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  مقدمه

  
وشه ھايی از مشک�ت گjزم دانستم به  رويدن جوانان ايرانی به مسيحيتگبا توجه به موج  جديد 

مسيحيان ايران اشاره نمايم قوانين تبعيض آميز اس�می که در کشورھايی با رھبران بنياد گرا ھمچون 
ايران اعمال ميشود باعث رغبت بيش از پيش ايرانيان به مسيحيت شده است و آنھا که در طول تاريخ 

اينک خدايشان را در کليساھای خانگی و در �م می جستند، ھمواره خدا را از ديد اسچند ھزار سالشان 
قالب مسيحيت جستجو ميکنند جمھوری اس�می توسط مجامع حقوق بشری و نيز جامعه جھانی، تبعيض 

ی ھای مذھبی و نيز اعمال خشونت عليه آن بخش از دين باوران در کشور است که رھبران جمھور
ً اس�می اساس  . ه خود ميپندارندوجود آنان را خطری علي ا

ايرانيانی که به مسيحيت روی می آورند در  و) اھل حق(ديگر مذاھب افليت، مانند يارسانيان  بھائيان و
  . بشمار می روند" خطرات"زمره اين 

در مورد موج گرايش به مسيحيت، مقامات رژيم تاکنون باصط�ح ظرافت بيشتری بکار گرفته و مقابله 
عليه اين گروه از شھروندان ايرانی بکار ميگيرند، با احتياط و رعايت پنھان  دائم و بی تزلزلی را که

 .کاری به سرانجام ميرسانند
بدون شک محاسبات ديپلماتيک بين المللی و چه بسا حضور غير قابل انکار شھروندان ارمنی 

آنجا که  درسراسر کشور، که بخش دين باورشان ھمگی مسيحی مذھبند، مسئوjن را واداشته است تا
ممکن است مبارزه سرسختانه ای را که عليه موج تغيير دين و گرويدن به مسيحيت به اجرا گذاشته اند، 
از ديده ھا پنھان دارند و قربانيان خود را به روش ھای پيچيده تر و پنھان کارانه تری مورد تعرض و 

  .تھديد قرار دھند
ونت و آزار عليه نودينان مسيحی به اين دليل شدت در ايران برخی از روحانيون مخالف معتقدند که خش

 . بيشتری پيدا کرده است، که موج اس�م گريزی درميان جوانان کشور گسترش بيشتری يافته است
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گزارشگر ويژه ھمچنان نسبت به آزار واذيت سيستماتيک اعضای گروه ھای مذھبی به رسميت شناخته 
که نقض ميثاق نامه ھای بين المللی   ھل حقان و دراويشو ا نشده در ايران به خصوص جامعه بھائيان

 . است ھشدار می دھد
به ع�وه، مجوز دولت برای يک کمپين گسترده بدنام سازی که به منظور اعمال تبيعض و نفرت عليه 

ميثاق ازبين بردن ھمه نوع تبعيض  ۵است تعھدات ايران که در ماده  و ديگر مذاھب اقليت بھاييان
 . را نقض می کندنژادی است 

بھاييان که در دو  ، برای نمونه،نمونه از سخنرانی ھای تھمت آميزعليه ۴۴٠بر اساس يک گزارش، 
  . سال گذشته يا به نمايش درآمده يا منتشر شده است

منتشر کرده است جامعه بھاييان  ٢٠١١مارس  ٨در يکی از چنين مقاjتی که خبرگزاری رسا آن را در 
 . تخريب اس�م محکوم کرده استرا به ت�ش برای 

و دستگيری بيش از پنجاه نفر و اعدام چندين  دستگيری خودسرانه و بازداشت بھاييان برای باورھايشان
عليرغم نفر ازھم ميھنان آذربايجانی در اويچ تپه مياندواب، بخاطر اھل حق بودن و دفاع از آئين خود، 

 . سی ھمچنان ادامه داردنقض ميثاق نامه بين المللی حقوق مدنی و سيا
 :ادعا شده است که ،هدرگزارشی که به گزارشگر ويژه داده شد

تن ھم اکنون در زندان ھستند  ٩٧تا کنون دستگير شده اند که از آن تعداد  ٢٠٠۴بھايی از اگوست  ۴٧۴
تن  ٩۶ده اند؛ نفر بدون وثيقه آزاد ش ٢۶نفر به قيد وثيقه آزاد شده اند و در انتظار دادگاه ھستند؛  ١٩٩؛ 

دادگاھی شده و حکم دريافت کرده اند و تا زمان دادگاه تجديد نظر آزاد ھستند يا برای سپری کردن مدت 
نفر دادگاھی شده، حکم گرفته و ھمه مدت زندان خود را سپری  ٣۴حکم زندان خود احضار شده اند؛ 

بھايی  ۵ظر شکسته شده است؛ و حکم در دادگاه تجديد ن ١۴کرده اند و يا جريمه پرداخت کرده اند؛ 
بازداشت ديگر  ٣۵تعداد . حکم زندان خود را سپری کرده و درحال گذراندن دوران تبعيد داخلی ھستند

 .صورت گرفته است ٢٠١١اساس گزارش ھا بين اگوست و نوامبر بر
ق اجتماعی ھستند که در نقض ميثاق بين المللی حقو-بھاييان موضوع فشار طاقت فرسای اقتصادی

فرھنگی، اجتماعی و اقتصادی است؛ در برخی از موارد، آنھا از مالکيت ملک، کار و تحصيل محروم 
 . شده اند

در ماه ھای اخير، برای مثال، ده مغازه متعلق به بھاييان در دو شھر استان سمنان توسط مقامات 
 . مھروموم شده است

اره می شود، مسئله سرکوب دوونيم ميليون متأسفانه چيزی که در گزارش سازمان ملل بندرت به آن اش
 . ھستند) يارسانی(اھل حق 

با ت�ش يکی از مدافعان حقوق بشر و بويژه مدافع اين آئين اقليت، دکتر گلمراد مرادی مقيم آلمان، طی 
وقت ويژه سازمان ملل برای ايران، در گزارش مربوط  نامه ای به آقای کاپيتورن کانادائی گزارشگر

اختصاص داده ) يارسانيان و سرکوب فرھنگی آئينی آنان(به اھل حقان  84تا  82پاراگراف به ايران 
  .شده است

بر می گردد محروم کردن از تحصيل ١٩٩١به ع�وه، کپی ھای چندين سند دولتی که تاريخ آن به سال 
رای آنھا و ، برقراری دفتری برای مقابله با انتشارات بھاييان، نفی عدم پذيرش در مشاغل بانفوذب

يکی از دانشجويان بھايی دريک . تجارت را توصيه کرده و آنھا را برای بھاييان ممنوع کرده است
بھايی از پذيرش دانشگاه در ھمان سالی که او پذيرفته نشده پديرفته نشدند خبر  ٨٠٠مصاحبه از اينکه 

 . داد
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بھاييان برای تحصي�ت عالی بودند،  به ع�وه، چندين  بھايی که اخيرا دستگير شدند وابسته به موسسه
 .که دانشگاھی است طراحی شده برای تحصيل بھاييانی که از تحصيل محروم شده اند

