ﺑﻬﺎﺋﯿﺎن ،اوﻟﯿﻦ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﺳﺮﮐﻮب ﺳﺎﺧﺘﺎری ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻧﻮ
ﻣﺤﻤﺪ ﺣﯿﺪری

ﺑﺮآﻣﺪن ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻧﻮ در ﺳﺎل  ۱۳۵۷ﺗﺒﻌﺎﺗﯽ ﮔﺴﺘﺮده در اﯾﺮان داﺷﺖ» .آرزوی آزادی« ﮐﻪ زﻣﯿﻨﻪای ﺑﺮای ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ
ﺧﯿﺰش ﻣﺮدﻣﯽ ﺗﺎرﯾﺦ اﯾﺮان ﺑﻮد ،ﺑﻪ ﻓﺎﺻﻠﻪی اﻧﺪﮐﯽ ﭘﺲ از اﺳﺘﻘﺮار ﻗﺪرت ﺟﺪﯾﺪ ،ﺑﺎر دﯾﮕﺮ ﺑﻪ ﭘﺪﯾﺪهای دور از دﺳﺘﺮس
ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪ و ﻃﯽ دورهای ﻃﻮﻻﻧﯽ از ﺳﺮﮐﻮب و وﺣﺸﺖ ،ﺑﻪ ﻣﺤﺎق رﻓﺖ .ﺣﮑﻮﻣﺖ در اﯾﻦ دوران ،ﺣﻤﻠﻪی ﻣﺮﮐﺰی ﺧﻮد
را در دو ﻣﺴﯿﺮ ﭘﯿﺶ ﻣﯽﺑﺮد :ﺳﺮﮐﻮب ﺟﺮﯾﺎنﻫﺎی دﯾﻨﯽ ﻣﺘﻔﺎوت و ﺣﺬف ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ رﻗﯿﺐ.
ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ ﺣﺮﮐﺖ ﻣﺎﺷﯿﻦ ﺣﺬف و ﺳﺮﮐﻮب ،ﮐﻪ ﺑﺎ ﮔﺬﺷﺖ زﻣﺎن ،ﺣﺘﯽ ﺑﺨﺸﯽ از دﺳﺘﮕﺎه ﺳﻨﺘﯽ روﺣﺎﻧﯿﺖ و ﻣﺮاﺟﻊ
ﻣﺬﻫﺒﯽ ﺷﯿﻌﻪ را ﻧﯿﺰ درﻫﻢ ﮐﻮﺑﯿﺪ ،ﺑﻬﺎﺋﯿﺎن اﯾﺮان ﺑﻪ اوﻟﯿﻦ ﻗﺮﺑﺎﻧﯿﺎن ﺳﺘﻢ ﺟﺪﯾﺪ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪﻧﺪ .ﺳﺮﮐﻮب ﺑﻬﺎﺋﯿﺎن را ﺷﺎﯾﺪ ﺑﺘﻮان
ذﯾﻞ ﻋﻨﻮان ﮐﻠﯽ ﺳﺮﮐﻮب دﮔﺮاﻧﺪﯾﺸﺎن ﻣﺬﻫﺒﯽ ﻗﺮار داد ،اﻣﺎ واﻗﻌﯿﺖ آن اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ را ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎ ارﺟﺎع ﺑﻪ ﭼﻨﯿﻦ
ﻋﻨﻮاﻧﯽ ﻧﻤﯽﺗﻮان ﻓﻬﻤﯿﺪ .ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﺑﻬﺎﺋﯿﺎن در اﯾﺮان ،ﻫﻤﻮاره ﭼﯿﺰی ﻓﺮاﺗﺮ از ﻧﺘﯿﺠﻪی ﻣﻌﻤﻮل ﻧﺎﺑﺮدﺑﺎریﻫﺎی ﻣﺬﻫﺐ
ﺣﺎ ﮐﻢ ﺑﻮده اﺳﺖ .ا ﮔﺮﭼﻪ دﯾﮕﺮ اﻗﻠﯿﺖﻫﺎی دﯾﻨﯽ ،ﻫﻤﭽﻮن ﻣﺴﯿﺤﯿﺎن ،ﯾﻬﻮدﯾﺎن و زرﺗﺸﺘﯿﺎن ﻧﯿﺰ ﺑﺎ ﺗﺒﻌﯿﺾ و ﻧﺎﺑﺮاﺑﺮی
ﻣﻮاﺟﻪ ﺷﺪهاﻧﺪ ،اﻣﺎ آﻧﭽﻪ ﺑﺮ ﺑﻬﺎﺋﯿﺎن رﻓﺖ ﭼﯿﺰی ﺑﺴﯿﺎر ﻫﻮﻟﻨﺎ کﺗﺮ ﺑﻮد .روﯾﺎروﯾﯽ دﺳﺘﮕﺎه روﺣﺎﻧﯿﺖ ﺑﺎ ﺑﻬﺎﺋﯿﺖ ،ﻫﻤﻮاره
ﻓﺮاﺗﺮ از روﯾﺎروﯾﯽ آن ﺑﺎ دﯾﮕﺮ اﺷﮑﺎل دﮔﺮاﻧﺪﯾﺸﯽ ﻣﺬﻫﺒﯽ ﺑﻮد و ﺑﺎ ﻗﺒﻀﻪی ﻗﺪرت ﺗﻮﺳﻂ آﻧﺎن ،اﯾﻦ روﯾﺎروﯾﯽ ﺑﻪ ﺳﺮﮐﻮﺑﯽ
ﺧﻮﻧﯿﻦ ﻣﻨﺠﺮ ﺷﺪ.
ﺑﺮ اﺳﺎس ﯾﮏ آﻣﺎر ﻧﯿﻤﻪرﺳﻤﯽ ﺗﺎ ﺳﺎل  ۱۳۸۴ﺣﺪود  ۲۲۱ﺗﻦ از ﺑﻬﺎﺋﯿﺎن ﺑﻪ ﺷﯿﻮهﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﮐﺸﺘﻪ

ﺷﺪه اﻧﺪ۱.

ﺗﺄﺳﻒآور آﻧﮑﻪ ﺑﺨﺸﯽ از اﯾﻦ ﻓﺎﺟﻌﻪ ﺑﺎ ﻫﻤﮑﺎری و ﻫﻤﺮاﻫﯽ ا ﮐﺜﺮﯾﺖ ﺟﺎﻣﻌﻪی اﯾﺮان ﺑﻪ وﺟﻮد آﻣﺪ .ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ ﭘﯿﺮوزی
اﻧﻘﻼب اﯾﺮان ،ﺳﺮﮐﻮب ﺧﻮﻧﯿﻦ ﺑﻬﺎﺋﯿﺎن اﺑﻌﺎدی ﻫﻮﻟﻨﺎ ک ﯾﺎﻓﺘﻪ ﺑﻮد» :ﻣﺤﻤﺪ ﺣﺴﯿﻦ ﻣﻌﺼﻮﻣﻰ و ﻫﻤﺴﺮش ﺷﮑﺮ ﻧﺴﺎء را
در ﻣﺰرﻋﮥ ﻧﻮک ﺑﺎ ﻧﻔﺖ آﻏﺸﺘﻨﺪ ،آن دو را زﻧﺪه آﺗﺶ زدﻧﺪ و ﺑﺎ ﺳﻨﮕﺪﻟﻰ ﺳﻮﺧﺘﻦ آن دو ﻣﻮﺟﻮد ﺑﯿﮕﻨﺎه را ﻧﻈﺎره ﮐﺮدﻧﺪ.
دﺧﺘﺮان ﺑﻬﺎﺋﻰ را دزدﯾﺪه ﺑﻪ زور ﺑﻪ ازدواج ﻣﺮدان ﻣﺴﻠﻤﺎن درآوردﻧﺪ و ﺑﺎ ﺗﻬﺪﯾﺪ و آزار ،اﯾﺸﺎن را وادار ﺑﻪ ﻣﺴﻠﻤﺎن ﺷﺪن
ﻧﻤﻮدﻧﺪ .ﻗﺒﺮﺳﺘﺎنﻫﺎى ﺑﻬﺎﺋﯿﺎن را وﯾﺮان ﮐﺮدﻧﺪ و اﺟﺴﺎدى ﮐﻪ ﺗﺎزه دﻓﻦ ﺷﺪه ﺑﻮد ﺑﯿﺮون ﮐﺸﯿﺪﻧﺪ و ﺑﺎ ﺷﺎدى و ﭘﺎﯾﮑﻮﺑﻰ
روى اﻧﺒﻮه زﺑﺎﻟﻪ ﺳﻮزاﻧﺪﻧﺪ «.و »در ﺑﺮﺧﻰ ﻧﻘﺎط ﺑﻬﺎﺋﯿﺎن را اﻓﺴﺎر زدﻧﺪ ،ﺑﻪ ﻃﻮﯾﻠﻪ ﺑﺮدﻧﺪ و ﺟﻠﻮیﺷﺎن ﮐﺎه و ﻋﻠﻒ ﺑﺮاى
ﺗﻐﺬﯾﻪ ر ﯾﺨﺘﻨﺪ .ﻫﺪف ﻫﻤﮥ اﯾﻦ ﮐﺎرﻫﺎ ،ﺗﺸﻮﯾﻖ اﯾﺸﺎن ﺑﻪ ﺗﺒﺮoى از آﺋﯿﻦ ﺧﻮد و آوردﻧﺸﺎن ﺑﻪ اﺳﻼم

ﺑﻮد۲«.

ﻫﺮﭼﻨﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻓﺮاﯾﻨﺪ وﺣﺸﯿﺎﻧﻪ ،ﺑﺪون ﭘﺸﺘﻮاﻧﻪی ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺣﻘﯿﻘﯽ و ﺑﺪون ﺣﻤﺎﯾﺖ ﺟﺎﻣﻌﻪی ا ﮐﺜﺮﯾﺖ ﻣﻤﮑﻦ ﻧﺒﻮد ،اﻣﺎ
ﻧﺒﺎﯾﺪ ﻓﺮاﻣﻮش ﮐﺮد ﮐﻪ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺣﻘﻮﻗﯽ ﺑﺮآﻣﺪه از ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺟﺪﯾﺪ ﻧﯿﺰ اﺳﺘﻘﺮار اﺳﺘﺒﺪاد ﻧﻮ را آﺳﺎنﺗﺮ ﻣﯽ ﮐﺮد .ﺑﻪﺟﺰ
 ۱ﻓﺮﯾﺪون وﻫﻤﻦ ،ﺻﺪ و ﺷﺼﺖ ﺳﺎل ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ آﯾﯿﻦ ﺑﻬﺎﺋﯽ ،ص۴۷۸-۴۶۸

