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  غيرقانونى اعالم کردن ديانت بهائى

  دکتر کريستوفر باک

  نقطۀ مقابل آزادى دينى ممنوع اعالم کردن دين و جامعۀ دينى بهائى در ايران مصداق آن است

ايران به نحوى مؤثّر و قطعى با غيرقانونى اعالم کردن ديانت بهائى به عنوان يک سازمان دينى، آن را 

  .ممنوع اعالم کرده است

، رژيم حاکم بر ايران سعى کرد با اعدام کردن مديران جامعۀ ۱۹۷۹پى انقالب اسالمى سال در 

، دولت تمامى نـُه نفر عضو ۱۹۸۱در سال .  کن سازد سازمان دينى خودکفا ريشهيک بهائى، آن را به عنوان 

 ۱۹۸۶و  ۱۹۸۴الهاى در س.  محفل روحانى ملّى بهائيان ايران را بدون تشريفات رسمى و عجوالنه اعدام کرد

اولياء حکومت ايران اکثريت اعضاء محفل روحانى ملّى جديد بهائيان ايران را، که براى جايگزينى اعضاء 

  .، اعدام کردانتخاب شده بودند شهيد همان هيأت شورايى

به فوريت  کشور المللى ايران گرديد، رهبران اين بعد از دو تالش ناموّفق، که سبب محکوميت بين

ن دليل که جامعۀ بهائى هيأت يسر جامعه بهائى را قطع کنند، سر، صرفًا به افتند که، هر زمان سعى کردند دريا

  .کرد، ديگربار رشد کرد ملّى ادارى ديگرى را به طور دموکراتيک انتخاب مى

 هاى عجوالنۀ مديران ، وقتى اعدام۱۹۸۳در سال .  راه جايگزين اعدام، غيرقانونى اعالم کردن بود

، )شدند چون مديران بهائى جديد به سرعت انتخاب شده جايگزين آنها مى(انتخابى بهائى مؤثّر واقع نشد 

.  فکر بکر نابغۀ شرير بوداين .  حکومت ايران به سادگى نظام ادارى ايران را به طور کلّى غيرقانونى اعالم کرد

محفل روحانى ملّى .  ى جز گردن نهادن ندارنددانست که شوراهاى ادارى بهائى هيچ مفرّ  زيرا رژيم ايران مى

بهائيان ايران، در انطباق کامل با اصل بهائى اطاعت از حکومت، در کمال متانت و سکون، از ممنوعيت 

فعاليت سازمان يافتۀ بهائى توّسط حکومت ايران تبعيت کرد و داوطلبانه شبکۀ ادارى خود را به حالت تعليق در 

  ).۱۹۸۳اوت (آورد 

در ( ، يعنى سيزده سال بعد، گزارشگر ويژۀ سازمان ملل متّحد در مسألۀ نابردبارى مذهبى۱۹۹۶سال  در

ممنوعيت سازمان بهائى بايد برداشته شود "توصيه کرد که  )گزارشش به کميسيون حقوق بشر سازمان ملل متّحد

دان طبقۀ روحانيت وجودش براى تا جامعۀ بهائى بتواند آزادانه از طريق مؤّسسات ادارى، که به علّت فق

نگاه کنيد به دايرۀ دموکراسى، ."  هاى مذهبى ضرورى است، خود را سازماندهى کند اشتغال کامل به فعاليت
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اياالت متّحده، وزارت امور : واشنگتون، دى سى" (المللى آزادى دينى گزارش بين: ايران", حقوق بشر، و کار

  .http://www.state.gov/g/drl/rls/irf/2001/5691.htm: ۲۰۰۱خارجه، 

مقامات ايرانى در مواجهه .  حاکم با قلوب قاسيۀ خود ادنى توّجهى بدان نکردند" اسالمى"نخبگان 

ند بلکه سازمانى سياسى است که با اقلّيت دينى نيست"هاى گزارشگر ويژه، اعالم کردند که بهائيان  با نگرانى

  )همان." (هاى جاسوسى دست دارد رژيم شاه مرتبط بوده، عليه انقالب ايران است و در فعاليت

کنند، اين استدالل ظاهر  هاى حزبى همچون طاعون اجتناب مى با توّجه به اين که بهائيان از سياست

ناشران ايران پرس .  سى بخصوص باورنکردنى استاتّهام جاسو.  اساس بود فريب و در عين حال کاذب و بى