که با زندگی دوگانه مراحل دانشگاه را ھم پشت سر ) يارسانيانی(در اينجا jيق ذکر است که اھل حقانی 
ژيم پی ببرند که فرد بر مرام اھل حق می گذارند و استخدام ھم می شوند، به محض اين که مأموران ر

خود باقی مانده است، ب�فاصله اخراج می شود و در ھيچ مؤسسه ديگری اگر ھم ) يارسانی بود(بودن 
 . مورد نياز مبرم باشد، استخدام نخواھد شد

 .ھستندما نمونه ھای زيادی را داريم که يا خلنه نشين شده اند و يا فراری ھستند و پناھنده ديگر کشورھا 
ھايی است که نظام جمھوری اس�می در  نظری ھای دينی و مذھبی در ادامه تنگ  برخورد با اقليت

تعريف خودی و غيرخودی برای آنھا . ھای مختلف سياسی، فرھنگی و دينی در پيش گرفته است زمينه
تر  تر و تنگ آيند تنگ شود و دايره کسانی که غيرخودی به شمار می به تدريج محدودتر از گذشته می

  . شود می
ھای دينی را  ای از تضييع حقوق اقليت ھای دينی، سالھای زيادی بھاييان سھم عمده در زمينه اقليت

  . داشتند
صوفيان و حتی شيعيانی که به قرائت متفاوتی از اس�م  ،)يارسانيان(اھل حقان  به مرور سھم مسيحيان،

 .شيعه معتقد بودند بيشتر ھم شد
اھل سنت و  )يارسانيان(اھل حق  ھای معترض، و از بھاييان تا هللا يحيان بشارتی تا آيتامروزه از مس

  .تھديد و ارعاب حاکميت ھستند  تحت فشار،
سال سابقه نداشته  32جالب است که به گفته دکتر مرادی در تاريخ ھفتصد ساله يارسان، به اندازه اين 

    ). غسل تعميد، مانند مسيحيت(کنند است که شيعيان مسلمان برای اھل حق جوز سر بش
اما يکی ازجدی ترين دغدغه ھای امروز دستگاه روحانيت جمھوری اس�می گرايش گسترده ايرانيان 
به مسيحيت است که دامنه آن به مقامات، مسئوjن و اعضای خانواده آنان در داخل و خارج از کشور  

  . نيز رسيده است
وابسته به بنيادگرايان مذھبی و سياسی در ايران گزارش داد که با » زجھان نيو«پيش از اين نيز سايت 

سفير و نماينده سياسی ايران در سفارت خانه ھای خارج  40پيگيری ھای به عمل آمده مشخص شد که 
از کشور پس از پايان ماموريت و ارزيابی ھای کارشناسی و داشتن نمره منفی در کارنامه خود تغيير 

  . پيدا کرده اند
جھان نيوز خبر داد که فرزند يکی از سفرای ايران با بيست سال سابقه مسيحی شده است و ديگر حتا به 

  . ايران ھم بازنگشته است
درمورد تعدادی از ديپلمات ھا و اعضای خانواده سفارتخانه ھای جمھوری اس�می در خارج از کشور 

نترل و نظارت شديد، در قلبھای خود به آئين که يا خود و يا برخی از اعضای خانواده آنھا با وجود ک
  .مسيحيت گرويدند که بنا به دjيل امنيتی و حفظ حقوق آنان ھمين ميزان توضيح کافی است

اط�عات بدست آمده و بررسی ھا صورت گرفته از سوی صاحبنظران آژانس خبری مسيحيان ايران 
ن گسترش مسيحيت در بين ھموطنان در داخل کشور گويای اين موضوع است که ميزا» محبت نيوز«

به گونه ای است که حتی در سازمان ھای نظامی نظير ارتش و سپاه و ھمينطور در ميان خانواده و 
فرزندان مسئولين وابسته به اين سازمان ھا نيز به اين آئين گرايش يافتند، يا درصدد  تحقيق و مطالعه و 

پيش نيز يکی از افسران خلبان نيروی ھوايی ارتش  چندی. آشنايی با کم و کيف آئين مسيحيت ھستند
محبت «كه خود از حافظين و قاريان قرآن بود در تماسی تلفنی با ) نام محفوظ( جمھوری اس�می 
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اع�م كرد كه  زمانی كه در ايران بوده با حقيقت مسيحيت آشنا شده و از اس�م به مسيحيت »  نيوز
اين افسر خلبان سپس برای حفظ جان خود  از راه . ی خواھد كردگرويده و از اين پس با محبت او زندگ

زمينی مجبور به ترک ايران می شود و سپس با مشقت و سختی فراوان خود را به يكی از كشورھای 
  .اروپايی می رساند

در واما عده ی بسياری در ظلم و ستم جمھوری اس�می ھستند ايشان  ماه ھا وسالھا ب�تکليف و اسيرند 
  . اسير و بند

ای که مسيحی شده، به زودی به وی اب�غ شود؛  زاده ، مسلمان»يوسف ندرخانی«قرار است حکم اعدام 
رخانی داند و وکيل ن الوقوع او ابراز نگرانی کرده  اين در حالی است که بريتانيا و آمريکا از اعدام قريب

خرين جلسه دادگاه يوسف ندرخانی، آ. گويد جرم ارتداد در قوانين کيفری ايران وجود ندارد نيز می
ھای متعدد قاضی دادگاه حاضر به  کشيش متھم به ارتداد در حالی برگزار شد که او عليرغم درخواست

  . توبه نشد و در ھمان مذھب مسيحيت باقی ماند
  : المللی حقوق بشر در ايران گفته است محمد علی دادخواه، وکيل يوسف ندرخانی، به کمپين بين

  ».او را به دادگاه آوردند که توبه کند، ھر سه روز او منکر توبه شد سه روز«
  :دادخواه ادامه داده است

قب� رای اعدام دادگاه تجديد نظر به ديوان عالی کشور فرستاده شده بود و از آنجا که فاقد پشتوانه «
اگر توبه نکند باز ھم قانونی و منطقی بود اعدام حذف شد اما ديوان خواسته بود از او توبه بگيرند و 

ھای مانند  من در دادگاه گفتم از نظر قانون کشورمان، عرفان اس�می، و نظرات فقه. اعدام شود
  : وی تأکيد کرده است» .منتظری، اردبيلی و صانعی توبه گرفتن از نظر قانونی درست نيست

يوسف » .رتداد نداريممان اص� عنوانی تحت عنوان ا و فھرست عناوين کيفری  ما در نظام حقوقی«
سالگی به دين  ١٩ساله است که از پدر و مادری مسلمان به دنيا آمده و در سن  ٣٢ندرخانی، کشيش 

  .مسيحيت گرويده است
  .نفر از مسيحيان اھل رشت بوده است ۴٠٠او تا قبل از بازداشتش کشيش جماعتی حدود 

ی است که حاکی از طرح ايران برای ھاي ويليام ھيگ وزير خارجه بريتانيا گفت که نگران گزارش
  .است» بازگشت به اس�م«الوقوع يوسف ندرخانی يک کشيش مسيحی پس از خودداری از  اعدام قريب

سی، ھمزمان جان بينر رئيس مجلس نمايندگان آمريکا نيز ايران را ترغيب کرد که از  بی به گزارش بی
  . جان اين مسيحی تبشيری بگذرد