 ٢ﻫﻤﺎن ،ص۴۱۰

دوﮔﺎﻧﮕﯽ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ،ﮐﻪ از ﯾﮏ ﻃﺮف ﻣﺸﺮوﻋﯿﺖ ﺣﮑﻮﻣﺖ را ﺑﻪ ﻣﺮدم واﮔﺬار ﮐﺮد و از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ﺑﺎ
رﺳﻤﯿﺖ دادن ﺑﻪ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻓﻘﯿﻬﺎن ﻗﺪرت ﻣﺮدم را ﺑﯽاﺛﺮ ﻧﻤﻮد ،ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﺑﺤﺮان در ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺟﺪﯾﺪ را ﺑﺎﯾﺪ رﺳﻤﯽ
ﮐﺮدن ﯾﮏ دﯾﻦ و زﺑﺎن ﺧﺎص داﻧﺴﺖ .در اﯾﻨﺠﺎ ،ﺗﻌﯿﯿﻦ دﯾﻦ رﺳﻤﯽ ،راه اvﻋﻤﺎل ﺳﺘﻢ wﺳﺎﺧﺘﺎری را ﻣﯽﮔﺸﻮد و زﻣﯿﻨﻪای
ﺣﻘﻮﻗﯽ در ﺑﺮﻗﺮاری ﺗﺒﻌﯿﺾ ﻣﯽﺷﺪ .ﺑﺮای ﺑﻬﺎﺋﯿﺎن ،ﺗﻌﯿﯿﻦ دﯾﻦ رﺳﻤﯽ و ﻧﺎدﯾﺪه ﮔﺮﻓﺘﻦ آنﻫﺎ در ﻗﺎﻧﻮن ،در واﻗﻊ ﺳﺮآﻏﺎز
دورهای ﺟﺪﯾﺪ از ﺳﺘﻤﮕﺮی ﺑﻮد.
در ﻫﻤﺎن ﻣﺎهﻫﺎی اول ﭘﯿﺮوزی اﻧﻘﻼب اﯾﺮان ﮐﻪ ﻣﻮج ﺣﻤﻠﻪ ﺑﻪ ﺑﻬﺎﺋﯿﺎن ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻪ ﺑﻮد ،ﺟﺎﻣﻌﻪی ﺑﻬﺎﺋﯿﺎن اﯾﺮان ﻧﺎﻣﻪای
ﺧﻄﺎب ﺑﻪ دوﻟﺖ ﻣﻮﻗﺖ ﻧﻮﺷﺘﻪ و ﺧﻮاﺳﺘﺎر ﮔﻨﺠﺎﻧﺪن دﯾﻦ ﺑﻬﺎﺋﯿﺖ در ﮐﻨﺎر دﯾﮕﺮ ادﯾﺎن ﺷﻨﺎﺧﺘﻪﺷﺪه در ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ
ﺷﺪﻧﺪ .در ﺑﺨﺸﯽ از اﯾﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﮐﻪ ﺳﻮم ﺗﯿﺮﻣﺎه ﺳﺎل  ۱۳۵۸ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪ ،ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﭘﯿﺶﻧﻮﯾﺲ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ و اﺻﻞ ۱۴
در آن ،آﻣﺪه ﺑﻮد» :ﺟﺎﻣﻌﮥ ﺑﻬﺎﺋﯽ رﺟﺎء واﺛﻖ دارد ﮐﻪ اﯾﻦ اﻗﻠﯿﺖ ﻣﺴﺎوی و ﻣﻌﺎدل ﺳﺎﯾﺮ اﻗﻠﯿﺘﻬﺎی ﻣﺬﻫﺒﯽ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﻮد«.
و اﯾﻨﮑﻪ» :ﯾﺎ ﮐﻠﻤﻪ ﺑﻬﺎﺋﯿﺎن ﺑﺮ اﺳﺎﻣﯽ ﻣﺰﺑﻮر اﺿﺎﻓﻪ ﺷﻮد و ﯾﺎ ﺑﺎﻟﻤﺮه ﺑﺎ ﺣﺬف ﮐﻠﯿﻪ اﺳﺎﻣﯽ ﺗﻤﺎم اﻗﻠﯿzﺘﻬﺎ را در اﻧﺠﺎم ﻣﺮاﺳﻢ
و در اﺣﻮال ﺷﺨﺼﯿﻪ و ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت دﯾﻨﯽ ﺧﻮد آزاد ﺳﺎزﻧﺪ«.
ﺟﺎﻣﻌﻪی ﺑﻬﺎﺋﯿﺎن اﯾﺮان در ﻧﺎﻣﻪای دﯾﮕﺮ ﮐﻪ ﺧﻄﺎب ﺑﻪ »ﻫﻤﻮﻃﻨﺎن ﮔﺮاﻣﯽ« ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪ ،ﺿﻤﻦ ﻣﺮوری ﺑﺮ ﺳﺎﺑﻘﻪی دﯾﻦ
ﺑﻬﺎﺋﯿﺖ آورده ﺑﻮد» :ﻫﺮ وﻗﺖ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﺗﺤ oﻮﻻت ﺳﯿﺎﺳﯽ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﻮﺟﻮد آﻣﺪه ،ﺗﻮﻃﺌﻪای ﺑﺮ ﻋﻠﯿﻪ اﯾﻦ اﻗﻠﯿzﺖ
دﯾﻨﯽ ﺗﺮﺗﯿﺐ داده ﺷﺪه و ﺣﻘﻮق ﻣﺴ ّﻠﻢ اﯾﺸﺎن ﺑﻨﺤﻮی ﺗﻀﯿﯿﻊ ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ «.آﻧﺎن ﺳﭙﺲ ﺑﻪ ﺣﻮادث ﭘﺲ از اﻧﻘﻼب
اﺷﺎره ﮐﺮده و ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ» :در ﺑﺪو ﻃﻠﻮع ﺣﮑﻮﻣﺖ اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان اﺑﺘﺪا ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن اﯾﻦ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺮاﺗﺐ اﻃﺎﻋﺖ و
اﻧﻘﯿﺎد ﺧﻮد را ﺑﺎﺳﺘﺤﻀﺎر ﻣﺮاﺟﻊ اﻣﻮر رﺳﺎﻧﯿﺪﻧﺪ و ﺑﺘﺪر ﯾﺞ ﻗﻮﻻ• و ﻋﻤﻼ €وﻓﺎداری و ﺧﺪﻣﺘﮕﺬاری ﺧﻮد را اﺛﺒﺎت ﻧﻤﻮد
وﻟﯽ ﻣﻊاﻻﺳﻒ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﯾﺪ ﮐﻪ روز ﺑﺮوز ﺣﻠﻘﮥ ﻣﺤﺎﺻﺮه ﺗﻨﮕﺘﺮ و ﻓﺸﺎر ﺑﺮ اﯾﻦ ﺟﺎﻣﻌﮥ ﻣﻈﻠﻮم دﻗﯿﻘﻪ ﺑﺪﻗﯿﻘﻪ ﺷﺪﯾﺪﺗﺮ
ﺷﺪ«.
در اﯾﻦ ﻣﺘﻦ ،ﺳﭙﺲ ﺑﻪ ﻣﻮاردی از ﺣﻤﻠﻪ ﺑﻪ ﺷﻬﺮوﻧﺪان ﺑﻬﺎﺋﯽ ،ﺑﺮﮐﻨﺎری آﻧﻬﺎ از ﺷﻐﻞﻫﺎی دوﻟﺘﯽ ،ﺿﺮب و ﺷﺘﻢ و ﺗﺨﺮﯾﺐ
اﻣﻮاﻟﺸﺎن ،اﺧﺮاج از ﺧﺎﻧﻪﻫﺎ و اﻣﻼ ک ﻣﻮروﺛﯽ ،ﻣﺤﺮوﻣﯿﺖ از ﺗﺤﺼﯿﻞ ،و ﻣﺤﺎ ﮐﻤﻪ و زﻧﺪانﺷﺎن اﺷﺎره ﺷﺪه و آﻣﺪه ﺑﻮد:
»ﻫﻤﻮﻃﻨﺎن ﻋﺰﯾﺰ آﯾﺎ ﺳﺰاوار اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ اﻗﻠﯿﺖ ﻣﻄﯿﻊ و ﻣﻈﻠﻮم ﻫﺮ روز ﻇﻠﻤﯽ ﺟﺪﯾﺪ وارد ﮔﺮدد؟ ] [...درﺳﺖ اﺳﺖ
ﮐﻪ در ﺗﺪوﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺟﺪﯾﺪ ﻣﻤﻠﮑﺖ ﻫﯿﭽﮕﻮﻧﻪ ﺣ ّﻘﯽ ﺑﻪ اﻗﻠ zﯿﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﻤﻮﺟﺐ اﺳﻨﺎد و آﻣﺎر ﻣﻮﺟﻮد از ﻟﺤﺎظ ﺗﻌﺪاد
ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ اﻗﻠ zﯿﺖ در اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﻣﺤﺴﻮﺑﻨﺪ ،داده ﻧﺸﻮد؟« در ﭘﺎﯾﺎن اﯾﻦ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻧﯿﺰ ﺑﺎ ذﮐﺮ آﯾﻪای از ﻗﺮآن ﺧﻮاﺳﺘﺎر رﻓﻊ ﻣﻈﺎﻟﻢ
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﯾﻦ ﮔﺮوه ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ.
اﯾﻦ دو ﻧﺎﻣﻪی ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﮐﻪ ﻫﻢ ﺧﻄﺎب ﺑﻪ ﻣﺮدم و ﻫﻢ ﺧﻄﺎب ﺑﻪ دوﻟﺖ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪ ،ﺑﻪﺻﻮرﺗﯽ ﻧﻤﺎدﯾﻦ ﻫﻤﺪﺳﺘﯽ ﻣﺮدم و
ﺣﮑﻮﻣﺖ در ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﺗﺎرﯾﮏ آﯾﻨﺪه را ﺗﺮﺳﯿﻢ ﻣﯽﮐﺮد .ﮔﻮﯾﺎ در ﻓﺎﺟﻌﻪای ﮐﻪ ﻣﯽرﺳﯿﺪ ،ﻫﻤﮕﺎن ﻫﻤﺮاه ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ.
ﺧﻮاﺳﺘﻪی ﺑﻬﺎﺋﯿﺎن ﺑﺮای آوردن ﻧﺎم اﯾﻦ اﻗﻠﯿﺖ دﯾﻨﯽ در ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ،ﯾﮏﺑﺎر ﻫﻢ در ﺟﺮﯾﺎن ﻣﺬا ﮐﺮات ﻣﺠﻠﺲ† ﺑﺮرﺳﯽ
ﻧﻬﺎﯾﯽ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ و ﺗﻮﺳﻂ ﯾﮑﯽ از ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن اﯾﻦ ﻣﺠﻠﺲ ،از ﻗﻮل ﺑﻬﺎﺋﯿﺎن ﺳﯿﺴﺘﺎن و ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎن ﺑﯿﺎن ﺷﺪ .در ﻣﺘﻦ