  :دادستان کّل ايران چنين نوشتنداى خطاب به  واچ در نامۀ سرگشاده

که طبق " جاسوسى معمول"هاى حقوقى قابل مقايسه، اين قضيه با هيچ اقدام  از آنجا که، در زمينه

ته شده باشد، هيچ شباهت قانونى تحت هر نظام قضايى غيرقانونى و جرم شناخ" مصّوبۀ جاسوسى"

تواند با مطرح کردن يک قضيۀ  توانيم نتيجه بگيريم که دولت نمى ظاهرى ندارد، فقط مى

  .پسند براى جاسوسى، اّدعاى خود را مستدّل سازد محکمه

در .  کنيم تر قانون تطبيقى جاسوسى را اصالح مى ما اشتباه نادرست دولت در برخى نکات ظريف

پردازى جرم جاسوسى به عنوان اقدامى جهت  ط به جاسوسى از لحاظ عبارتغرب، مصّوبات مربو

غالبًا بدون تمايزى بين (جى رکسب اّطالعات مربوط به دفاع ملّى که قابل استفاده به نفع کشورى خا

به " اسرار دولتى"با توّجه به آنچه که گفته شد، چه .  کامًال صريح است باشد، )دوست و دشمن

ست؟  تهديد نسبت به امنيت خارجى و ثبات داخلى کشور در کجا است؟  متّهمان از مخاطره افتاده ا

در واقع، سر سوزنى شواهد .  جاسوسى نيز نيستند" کوچکتر"آنها حتّى عوامل .  عوامل اسرائيل نيستند

  .معتبر که نفسى از هفت متّهم در توطئۀ معلوم و مشهودى دست داشته وجود ندارد

، امور جامعۀ بهائى در هر محّل توّسط هيأت ۱۹۸۳رسمى ادارى بهائى در سال  متعاقب تعليق نظام

.  شد شناخته مى" خادمين"کنندۀ بهائى با عنوان  هر هيأت محلّى هماهنگ.  شد غيررسمى سه نفره اداره مى

سطح محلّى  ياران و خادمين، در دو.  شکل مشّخصى يافت" ياران ايران"بعدها، هيأت سه نفرۀ ملّى به عنوان 

و ملّى، مسئول نظارت بر امور داخلى جامعۀ دينى بهائى، ادارۀ امورى مانند ترتيب دادن جلسات دعا، ارسال 

  .نامه براى بهائيان مسافر، ثبت ازدواج، اجراى مراسم طالق، کمک به کفن و دفن اموات و غيره بودند معرفى
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ا قربانعلى دّرى  نظام ادارى بهائى، آيت، تقريبًا سه دهه بعد از انحالل رسمى ۲۰۰۹در سال 

اى، وزير اّطالعات،  اى رسمى به غالمحسين اژه در نامه ،آبادى، دادستان کّل جمهورى اسالمى ايران نجف

هاى ياران و خادمين را  ابراز وابستگى به امر بهائى غيرقانونى است و به اين ترتيب هيأتاعالم کرد که هرگونه 

با توّجه به اين که رژيم ايران چندين سال وجود ياران و خادمين را تحّمل کرد، چنين  . ممنوع اعالم کرد

  .اى بسيار طنزآميز است بيانيه

  :ايران پرس واچ اخيرًا گزارش داد

 اين .  کامًال شّفاف و عارى از هر گونه دستور کار سّرى و خفى بود" ياران"هاى  فعاليت
ّ
از قضا، در طى

اين دفتر در .  هاى بهائيان داير شد وزارت اّطالعات براى پيگيرى فعاليت دوره، دفتر خاّصى در

ا، دادستان  حتّى آيت.  گرفت تماس مى" ياران"ارتباط با سؤاالتى دربارۀ هر فعاليتى، مستقيمًا با 

  . کّل ايران، به اين نظارت دقيق اشاره کرده است

با اين حال اين شعارها .  اى حقوق بشر استقانون اساسى جمهورى اسالمى ايران مملو از شعاره

تواند هر تضمين قانون اساسى  که به نحوى قاطع و مؤثّر مى –است " انطباق با معيارهاى اسالمى"مشروط به 

  :مطرح شده خنثى سازد؛ به عبارت ديگر دوپهلورا که در اين سند 

نژاد، زبان و برخور دارند و رنگ،حقوق مساوىمردم ايران از هر قوم و قبيله که باشند از "گويد،  مى ۱۹ماّده 