يز به اين حکم اعدام از سوی دادگاه انق�ب جمھوری اس�می اعتراض کرده جامعه جھانی بھايی ن
ای به موج جھانی اعتراض به محکوميت کشيش يوسف ندرخانی  المللی، طی بيانيه اين تشکل بين .است

پيوسته و حکم اعدام او را نمونه ديگری از قساوت مقامات ايرانی عليه مردم اين کشور توصيف کرده 
 فرھنگی جامعه يارسان در اروپا نيز طی نامه ای و جمع آوری امضاء حکم اعدام آقایانجمن  .است

  . يوسف ندرخانی، اين کشيش جوان را محکوم نموده است
  .يکی ديگر از قربانيان اين قانون بی پايه و اساس جمھوری اس�می فرشيد فتحی است

ھھای متمادی در سلول انفرادی در ساله و دارای دو فرزند پس از بازداشت، ما ٣٣" فرشيد فتحی"
زندان اوين نگھداری می شد، وی توسط ماموران وزارت اط�عات زير شديد ترين بازجوئی ھا قرار 

 . داشت
بازجويان از وی خواسته بودند تا اعتراف كند كه تاكنون به چه کسانی بشارت مسيحيت را داده و با چه 

  .کسانی در خارج از کشور ارتباط داشته است
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فرشيد "پرونده . وی سر انجام پس از گذشت حدود يک سال ب�تکليفی به شش سال حبس محکوم شد
با اعتراض وكيل ايشان به دادگاه تجديد نظر ارسال خواھد شد و اين حكم در مرحله رسيدگی " فتحی

  .مجدد به يقين تغيير خواھد كرد
ماه بازداشت غير قانونی، و به  ١۵ شود که وی اين حکم در حالی برای اين ھموطن مسيحی صادر می

  .صورت ب�تکليف در زندان بسر برده است
صدور چنين حكم ناعادjنه ايی از سوی دستگاه قضايی جمھوری اس�می برای اين نوكيش مسيحی  كه 
فقط  به صرف انجام مراسم دينی و اعتقادات و باورھای مسيحی وی صادر شده است، بر اساس قوانين 

و مذھبی که جمھوری اس�می  ملیو کنوانسيون ھای حقوق بشر و تبعيض عليه اقليت ھای بين المللی 
  .عملی غير قانونی است استھم خود از امضا کنندگان آن 

  . وبسيارند مسيحيان ايرانی که در شھرھای مختلف كشور احضار و برخی از آنان نيز بازداشت شده اند
اند  عنی کسانی که پيش از گرويدن به مسيحيت، مسلمان بودهاين افراد اغلب نوکيشان مسيحی ايران، ي

اند و يا مسيحيانی ھستند که به گفته مسئوjن نظام فعاليت ھای تبشيری  مورد پيگرد قانونی قرار گرفته
   !اند داشته

با در نظر گرفتن اينکه طبق قانون اساسی جمھوری اس�می ايران به طور صريح در مورد آزادی 
وان مذاھب غير اس�می تاکيد شده اما جمھوری اس�می در عمل نشان داده نه تنھا به قوانين اديان و پير

چنين بی  و داخلی خود بی توجه است حتی کمترين التزامی به اجرای معاھدات بين المللی را ھم ندارد
گويی  غير مسلمان بسته اند کهمسلمان و کمر به کشتن عشق و احساس ھموطنان   ظالمانه رحمانه و
   .استمرگ جرمشان 

  مگر درقانون اساسی جمھوری اس�می آزادی برای پيروان اديان تاکيد نشده؟
  پس چرا ندر خانی وفتحی وھزاران نفر ديگر در بند و اسيرند؟

  ؟و چرا اين چنين ب�ئی سر مردم ايران آورده 
ه رھبريت وjيت فقيه را بطور بعد از اين مقدمه چکيده ای از مظالم و جنايات جمھوری اس�می ايران ب

ماه  5بخش عنوان و سپس نگاھی اچمالی به نقض حقوق بشر و خيانت ھای دولت مردان  3خ�صه در 
  .خواھم انداخت 1390آبان تا پايان اسفند 

  
  :  67تا  60کشتار سالھای .  1

به صورت  1390ر تي 4تنظيم و در تاريخ شنبه ، ) ايران تريبون( ليستی که توسط فعاjن حقوق بشر 
  نفر اعدامی  10787کتاب در دسترس عموم قرار داده اند با آمار 

که در اين آمار اسامی و محل اعدام افرادی که شناسائی شده اند کامل ذکر شده و بديھيست که بخش 
  .عظيمی  ھنوز از اعداميان شناسائی نشده اند

ين ياد ميشود آمارھای متغير وجود دارد و به که به کشتار تابستان خون:  1367کشتار در تابستان .  2
ھا ھرگز فاش نشده است  که جمھوری اس�می ايران ھمچنان بر سر کار است تعداد دقيق اعدام علت اين

ھزار  ١٢عموماً کمتر از ھزار نفر حداقل و . ھا اخت�ف وجود دارد و بين مراجع مختلف در مورد آن
شود  شدٔه منابع مختلف رجوع می شود ابتدا به اعداد اع�م سعی می جا در اين. شود نفر حداکثر شمرده می

 . شود شدگان منتشر شده اشاره می ھای مختلفی که از کشته و سپس به ليست
  . را اع�م کرده است" نفر ٢۵٠٠بيش از " الملل سازمان عفو بين

 . اع�م شده استھای مختلف  ھای مشخص حداقل پنج ھزار نفر توسط سازمان در ضمن ليست و نام
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 ليست کشته شدگان
بود که تا حد ) اکثريت(اولين ليستی که از کشته شدگان انتشار يافت توسط سازمان فداييان خلق ايران  

نفر را در برداشت  ۶١۵اين ليست که نام . کرد امکان وابستگی سازمانی و محل مرگ را نيز تعيين می
نفر به  ١٣٧نفر،  ۶١۵در اين ليست از . چ وجه کامل نبودتنھا مربوط به اوين و گوھردشت بود و به ھي

نفر به  ٣٠نفر به انشعابات ديگر فدايی،  ۴١نفر به حزب توده،  ٩٠نفر به اکثريت،  ١٠٨مجاھدين، 
 . نفر به پيکار و بقيه به ساير تشکي�ت چپی تعلق داشتند ٣نفر به راه کارگر،  ١٢له،  کومه

ھای  زيادی برای تھيه ليستی از قربانيان بوده که حاصلش جمع نامھای  ھای پس از آن ت�ش در سال
 . حدود پنج ھزار نفر است

در (کميته موقت دفاع از زندانيان سياسی ايران، کانون ايرانيان لندن، کانون حمايت از زندانيان سياسی 
خلق ايران، حزب ، سازمان اتحاد فداييان )راه کارگر(، سازمان انق�بی کارگران ايران )آخن، آلمان

