال گذاشتند. در اعدام فقهی خودشان نسبت به هر فرد و دسته و گروه به اجرا می  فقهی را بنا بر سلیقه

شد. دادرسی تابع قانون آئین دادرسی نبود. حاکم  انقالب، اغلب اعدام و مصادره با هم در حکم محکومیت وارد می

را گرفته بود و به علم قاضی )حاکم شرع( بدون تشریفات محاکمات   خوانده در مدارس حقوقشرع جای قاضی درس 

 شد.منصفانه و بدون حضور وکیل مدافع، انشا می 

اعتنائی  ها نسبت به آنها چنان بیهای انقالب اسالمی بودند و در آن سال ی نخستین محکومین دادگاهبهائیان از جمله 

داشتند و به عبارت دیگر اعضای محافل و فعاالن بهائی در  ل را دریغ می شد که حتا دیدار خانواده با آنها پیش از قتمی

شان زیر نام  کردند و اموالشدند، سر به نیست میکردند یا دزدیده میها را که دستگیر میشهرها و روستاها و محله

  شد. مجازات “مصادره” بی آنکه جهات شرعی را نیز به دقت مورد توجه قرار دهند، چپاول می

های انقالب اسالمی جمع بزرگی از بهائیان را از هستی ساقط کرد،  ها که در دادگاهها و مصادرهها، اعدام پس از اقتل 

قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران از تصویب گذشت و تازه پس از آن همه مصادره که پیش از آن انجام شد، اصل  

  آن را تعریف کرد.قانون اساسی، مصادره و چگونگی صدور حکم بر  در  ۴۹

های ناشی از ربا، غصب، رشوه، اختالس، سرقت، قمار،  به موجب اصل چهل و نهم: “دولت موظف است ثروت

های موات و مباحات اصلی،  ها و معامالت دولتی، فروش زمینکاریاستفاده از مقاطعهاستفاده از موقوفات، سوءسوء
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را گرفته و به صاحب حق رد کند و در صورت معلوم نبودن او، به  دایر کردن اماکن فساد و سایر موارد غیرمشروع

 ی دولت اجرا شود”. المال بدهد. این حکم باید با رسیدگی و تحقیق و ثبوت شرعی به وسیله بیت

قانونی به سر آمده و بینانه به این اصل قانون اساسی نگاه کردند و امید بستند به اینکه دوران بی بهائیان ایران خوش 

ی قانون اساسی، خودسرانه مصادره کرد. پس از آنکه “قانون نحوه ۴۹شود اموال بهائیان را با وجود اصل  یگر نمید

های ها تقویت شد. بهائیان که موجاز تصویب گذشت، امیدواری”   ١۳۶۳مصوب  قانون اساسی  ۴۹اصل   اجرای

کرده بودند، دلگرم شدند و از سرعت مهاجرت شان آغاز مهاجرت را بالفاصله پس از هجوم به جان و مال و امنیت

  خود کاستند.

المال است، های نامشروع به بیتی وجودی مجازات مصادره، استرداد اموال و دارائیبر اینکه فلسفه  ۴۹تاکید اصل 

عه “اموال  ها البته چندان خوش بین نبودند و اینکه قانون اساسی و قوانین موضوبرد. حقوقدان ها را باال میامیدواری

تنها به بیان مصادیق خاصی از اموال نامشروع   ۴۹نامشروع” را تعریف نکرده است، نگرانی جدی داشتند. اصل  

شود که بهائیان را در خطر قرار دهد و آنها پرداخته است. در تمام این مصادیق ذکر شده در اصل، مصداقی دیده نمی

 کسب درآمد و ثروت کرده باشند، مصادره کند.  ۴۹های مندرج در اصل را بدون آنکه با شیوه

سال، پیش و پس از تصویب قانون اساسی، بر درآمد   ۴۳در تمام این   ۴۹ها کوتاه بود. مجریان اصل بینیدوران خوش 

اند.  اند و از آنها دسترنج عمری خدمت را باز پس گرفتههای مشروع کسب شده هجوم بردهو ثروت بهائیان که از راه 

ورزی توسط شورای نگهبان که تفسیر می شد، بهائیان غرض بوده، حال آنکه این اصل هرگاه بی ۴۹ان اصل مستندش

 از امنیت مالی محروم نشده بودند.