ﭘﯿﺶﻧﻮﯾﺲ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ،اﺻﻞ  ۱۳و  ۱۴ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻮع دﯾﻦ رﺳﻤﯽ و اﻗﻠﯿﺖﻫﺎی دﯾﻨﯽ† ﺷﻨﺎﺧﺘﻪﺷﺪه اﺧﺘﺼﺎص داﺷﺖ .در
اﺻﻞ ﭼﻬﺎردﻫﻢ wاﯾﻦ ﭘﯿﺶﻧﻮﯾﺲ آﻣﺪه ﺑﻮد» :زرﺗﺸﺘﯿﺎن ،ﯾﻬﻮدﯾﺎن و ﻣﺴﯿﺤﯿﺎن در اﯾﺮان اﻗﻠﯿﺘﻬﺎی رﺳﻤﯽ دﯾﻨﯽ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ
ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ و در اﻧﺠﺎم ﻣﺮاﺳﻢ دﯾﻨﯽ ﺧﻮد آزاداﻧﺪ و در اﺣﻮال ﺷﺨﺼﯿﻪ و ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت دﯾﻨﯽ ﺑﺮ ﻃﺒﻖ آﺋﯿﻦ ﺧﻮد ﻋﻤﻞ
ﻣﯽﻛﻨﻨﺪ «۳.اﯾﻦ اﺻﻞ در ﺟﺮﯾﺎن ﻣﺬا ﮐﺮات ﻣﺠﻠﺲ ﺑﺮرﺳﯽ ﻧﻬﺎﯾﯽ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﮐﺮد و ﺑﻪ ﺷﮑﻞ اﺻﻞ  ۱۳ﺗﺼﻮﯾﺐ
ﺷﺪ» :اﯾﺮاﻧﯿﺎن زرﺗﺸﺘﯽ ،ﮐﻠﯿﻤﯽ و ﻣﺴﯿﺤﯽ ﺗﻨﻬﺎ اﻗﻠﯿﺘﻬﺎی دﯾﻨﯽ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ در ﺣﺪود ﻗﺎﻧﻮن در اﻧﺠﺎم ﻣﺮاﺳﻢ
دﯾﻨﯽ ﺧﻮد آزادﻧﺪ و در اﺣﻮال ﺷﺨﺼﯿﻪ و ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت دﯾﻨﯽ ﺑﺮ ﻃﺒﻖ آﯾﯿﻦ ﺧﻮد ﻋﻤﻞ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ«.
در زﻣﺎن ﺗﺼﻮﯾﺐ اﯾﻦ اﺻﻞ ،ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﻣﺠﻠﺲ ﭘﯿﺶ از ﻋﺒﺎرت »اﻗﻠﯿﺘﻬﺎی دﯾﻨﯽ« ﮐﻠﻤﻪ »ﺗﻨﻬﺎ« را اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ ﺗﺎ
ﺗﺮدﯾﺪی ﻧﻤﺎﻧﺪ ﮐﻪ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺟﺪﯾﺪ در ﺑﺮاﺑﺮ ادﯾﺎﻧﯽ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﻧﯿﺎﻣﺪه اﺳﺖ ،ﺗﺴﺎﻣﺤﯽ ﻧﺨﻮاﻫﺪ داﺷﺖ .ﺣﺘﯽ آﯾﺖاﻟˆﻪ
ﻣﺤﻤﺪ ﯾﺰدی در زﻣﺎن ﻣﺬا ﮐﺮات ﺑﺮ اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ ﮐﻪ ﮐﻠﻤﻪی »ﺗﻨﻬﺎ« در اﯾﻦ اﺻﻞ ذ ﮐﺮ ﺷﻮد ،ﭘﺎﻓﺸﺎری ﻣﯽ ﮐﺮد ٤.ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در
ﻃﻮل ﻣﺬا ﮐﺮات ،ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی ﮐﻪ ﺑﺮای ﺣﺬف اﯾﻦ ﮐﻠﻤﻪ ﻃﺮح ﺷﺪ ﻧﯿﺰ رأی ﻧﯿﺎورد ٥.در آن زﻣﺎن ﻫﻤﻪ ﻣﯽداﻧﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ
ﺣﺴﺎﺳﯿﺖﻫﺎ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺑﻬﺎﺋﯿﺎن اﺳﺖ.
اﯾﻦ اﺻﻞ در روزﻫﺎی  ۲۴و  ۲۵ﺷﻬﺮﯾﻮر ﺳﺎل  ۱۳۵۸ﺑﻪ ﺑﺤﺚ ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺷﺪ و در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺑﺪون ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺣﻘﻮق دﯾﮕﺮ
اﻗﻠﯿﺖﻫﺎی دﯾﻨﯽ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﺷﺪ .در ﺟﺮﯾﺎن ﺑﺤﺚ ،ﻧﻤﺎﯾﻨﺪهی زرﺗﺸﺘﯿﺎن و ارﻣﻨﯿﺎن و ﮐﻠﯿﻤﯿﺎن ﺳﺨﻨﺎﻧﯽ ﮔﻔﺘﻨﺪ و ﺧﻮاﺳﺘﺎر
رﺳﻤﯿﺖ ﯾﺎﻓﺘﻦ ادﯾﺎن ﺧﻮد ﺑﻮدﻧﺪ .ﮐﻠﻤﻪی »رﺳﻤﯽ« ﻣﻮرد ﻗﺒﻮل واﻗﻊ ﻧﺸﺪ و ﺑﻪ ﺟﺎی آن »ﺷﻨﺎﺧﺘﻪﺷﺪه« ﺗﺼﻮﯾﺐ ﮔﺮدﯾﺪ.
ﭼﻨﺪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه از ﺟﻤﻠﻪ اﺑﻮاﻟﺤﺴﻦ ﺑﻨﯽﺻﺪر ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺻﺎﺑﺌﯿﻦ ﻧﯿﺰ در ﮐﻨﺎر اﻗﻠﯿﺖﻫﺎی دﯾﻨﯽ دﯾﮕﺮ اﺿﺎﻓﻪ ﺷﻮﻧﺪ.
ﺣﻤﯿﺪاﻟˆﻪ ﻣﯿﺮﻣﺮاد زﻫﯽ ،ﻧﻤﺎﯾﻨﺪهی ﺳﯿﺴﺘﺎن و ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎن ﻧﯿﺰ اﺷﺎرهای ﺑﻪ ﺑﻬﺎﺋﯿﺎن ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ» :ﯾﮏ ﻋﺪه از ﺑﻬﺎﺋﯿﻬﺎی
ﺳﯿﺴﺘﺎن و ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎن ﺑﻪ ﻣﻦ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﺮدهاﻧﺪ و ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ ﺑﻪ اﺳﺘﻨﺎد ﻻ اﮐﺮاه ﻓﯽاﻟﺪﯾﻦ و اﻋﻼﻣﯿﻪ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ ،ﺗﮑﻠﯿﻒ ﻣﺎ
ﺑﻌﻨﻮان ﯾﮏ اﻗﻠﯿﺖ دﯾﻨﯽ ﭼﻪ ﻣﯽﺷﻮد٦؟« و اﻟﺒﺘﻪ در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ او ﻫﯿﭻ ﮐﺲ ﺳﺨﻨﯽ ﻧﮕﻔﺖ.
ﭘﺲ از آن ،آﯾﺖاﻟˆﻪ ﻧﺎﺻﺮ ﻣﮑﺎرمﺷﯿﺮازی ﮐﻪ ﺑﻪ ﺑﻬﺎﻧﻪی ﺗﻮﺿﯿﺢ درﺑﺎرهی اﻗﻠﯿﺖ ﺻﺎﺑﺌﯿﻦ ﭘﺸﺖ ﺗﺮﯾﺒﻮن ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮد،
ﺑﯽآﻧﮑﻪ ﻧﺎﻣﯽ از ﺑﻬﺎﺋﯿﺎن ﺑﯿﺎورد ،ﮐﻨﺎﯾﻪای ﻫﻢ ﺑﻪ آﻧﺎن زد .او ﮔﻔﺖ» :ﺑﺎز ﻣﺎ ﯾﮏ اﺻﻠﯽ در اﺻﻮل آﯾﻨﺪه ﺑﺮای ﮔﺮوهﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ
در اﯾﺮان ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﭼﻪ ﻣﺬﻫﺒﯽ و ﭼﻪ ﻏﯿﺮﻣﺬﻫﺒﯽ ﮐﻪ ﺑﻌﻨﻮان ﯾﮏ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺳﺎﻟﻢ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،اﻟﺒﺘﻪ ﻣﺬﻫﺐ ﮐﻪ ﻋﺮض
ﻣﯽﮐﻨﻢ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ واﻗﻌﯽ ﻣﺬﻫﺐ اﺳﺖ ﻧﻪ ﮔﺮوهﻫﺎﺋﯽ ﮐﻪ ﻧﺎم ﻣﺬﻫﺐ دارﻧﺪ و ﻣﺬﻫﺐ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ و ﺑﻪ ﺟﻤﻌﯿﺖﻫﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ
ﺷﺒﯿﻪﺗﺮﻧﺪ ﺗﺎ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﻣﺬﻫﺒﯽ .وﻗﺘﯽ ﮔﺮوﻫﯽ ﻏﯿﺮﻣﺬﻫﺒﯽ ﺑﻮدﻧﺪ و ﺣﺘﯽ ﻋﻘﯿﺪه ﺑﻪ ﺧﺪا ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ ﻣﺜﻼ €ﺗﻌﺪاد آﻧﻬﺎ دو درﺻﺪ
ﺑﻮد ﮐﻪ اﻋﺘﻘﺎدی دارﻧﺪ اﻣﺎ ﺗﺨﺮﯾﺒﯽ ﻫﻢ ﻧﻤﯽﮐﻨﻨﺪ ﺑﻪ اﺻﻮل ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ وﻓﺎدار ﻫﺴﺘﻨﺪ و رژ ﯾﻢ را ﻫﻢ اﻧﮑﺎر ﻧﻤﯽﮐﻨﻨﺪ
و در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ ﻣﺎ ﻋﻘﯿﺪه ﺑﻪ ﺧﺪا ﭘﯿﺪا ﻧﮑﺮدهاﯾﻢ ﯾﺎ ﮔﺮوهﻫﺎی ﻣﺬﻫﺒﯽ ﻏﯿﺮ از ﮔﺮوهﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻋﺮض ﺷﺪ ﯾﺎ
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ﻫﻤﺎن ،ص۴۷۳
ﻫﻤﺎن ،ص۴۹۶

ﻫﻤﺎن ،ص۴۹۲

ﮔﺮوهﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻏﯿﺮﻣﺬﻫﺒﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﯾﮏ اﺻﻞ در ﺣﻘﻮق ﻣﻠﺖ ﺑﯿﺎن ﺷﻮد ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ اﯾﻨﻬﺎ ﻫﻢ ﺣﻘﻮﻗﺸﺎن از ﻧﻈﺮ اﻧﺴﺎﻧﯽ و
اﺳﻼﻣﯽ ﺗﺤﺖ ﺿﻮاﺑﻄﯽ ﮐﻪ ﺑﯿﺎن ﻣﯽ ﺷﻮد اﺣﺘﺮام ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ«.
ﯽ ﺟﺪﯾﺪ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﯿﺪ ﺑﺮای
در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺳﺮﮐﻮب ﺑﻬﺎﺋﯿﺎن آﻏﺎز ﺷﺪه ﺑﻮد ،اﺻﻠﯽ ﻧﯿﺰ در ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳ †
ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﺑﻬﺎﺋﯿﺎن ﺗﺪوﯾﻦ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺣﻘﯿﻘﺖ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺟﺪﯾﺪ ﺑﺎ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺣﻘﻮﻗﯽ آن ﺑﻪ ﻫﻢ ﻧﺰدﯾﮏ
ﺷﺪﻧﺪ.