داخل (، کانون حمايت از زندانيان سياسی ايران )اکثريت(توده ايران، سازمان فداييان خلق ايران 
، حزب دموکرات کردستان ايران، سازمان مجاھدين خلق ايران، سازمان فداييان ۶٧در سال ) کشور
ل ليستی از قربانيان ارائه ھايی ھستند که تا بحا و ديگر انشعابات فدايی از جمله تشکل) اقليت(خلق 
 . ھا با ديگری متفاوت است تعداد و جزييات ھر کدام از اين ليست. اند کرده
کند که رقم  نفر دانسته و تاييد می ٣٨٠٠يا  ٢٨٠٠در کتاب خاطرات خود، اين رقم را  هللا منتظری آيت

 . خاطر ندارد دقيق را به
الذکر حاصل  ھای فوق ت که از جمع تمامی ليستكاملترين ليست اين زمينه ليست ساير عصر نو اس

  . است شده
  نفر است ۴۴٨١آوری شده جمعا شامل  آذرک3ه جمع.آزاده و ب.اين ليست که به ھمت ب

  
 در اين قسمت نگاھی به کشتار و سرکوب و زندان در دھه اخير مياندازيم .  3

   :کشته شدگان : الف 
و شکل گيری جنبِش اعتراضِی مردِم  ١٣٨٨مھورِی سال دو سال از انتخاباِت دھمين دوره رياست ج

ميرحسين موسوی و . ايران به نتيجه ی اع�م شده اين انتخاباِت پر اما و اگر از سوی حاکميت می گذرد
کودتای «مھدی کروبی ضمن اعتراض به تقلِب صورت گرفته در اين انتحابات بارھا آن را يک 

نتيجه اعتراِض آنھا منجر به شکل گيری جنبش سبِز معترضان  توصيف کردند که در نھايت» انتخاباتی
در ايران و ھمچنين شکل گيرِی چندين راھپيمايِی اعتراضی در خيابان ھای تھران و برخی شھرستان 

 .ھای ايران شد
ضرب و شتم از  و يا شليِک مستقيِم گلوله در جرياِن اين اعتراضات بسياری از شھرونداِن ايران با

 ،پرتاب شدن از ساختمان ،رتاب شدن از باGی پِل عابر پياده، پاستنشاِق گاز اشک آور ،مطريق باتو
رد شدِن خودروی نيروی انتظامی از روی بدن  و ھمچنين ضرب و شتم در خوابگاه دانشجويی

برخی ديگر از شھروندان نيز توسط نھادھای امنيتی دستگير و به گفته ی . کشته شده شدند معترضان
شکنجه و ضرب و شتِم  ھای زندانيان و گواھِی برخی ديگر از زندانياِن سياسی، در اثرِ  خانواده

، عدم توجه به وضعيِت بيمارِی آنان و ھمچنين عدم رسيدگِی پزشکِی jزم پس از ماموراِن زندان
پيشتر سازمان قضايی نيروھای مسلح . اعتصاِب غذا و ضرب و شتم در وضعيِت اعتصاب جان باختند

 .ای موضوِع شکنجه ی برخی از زندانيان در کھريزک را تاييد کرد با صدور اط�عيهنيز 
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نفر اع�م کرده و به تازگی  ٣۶رسانه ھای دولتی و منابع حکومتی تعداد کشته شدگان انتخابات را تنھا 
ه شده نفر از بسيجيان در حوادث بعد از انتخابات کشت ٣۶نيز يکی از چھره ھای نظامی اع�م کرد تنھا 

 .اند
در ھمان روزھای نخست راھپيمايی ھای اعتراضی کميته ای از سوی ميرحسين موسوی و مھدی 
کروبی نيز تشکيل شده بود تا بتواند اخبار، آمار و اط�عاِت مربوط به آسيب ديدگاِن حوادِث بعد از 

  . انتخابات را جمع آوری کند
بر اساس گزارش ھای رسيده به اين کميته جان باخته نفر از کسانی که  ٧٠اين کميته نيز اسامی بيش از 

بودند را منتشر و اع�م کرد که در مورِد صحت و سقم و آماِر واقعی مربوط به قربانياِن انتخابات به 
پاسخگويِی نھادھای امنيتی و ھمکارِی قضايِی مسوjن نياز دارد تا در مورد شبھات و موارد مطرح 

اما نتيجه اين شد که بعد از ظھر روز دوشنبه . نتيجه روشنی برسد شده در گزارِش اين کميته به
ديدگان می روند و  ی پيگيری آسيب  ، نيروھای امنيتی به دفتر کميته٨٨شانزدھم شھريور ماه سال 

نھادھای امنيتی ثبت و مصادره می  اعضای کميته را بازداشت و تمام اموال و اسناد آن کميته نيز توسطِ 
 .شود

تلويزيوِن رسمی و سايِر رسانه ھای ھوادار حاکميت، به سرعت اقدام به تکذيِب اسامِی کشته  پس از آن
 .شدگانی که در اين ليست از آنان نام برده شد بر آمدند

علی رغم تکذيِب آماِر کشته شدگاِن حوادِث پس از دھمين دوره ی رياست جمھوری ايران، اين گزارش 
به عنوان خبرنگار جرس و ساير ھمکاران رسانه ای ام در سايتِ  مستند است به گفتگوھايی که خودم

کلمه، سحام نيوز، روز آن jين، کانون صنفی معلمان، سايِت مادراِن داغدار، راديو فردا، صدای 
آمريکا، بی بی سی و کميپِن بين المليِی حقوِق بشر و اعضای کميته ی پيگيری وضعيِت قربانياِن پس از 

 .تن از خانواده ھای کشته شدگان مصاحبه و يا از نزديک ديدار کرده اند ۴٣نون با انتخابات که تا ک
تن از کشته شدگاِن انتخابات تصميم گرفتند علی  ۴٣به نظر می رسد در طِی دو ساِل گذشته خانواده 

رغم فشارھای امنيتی و احساس ناامنی به صورت رسمی با رسانه ھای مختلف گفتگو کرده و نسبت به 
ه ی جان باختِن اعضای خانواده ی خود اط�ع رسانی کنند، بنابراين گزارِش پيِش رو نيز بنا دارد نحو

تاکيد . خانواده ای که با اظھاِر نظِر رسمِی خود اط�ع رسانی کرده اند بپردازد ۴٣تنھا به سخناِن اين 
به اط3عاِت ديگری در  اين گزارش برای کامل شدن نياز به ھمکارِی سايِر کسانی دارد که می شود که

 .اين زمينه دسترسی دارند
 کشته شدگانی که حاکميت آنھا را بسيجی معرفی کرد

نفر از کشته شدگانی که خانواده ھايشان اط�ع رسانی کرده اند، به  ۴٣بر اساس اين گزارش و در مياِن 
 ،ميثم عبادی ،رکاوه سبزعلی پو ،داوود صدری از آنھا با نام ھای ھفت نفر نظر می رسد حکومت

را در رسانه ھای رسمی  صانع ژاله و غ3محسين کبيری،محمد حسين فيض ،حميد حسين بيک عراقی
 .و دولتی به عنوان بسيجی معرفی کرده است

خانواده ھای پنج تن از اين کشته شدگان با نام ھای داوود صدری، حميد حسين بيک عراقی، کاوه 
ه، طی مصاحبه ھای رسمی با رسانه ھا بسيجی بودن فرزندان سبزعلی پور، ميثم عبادی و صانع ژال
 .نغبير کردند «دروغ ھای دولتی » و يا «شھيد دزدی » خود را از اساس تکذيب کردند و آن را