  .؛ به استثناى بهائيان"مانند اينها سبب امتياز نخواهد بود

حقوق همه افراد ملت اعم از زن و مرد يکسان در حمايت قانون قرار دارند و از همه"گويد،  مى ۲۰ماّدۀ 

؛ به " موازين اسالم برخوردارند، اجتماعى و فرهنگى با رعايتحقوق اقتصادىحقوق سياسى،انسانى،

  .استثناى بهائيان

به صرف داشتن عقيده اى ممنوع است و هيچ کس را نمى توانتفتيش عقايد"کند،  تصريح مى ۲۳ماّدۀ 

  .؛ به استثناى بهائيان" مورد تعرض و مواخذه قرار داد

اقليت يانجمن هاى اسالمىو صنفى و اانجمن هاى سياسىها،جمعيتاحزاب،"کند،  اعالم مى ۲۶ماّده 

، وحدت ملى ، موازين اسالمى و آزادى،استقاللاينکه اصولشناخته شده آزادند، مشروط بههاى دينى

در يکى هيچ کس را نمى توان از شرکت در آنها منع کرد يابه شرکت. جمهورى اسالمى را نقض نکننداساس

هاى دينى شناخته شده نيستند و  هيچيک از اقليتضاء استثناى بهائيان که اع ؛ به"از آنها مجبور ساخت

  .شوند بنابراين از اين موضوع مستثنى مى
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هر کس حق دارد شغلى راکه بدان مايل است و مخالف اسالم و مصالح عمومى و "دهد،  وعده مى ۲۸ماّدۀ 

راى همه افراددولت موظف است با رعايت نياز جامعه به مشاغل گوناگون ب. نيست برگزيندحقوق ديگران

   .؛ به استثناى بهائيان"امکان اشتغال به کار و شرايط مساوى براى احراز مشاغل ايجاد نمايد

کار افتادگى، ، پيرى، ازبيکارىبازنشستگى،برخوردارى از تامين اجتماعى از نظر"کند،  تصديق مى ۲۹مادۀ 

به و درمانى و مراقبت هاى پزشکىبهداشتىخدمات و سوانح و نياز بهحوادثبى سرپرستى، در راه ماندگى،

   .صورت بيمه و غيره حقى است همگانى

عمومى و درآمدهاى حاصل از مشارکت مردم ، خدمات و دولت مکلف است طبق قوانين از محل درآمدهاى

  .؛ به استثناى بهائيان"افراد کشور تامين کندحمايت هاى مالى فوق را براى يک يک

پايان دوره رايگان را براى همه ملت تاآموزش و پرورشدولت موظف است وسائل"تصريح دارد،  ۳۰ماّدۀ 

؛ به "کشور به طور رايگان گسترش دهدخودکفائىرا تا سر حدعالى تحصيالتمتوسطه فراهم سازد و وسائل

  .استثناى بهائيان

در . د مگر به حکم و ترتيبى که قانون معين مى کندهيچ کس را نمى توان دستگير کر"کند،  حکم مى ۳۲ماّدۀ 

و حداکثر ظرف بازداشت ، موضوع اتهام بايد با ذکر داليل بالفاصله کتبًا به متهم ابالغ و تفهيم شودصورت

مقدمات محاکمه، در اسرع مدت بيست و چهار ساعت پرونده مقدماتى به مراجع صالحه قضائى ارسال و

  .؛ به استثناى بهائيان"شودف از اين اصل طبق قانون مجازات مىمتخلّ .  وقت فراهم گردد

متأّسفانه ياران اکنون مّدتى بيش از نـُه ماه است که در زندان مخوف اوين در رنج و عذابند، بدون آن 

، دسترسى داشته ۲۰۰۳و وکيل مدافع معروف خود، شيرين عبادى، برندۀ جايزۀ نوبل حقوقى که به مشاور 

.  هاى آنها نيز دسترسى ندارد يل مزبور نه تنها از مالقات با موّکالن خود باز داشته شده بلکه به پروندهباشند؛ وک

شوند نه آن که در مقام  آيد که ياران ايران مقّصر تلّقى مى آبادى چنين برمى ا دّرى نجف اّما از اظهارات آيت

: دارد اسى جمهورى اسالمى ايران صريحًا اظهار مىقانون اس ۳۷اگرچه ماّدۀ . گناه متصّور باشند اّول بى

دادگاه صالح شود، مگر اينکه جرم او در قانون مجرم شناخته نمى اصل، برائت است و هيچ کس از نظر"