ﭘﯿﺸﯿﻨﻪ ی دﺷﻤﻨﯽ ﺑﺎ ﺑﻬﺎﺋﯿﺎن
آﯾﺖاﻟˆﻪ ﺧﻤﯿﻨﯽ و ﻣﺘﺤﺪان او ﮐﻪ ﺣﮑﻮﻣﺖ را در اﺧﺘﯿﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺳﺎﺑﻘﻪای ﻃﻮﻻﻧﯽ در دﺷﻤﻨﯽ ﺑﺎ ﺑﻬﺎﺋﯿﺎن داﺷﺘﻨﺪ و
آﺷﮑﺎر ﺑﻮد ﮐﻪ ﭘﺲ از ﻗﺒﻀﻪی ﻗﺪرت ﻧﯿﺰ اﯾﻦ ﺷﯿﻮه را اداﻣﻪ ﺧﻮاﻫﻨﺪ داد .ﺑﻪﺟﺰ آﯾﺖاﻟˆﻪ ﺧﻤﯿﻨﯽ ﮐﻪ در ﺗﻤﺎم ﺳﺎلﻫﺎی
ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺧﻮد ،ﺑﻬﺎﺋﯿﺎن را ﺑﻪﻋﻨﻮان ﯾﮑﯽ از دﺷﻤﻨﺎن اﺻﻠﯽ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﯽﮐﺮد ،ﺷﺎ ﮔﺮدان او ﻧﯿﺰ ﮐﻪ ﺑﻌﺪﻫﺎ در ادارهی ﺣﮑﻮﻣﺖ
ﺟﺪﯾﺪ ﻧﻘﺶﻫﺎی اﺻﻠﯽ را ﺑﺮ ﻋﻬﺪه ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ،ﺳﺎﺑﻘﻪی ﺿﺪﯾﺖ ﺑﺎ ﺑﻬﺎﺋﯿﺎن را ﻧﯿﺰ در ﮐﺎرﻧﺎﻣﻪ ﺧﻮد داﺷﺘﻨﺪ.
ﻣﻬﺪوی ﮐﻨﯽ در ﺧﺎﻃﺮات ﺧﻮد از ﺷﺮﮐﺖ در ﻣﺮاﺳﻢ ﺗﺨﺮﯾﺐ ﺣﻈﯿﺮةاﻟﻘﺪس ،ﻣﺮﮐﺰ دﯾﻨﯽ ﺑﻬﺎﺋﯿﺎن ،ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ ۷.او
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ درﺑﺎرهی روﯾﮑﺮد آﯾﺖاﻟˆﻪ ﺧﻤﯿﻨﯽ ﺑﻪ ﻣﺴﺌﻠﻪی ﺑﻬﺎﺋﯿﺎن ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :اﻧﺠﻤﻦ ﺣﺠﺘﯿﻪ در اﯾﻦ ﻓﮑﺮ ﺑﻮد – ﺑﺎ ﻓﺮض
ﺣﺴﻦ ﻧﯿﺖ -ﺗﺒﻠﯿﻎ ﮐﻨﻨﺪ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪر ﯾﺰی ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﮐﺴﯽ ﺑﻬﺎﺋﯽ ﻧﺸﻮد .ﯾﮏ ﺟﻮاﻧﯽ ا ﮔﺮ در دام اﻓﺘﺎد ،ﺑﺮﮔﺮدد ﺑﯿﺎﯾﺪ ،وﻟﯽ
ﺑﻬﺎﺋﯽﻫﺎ از ﺑﺎﻻ اﻗﺪام ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ و ﺗﻤﺎم ﻣﺮاﮐﺰ ﺣﺴﺎس ﻣﻤﻠﮑﺖ را ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ ،ﭼﻪ ﻣﺮاﮐﺰ ﺳﯿﺎﺳﯽ را و ﭼﻪ ﻣﺮاﮐﺰ اﻗﺘﺼﺎدی
را و ﻫﻤﯿﻦﻃﻮر روز ﺑﻪ روز در ﺗﻤﺎم ﻣﺮاﮐﺰ و اﻋﻤﺎق اﯾﻦ ﮐﺸﻮر در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺧﺎرﺟﯽﻫﺎ و آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽﻫﺎ ﻧﻔﻮذ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ .دل
اﯾﻦﻫﺎ ﺧﻮش ﺑﻮد ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺜﻼ €ﯾﮏ ﺟﻮان را از ﺟﻠﺴﻪی ﺑﻬﺎﺋﯽﻫﺎ ﺑﯿﺮون آورﻧﺪ .اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﮐﺎر ﺑﺪی ﻧﺒﻮد اﻣﺎ اﻣﺎم
ﻣﯽﮔﻔﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺮوﻧﺪ آن ﮐﺴﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺟﺮﯾﺎﻧﺎت را ﺗﺄﯾﯿﺪ ﻣﯽﮐﻨﺪ آن ر ﯾﺸﻪ را و آن اﺳﺎس را ﻗﻄﻊ ﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ دﯾﮕﺮ ﺑﻪ اﯾﻦ
ﮐﺎرﻫﺎی ﺟﺰﺋﯽ و ﻣﻘﻄﻌﯽ ﻧﯿﺎز ﻧﺒﺎﺷﺪ «۸.ﻋﺒﺪاﻟﮑﺮﯾﻢ ﻣﻮﺳﻮیاردﺑﯿﻠﯽ ،ﯾﮑﯽ دﯾﮕﺮ از ﻧﺰدﯾﮑﺎن آﯾﺖاﻟˆﻪ ﺧﻤﯿﻨﯽ ﮐﻪ ﺑﻌﺪﻫﺎ
رﺋﯿﺲ دﯾﻮان ﻋﺎﻟﯽ ﮐﺸﻮر ﺷﺪ ،ﭘﯿﺶ از ﭘﯿﺮوزی اﻧﻘﻼب اﯾﺮان از ﺟﻤﻠﻪ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ در ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﺑﻬﺎﺋﯿﺎن ﻣﺸﺎرﮐﺖ
داﺷﺖ و در اﯾﻦ ﺑﺎره ﮐﺘﺎﺑﯽ ﻫﻢ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﺮده ﺑﻮد .ﻫﺎﺷﻤﯽ رﻓﺴﻨﺠﺎﻧﯽ ﻧﯿﺰ در ﯾﮏ ﮔﻔﺖوﮔﻮ اﻋﻼم ﮐﺮده اﺳﺖ ﮐﻪ در دوران
ﺟﻮاﻧﯽاش ﻣﺮدم روﺳﺘﺎﯾﺸﺎن را ﻫﺪاﯾﺖ ﮐﺮد ﺗﺎ در روﺳﺘﺎی ﻣﺠﺎور ،ﻣﺮﮐﺰ ﻣﺬﻫﺒﯽ ﺑﻬﺎﺋﯿﺎن را ﺗﺨﺮﯾﺐ ﮐﻨﻨﺪ.
ﻣﯿﺎن روﺣﺎﻧﯿﻮن ﺣﺎ ﮐﻢ در اﯾﺮان در دﺷﻤﻨﯽ ﺑﺎ ﺑﻬﺎﺋﯿﺎن ﺗﻔﺎوﺗﯽ ﻧﻤﯽﺗﻮان دﯾﺪ .آﯾﺖاﻟˆﻪ ﻣﻮﺳﻮی ﺑﺠﻨﻮردی از روﺣﺎﻧﯿﻮن
واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺟﻨﺎح اﺻﻼحﻃﻠﺐ در اﯾﺮان ،ﭼﻨﺪ ﺳﺎل ﭘﯿﺶ در ﯾﮏ ﮔﻔﺖوﮔﻮ ﺻﺮﯾﺤﺎً اﻋﻼم ﮐﺮد ﮐﻪ ﺑﻬﺎﺋﯿﺎن از ﺣﻘﻮق
ﺷﻬﺮوﻧﺪی ﺑﺮﺧﻮردار ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ .او ﺗﺄ ﮐﯿﺪ داﺷﺖ» :ﻫﯿﭻوﻗﺖ ﻣﺎ ﻧﻤﯽﮔﻮﯾﯿﻢ ﺑﻬﺎﺋﯽ ﺣﻖ ﺗﺤﺼﯿﻞ آزاد دارد ،اﺻﻼ €ﺣﻘﻮق
ﺷﻬﺮوﻧﺪی ﻧﺪارد .ﻣﺴﯿﺤﯿﺎن ،ﯾﻬﻮدﯾﺎن و زرﺗﺸﺘﯿﺎن از ﺣﻖ ﺷﻬﺮوﻧﺪی ﺑﺮﺧﻮردارﻧﺪ .در ﻣﺠﻠﺲ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه دارﻧﺪ ،ز ﯾﺮا ادﯾﺎن
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اﺑﺮاﻫﯿﻤﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﻣﺎ ﺑﺎ آﻧﻬﺎ ﺗﻌﺎﻣﻞ دارﯾﻢ و ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن آﻧﻬﺎ ﺑﺎ ﻣﺎ دوﺳﺖ ﻫﺴﺘﻨﺪ «.اﯾﻦ ﺳﺨﻨﺎن ﻣﺸﺎﺑﻪ اﻇﻬﺎرات آﯾﺖاﻟˆﻪ
ﻣﺼﺒﺎح ﯾﺰدی ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺎرﻫﺎ ﺣﻖ ﺷﻬﺮوﻧﺪی ﺑﻬﺎﺋﯿﺎن را ﺗﮑﺬﯾﺐ ﮐﺮده اﺳﺖ .ﻣﺼﺒﺎح ﯾﺰدی از ﺟﻤﻠﻪ در اﺳﻔﻨﺪ ﻣﺎه ﺳﺎل
 ۱۳۹۲ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮد» :ﻫﻤﻮاره اﺻﻞ ،اﺳﻼم اﺳﺖ و ﺣﻘﻮق ﺑﺸ ِﺮ ﻏﺮﺑﯽ و ﺣﻘﻮق ﺷﻬﺮوﻧﺪی ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی ﺑﺮاﺑﺮی ﻣﺴﻠﻤﺎن و
ﺑﻬﺎﺋﯽ ،رﺑﻄﯽ ﺑﻪ اﺳﻼم ﻧﺪارد ،ﭼﺮا ﻛﻪ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ و ﺣﻘﻮق ﺷﻬﺮوﻧﺪی ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎﯾﯽ ﻛﻪ در ﻏﺮب ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺷﺪه ﺑﺎ روح اﺳﻼم
و ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ و ﺣﺮﮐﺖ اﻣﺎم)ره( ،ﻛﺎﻣﻼ €ﻣﺨﺎﻟﻒ اﺳﺖ «.در ﮐﻨﺎر اﯾﻦ ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎ ،ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺳﺎﺑﻘﻪی دﺷﻤﻨﯽ آﯾﺖاﻟˆﻪ
ﺧﻤﯿﻨﯽ ﺑﺎ ﺑﻬﺎﺋﯿﺎن ،ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﺗﮑﻮﯾﻦ ﺳﺎﺧﺘﺎ ِر ﺳﺮﮐﻮب در ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺟﺪﯾﺪ را آﺷﮑﺎرﺗﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد.