خبرگزاری فارس و روزنامه ی کيھان و ساير رسانه ھای ھواداِر حاکميت در مورِد دو نفر از اين 
فيض و غ�محسين کبيری ھمچنان به نقل از خانواده ھايشان می کشته شدگان به نام ھای محمد حسين 
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در مورد محمد حسين فيض ھمچنان برخی از دوستان و اعضای خانواده . نويسد که آنھا بسيجی ھستند
 .ی وی در مصاحبه ھايی بدون نام تاکيد می کنند که او از معترضان به نتايج انتخابات بوده است

 تنھا به اع3م نامشان بسنده کرده اند کشته شدگانی که خانواده ھا
برخی ديگر از خانواده ھا نيز به علت فشارھای امنيتی تاکنون حتی نام اعضای خانواده ی خود که در 
حوادث انتخابات جان باخته اند را اع�م نکردند و برخی ديگر از اين خانواده ھا نيز به دليل ھمين نا 

و تاييد جان باختِن آنھا در حوادِث پس از انتخابات بسنده کرده اند که امنی ھا تنھا به اع�م اسامی آنھا 
شاھرخ رحمانی،  ،اميرحسين طوفانپور ،بھمن جنابی ،مھدی کرمی ،سعيد عباسی فر به عنواِن مثال

جھانبخت  ،محمد علی راسخی نيا ،ناصر اميرنژاد ،عليرضا افتخاری ،شاھسوند، حميد مداح شورچه
فرزنِد يکی از گوينده ھای تلوزيونی به عنوان برخی از اين اسامِی تاييد  ی تاجميرامير ارشد و پازوکی

 .شده ھستند
 رسيدگِی قضايی در داخل يا امداد از سازمان ھای بين المللی

بسياری از خانواده ھای کشته شدگان اعتراضات مردمی با طرح شکايت، خواھان معرفی و محاکمه ی 
پرونده ھای شکايات بسياری از خانواده ھای . ضای خانواده ی خود شده اندقات�ِن فرزندان و سايِر اع

جان باختگاِن بعد از انتخابات از سوی دستگاه قضايی مسکوت باقی مانده و به گفته ی برخی از اين 
پی خانواده ھا نھادھای امنيتی با فشار بر آنھا و يا پيشنھاِد پرداخِت ديه ت�ش دارند تا خانواده ھا را از 

 .گيری شکايت شان منصرف کند
 محمد کامرانی ،امير جوادی فر بر اساس اين گزارش به نظر می رسد پرونده ی مربوط به جان باختنِ 

در اثِر شکنجه و ضرب و شتم و عدم  بازداشتگاه کھريزک زندانيانی که در محسن روح اGمينی و
ت به صورِت رسمی ناگزير شد مسوليِت آن رسيدگِی پزشکی جان باختند، تنھا پرونده ای بود که حاکمي

را بپذيرد و آن را در دستوِر کاِر دستگاِه قضايی برای رسيدگی و محاکمه ی متھمان قرار دھد که در 
نھايت به گفته ی خانواده ھای جان باختگاِن حادثه ی کھريزک آمراِن اصلِی اين پرونده ھرگز احضار، 

نھا چند مامور و سرباز که جِز عام�ن ضرب و شتِم اين محاکمه و تحِت تعقيب قرار نگرفته و ت
 .زندانيان بوده اند، در رسيدگِی قضايی محکوم شده اند

خانواده ھای زندانيانی که در اثر شکنجه و ضرب و شتم در بازداشتگاِه کھريزک جان باخته بودند، 
 .رفی کرده بودندسعيد مرتضوی دادستاِن وقت تھران را به عنوان آمر اصلی اين پرونده مع

ھمچنين پرونده ی غ�محسين کبيری يکی از کشته شدگانی که حاکميت و رسانه ھای دولتی او را به 
عنوان بسيجی معرفی کرده اند نيز جِز تنھا پرونده قضايِی کشته شدگان مربوط به راھپيمايِی اعتراضی 

 .خرداد است که مورد پيگيری قضايی قرار گرفت ٢۵روز 
سھراب اعرابی، ندا  نواده ھای کشته شدگان حوادث پس از انتخابات از جمله خانواده ھایشماری از خا

سازمان ملل و ساير  نيز در اظھار نظرھای رسمی از آقا سلطان، علی حسن پور، مصطفی کريم بيگی
 خواستند تا با دخالت در پرونده ی کشته شدگاِن حوادَث پس از انتخابات، از طريقِ  مجامع حقوق بشری

فرستادِن نماينده ای به ايران و ديدار با خانواده ھا آنھا را در يافتِن آمران و عام�ِن کشته شدِن خانواده 
 .ھايشان ياری کند

 گزارشی جدا گانه در مورد اعدام شدگان
jزم به ياد آوری است که پس از انتخابات شماری از فعاjِن سياسی نيز به سرعت و بدوِن برگزاری 

  . ای علنی اعدام شده انددادگاه ھ
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  : زندان و شکنجه. ب 
) اعدام ھا و کشتارھای خيابانی(jزم به يادآوری است که در اينجا از ذکر کشته شدگان ده سال اخير 

 .خودداری شده است
   :فعاGن کانون مدافعان حقوق بشر و وک3

اکنون با وثيقه آزاد  سال زندان، ھم 11و محکوم به  1389خرداد  20بازداشت در (نرگس محمدی
سال ممنوعيت  20سال زندان و  6و محکوم به  1389شھريور  13بازداشت در (، نسرين ستوده )است

 2وضعيت بازداشت نامعلوم، در (، محمد سيف زاده )سال محروميت ار وکالت 20خروج از کشور و 
سال  10سال زندان و  2وی به . به خانواده اط�ع دادند در زندان اروميه است 1390ارديبھشت 

با  1388تير  7بازداشت در (، محمدعلی دادخواه)محروميت از وکالت و تدريس در دانشگاه محکوم شد
ھم . سال محروميت از وکالت شد 10سال زندان و  9چند تن از ھمکاران و پلمپ دفتر، وی محکوم به 

، مسعود )، ب�تکليف1390يور شھر 19بازداشت در (، عبدالفتاح سلطانی )اکنون با وثيقه آزاد است
ھنگام خروج از کشور ممنوع الخروج  1390مھر  10وکيل کوھنوردان آمريکايی، در تاريخ (شفيعی 

 ؛...و ) و پاسپورت اش ضبط شد
   :فعاGن زنان

، زينب بايزيدی )و محکوم به سه سال زندان 1387بھمن  10بازداشت در (عاليه اقدام دوست 
ارديبھشت  25بازداشت در (، محبوبه کرمی )سال زندان 4و محکوم به  1387آبان  25بازداشت در (

و محکوم به شش  1386مھر  17بازداشت در (، روناک صفارزاده )و محکوم به سه سال زندان 1390
بازداشت (، فرشته شيرازی )و ب�تکليف 1390شھريور  12بازداشت در (، فرانک فريد )سال زندان