قانون اساسی از طریق تشکیل دادگاه ویژه، این اصل را تاکنون چنان اجرا کرده که   ۴۹اما حکومت با اجرای اصل  

 یش رفته و در پی آن، اجبار به کوچ از کشور بیش از پیش تشدید شده است.فقیرسازی سیستماتیک با موفقیت پ

ای بی حساب و کتاب و متناسب با نفرت مالهای ی جمهوری اسالمی پیشینهساله  ۴۳مصادره اموال بهائیان در تاریخ 

حترام نسبت به آن را  ی اشیعه از بهائیت دارد. تاکید آنها بر این که بهائیت “فرقه” است، نه دین و آئین، شالوده 

کاهد. به این هم  لرزاند، هرچند در جوامع تکثرگرا و پر تنوع، این جور نامگذاری از منزلت یک طیف فکری نمیمی

اند و از آنها به نام “فرقه ضاله”  اکتفا نکرده و به عادت تاریخی و با هدف سلب احترام از آنها پسوندی به فرقه افزوده 

ماند تا هموطنان بهائی ما حقوق شهروندی خود را مطالبه کنند.  بیل شگردها، جائی باقی نمینام می برند. با این ق

هایش،  “جاوید رحمان” در یکی از گزارش   درهای مطالبه را به روی آنها بسته اند. گزارشگر ویژه حقوق بشر ایران

تاکید بر “فرقه” بودن بهائیت از سوی حکومت ایران را به سبب این نامگذاری نقد کرده و به درستی یادآور شده که 

 کند. حکومت، به خودی خود تبعیض را تداعی می 

  

 روستای ایول –یک نمونه 

ی امالک نشست. مصادره در مرکز خبرهای مرتبط با بهائیان ایران ٢٠٢١روستای ایول در ژانویه و فوریه سال  

که خاستگاه آن تعصبات مذهبی بود. تاریخ بهائیان در ایران  بهائیان روستای ایول، مستند به قانون عادالنه ای نبود و بل

هائی از منافع رود و بخشهای خاص و به تحریک فقیهان شیعه مانند موج باال میهائی که در دورهانباشته است از ستم

شده  آمیز و تحریکمشمول این خیزش تعصب ٢٠٢١کند. روستای ایول در سال مشروع و حقوق بهائیان را غارت می

 بود.

های حقوق بشری خاصی به اعتراض  همزمان با این بیداد، مقامات دولتی برخی کشورها و نمایندگان مجلس و سازمان

برخاستند و از جمهوری اسالمی ایران خواستند به این برخورد با بهائیان پایان دهد. مصادره مبتنی بر رای غیرقانونی 

 دگاه های تجدید نظر تایید شده بود.و ناعادالنه اجرائی شد که در یکی از دا

ی “رهبران مسلمان و مقامات دولتی آزار و سرکوب به نقل از سایت “خانه اسناد بهائی ستیزی در ایران” و ذیل مقاله 

حواشی مهمی را بر خبر مورد اشاره افزوده است که در   ١۳۹۹بهمن  ۳٠بهائیان ایران را محکوم می کنند” در تاریخ 

ی پس از  های اولیه ی امالک بهائیان ایول از سالمصادرهجای خود، به خبر ارزش و اعتبار تاریخی می بخشد: “
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خانوار بهائی در ایول سوزانده و تخریب شد  ۵٠های حدود ، خانه  ٢٠١٠انقالب اسالمی در ایران آغاز شد. در سال 

  های آباء و اجدادی خود شدند.و بدین ترتیب ساکنین آنها مجبور به ترک مزارع و خانه

های خود ی شکایتاند و با ارائهائیان ایول به طور مداوم پیگیر احقاق حقوق قانونی خود بودههای گذشته، بهطی سال 

اند. اما این اقدامات هیچ  های خود انجام داده گیری زمینبه مقامات در سطوح مختلف، اقدامات قانونی را برای بازپس

 ای در پی نداشته است.” نتیجه

تایید رای دادگاه بدوی صادر شد و در جریان این مراحل به ظاهر   در نهایت، رای دادگاه تجدیدنظر در

، بدون توجه به تالش گسترده و  ٢٠٢٠های رسیدگی منصفانه به کلی مفقود بود. در اکتبر سال ویژگی  قضائی،

ه موجب  تایید شد و ب ۴۹ی اصل ی آنها، حکم در دادگاه ویژههای جهانی از حقوق مالکانهدادخواهی بهائیان و حمایت

ی ولی فقیه  ی اختیارات فروش اراضی متعلق به بهائیان به »ستاد اجرائی فرمان امام خمینی« که زیرمجموعهآن، کلیه 

 است واگذار شد. 