آﯾﺖ اﻟ5ﻪ ﺧﻤﯿﻨﯽ و ﺑﻬﺎﺋﯿﺎن
آﯾﺖاﻟˆﻪ ﺧﻤﯿﻨﯽ از ﻫﻤﺎن اﺑﺘﺪا ﮐﻪ در ﺻﺤﻨﻪی ﺳﯿﺎﺳﺖ اﯾﺮان ﻇﻬﻮر ﮐﺮد ،ﺣﺪاﻗﻞ در دو ﻣﻮﺿﻮع wداﺧﻠﯽ اﺑﺮاز ﻧﮕﺮاﻧﯽ
ﻣﯽﮐﺮد :ﻣﺴﺌﻠﻪی زﻧﺎن و ﻣﺴﺌﻠﻪی ﺑﻬﺎﺋﯿﺎن .ا ﮔﺮ ﭼﻪ او و ﻫﻤﺮاﻫﺎن ﻓﮑﺮیاش ،ﻋﻠﺖ ﻧﮕﺮاﻧﯽﻫﺎی ﺧﻮد را ﺑﺎ آوﯾﺨﺘﻦ ﺑﻪ
ﻧﻈﺮﯾﻪی ﺗﻮﻃﺌﻪی ﺧﺎرﺟﯽ ﺗﻮﺿﯿﺢ ﻣﯽدادﻧﺪ ،اﻣﺎ در واﻗﻊ ﻧﮕﺮاﻧﯽ آﻧﻬﺎ ،ﻫﻤﺎن ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﻌﺪ از ﻣﺸﺮوﻃﻪ ﻧﯿﺰ در ﻣﯿﺎن
روﺣﺎﻧﯿﻮن وﺟﻮد داﺷﺖ :ﺗﺮس از ﺗﻀﻌﯿﻒ ﺷﺮﯾﻌﺖ و ﺧﻄﺮ ﭘﺎﯾﺎن ﻧﻔﻮذ روﺣﺎﻧﯿﺖ.
آﯾﺖاﻟˆﻪ ﺧﻤﯿﻨﯽ ،زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻻﯾﺤﻪی اﻧﺠﻤﻦﻫﺎی اﯾﺎﻟﺘﯽ و وﻻﯾﺘﯽ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﻣﯽﮐﺮد ﺑﻪ ﻫﺮ دو ﻣﺴﺌﻠﻪ ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﺑﻮد .او در
ﺗﻠﮕﺮاف ﻣﺸﻬﻮرش ﺧﻄﺎب ﺑﻪ ﺷﺎه ﮐﻪ در ﻣﻬﺮﻣﺎه ﺳﺎل  ۱۳۴۱ﻧﻮﺷﺖ ،از اﻋﻄﺎی ﺣﻖ رأی ﺑﻪ زﻧﺎن اﺑﺮاز ﻧﮕﺮاﻧﯽ ﮐﺮد و
ﻧﻮﺷﺖ» :دوﻟﺖ در اﻧﺠﻤﻨﻬﺎی اﯾﺎﻟﺘﯽ و وﻻﯾﺘﯽ" ،اﺳﻼم" را در رأیدﻫﻨﺪﮔﺎن و ﻣﻨﺘﺨﺒﯿﻦ ﺷﺮط ﻧﮑﺮده؛ و ﺑﻪ زﻧﻬﺎ ﺣﻖ رأی
داده اﺳﺖ .و اﯾﻦ اﻣﺮ ﻣﻮﺟﺐ ﻧﮕﺮاﻧﯽ ﻋﻠﻤﺎی اﻋﻼم و ﺳﺎﯾﺮ ﻃﺒﻘﺎت ﻣﺴﻠﻤﯿﻦ اﺳﺖ «۹.او ﭼﻨﺪ ﻫﻔﺘﻪ ﺑﻌﺪ و در آذرﻣﺎه ﺳﺎل
 ۱۳۴۱در ﺟﻤﻊ ﮔﺮوﻫﯽ از ﺑﺎزارﯾﺎن ﮔﻔﺖ» :دوﻟﺖ ،ﺧﻮب اﺳﺖ وﻇﯿﻔﻪ ﺧﻮد را ﺑﺪاﻧﺪ؛ ﻣﺎ را زﯾﺮ دﺳﺖ ﯾﮏ ﻣﺸﺖ
ﮐﻠﯿﻤﯽ ﮐﻪ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺑﻬﺎﺋﯽ درآوردهاﻧﺪ ،ﭘﺎﯾﻤﺎل ﻧﻨﻤﺎﯾﺪ .ﻣﺎ ﺑﻪ ﻫﻤﺎن ﻧﺤﻮ ﮐﻪ در روزﻧﺎﻣﻪﻫﺎ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻻﯾﺤﻪ را
ﻧﻮﺷﺘﻨﺪ ،ﻣﯽﺧﻮاﻫﯿﻢ ﻟﻐﻮ آن را ﻫﻢ درج ﮐﻨﻨﺪ «۱۰.و ﺳﭙﺲ در ﯾﮏ ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ ﻋﻤﻮﻣﯽ اﻋﻼم ﮐﺮد» :اﯾﻨﻬﺎ ﻣﯽﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ ﺑﺎ
ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻻﯾﺤﻪ اﻧﺠﻤﻨﻬﺎی اﯾﺎﻟﺘﯽ و وﻻﯾﺘﯽ و اﻟﻐﺎی ﺷﺮط اﺳﻼم از رأی دﻫﻨﺪه و اﻧﺘﺨﺎب ﺷﻮﻧﺪه ،ﻣﻘﺪرات ﻣﺴﻠﻤﯿﻦ را
ﺑﻪ دﺳﺖ ﻏﯿﺮ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﻣﺎﻧﻨﺪ ﯾﻬﻮدیﻫﺎی ﺑﻬﺎﺋﯽ ﺑﺴﭙﺎرﻧﺪ .ا ﮔﺮ اﺳﺘﺎﻧﻬﺎی اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﺑﻪ دﺳﺖ ﻏﯿﺮ ﻣﺴﻠﻤﺎن ﺑﯿﻔﺘﺪ ﭼﻪ ﺑﺴﺎ
ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ از ﺣﻠﻘﻮم ﺧﺒﯿﺚ آﻧﺎن ﺻﺪاﯾﯽ ﻏﯿﺮ از ﻗﺮآن ﺷﻨﯿﺪه ﺷﻮد و آن روز اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﻄﺮﻫﺎی ﺑﺰرﮔﯽ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻣﯽﺷﻮد؛
ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ اﺳﻼم و ﻗﺮآن ﺣﻔﻆ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ ﺗﻤﺎم ﺣﯿﺜﯿﺎت ﺷﻤﺎ ﺧﻮاﻫﺪ رﻓﺖ .اﻗﺘﺼﺎدﯾﺎت ،ﺑﺎزار ،ذﺧﺎﯾﺮ ﻣﻤﻠﮑﺖ،
ﻫﻤﻪ و ﻫﻤﻪ ﺧﻮاﻫﺪ رﻓﺖ «.آﯾﺖاﻟˆﻪ ﺧﻤﯿﻨﯽ اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮد» :ﻣﺮدم را ﻣﺘﻮﺟﻪ ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ دوﻟﺖ ﺑﮕﻮﯾﻨﺪ :ﻣﺎ ﺣﺎﺿﺮ ﻧﯿﺴﺘﯿﻢ
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اﺳﺘﺎﻧﻬﺎی اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﺗﺤﺖ ﺗﺼﺮف ﺑﻬﺎﺋﯽﻧﻤﺎﻫﺎی ﯾﻬﻮد در آﯾﺪ .آ ﮔﺎه ﺑﺎﺷﯿﺪ ﺧﻄﺮ ﺑﺰرگ و ﺗﮑﻠﯿﻒ ﻣﻬﻢ اﺳﺖ .ﻗﺮآن و
دﯾﺎﻧﺖ اﺳﻼم ﺑﺮ ﻣﺮدم ﺣﻘﻬﺎ دارد .ادا ﮐﺮدن اﯾﻦ ﺣﻖ ﻣﺸﮑﻞ اﺳﺖ«۱۱.
او ﭼﻨﺪ روز ﺑﻌﺪ ،در ﻣﺘﻦ ﯾﮏ اﺳﺘﻔﺘﺎ ﮐﻪ ﻇﺎﻫﺮاً در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﺳﺨﻨﺎن اﺳﺪاﻟˆﻪ ﻋﻠﻢ ،ﻧﺨﺴﺖ وزﯾﺮ وﻗﺖ ﺗﻬﯿﻪ ﺷﺪ ،ﺑﺎر دﯾﮕﺮ
ﻫﻢ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺣﻖ رأی زﻧﺎن اﻋﺘﺮاض ﮐﺮد و ﻫﻢ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻗﺴﻢﻧﺎﻣﻪ ﺑﻪ ﮐﺘﺎب آﺳﻤﺎﻧﯽ را ﺗﻮﻃﺌﻪ داﻧﺴﺖ و ﻧﻮﺷﺖ» :اﯾﻨﺠﺎﻧﺐ،
ﺣﺴﺐ وﻇﯿﻔﻪ ﺷﺮﻋﯿﻪ ،ﺑﻪ ﻣﻠﺖ اﯾﺮان و ﻣﺴﻠﻤﯿﻦ ﺟﻬﺎن اﻋﻼم ﺧﻄﺮ ﻣﯽﮐﻨﻢ .ﻗﺮآن ﮐﺮﯾﻢ و اﺳﻼم در ﻣﻌﺮض ﺧﻄﺮ اﺳﺖ.
اﺳﺘﻘﻼل ﻣﻤﻠﮑﺖ و اﻗﺘﺼﺎد آن در ﻣﻌﺮض ﻗﺒﻀﻪ ﺻﻬﯿﻮﻧﯿﺴﺘﻬﺎﺳﺖ ،ﮐﻪ در اﯾﺮان ﺑﻪ ﺣﺰب ﺑﻬﺎﺋﯽ ﻇﺎﻫﺮ ﺷﺪﻧﺪ .و ﻣﺪﺗﯽ
ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﮔﺬﺷﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ اﯾﻦ ﺳﮑﻮت ﻣﺮﮔﺒﺎر ﻣﺴﻠﻤﯿﻦ ،ﺗﻤﺎم اﻗﺘﺼﺎد اﯾﻦ ﻣﻤﻠﮑﺖ را ﺑﺎ ﺗﺄﯾﯿﺪ ﻋﻤﺎل ﺧﻮد ﻗﺒﻀﻪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و
ﻣﻠﺖ ﻣﺴﻠﻤﺎن را از ﻫﺴﺘﯽ در ﺗﻤﺎم ﺷﺌﻮن ﺳﺎﻗﻂ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ«۱۲.
در ﺳﻨﺪی دﯾﮕﺮ ﮐﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺳﺎل  ۱۳۴۱اﺳﺖ ،آﯾﺖاﻟˆﻪ ﺧﻤﯿﻨﯽ ﺧﻄﺎب ﺑﻪ ﯾﮑﯽ از روﺣﺎﻧﯿﻮن ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﺪ» :ﭼﯿﺰی ﮐﻪ
ﻣﻮﺟﺐ ﻧﮕﺮاﻧﯽ ﺷﺪﯾﺪ اﺳﺖ ﻣﻄﺎﻟﺒﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در دوﻟﺖ ﺣﺎﺿﺮ در ﺷﺮف ﺗﮑﻮﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ اﻫﻢ zآﻧﻬﺎ ﻗﻀﯿﻪ ﺗﺴﺎوی ﺣﻘﻮق
زﻧﺎن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺟﺰء ﻣﺮام ﺣﺰﺑﯽ رﺋﯿﺲ دوﻟﺖ اﺳﺖ و ﺳﺮﻟﻮﺣﻪ آن ﺑﺮای آزﻣﺎﯾﺶ اﻓﮑﺎر ﻋﻤﻮﻣﯽ و ﺧﺼﻮص روﺣﺎﻧﯿﯿﻦ
راﺟﻊ ﺑﻪ ﺣﻖ رأی دادن زﻧﻬﺎ در اﻧﺠﻤﻨﻬﺎی اﯾﺎﻟﺘﯽ و وﻻﯾﺘﯽ ﮐﻪ در روزﻧﺎﻣﻪﻫﺎ اﻧﺘﺸﺎر دادﻧﺪ و ﻧﯿﺰ در ﻻﯾﺤﻪ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت
اﻧﺠﻤﻨﻬﺎی ﻣﺬﮐﻮر در ﻣﻨﺘﺨﺐ و ﻣﻨﺘﺨَﺐ ﺷﺮط اﺳﻼم ﻧﺸﺪه و اﯾﻦ ﻧﯿﺰ اﻋﻼم ﺧﻄﺮی اﺳﺖ ﺑﺮای اﺳﻼم .ﭼﻮن ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ
ﻣﻘﺮرات ﻣﻤﻠﮑﺖ را ﺑﻪ دﺳﺖ ﺑﻌﻀﯽ از ﻓﺮ¡ق ﺿﺎﻟﻪ ﺑﺪﻫﻨﺪ ،ﻣﺜﻞ ﺑﻬﺎﺋﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﺎج و ﺗﺨﺖ ﺷﯿﻌﻪ ﻣﺨﺎﻟﻒ ﻫﺴﺘﻨﺪ؛ ﻟﻬﺬا ﺑﻪ
ﻣﺠﺮد اﻧﺘﺸﺎر اﯾﻦ اﻣﺮ در ﻗﻢ و ﺗﻬﺮان دﺳﺖ ﺑﻪ اﻗﺪام زده ﺷﺪ و از ﻗﻢ ﺗﻠﮕﺮاﻓﺎﺗﯽ از ﻋﻠﻤﺎ ﺑﻪ اﻋﻠﯿﺤﻀﺮت ﺷﺪ ﮐﻪ از اﯾﻦ اﻣﺮ
ﺧﻼف ﺷﺮع و ﻣﺼﻠﺤﺖ ﮐﺸﻮر ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﮐﻨﻨﺪ و ﺑﻪ ﺣﻀﺮت آﯾﺖاﻟˆﻪ ﺑﻬﺒﻬﺎﻧﯽ ﺗﻠﮕﺮاﻓﺎﺗﯽ ﺷﺪ ﮐﻪ از اﻋﻠﯿﺤﻀﺮت ﻫﻤﯿﻦ
ﻣﻄﻠﺐ را ﺑﺨﻮاﻫﻨﺪ .از ﻋﻠﻤﺎی اﻋﻼم ﮐﺮﻣﺎﻧﺸﺎه ﻧﯿﺰ اﻧﺘﻈﺎر اﻗﺪام ﻣﯽرود«۱۳.