  .؛ به استثناى بهائيان؛ به استثناى ياران"ثابت گردد

ممنوع است، اجبار طالعبراى گرفتن اقرار و يا کسب اشکنجههر گونه "کند که،  حکم مى ۳۸ ماّدۀ 

 .سوگندى فاقد ارزش و اعتبار استمجاز نيست و چنين شهادت و اقرار وسوگندشخص به شهادت، اقرار يا

  .؛ به استثناى بهائيان؛ به استثناى ياران"متخلف از اين اصل طبق قانون مجازات مى شود
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بنيادى را که در قانون اساسى ايران اش محّققًا برخى از حقوق   رفتار رژيم ايران با شهروندان بهائى

هاى ايذايى رژيم ايران عليه ديانت بهائى مسلّمًا  اگرچه حرکت.  کند آشکارا گرامى داشته شده، نقض مى

المللى حقوق بشر است، اّما بهائيان به  هاى قانون اساسى و نيز معيارهاى بين ترين موارد نقض تضمين فاحش

از گزارش دبير کّل سازمان ملل متّحد دربارۀ وضعيت حقوق بشر در جمهورى  ۵۹بند .  هيچ وجه تنها نيستند

  :چنين آمده است) ۲۰۰۸به تاريخ اکتبر (اسالمى ايران 

اللهى،  عالوه، تشريفات خاّص موجب مکاتباتى چند دربارۀ اعضاء جامعۀ مسلمان دراويش نعمت به

ذرى و جامعۀ مسيحى شده که گزارش شده است جامعۀ کرد، جامعۀ سنّى، جامعۀ بلوچ، جامعۀ ترک آ

در رابطه با  ،شود گفته مى ،اند و علّت آن هاى خودسرانه و شکنجه قرار گرفته در معرض بازداشت

تظاهرات آرام براى احراز حقوق خويش، مانند حق صحبت کردن به زبان خويش و برگزارى مراسم 

، گزارش دبيرکّل دربارۀ وضعيت حقوق بشر در مجمع عمومى سازمان ملل متّحد.  (مذهبى بوده است

  :قابل دسترسى در نشانى زير A/63/459. ۲۰۰۸جمهورى اسالمى ايران، اّول اکتبر 

http://www.unhcr.org/refworld/docid/490032342.html

هاى ايران که در قانون اساسى  د نقض حقوق بهائيان و ساير اقلّيتچه کسى به علّت اين موار

  .خود رژيم ايران: بينى شده بايد محاکمه شود؟ جواب ساده است پيش

  :حضرت بهاءا، شارع امر بهائى، اعالم فرمود

 راغبًا و التغُفل .  يا ابن الّروح  أَحب االٔشياء عندى االنصاف

منه لتکون لى الَترَغب عنه ِان تُکن الى

أمينا و أنَت ُتَوّفُق بذلک أن تُشاهَد االٔشياء بعينک ال بعين العباد و تعرَفها بمعرفِتک ال بمعرفة أحٍد فى 

فاجعله أماَم .  ذلک ِمن عطيّتى عليک و عنايتى لک.  فکّر فى ذلک کيف ينبغى أن يکون.  البالد

  )۲کلمات مکنونه عربى، فقره . (َعيَنيک

دالت امرى الهى باشد، حکومت مذهبى ايران ضّد دين و غيرمذهبى و قانون غيردينى در اينجا اگر ع

  .  الملل مقّدس است بين

کنند که حقوق بشر، در  مسلّمًا بهائيان درک مى"المللى بهائى اعالم کرده،  همانطور که جامعۀ بين

المللى بهائى تحت عنوان  بين نگاه کنيد به بيانيه جامعۀ." (ترين سطح خود، حقوق خداداده است بنيادى

  )html-0-8-1-http://info.bahai.org/article.3در " حقوق بشر"
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الملل بايد قانون  قانون بين: اين نظريه مشهود است.  اى در مطلب فوق موجود است چه نکته

  .را محدود نمايد" اسالمى"

المللى حقوق  ميثاق بين ۱۸و بخش ) ۱۹۴۸(اعالميه جهانى حقوق بشر  ۱۸ادى دين در بخش آز

  .در کمال استحکام تثبيت شده است) ۱۹۷۶(مدنى و سياسى 

مصّوب سازمان ملل ) ۱۹۸۱(هاى نابردبارى و تبعيض مبتنى بر دين يا عقيده  اعالميه محو کلّيه شکل

نگاه کنيد .  (کند هر گونه تبعيض مبتنى بر دين يا عقيده را تضمين مىمتّحد آزادى دين و عقيده، و آزادى از 