ی اموال بهائیان روستای  دهد که مصادرهسایت »خانه اسناد بهائی ستیزی« در ایران ضمن شرح این خبر، توجه می

تر رنگ بی عدالتی داده این است که از آن پس ب آغاز شده و آنچه به این مصادره بیشهای اولیه انقالایول از سال 

ها و سایر موسساتی که با همت خود آنها در روستا تاسیس شده بود محروم شدند. بهائیان از حق دسترسی به درمانگاه

را مورد آزار قرار دادند. از طرف   آموزان بهائی در روستا، آنهامعلمان در اقدامی هدایت شده با مردود کردن دانش 

  ١۹۸۳ی بهائیان در روستا مصادره و برای تبدیل به ملک مسکونی فروخته شد و در سال ساله  ١٠٠دیگر، گورستان 

 بهائی بدون غذا و آب به مدت سه روز در مسجد روستا زندانی شدند تا وادار به انکار دین شان بشوند. ١۳٠بیش از 

  

 فاش شد  سند محرمانه ای که

را منتشر کرد که حاکی از   ایسند محرمانه ،٢٠٢١مارس   ۹های حقوق بشر، در تاریخ المللی جامعهفدراسیون بین

 های دینی است.”ریزی برای تشدید سرکوب بهائیان و اقلیت“برنامه

ان مازندران را  شهریور شهر ساری مرکز است ۳١ی “خیلی محرمانه” در تاریخ بندی جلسه ای از جمعاین سند نسخه

های دینی هائی برای افزایش قابل توجه سرکوب اقلیتی دولتی تصمیمدریافت کرده است که در آن، کمیسیون بلندپایه

افزاید:  ناپذیرفته در قانون اساسی جمهوری اسالمی، به ویژه پیروان آئین بهائی گرفته است. فدراسیون در این بیانیه می

شاید یکی از نتایج فوری این جلسه   ١۳۹۹مهر  ٢٢واده بهائی روستای ایول در تاریخ خان ٢۷های ی زمین“مصادره

 باشد.”

سازمان امنیتی و   ١۹سند، جلسه “کمیسیون اقوام، فرق و مذاهب” در ساری با شرکت نمایندگان  بر اساس این 

اطالعاتی دولتی در مورد “بررسی آخرین وضعیت دراویش و فرقه ضاله ی بهائیت” برگزار شد. این جلسه در مورد  

“کنترل دقیق تحرکات فرقه ضاله ی بهائیت و دراویش” و “برنامه ریزی در حوزه ی دستگاه های فرهنگی و 

 آموزشی” تصمیم هائی گرفت. 

  

 ممنوعیت کسب و کار •

ی اموال بهائیان، به صورت ن ممنوعیت وجه دیگری است از سرکوب اقتصادی که در تکمیل آثار و تبعات مصادرهای

 شود و هدف کوچ اجباری آنان را دنبال می کند.سیستماتیک اجرا شده و می

کمک حجره داران و   اند، بهفقیهان شیعه از گذشته تا حال به سبب نفوذ و تاثیری که بر بازارهای سنتی در ایران داشته 

اند فضای این بازارها را برای  اند، به سهولت توانستهفعاالن در این بازارها که از آنها فرمان برده یا مقلدشان بوده 

بهائیان نامطلوب کرده و درهای کسب و کار را به روی آنها ببندند. با این حال، در دوران پهلوی دوم، بهائیان در  

های ملکی یا استیجاری کاسبی  ور پررنگی داشتند و خارج از این بازارها، در مغازهبخش خصوصی کسب و کار حض

 کردند.انداختند و ارتزاق میراه می
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ای تدوین و به صورت سیستماتیک  پس از انقالب بسیاری از این مراکز کسب به حال خود باقی بود و هنوز برنامه

ی اموال افراد شاخص بهائی یا  ذف فیزیکی و مصادرهشد. نوک پیکان حکومت به سمت و سوی حاجرائی نمی

کردند. آنها در این  بهائیانی بود که در روستاهای خاصی به صورت جمعی سکونت داشتند و در ملک خود زندگی می

روستاها و شهرهای کوچک شناخته شده بوده و برای رفاه خود و اهالی اقدام به ساخت و ساز بیمارستان و کلینیک و 

مورد نیاز کرده بودند. این درجه از حضور که در دوران پهلوی دوم پررنگ شده و از امنیت نسبی برخوردار مراکز 

ها را برای  بود، مدیران جمهوری اسالمی را برانگیخت تا با برنامه و به صورت سیستماتیک این روستاها و محله 

 دوام سکونت بهائیان نا امن کنند.