ﺗﺄ ﮐﯿﺪ ﻣﮑﺮر ﺧﻤﯿﻨﯽ ﺑﺮ ﻧﻔﻮذ ﺑﻬﺎﺋﯿﺎن ،ﺗﺼﻮﯾﺮ واﻗﻌﯽ روﺣﺎﻧﯿﻮن از ﺻﺤﻨﻪی ﺳﯿﺎﺳﯽ در دﻫﻪی ﭼﻬﻞ را آﺷﮑﺎر ﻣﯽﮐﻨﺪ.
آﻧﻬﺎ ﮐﻪ رواﯾﺘﯽ ﻏﯿﺮواﻗﻌﯽ و ﻏﯿﺮﺗﺎرﯾﺨﯽ از ﺑﻬﺎﺋﯿﺎن ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ ،اﯾﻦ ﺗﻮﻫﻢ را داﺷﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻫﻤﻪ ﻣﻘﺪرات ﮐﺸﻮر در ﮐﻨﺘﺮل
ﺑﻬﺎﺋﯿﺎن ﻗﺮار دارد .ﻫﻤﯿﻦ ﮐﯿﻨﻪﻫﺎ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﻌﺪﻫﺎ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﻓﺎﺟﻌﻪی ﺑﺰرگ ﺷﺪ .اﯾﻦ ﺗﻮﻫﻢ ،ﻫﻤﺎن ﻧﮕﺮاﻧﯽای ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﻌﺪ از
اﻧﻘﻼب ﻣﺸﺮوﻃﻪ ﻫﯿﭻﮔﺎه از ذﻫﻦ روﺣﺎﻧﯿﻮن ﭘﺎ ک ﻧﺸﺪ .ﻫﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ ﮐﻪ ﺷﯿﺦ ﻓﻀﻞاﻟˆﻪ ﻧﻮری ﻣﺸﺮوﻃﻪﺧﻮاﻫﺎن را ﺑﺎﺑﯽ ﻧﺎﻣﯿﺪ
و اﻧﻘﻼب ﻣﺸﺮوﻃﻪ را ﺗﻮﻃﺌﻪی ﺑﺎﺑﯿﺎن ﻣﯽﺧﻮاﻧﺪ و ﻧﮕﺮان از دﺳﺖ رﻓﺘﻦ ﺷﺮﯾﻌﺖ ﺑﻮد ،آﯾﺖاﻟˆﻪ ﺧﻤﯿﻨﯽ ﻧﯿﺰ از اﺑﺘﺪا ﺑﻪ
ﺟﻨﮓ ﺑﻬﺎﺋﯿﺎن رﻓﺖ و ﻫﻤﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺟﺪﯾﺪ را ﺗﻮﻃﺌﻪی آﻧﺎن داﻧﺴﺖ .ﺷﺎﯾﺪ ﺑﯽﺟﻬﺖ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﻌﺪﻫﺎ ﺑﻪ ﺳﺘﺎﯾﺶ از ﺷﯿﺦ
ﻓﻀﻞاﻟˆﻪ ﻧﻮری ﻧﯿﺰ ﭘﺮداﺧﺖ و ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺄﻣﻞ آﻧﮑﻪ در ﻧﺤﻮهی ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﺑﺎ ﻣﺴﺌﻠﻪی زﻧﺎن ﻧﯿﺰ ﺷﺒﺎﻫﺖ او و روﺣﺎﻧﯿﻮن
ﺿﺪّﻣﺸﺮوﻃﻪ ،ﮐﻢ ﻧﺒﻮد.
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دﺷﻤﻨﯽ آﯾﺖاﻟˆﻪ ﺧﻤﯿﻨﯽ ﺑﺎ ﺑﻬﺎﺋﯿﺎن در ﺳﺎلﻫﺎی ﺑﻌﺪ ﻧﯿﺰ اداﻣﻪ ﯾﺎﻓﺖ .ﺣﺪود ﯾﮏ ﺳﺎل ﭘﺲ از ﻣﺎﺟﺮای اﻧﺠﻤﻦﻫﺎی
اﯾﺎﻟﺘﯽ ،ﺧﻤﯿﻨﯽ در دﯾﺪار ﺑﺎ ﯾﮑﯽ از ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن دوﻟﺖ ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮد» :ﻣﺎ ﻣﻮﻗﻌﯽ ﮐﻪ ﯾﻘﯿﻦ ﭘﯿﺪا ﮐﺮدﯾﻢ ﮐﻪ ﻣﺤﺎﻓﻞ ﻻﻣﺬﻫﺐ
ﺑﻬﺎﺋﯽﻫﺎی ﯾﻬﻮدیاﻻﺻﻞ اﯾﺮان و اﻣﺮﯾﮑﺎ اراده دارﻧﺪ درﺧﻮاﺳﺖ ﺗﺴﺎوی ﺣﻘﻮق زن و ﻣﺮد را آﻟﺖ ﺗﺠﺎوز ﺑﻪ ﺣﺮﯾﻢ ﻣﺬﻫﺐ
رﺳﻤﯽ اﯾﻦ ﻣﻤﻠﮑﺖ ﻗﺮار دﻫﻨﺪ ،و دﯾﻦ اﺳﻼم را ﮐﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﺑﻘﺎی اﺳﺘﻘﻼل ﻇﺎﻫﺮی اﯾﻦ ﻣﻠﮏ و ﻣﻠﺖ اﺳﺖ ،ﺗﻀﻌﯿﻒ
ﮐﻨﻨﺪ؛ دوﺳﺘﺎﻧﻪ ﻧﺎﻣﻪﻫﺎﯾﯽ از ﺑﺮای اﯾﻦ دوﻟﺖ ﻧﻮﺷﺘﯿﻢ ﮐﻪ ﻣﻮاﻇﺐ ﺑﺎﺷﻨﺪ «۱٤.او در ﺳﯿﺰدﻫﻢ ﺧﺮداد ﺳﺎل  ۱۳۴۲و در ﯾﮏ
ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﺎز ﻫﻢ ﺑﻪ ﻣﺴﺌﻠﻪی ﺑﻬﺎﺋﯿﺎن ﭘﺮداﺧﺖ و ادﻋﺎ ﮐﺮد ﮐﻪ ﺷﺎه ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﺑﻬﺎﺋﯿﺎن ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .آﯾﺖاﻟˆﻪ
ﺧﻤﯿﻨﯽ ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮد» :آﻗﺎ ،ﯾﮏ ﺣﻘﺎﯾﻘﯽ در ﮐﺎر اﺳﺖ ،ﻣﻦ ﺑﺎز ﺳﺮم دارد درد ﻣﯽﮔﯿﺮد؛ ﯾﮏ ﺣﻘﺎﯾﻘﯽ در ﮐﺎر اﺳﺖ .ﺷﻤﺎ
آﻗﺎﯾﺎن در ﺗﻘﻮﯾﻢ دو ﺳﺎل ﭘﯿﺶ از اﯾﻦ ﯾﺎ ﺳﻪ ﺳﺎل ﭘﯿﺶ از اﯾﻦ ﺑﻬﺎﺋﯽﻫﺎ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﯿﺪ؛ در آﻧﺠﺎ ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﺪ :ﺗﺴﺎوی ﺣﻘﻮق
زن و ﻣﺮد ،رأی ﻋﺒﺪاﻟﺒﻬﺎء اﺳﺖ؛ آﻗﺎﯾﺎن از او ﺗﺒﻌﯿﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .آﻗﺎی ﺷﺎه ﻫﻢ ﻧﻔﻬﻤﯿﺪه ﻣﯽرود ﺑﺎﻻی آﻧﺠﺎ ،ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ:
ﺗﺴﺎوی ﺣﻘﻮق زن و ﻣﺮد .آﻗﺎ! اﯾﻦ را ﺑﻪ ﺗﻮ ﺗﺰرﯾﻖ ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﮕﻮﯾﻨﺪ ﺑﻬﺎﺋﯽ ﻫﺴﺘﯽ ،ﮐﻪ ﻣﻦ ﺑﮕﻮﯾﻢ ﮐﺎﻓﺮ اﺳﺖ؛ ﺑﯿﺮوﻧﺖ
ﮐﻨﻨﺪ .ﻧﮑﻦ اﯾﻨﻄﻮر؛ ﺑﺪﺑﺨﺖ! ﻧﮑﻦ اﯾﻨﻄﻮر .ﺗﻌﻠﯿﻢ اﺟﺒﺎری ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻧﻈﺎﻣﯽ ﮐﺮدن زن ،رأی ﻋﺒﺪاﻟﺒﻬﺎء اﺳﺖ .آﻗﺎ ﺗﻘﻮﯾﻤﺶ
ﻣﻮﺟﻮد اﺳﺖ ،ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ! ﺷﺎه ﻧﺪﯾﺪه اﯾﻦ را؟ ا ﮔﺮ ﻧﺪﯾﺪه ﻣﺆاﺧﺬه ﮐﻨﺪ از آﻧﻬﺎﯾﯽ ﮐﻪ دﯾﺪهاﻧﺪ و ﺑﻪ اﯾﻦ ﺑﯿﭽﺎره ﺗﺰرﯾﻖ ﮐﺮدهاﻧﺪ
اﯾﻨﻬﺎ را ﺑﮕﻮ «۱٥.ﭼﻨﺪی ﺑﻌﺪ آﯾﺖاﻟˆﻪ ﺧﻤﯿﻨﯽ دﺳﺘﮕﯿﺮ ﺷﺪ و داﺳﺘﺎن ﻃﻮﻻﻧﯽ ﺗﺒﻌﯿﺪش ﺑﻪ وﺟﻮد آﻣﺪ.
ﺧﻤﯿﻨﯽ در دوران ﺗﺒﻌﯿﺪ ﻧﯿﺰ از دﺷﻤﻨﯽ ﺑﺎ ﺑﻬﺎﺋﯿﺎن دﺳﺖ ﺑﺮ ﻧﺪاﺷﺖ .ﭼﻪ آن زﻣﺎن ﮐﻪ اﺟﺎزهی اﺳﺘﻔﺎده از وﺟﻮه دﯾﻨﯽ ﺑﺮای
ﺗﺒﻠﯿﻎ ﺿﺪﺑﻬﺎﺋﯿﺖ اﻧﺠﻤﻦ ﺣﺠﺘﯿﻪ را ﺻﺎدر ﮐﺮد ۱٦و ﭼﻪ ﺑﻌﺪﻫﺎ ﮐﻪ ﻇﺎﻫﺮاً ﺑﺎ اﻧﺠﻤﻦ ﺣﺠﺘﯿﻪ اﺧﺘﻼﻓﯽ ﭘﯿﺪا ﮐﺮد وﻟﯿﮑﻦ
ﻣﺨﺎﻟﻔﺘﺶ ﺑﺎ ﺑﻬﺎﺋﯿﺖ را اداﻣﻪ داد .آﯾﺖاﻟˆﻪ ﺧﻤﯿﻨﯽ در ﻧﻤﻮﻧﻪای دﯾﮕﺮ و در ﻣﺮداد ﺳﺎل  ۱۳۵۶در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻫﻨﻮز
ﻧﺸﺎﻧﻪﻫﺎی ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺑﺰرگ دﯾﺪه ﻧﻤﯽﺷﺪ در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﭘﺮﺳﺸﯽ ﮐﻪ ﮔﻮﯾﺎ ﻋﻠﯿﻪ ﻋﻠﯽ ﺷﺮﯾﻌﺘﯽ ﻃﺮح ﻣﯽﺷﺪ ،ﻧﻮﺷﺖ» :اﺳﻼم و
ﻣﺬﻫﺐ ﻣﻘﺪس ﺟﻌﻔﺮی ﺳﺪی اﺳﺖ در ﻣﻘﺎﺑﻞ اﺟﺎﻧﺐ و ﻋﻤﺎل دﺳﺖﻧﺸﺎﻧﺪه آﻧﻬﺎ  -ﭼﻪ راﺳﺘﯽ و ﭼﻪ ﭼﭙﯽ  -و روﺣﺎﻧﯿﺖ
ﮐﻪ ﺣﺎﻓﻆ آن اﺳﺖ ﺳﺪی اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ وﺟﻮد آن ،اﺟﺎﻧﺐ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﻧﺤﻮی ﮐﻪ دﻟﺨﻮاه آﻧﻬﺎﺳﺖ ،ﺑﺎ ﮐﺸﻮرﻫﺎی اﺳﻼﻣﯽ و
ص ﺑﺎ ﮐﺸﻮر اﯾﺮان رﻓﺘﺎر ﮐﻨﻨﺪ ،ﻟﻬﺬا ﻗﺮﻧﻬﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻧﯿﺮﻧﮕﻬﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺮای ﺷﮑﺴﺘﻦ اﯾﻦ ﺳﺪ ﻧﻘﺸﻪ ﻣﯽﮐﺸﻨﺪ:
ﺧﺼﻮ ¥
ﮔﺎﻫﯽ از راه ﻣﺴﻠﻂ ﮐﺮدن ﻋﻤﺎل ﺧﺒﯿﺚ ﺧﻮد ﺑﺮ ﮐﺸﻮرﻫﺎی اﺳﻼﻣﯽ ،و ﮔﺎﻫﯽ از راه اﯾﺠﺎد ﻣﺬاﻫﺐ ﺑﺎﻃﻠﻪ و ﺗﺮوﯾﺞ ﺑﺎﺑﯿﺖ و
ﺑﻬﺎﺋﯿﺖ و وﻫﺎﺑﯿﺖ ،و ﮔﺎﻫﯽ از ﻃﺮﯾﻖ اﺣﺰاب اﻧﺤﺮاﻓﯽ «.او اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮده ﺑﻮد» :ﻣﻦ ﺻﺮﯾﺤﺎً اﻋﻼم ﻣﯽﮐﻨﻢ ﮐﻪ از اﯾﻦ
دﺳﺘﺠﺎت ﺧﺎﺋﻦ ،ﭼﻪ ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ و ﭼﻪ ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﺖ و ﭼﻪ ﻣﻨﺤﺮﻓﯿﻦ از ﻣﺬﻫﺐ ﺗﺸﯿﻊ و از ﻣﮑﺘﺐ ﻣﻘﺪس اﻫﻞ ﺑﯿﺖ ﻋﺼﻤﺖ
 ﻋﻠﯿﻬﻢ اﻟﺼﻠﻮة و اﻟﺴﻼم  -ﺑﻪ ﻫﺮ اﺳﻤﯽ و رﺳﻤﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﺘﻨﻔﺮ و ﺑﯿﺰارم و آﻧﻬﺎ را ﺧﺎﺋﻦ ﺑﻪ ﻣﻤﻠﮑﺖ و اﺳﻼم و ﻣﺬﻫﺐﻣﯽداﻧﻢ«۱۷.