 ؛...و ) مل و ب�تکليفدر آ 1390شھريور  12در 
   :حاميان مادران عزادار

 4روز با کفالت آزاد و در دادگاه بدوی به  36که پس از  1388بھمن  19بازداشت در (لي� سيف اللھی 
 19بازداشت در (، ژي� کرم زاده مکوندی )سال زندان محکوم شد و در انتظار دادگاه تجديد نظر است

سال زندان محکوم شد و در  4کفالت آزاد و در دادگاه بدوی به روز با  36که پس از  1388بھمن 
پس از چندين بار بازداشت و احضارھای مکرر، در (، منصوره بھکيش )انتظار دادگاه تجديد نظر است

روز زندان با کفالت آزاد و ھم اکنون برای انجام دادگاه بايستی  28بازداشت و پس از  1390خرداد  22
ھنگام  1388اسفند سال  26وی در تاريخ . دادگاه انق�ب حضور يابد 15عبه مھر در ش 18در روز 

 ؛... و ) خروج ممنوع الخروج و پاسپورت اش ضبط شد
   :فعاGن دانشجويی

بازداشت (، مجيد توکلی )سال زندان 6و محکوم به  1389بھمن  25بازداشت در (علی اکبر محمدزاده 
و محکوم  1388تير  18بازداشت در (، مجيد دری )يم زندانسال و ن 8و محکوم به  1388آذر  16در 
، بھاره ھدايت )سال زندان 2و محکوم به  1388آذر  11بازداشت در (، مھديه گلرو)سال زندان 6به 

 ؛... و ) سال و نيم زندان، 9و محکوم به  1388دی  10بازداشت در (
   :فعاGن کارگری
، بھنام ابراھيم )سال زندان 11محکوم به  و 1390خرداد  17بازداشت در (شاھرخ زمانی

 ؛ ... و ) سال زندان ولی ب�تکليف 20و محکوم به  1389خرداد  22بازداشت در (زاده
   :فعاGن معلم
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سال محروم از فعاليت  5سال زندان و  6و محکوم به  1388شھريور  11بازداشت در (رسول بداغی
گزارش شد اين معلم بازنشسته به  90، دوم خرداد 1388تير  4بازداشت در (، ھاشم خواستار)اجتماعی

زندان وکيل آباد مشھد که محل نگھداری زندانيان محکوم به اعدام است، منتقل شده  5بند  102سالن 
 ؛ ...و ) از زندان آزاد شد 1390شھريور  19او در . است

   :روزنامه نگار، وب Gگ نويس، نويسنده و مترجم فعاGن حقوق بشر،
، ھنگامه )ضربه ش�ق 74سال زندان و  9و محکوم به  1388دی  7بازداشت در (هللا طبرزدیحشمت 
برای معالجه در  1390و محکوم به شش سال زندان که از خرداد  1389اسفند  6بازداشت در (شھيدی

سال  5سال زندان و  3و محکوم به  1388تير  12بازداشت در (، عيسی سحرخيز)مرخصی است
سال  8و محکوم به  1388تير  10بازداشت در (، سعيد متين پور)ليت ھای مطبوعاتیمحروم از فعا

، )سال زندان 12و محکوم به  1390ارديبھشت  13بازداشت در (، ابوالفضل عابدينی نصر)زندان،
سال محروميت  15سال زندان و  6و محکوم به  1388خرداد  23بازداشت در (کيوان صميمی بھبھانی

، )سال زندان 6و محکوم به  1388تير  14بازداشت در (، مسعود باستانی)اجتماعیاز فعاليت ھای 
بازداشت در آذر (، ھيوا بوتيمار)سال زندان 15و محکوم به  1385بازداشت در آذر (عدنان حسن پور

سال  5و محکوم به  1388آذر  1بازداشت در (، آرش سقر)سال زندان 8و محکوم به  1385سال 
، حسين )سال و نيم زندان 10و محکوم به  1386تير  10بازداشت در (يق کبودوند، محمد صد)زندان

بازداشت در (، مھدی محموديان)سال زندان 15و محکوم به  1388آذر  22بازداشت در (رونقی ملکی
بازداشت در (، حميد موذنی)سال زندان و محروميت از خبرنگاری 5و محکوم به  1388شھريور  25
سال  4و محکوم به  1388بھمن  20بازداشت در (، علی مليحی)عيت نامعلومبا وض 1390مھر  5

بار اول (، کوھيار گودرزی)و ب�تکليف 1388آذر  29بازداشت در (، شيوا نظر آھاری)زندان
بازداشت شد و  1390مرداد  9و يک سال زندان بود، بار دوم در  1388آذر  29بازداشت در 

، علی اکرمی، )پس از او بازداشت شد و ھر دو ب�تکليف ھستندنيز يک روز ) پروين مخترع(مادرش
 ؛... و } بازداشت شدند و ب�تکليف ھستند 1390مھر  13در (مھدی افشار نيک و محمد حيدری

   :روحانی مخالف نظام
 ).سال زندان 10با مصادره اموال و محکوم به  1386بازداشت در سال (حسين کاظمينی بروجردی

   :تادوار تحکيم وحد
، شبنم )سال تبعيد به گناباد 5سال زندان و  6و محکوم به  1388خرداد  23بازداشت در (احمد زيدآبادی

، عبدهللا )سال زندان و تبعيد به زندان رجايی شھر 5و محکوم به  1387اسفند  2بازداشت در (مددزاده
 ؛ ... ، و )ماه زندان 11سال و  4و محکوم به  1388خرداد  31بازداشت در (مومنی

   :ھنرمندان
سال محروميت از  ٢٠سال زندان و  ۶و محکوم به  1388اسفند  11بازداشت در (جعفر پناھی

سال ممنوعيت از ھر  ٢٠سال محروميت از سفر به خارج از ايران و  ٢٠نويسی و  نامه سازی و فيلم فيلم
، )با وثيقه آزاد شد 1389خرداد  4وی در . ھا و مطبوعات داخلی و خارجی نوع مصاحبه با رسانه

ھادی آفريده، شھنام بازدار، ناصر صفاريان، محسن شھنازدار، مجتبی ميرطھماسب و کتايون 
، رامين پرچمی بازيگر سينما و )بازداشت شدند 1390شھريور  ٢۶شش مستندسازی که در (شھابی

گر سينما ، پگاه آھنگرانی بازي)و محکوم به يک سال زندان 1390بھمن  25بازداشت در (تئاتر
، مھناز محمدی مستندساز و از )روز زندان بود و با وثيقه آزاد شد 17که  1390تير  ١٩بازداشت در (

، مريم مجد )که يک ماه زندان بود و آزاد شد ١٣٩٠تير  5بازداشت در (فعاjن حقوق زنان 
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 مرضيه) که يک ماه زندان بود و با وثيقه آزاد شد 1390خرداد  ٢٧بازداشت در (عکاس
ضربه ش�ق محکوم  90و به يک سال حبس تعزيری و  1390بازداشت در اوايل تيرماه سال (وفامھر

 ؛... و ) |شد
   :فعاGن سياسی
آذر  15بازداشت در (، حميد حائری)و محکوم به حبس ابد 1379بازداشت در دی (سعيد ماسوری

سال  10و محکوم به  1388بازداشت در سال (، عباس بادفر)سال زندان، 15و محکوم به  1388
، در دادگاه بدوی به اعدام و در 1388ارديبھشت  14دانشجو، بازداشت در (، حامد روحی نژاد)زندان