های کسب بهائیان را به تدریج باطل کردند و  ها و محل کسب آنها بود. پروانه کردن مغازهسوای مصادره، مهر و موم 

حس ناامنی در زادگاه، ناگزیری از مهاجرت را به آنها تحمیل کرد. این برنامه مانند اخراج آنها از دوائر دولتی یا  

عاش را غیرممکن ساخت. از طرفی، هر  ای با دولت در ارتباط بودند، به تدریج امرار ممراکز خصوصی که به گونه 

های ی سیاستهای محل داشتند، به اشارهها و دبیرستانجا که بهائیان تعدادشان زیاد بود و فرزندانی در دبستان

دیدند. از سوی معلم، از سوی  آموزشی، این دانش آموزان که شناسائی شده بودند، از هر سو آزار و اذیت می 

 شد.و در مجموع با آنها مانند عناصر نامطلوب و کافر برخورد میهای تحریک شده همکالسی

  

 سرکوب فرهنگی  •

شد، ولی در کل کشور هدفمند نبود و  اجرائی می ۵۸و   ۵۷این سرکوب هرچند از ابتدای انقالب، از همان سال های  

 های مشخصی تعریف نکرده بودند. برایش برنامه

ان، قانون مشخص و مدونی برای محرومیت بهائیان از تحصیل پیدا کنیم. ی ایرتوانیم در قوانین موضوعه هنوز نمی

کنند و با کلماتی تراشی مینویسی داوطلب ورود به دانشگاه، اگر بهائی باشد، بهانهستیز هنگام نامهنوز نیروهای بهائی

دهند. در پاسخ به این  ه نمیهای دیگر، جوان بهائی را به دانشگاه راها و بهانهماننده “نقص در پرونده” یا عبارت

پرسش که پس مجوز این ممنوعیت و محرومیت بهائیان از ورود به دانشگاه چیست؟ گفت و گو با سیمین فهندژ و  

فرهاد ثابتان که زیر عنوان “بهائیان در ایران، زیر تیغ تبعیض” در رادیو زمانه منتشر شده، موضوع را روشن  

پس از اعالم نتیجه کنکور سراسری برای ورود به  ( ١۳۹۹آبان   ٢۵انیم: )خوکند. در این مصاحبه جائی میمی

هایی نظیر “نقص  ها در سایت سازمان سنجش آموزش کشور، امسال هم شماری از شهروندان بهائی با عبارتدانشگاه

در همین گفت و اند.” ی تحصیل در مقاطع دانشگاهی محروم شدهدر پروند” و “تحقیقات در پرونده” مواجه و از ادامه 

گو روشن شده: نخستین تصمیم از سوی یک نهاد مهم جمهوری اسالمی اتخاذ شده است. شورای عالی انقالب فرهنگی 

، خواستار ممانعت از ورود شهروندان بهائی به دانشگاه شده بود. اعضای وقت شورای عالی انقالب ١۳۶۹در اسفند 

 اند:وری اسالمی، در این سند صراحتا تاکید کردهی، رهبر فعلی جمهفرهنگی از جمله علی خامنه  

 “برخورد نظام با آنها )بهائیان( باید طوری باشد که راه ترقی و پیشرفت آنان مسدود شود… •

اند از دانشگاه محروم ها چه در ورود و چه در حین تحصیل، چنانچه احراز شد بهائییا: در دانشگاه •

 شوند…” 

دولتی در ایران همچون وزارت علوم و سازمان سنجش آموزش کشور هم با استناد به این  “به نظر می رسد نهادهای 

مصوبه شورای عالی انقالب فرهنگی و احتماال مصوبات محرمانه ی دیگری که هنوز منتشر نشده اند، از ورود  

 بهائیان به دانشگاه جلوگیری کرده اند.”

ی مهم حیاتی به صورت سیستماتیک و هدفمند ران در سه حوزهدر نهایت، سیاست اجبار به کوچ بهائیان و ترک ای

ی کشتار و ها را در سه حوزهگیرینسبت به بهائیان ایران اجرائی شده است. این یادداشت به اختصار چگونگی تصمیم

ناپدید شدن قهری )حذف جسمانی( و مصادره و تعطیلی کسب و کار )سرکوب اقتصادی و اخراج از مراکز شغلی  

  فقیرسازی( و محرومیت از تحصیل در دانشگاه ) سرکوب فرهنگی منجر به فقر فرهنگی(  ر بهمنج

ی نقض سیستماتیک حقوق بشر نسبت به جمعی از ایرانیان  را گزارش داده است. تمام موارد مندرج در یادداشت نشانه

فریبی و شرفت آنها را مخل قدرت عوام است که به بهائیت اعتقاد دارند و فقیهان شیعه حضور و زاد و ولد و رشد و پی

https://iranbahaipersecution.bic.org/


 

IRANBAHAIPERSECUTION.BIC.ORG 

های تاریخی دارد که این یادداشت فارغ از آن بوده دانند. این تصور البته ریشهسازی و رفاه خود میمرجعیت و پول

 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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