 ١٢ﻫﻤﺎن ،ﺟﻠﺪ ،۱ص۱۹۳
 ١٣ﻫﻤﺎن ،ﺟﻠﺪ ،۱ص۲۴۷
 ١۴ﻫﻤﺎن ،ﺟﻠﺪ ،۲ص۲۹۹

 ١۵ﻫﻤﺎن ،ﺟﻠﺪ ،۳ص۲۰۴

ﺑﺎ ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻦ ﻣﻮج اﻧﻘﻼب ،آﯾﺖاﻟˆﻪ ﺧﻤﯿﻨﯽ در ﮔﻔﺘﮕﻮﻫﺎ و ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﯽﮐﻮﺷﯿﺪ ﺗﺎ ﭼﻬﺮهای دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ از
ﺣﮑﻮﻣﺖ آﯾﻨﺪه ﺗﺮﺳﯿﻢ ﮐﻨﺪ اﻣﺎ ﺣﺘﯽ در ﭼﻨﯿﻦ ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﮐﺘﻤﺎن ﻧﻤﯽﮐﺮد ﮐﻪ در ﺣﮑﻮﻣﺖِ آﯾﻨﺪه ﺑﻬﺎﺋﯿﺎن ﺣﺘﯽ اﺟﺎزهی اَﻋﻤﺎل
ﻣﺬﻫﺒﯽ ﺧﻮد را ﻫﻢ ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ داﺷﺖ .او در ﭘﺎرﯾﺲ و در ﮔﻔﺖوﮔﻮ ﺑﺎ ﯾﮑﯽ از اﺳﺘﺎدان داﻧﺸﮕﺎه روﺗﮑﺮز اﻣﺮﯾﮑﺎ در ﭘﺎﺳﺦ
ﺑﻪ ﭘﺮﺳﺶ او ﮐﻪ »آﯾﺎ ﺑﺮای ﺑﻬﺎﺋﯽﻫﺎ در ﺣﮑﻮﻣﺖ آﯾﻨﺪه ،آزادﯾﻬﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﻣﺬﻫﺒﯽ وﺟﻮد دارد؟« ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮد» :آزادی
ﺑﺮای اﻓﺮادی ﮐﻪ ﻣﻀﺮ ﺑﻪ ﺣﺎل ﻣﻤﻠﮑﺖ ﻫﺴﺘﻨﺪ داده ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺷﺪ «.و ﺑﺎز در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺶ ﮐﻪ »آﯾﺎ آزادﯾﻬﺎﯾﯽ ﺑﺮای
ﻣﺮاﺳﻢ ﻣﺬﻫﺒﯽ آﻧﻬﺎ داده ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ؟« ﺻﺮﯾﺤﺎً اﻋﻼم ﮐﺮد:

»ﺧﯿﺮ۱۸«.

ﭘﺲ از ﻗﺒﻀﻪ ی ﻗﺪرت
ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﭘﺲ از ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺟﺪﯾﺪ ،ﺳﺮﮐﻮب ﺑﻬﺎﺋﯿﺎن ﻧﯿﺰ آﻏﺎز ﺷﺪ .ﺑﺮﺧﯽ ﺑﻬﺎﺋﯿﺎن ﺳﺮﺷﻨﺎس
ﻫﻤﭽﻮن دﮐﺘﺮ ﻋﻠﯿﻤﺮاد داوودی ،اﺳﺘﺎد ﺑﺮﺟﺴﺘﻪی ﻓﻠﺴﻔﻪ در داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان رﺑﻮده ﺷﺪﻧﺪ و ﺳﺮﻧﻮﺷﺘﺸﺎن ﻫﯿﭻﮔﺎه ﻣﺸﺨﺺ
ﻧﺸﺪ .در ﺑﺮﺧﯽ ﺷﻬﺮﻫﺎ و روﺳﺘﺎﻫﺎ ﺣﻤﻼت ﮔﺴﺘﺮدهای ﺑﻪ ﺑﻬﺎﺋﯿﺎن ﺷﺪ و اﻣﻮال آﻧﺎن ﻏﺎرت ﮔﺮدﯾﺪ و در ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻮارد
ﻣﻮﺟﺐ ﺟﺮح و ﻗﺘﻞ ﻧﯿﺰ ﺷﺪ .ﻣﺤﺎﻓﻞ ﺑﻬﺎﺋﯿﺎن در ﺷﻬﺮﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻨﺤﻞ ﺷﺪ و ﺑﺴﯿﺎری از اﻋﻀﺎی آن دﺳﺘﮕﯿﺮ و ﺳﭙﺲ
اﻋﺪام ﺷﺪﻧﺪ .در ﻣﺮدادﻣﺎه ﺳﺎل  ،۱۳۵۹اﻋﻀﺎی ﻣﺤﻔﻞ ﻣﺮﮐﺰی ﺑﻬﺎﺋﯿﺎن اﯾﺮان ﻧﯿﺰ رﺑﻮده و ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪﻧﺪ .در آذرﻣﺎه ﺳﺎل
 ۱۳۶۰اﻋﻀﺎی دوﻣﯿﻦ ﻣﺤﻔﻞ ﻣﺮﮐﺰی ﺑﻬﺎﺋﯿﺎن اﯾﺮان ﻧﯿﺰ دﺳﺘﮕﯿﺮ و اﻋﺪام ﺷﺪﻧﺪ.
ﺑﺮ اﺳﺎس ﮔﺰارﺷﯽ ﮐﻪ ﻣﺮﮐﺰ اﺳﻨﺎد ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ اﯾﺮان در دیﻣﺎه ﺳﺎل  ۱۳۸۸ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﺮد ،در ﺑﺴﯿﺎری از اﯾﻦ ﻓﺠﺎﯾﻊ ،اﻓﺮاد
دﺳﺘﮕﯿﺮ ﺷﺪه ﺷﮑﻨﺠﻪ ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ .اﯾﻦ ﻣﺮﮐﺰ در ﮔﺰارش ﺧﻮد ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﺪ» :ﻣﻌﺎﯾﻨﻪ و ﺑﺮرﺳﯽ ﺑﺪن  ۷ﺑﻬﺎﺋﯽ ﻛﻪ در ﻫﻤﺪان در
ﺗﺎرﯾﺦ  ۲۴ﺧﺮداد  ۱۳۶۰اﻋﺪام ﺷﺪﻧﺪ ﺑﻪ وﺿﻮح اvﻋﻤﺎل ﺷﻜﻨﺠﻪی ﺑﺪﻧﯽ را ﻧﺸﺎن داد .اﺳﺘﺨﻮانﻫﺎی آنﻫﺎ ﺷﻜﺴﺘﻪ ﺷﺪه
ﺑﻮدﻧﺪ ،آﺛﺎر ﺳﻮﺧﺘﮕﯽ ﺑﺮ روی ﺑﺪن آنﻫﺎ وﺟﻮد داﺷﺖ ،و ﭘﺎﻫﺎ و دﺳﺘﺎن آنﻫﺎ ﺑﺎ ﺳﺮﻧﯿﺰه ﺳﻮراخ ﺷﺪه ﺑﻮد .در ﺷﯿﺮاز،
ﺑﻬﺎﺋﯿﺎﻧﯽ ﻛﻪ در ﺑﺎزداﺷﺖ ﻧﯿﺮوﻫﺎی اﻣﻨﯿﺘﯽ رژﯾﻢ ﺑﻮدﻧﺪ ﻣﺘﺤﻤﻞ ﺑﺎزﺟﻮﯾﯽﻫﺎی ﻃﻮﻻﻧﯽ ﻣﺪت ،اﻋﺪام ﻛﺎذب ،و ﺷﻼق ﻣﻜﺮر
ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ .ﺷﻜﻨﺠﻪ ﻛﻪ ﺗﻮﺳﻂ دوﻟﺖ ﺗﺼﻮﯾﺐ و اﻋﻤﺎل ﻣﯽﺷﺪ در ﺗﻼش ﺑﺮای ﺑﻪ دﺳﺖ آوردن اﺳﺎﻣﯽ و آدرس ﺳﺎﯾﺮ
ﺑﻬﺎﺋﯿﺎن ،ﺑﻪ دﺳﺖ آوردن اﻗﺮارﻫﺎی دروﻏﯿﻦ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺑﻬﺎﺋﯿﺎن و ﺗﺮﻏﯿﺐ اﻋﻀﺎی ﺟﺎﻣﻌﻪی ﺑﻬﺎﺋﯽ ﺑﻪ ﺗﺒﺮی از
دﯾﺎﻧﺖ ﺧﻮد ﺻﻮرت ﻣﯽﮔﺮﻓﺖ «۱۹.اﯾﻦ وﺿﻌﯿﺖ در ﺳﺎلﻫﺎی ﺑﻌﺪ ﻧﯿﺰ اداﻣﻪ داﺷﺖ .از ﺟﻤﻠﻪ ﻫﻮﻟﻨﺎ کﺗﺮﯾﻦ ﺣﻮادث ،در
ﺧﺮداد ﺳﺎل  ۱۳۶۲اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺎد ﮐﻪ ﻃﯽ آن  ۲۲ﺑﻬﺎﺋﯽ در ﺷﯿﺮاز ﺑﻪ اﺗﻬﺎم ﺟﺎﺳﻮﺳﯽ اﻋﺪام ﺷﺪﻧﺪ .ده ﺗﻦ از اﯾﻦ اﻓﺮاد،
زﻧﺎن ﺑﻬﺎﺋﯽ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ در ﻣﯿﺎن آنﻫﺎ ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎﻧﯽ ﺑﯿﻦ  ۱۷ﺳﺎل و  ۱۸ﺳﺎل ﻧﯿﺰ وﺟﻮد

 ١۶ﻫﻤﺎن ،ﺟﻠﺪ ،۵ص۲۹۹

 ١٧ﺟﻨﺎﯾﺖ ﻋﻠﯿﻪ ﺑﺸﺮﯾﺖ :ﺣﻤﻠﻪ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﺑﻪ ﺑﻬﺎﺋﯿﺎن اﯾﺮان ،ص۱۱
 ١٨ﻓﺮﯾﺪون وﻫﻤﻦ ،ﺻﺪ و ﺷﺼﺖ ﺳﺎل ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ آﯾﯿﻦ ﺑﻬﺎﺋﯽ ،ص۴۵۶

داﺷﺖ۲۰.