وی بيماری ام اس دارد و بينايی و شنوايی اش دچار مشکل . سال زندان محکوم شد 10تجديد نظر به 
 ؛ ... و ) شده است

   :ه بودنداتھامھای نامشخص که ابتدا به اعدام محکوم شد
 7بازداشت در (، فاطمه رھنما)سال زندان 17و محکوم به  1388دی  8بازداشت در (فرح واضحان

سال  10و محکوم به  1386بازداشت درسال (، ايرج محمدی)سال زندان 10و محکوم به  1388مرداد 
 ... و) م، وضعيت نامعلو1388دی  14ھمسر سکينه آشتيانی، بازداشت در (، عبدالرضا قنبری)زندان

   :اقليت ھای مذھبی
و  90خرداد  1بازداشت در ( ، کامران مرتضايی)و ب�تکليف 90خرداد  1بازداشت در (محمود بادوام

 1بازداشت در (، وحيد محمودی)و ب�تکليف 1390خرداد  1بازداشت در (، نوشين خادم)ب�تکليف
، رياض )و ب�تکليف 1390خرداد  1بازداشت در (، فرھاد صدقی)و ب�تکليف 1390خرداد 
، وی 1388مھر  20بازداشت در (و يوسف ندرخانی) و ب�تکليف 90خرداد  25بازداشت در (سبحانی

 ؛... و ) به اتھام ارتداد و تبليغ برای دين مسيحيت به اعدام محکوم شده است
   :نھضت آزادی ايران

از  1389اسفند  29اشت و در بازد 1389مھر  9، بار دوم در 1388دی  7بار اول در (ابراھيم يزدی
سال  10سال زندان و  10و محکوم به  1388اسفند  22بازداشت در (؛ عماد بھاور)زندان آزاد شد

 ؛ ... و ) بازداشت شد 1390مھر  13در (، محسن حکيمی)محروميت از فعاليت ھای رسانه ای
در زندان بسر برد و پس سال را  5بازداشت که  1360تير  12بار اول در (محمد ملکی :مذھبی -ملی

اسفند  10برای چندمين بار بازداشت و در  1388مرداد  31وی در . از آزادی نيز ممنوع الخروج بود
 ؛ ... و ) ھمان سال با قيد کفالت آزاد شد

   :جبھه مشارکت و مجاھدين انق3ب اس3می
سال ممنوعيت از  10سال زندان و  6و محکوم به  1388خرداد  30بازداشت در (محسن ميردامادی

 6و محکوم به  1388خرداد  23بازداشت در (، مصطفی تاج زاده)فعاليت ھای حزبی و مطبوعاتی
 ؛ ... و ) سال محروميت از فعاليت 10سال زندان و 

   :معترضان حکومتی
 . در حبس خانگی بسر می برند 1389زھرا رھنورد، ميرحسين موسوی و مھدی کروبی از بھمن سال 

   :تجاوز جنسی
 18تجاوز در زندان ھا مربوط به امروز و ديروز نيست، در اوايل انق�ب برای اعدام دختران زير 

بعد از انتخابات نيز تنی چند از . سال، ابتدا به آنھا تجاوز می کردند و بعد می کشتند تا به بھشت نروند
رسی پيدا کرد، ولی اينجا از زندانيان مدعی شدند مورد تجاوز قرار گرفته اند که می توان به آنھا دست

 . ذکر آنھا خودداری می کنيم
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   :شکنجه و ش3ق
خرداد  4آزاد، بار دوم در  1382بازداشت و اواخر  1378تير  18بار اول در (بھروز جاويد تھرانی

ضربه ش�ق او در  74حکم . ضربه ش�ق محکوم شد 74سال زندان و  4بازداشت شد که به  1384
 1388خرداد  24دانشجوی دکتری جامعه شناسی، در (، سميه توحيدلو)شد اجرا 1389آبان  19

حکم يک سال زندان وی بخشيده و پس . ضربه ش�ق محکوم شد 50بازداشت و به يک سال زندان و 
شھريور با دست و پايی بسته در  23ضربه ش�ق او در  50روز با وثيقه آزاد شد ولی حکم  70از 

که  1389بھمن  21فعال دانشجويی و روزنامه نگار، بازداشت در (مان عارف، پي)اوين به اجرا در آمد
. ضربه ش�ق و محروميت مادام العمر از حرفه روزنامه نگاری محکوم شد 74به يک سال زندان و 

 ؛...و ) آزاد شد 1390مھر  17وی پس از اجرای حکم ش�ق، در 
   :قتل ھای نامشخص در زندان و بيرون از زندان

تير  25قتل در  -جلوی زندان اوين 1382تير  2ايرانی، بازداشت در  -فيلم بردار کانادايی(اظمیزھرا ک
در پارکی در ھمدان و انتقال به  ١٣٨۶مھر  ٢٠پزشک، بازداشت در (، زھرا بنی يعقوب)ھمان سال

و ساعت با خبر مرگ وی روبر ۴٨بازداشتگاه ستاد امر به معروف و نھی از منکر، خانواده پس از 
از بازداشت شدگان (شدند؛ امير جوادی فر، محمد کامرانی، محسن روح اjمينی، رامين آقازاده قھرمانی

 -فعال ملی(، ھاله سحابی)بعد از انتخابات رياست جمھوری که در بازداشتگاه کھريزک به قتل رسيدند
واری پدرش وی برای مراسم سوگ. و به دو سال زندان محکوم شد 1388مذھبی، بازداشت در سال 

 ؛ ... و ) در خيابان کشته شد 1390خرداد  11عزت هللا سحابی موقتا آزاد و در 
   :مرگ و خودکشی درون زندان در اثر شکنجه يا فشارھای حکومتی

مرگ وی در پی وخامت وضعيت . دی ماه جان باخت 30عضو نيروی دريايی، روز (البرز قاسمی 
از خدمات پزشکی و مرخصی استع�جی بود، اکبر محمدی جسمی نشات گرفته از محروميت بلند مدت 

در زندان درگذشت و جسد او به پزشکی قانونی تحول داده  1385مرداد  8فعال سياسی، يکشنبه شب (
مرداد مرگ وی را اع�م کرد و گفت  9روز ) مديرکل زندان ھای استان تھران(سھراب سليمانی. شد

 ١٣٨٠در مھرماه سال (، ولی هللا فيض مھدوی )است نامبرده در اعتصاب غذا به سر می برده
مقام ھای زندان اوين خبر مرگ او را به طور رسمی  ١٣٨۵شھريور سال  ١۵بازداشت شد و در 

آويز کرده که پس از انتقال به بيمارستان، در  اع�م کردند و مدعی شدند نامبرده خود را در سلول حلق
در سنندج بازداشت شد و  ١٣٨۶دی سال  ١۶ال دانشجويی، در فع(، ابراھيم لطف اللھی)آنجا فوت کرد

ماموران امنيتی به خانواده اع�م کردند وی در بازداشتگاه  ١٣٨۶دی ماه  ٢۵روز بعد در  ٩تنھا 
، اميرحسين )اط�عات سنندج خودکشی کرده و جسدش را در گورستان سنندج دفن کرده اند