  :کند اعالم مى ۶ماّده .  http://www.unhchr.ch/html/menu3/b/d.intole.htm .به 

، حق آزادى انديشه، وجدان، دين ۳، بند ۱ه ه به شرايط مادّ طبق ماّده يک اعالميۀ حاضر، و با توجّ 

  :هاى زير باشد يا عقيده بايد شامل مواردى از جمله آزادى

  عبادت يا گردهمايى در رابطه با دين يا عقيده، و تأسيس و نگهدارى اماکنى براى اين اهداف؛) الف

  دوستانه؛ تأسيس و نگهدارى مؤّسسات خيريه يا انسان)  ب

اده مقاالت و مطالب به ميزان کافى و ضرورى در ارتباط با مراسم و آداب دين توليد، کسب و استف) ج

  يا عقيده

  ها؛ ر و توزيع کتب و نشريات مرتبط در اين زمينهو، صدگارشن) د

  تعليم و تدريس مطالب مربوط به دين يا عقيده در اماکن متناسب با اين مقاصد؛) هـ

  رد مشابه از افراد و مؤّسسات؛هاى داوطلبانه و موا تقاضا و دريافت کمک) و

تعليم، انتصاب، انتخاب يا تعيين مديران و رهبران متوالى متناسب منطبق با نيازها و معيارهاى دين ) ز

  يا عقيده؛

  رعايت ايّام استراحت هفتگى و برگزارى تعطيالت و مراسم منطبق با اصول دين يا عقيده هر فرد؛) ح

اد و جوامع در امور مربوط به دين يا عقيده در سطوح ملّى و برقرارى و حفظ ارتباطات با افر) ط

  .المللى بين

ها را براى اقلّيت دينى بهائى  همانطور که در باال بحث شد، رژيم ايران اکنون هيچيک از اين آزادى

  .قائل نيست



٧

توصيه هاى متبوعۀ خود بايد  به رهبران حکومتمبادرت به چه عملى را  در اين صورت چه بايد کرد؟  

هاى نابردبارى و تبعيض مبتنى بر دين يا عقيده  المللى تحت اعالميه محو کلّيه شکل کنيم؟  وظيفۀ جامعۀ بين

  :کند نهفته است که حکم مى ۳چيست؟  جواب در ماّدۀ 

تبعيض بين افراد بشر به علل دين يا عقيده به منزلۀ هتک حرمت و اهانت به شأن و منزلت انسانى و 

هاى اساسى  ول منشور سازمان ملل متّحد است، و بايد به عنوان نقض حقوق بشر و آزادىانکار اص

المللى حقوق بشر،  هاى بين اعالم شده در اعالميۀ جهانى حقوق بشر و تشريح شده به تفصيل در ميثاق

  .آميز بين کشورها محکوم گردد و به عنوان مانعى بر سر راه روابط دوستانه و صلح

عالوه، محاکمۀ غيرعلنى ياران،  به.  دکن الوقوع ياران اکنون خود ايران را محاکمه مى بمحاکمۀ قري

بازى شيعه در مورد عدالت، فروپاشى و  اين سياه.  دهد ايرانى را در معرض محاکمۀ علنى قرار مى" اسالم"

ايرانى، " مىاسال"هزيمتى تماشايى، تقليدى مضحک از فرايندى مناسب، انحراف و نابهنجارى عدالت 

اى بر وجدان قضايى، اهانتى به منزلت انسانى، رسوايى  استنکاف فاحش از موازين جهانى حقوق بشر، لطمه

  .دهد المللى و خّفت و بدنامى ملّى را وعده مى بين

هاى نابردبارى و تبعيض مبتنى بر دين يا  اعالميه محو کلّيه شکل ۳المللى، طبق ماّده  جامعۀ بين

شرطى براى  الملل را پيش اين شرايط قانون بينف است آشکارا چنين اقداماتى را محکوم کند، و عقيده، موظّ 

  .روابط عاّدى ديپلماتيک قرار دهد

ايران به زودى ياران را محاکمه خواهد کرد و با انجام دادن اين کار، ايران به طور غيرارادى و به نحوى 

  .انعکاسى توّسط ياران محاکمه خواهد شد

بهائى را محکوم نمايد، خود ايران، طبق مفاّد روشن و صريح ماّدۀ " ياران"ين صورت، اگر ايران در ا

  ."محکوم خواهد شد"المللى  ، در دادگاه علنى افکار عمومى بين۳