در اﯾﻦ زﻣﺎن اﻋﺘﺮاضﻫﺎی ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﮔﺴﺘﺮدهای درﺑﺎرهی دﺳﺘﮕﯿﺮی و ﺳﺮﮐﻮب ﺑﻬﺎﺋﯽﻫﺎ ﺑﻪوﺟﻮد آﻣﺪه ﺑﻮد .آﯾﺖاﻟˆﻪ
ﺧﻤﯿﻨﯽ در وا ﮐﻨﺶ ﺑﻪ اﯾﻦ اﻋﺘﺮاﺿﺎت ﻃﯽ ﺳﺨﻨﺎﻧﯽ در ﺟﻤﻊ ﻣﺴﺌﻮﻻن ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ )از ﺟﻤﻠﻪ در ﺣﻀﻮر رﺋﯿﺲﺟﻤﻬﻮر،
ﻧﺨﺴﺖ وزﯾﺮ ،رﺋﯿﺲ دﯾﻮانﻋﺎﻟﯽ ﮐﺸﻮر و رﺋﯿﺲ ﻣﺠﻠﺲ( ﮔﻔﺖ» :ﻧﻤﯽداﻧﻢ ﮐﻪ در ﺑﻌﻀﯽ از رادﯾﻮﻫﺎ ﮐﻪ ﭘﺨﺶ ﮐﺮدﻧﺪ
ﺻﺤﺒﺖ رﺋﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮر اﻣﺮﯾﮑﺎ را ﻣﻼﺣﻈﻪ ﮐﺮدﯾﺪ ﮐﻪ اﯾﺸﺎن از ﻫﻤﻪ دﻧﯿﺎ اﺳﺘﻤﺪاد ﮐﺮدﻧﺪ ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ ،اﯾﻦ ﺑﻬﺎﺋﯽﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ
در اﯾﺮان ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﻣﻈﻠﻮﻣﻨﺪ و ﺟﺎﺳﻮس ﻫﻢ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ،و ﺑﻪ ﺟﺰ ﻣﺮاﺳﻢ ﻣﺬﻫﺒﯽ ﺑﻪ ﮐﺎر دﯾﮕﺮ اﺷﺘﻐﺎل ﻧﺪارﻧﺪ ،و اﯾﺮان ﺑﺮای
ﻫﻤﯿﻦ ﮐﻪ اﯾﻦﻫﺎ ﻣﺮاﺳﻢ ﻣﺬﻫﺒﯿﺸﺎن را ﺑﻪﺟﺎ ﻣﯽآورﻧﺪ  ۲۲ﻧﻔﺮﺷﺎن را ﻣﺤﮑﻮم ﺑﻪ ﻗﺘﻞ ﮐﺮدهاﻧﺪ ،اﯾﺸﺎن از ﻫﻤﻪ دﻧﯿﺎ اﺳﺘﻤﺪاد
ﮐﺮده ﮐﻪ اﯾﻦﻫﺎ ﮐﻪ ﺟﺎﺳﻮس ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ،اﯾﻦﻫﺎ ﯾﮏ ﻣﺮدﻣﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ دﺧﺎﻟﺖ در ﻫﯿﭻ ﮐﺎری ﻧﺪارﻧﺪ ،و روی اﻧﺴﺎندوﺳﺘﯽ
اﯾﺸﺎن اﯾﻦ ﻣﺴﺎﺋﻞ را ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ .ا ﮔﺮ اﯾﺸﺎن اﯾﻦ ﻣﺴﺎﺋﻞ را ﻧﻤﯽﮔﻔﺖ ،ﮔﺎﻫﯽ اذﻫﺎن ﺳﺎده اﺣﺘﻤﺎل ﻣﯽدادﻧﺪ ﮐﻪ ﺧﻮب اﯾﻦﻫﺎ
ﻫﻢ ﯾﮏ ﻣﺮدﻣﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ وﻟﻮ اﻋﺘﻘﺎداﺗﺸﺎن ﻓﺎﺳﺪ اﺳﺖ ﻟﮑﻦ ﻣﺸﻐﻮل ﮐﺎر ﺧﻮدﺷﺎن ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﻣﺸﻐﻮل ﻋﺒﺎداﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ
ﺧﻮدﺷﺎن ﻋﺒﺎدت اﺳﺖ ﻣﺜﻼ €ﻫﺴﺘﻨﺪ ،و ﺣﺎل آنﮐﻪ در آن ﻧﻈﺮ ﻫﻢ ﻧﺒﻮدﻧﺪ .ﻟﮑﻦ ﺑﻌﺪ از اﯾﻨﮑﻪ آﻗﺎی ر ﯾﮕﺎن ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ،
ﺷﻬﺎدت دادﻧﺪ ﺑﻪ اﯾﻦﮐﻪ اﯾﻦﻫﺎ ﺟﺰ ﻣﺮاﺳﻢ ﻣﺬﻫﺒﯽ ﭼﯿﺰی دﯾﮕﺮی ﻧﺪارﻧﺪ ،ﺑﺎز ﻫﻢ ﻣﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ ﺑﺎور ﮐﻨﯿﻢ؟« او اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮد:
»آﻗﺎی ر ﯾﮕﺎن ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺑﻬﺎﺋﯽﻫﺎ ،ﺑﯿﭽﺎرهﻫﺎ ﻣﺮدم آراﻣﯽ ،ﺳﺎ ﮐﺘﯽ ﻣﺸﻐﻮل ﻋﺒﺎدت ﺧﻮدﺷﺎن ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﺟﻬﺎت ﻣﺬﻫﺒﯽ
ﺧﻮدﺷﺎن را ﺑﺠﺎ ﻣﯽآورﻧﺪ و اﯾﺮان ﺑﺮای ﺧﺎﻃﺮ ﻫﻤﯿﻦ ﮐﻪ اﯾﻨﻬﺎ اﻋﺘﻘﺎدﺷﺎن ﻣﺨﺎﻟﻒ ﺑﺎ اﻋﺘﻘﺎد آﻧﻬﺎﺳﺖ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ .ا ﮔﺮ اﯾﻨﻬﺎ
ﺟﺎﺳﻮس ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ﺷﻤﺎ ﺻﺪاﯾﺘﺎن در ﻧﻤﯽآﻣﺪ«۲۱.
ﺳﺨﻨﺎن ﺷﮕﻔﺖآور آﯾﺖاﻟˆﻪ ﺧﻤﯿﻨﯽ در واﻗﻊ ﻣﻨﻄﻖ ﺣﺎ ﮐﻢ ﺑﺮ دوران ﺳﺮﮐﻮب را آﺷﮑﺎر ﻣﯽﮐﺮد .او ﻧﻪ ﭼﯿﺰی از دادرﺳﯽ
ﻋﺎدﻻﻧﻪ ﻣﯽﮔﻔﺖ و ﻧﻪ از ﻣﺪارک و ﺷﻮاﻫﺪ اﺗﻬﺎﻣﺎت ﺧﺒﺮی ﻣﯽداد .آﯾﺖاﻟˆﻪ ﺧﻤﯿﻨﯽ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎ ﺗﮑﯿﻪ ﺑﺮ ﯾﮏ ﺗﻮﻫﻢ
اﻓﺴﺎرﮔﺴﯿﺨﺘﻪ ،ﺟﺎن آدﻣﯿﺎن را ﺑﯽﻣﻘﺪار ﮐﺮده ﺑﻮد .او ﺣﺘﯽ ﻓﺮاﻣﻮش ﮐﺮد ﮐﻪ ﭼﻨﺪ ﺳﺎل ﭘﯿﺶ از آن ،ﻫﻤﺎن ﻧﻬﺎدﻫﺎی ﺣﻘﻮق
ﺑﺸﺮی ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ و ﻫﻤﺎن ﺳﯿﺎﺳﺖﻣﺪاران ،درﺑﺎرهی ﻧﻘﺾ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ ﺗﻮﺳﻂ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﭘﯿﺸﯿﻦ ﻧﯿﺰ اﻋﺘﺮاض ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ.
ﻫﺮﭼﻨﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻖ ﺳﺮﮐﻮب ﺗﻨﻬﺎ در ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﺎ ﺑﻬﺎﺋﯿﺎن ﻧﺒﻮد ﮐﻪ اﻋﻤﺎل ﻣﯽﺷﺪ اﻣﺎ ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﺎ آﻧﺎن ،ﺑﯽﺗﺮدﯾﺪ اوﻟﯿﻦ
ﻧﻘﻄﻪای اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺎﻫﯿﺖ واﻗﻌﯽ ﺣﮑﻮﻣﺖ را آﺷﮑﺎر ﮐﺮد و ﺟﺎﯾﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ در ﺑﺮاﺑﺮ آن ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻣﯽﺷﺪ .ﻣﺘﺄﺳﻔﺎﻧﻪ آﻏﺎز
ﺳﺮﮐﻮبﻫﺎ ،اﻋﺘﺮاض و ﻧﺎرﺿﺎﯾﺘﯽ ﮔﺮوهﻫﺎی دﯾﮕﺮ و ا ﮐﺜﺮﯾﺖ ﺟﺎﻣﻌﻪ را ﺑﺮﻧﯿﺎﻧﮕﯿﺨﺖ .ﺳﺮﮐﻮب ﺧﻮﻧﯿﻦ ﺑﻬﺎﺋﯿﺎن ﮐﻪ ﺑﺎ ﻗﺘﻞ و
ﺷﮑﻨﺠﻪ و ﺣﺒﺲ و ﺗﺒﻌﯿﺪ و ﻧﺎﺑﻮدی اﻣﻮال و ﺣﻘﻮق ﺷﻬﺮوﻧﺪی آﻧﺎن ﻫﻤﺮاه ﺷﺪ ،ﭼﻨﺎن اﺑﻌﺎد ﮔﺴﺘﺮدهای ﯾﺎﻓﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺟﻨﺎﯾﺘﯽ
ﺳﺎزﻣﺎن ﯾﺎﻓﺘﻪ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪ و ﺳﮑﻮت ا ﮐﺜﺮﯾﺖ ،زﻣﯿﻨﻪای ﺑﻮد ﺗﺎ ﺧﻮنر ﯾﺰی ﮔﺴﺘﺮش ﯾﺎﺑﺪ و دﺳﺘﮕﺎه ﺟﻮر ﺟﺪﯾﺪ ،ﻣﺴﺘﺤﮑﻢ
ﺷﻮد .دﺳﺘﮕﺎﻫﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺮور ﻫﻤﻪی دﮔﺮاﻧﺪﯾﺸﺎن را ﺑﻪ ز ﯾﺮ ﭼﺮخﻫﺎی ﻣﺎﺷﯿﻦ ﺳﺮﮐﻮب ﺑﺮد.
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