 8به ” جبھه اتحاد ملی ايران“اتھام تاسيس گروھی به نام که به  1383بازداشت در سال (ساران  حشمت
پس از چھار سال تحمل زندان به  ١٣٨٧اسفند  ١۶سال تعليقی محکوم شد،  8سال زندان تعزيری و 

 ٣وب jگ نويس، بار اول در (مرگی مشکوک در زندان گوھردشت درگذشت، اميد رضا ميرصيافی 
در وب�گش ” علی خامنه ای رھبر جمھوری اس�می توھين به“به اتھام  ١٣٨٧ ارديبھشت سال 

در  ٨٧در آبان . ميليون تومانی آزاد شد ١٠٠روز با تعيين وثيقه  ۴١بازداشت و پس از ” روزنگار“
 ١٣٨٧اسفند سال  ٢٨روز . سال و نيم زندان محکوم شد 2دادگاه انق�ب تھران محاکمه و  ١۵شعبه 

 ١۶روز دوشنبه (محسن دگمه چی ) زندان اوين خبر دادند، منابع غير رسمی از مرگ مبھم زندانی در
 ١٣٩٠فروردين سال  ٨زندان اوين منتقل شد، شامگاه دوشنبه  ٢٠٩بازداشت و به بند  ١٣٨٨شھريور 

به  ١٣٨٣مھندس مخابرات، در سال (، حسن ناھيد )ساله اع�م شد ۵٣خبر مرگ اين زندانی سياسی 
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ھزار يورو محکوم و  ۶٣سال زندان و پرداخت  ٣بازداشت و به ” افشای اسناد طبقه بندی شده“اتھام 
، )درگذشت ١٣٩٠زندان اوين گذراند و در نيمه فروردين سال  ٣۵٠دوران حبس خود را در بند 

به اتھام عضويت در سازمان مجاھدين خلق  1380فعال سياسی، بازداشت در سال (عبدالرضا رجبی 
او ابتدا به . بازداشت مورد اصابت ترکش نارنجک قرار گرفتکه پس از يک درگيری مسلحانه ھنگام 

دوران محکوميت خود را در زندان ديزل آباد . اعدام و با يک درجه تخفيف به حبس ابد محکوم شد
از زندان اوين به  ١٣٨٧آبان  ٧او در . اين زندان گذراند ٨زندان اوين و اندرزگاه  ٣۵٠کرمانشاه و بند 

فعال سياسی کرد، (مان شب خبر مرگ اين زندانی اع�م شد، کاوه عزيزپور گوھردشت منتقل شد و ھ
اين . سال زندان به اتھام ارتباط با احزاب اپوزيسيون 3در مھاباد و محکوم يه  ١٣٨۵بازداشت در سال 

 ٢٧روز کما، در  ٢٠پس از انتقال به بيمارستان اروميه و  ١٣٨٧زندانی سياسی در اوايل ارديبھشت 
. در اروميه بازداشت شد ١٣٨٧شھروند کرد ھفته دوم دی ماه (، ھاشم رمضانی )درگذشت ارديبھشت

کرده و برای " خودکشی"چھار روز بعد ماموران در تماسی با خانواده وی اع�م کردند ھاشم رمضانی 
مھر ماه سال  ٨در (، محمد رجبی ثانی )تحويل گرفتن جسد او به اداره اط�عات اروميه مراجعه کنند

دادسرای  ٢به دنبال درگيری منجر به ضرب و شتم با دو شھروند ديگر، با حکم بازپرس شعبه  ١٣٨٣
چند روز بعد ماموران زندان قزل . عمومی و انق�ب تھران بازداشت و به زندان قزل حصار منتقل شد

شده حصار او را به بيمارستان رجايی کرج منتقل و اع�م کردند که در زندان دچار مرگ مغزی 
که  1379مذھبی، روزنامه نگار و مترجم، بازداشت در سال  -فعال ملی(، ھدی رضازاده صابر)است

سال محروميت از فعاليت اجتماعی محکوم شد، وی در اعتراض به مرگ  10سال و نيم زندان و  5به 
 ؛.. .و ) در بيمارستان مدرس فوت کرد 1390خرداد  21مشکوک ھاله سحابی اعتصاب غذا کرد و در 

   :مرگ و خودکشی بيرون زندان در اثر فشارھای حکومتی
 10مرداد از زندان آزاد شد و نيمه شب  17، وی روز 1390مرداد  9بازداشت در (بھنام گنجی

، به دنبال مرگ بھنام 1390مھر  2در تاريخ (، نھال سحابی)شھريور با خوردن قرص خودکشی کرد
مھمانی در  بهدر پی حمله نيروھای امنيتی  1390ھر م 2، دختری جوانی در )گنجی خودکشی کرد

 ؛ ... مشھد، ھنگام قصد فرار، از تراس طبقه ششم ساختمان به پايين سقوط کرد و کشته شد و 
   :محکوم به اعدام

 2فعال کرد، بازداشت در (، حبيب هللا گلپری پور)1386فعال کرد، بازداشت در سال (زينب ج�ليان
فعال کرد، (لطيفی ، حبيب هللا )1387فعال کرد، بازداشت در دی (رستمی ، انور)1389ارديبھشت 

، شيرکو )1387فعال کرد، بازداشت در ارديبھشت (، رشيد آخکندی)1386آبان  1بازداشت در 
فعال کرد، بازداشت در سال  -ايلويی(، مصطفی سليمی)1387مھر  9فعال کرد، بازداشت در (معارفی
فعال کرد، (، سيد سامی حسينی)1387ل کرد، بازداشت در سال فعا(، سيد جمال محمدی)1382

، زانيار )نامشخص(سروريان ، عبد�  )نامشخص(، عزيز محمدزاده)1387خرداد  15بازداشت در 
خرداد  25فعال سياسی، بازداشت در (، جواد jری)نامشخص(، لقمان مرادی)نامشخص( مرادی
ھمسر مطھره (، محسن دانش پور مقدم)1387ل فعال کرد، بازداشت در سا(، حسن طالعی)1388

پسر مطھره بھرامی و محسن دانش (، احمد دانش پور مقدم)1389دی  6بھرامی حقيقی، بازداشت در 
، )1385فعال سياسی، بازداشت در سال (، صالح سلطان زاده)1389دی  6پور، زمان بازداشت در 

زمان بازداشت (، حميد قاسمی)فعال کرد، زمان بازداشت نامشخص -خطيبی(حسين فروھيده
اھل (، يونس آقايان ميرزا)پزشک و فعال سياسی، زمان بازداشت نامشخص(، مھدی قياسی)نامشخص

، مريم اکبری )1384فعال کرد، بازداشت در سال (، محمد امين عبداللھی)1383حق، بازداشت در سال 
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 20يش مسيحی، بازداشت در کش(و يوسف ندرخانی) 1388دی  10فعال سياسی، بازداشت در (منفرد
  ؛) ... 1388مھر 

خوانندگان عزيز با اين وضعيت اسف بار حقوق بشر در کشورمان، متاسفانه حاکمان آن چنان دم از 
توانايی مديريت جھان در سازمان ملل می زنند که گويی ايرانی آباد، آزاد و ھمگان برابر ساخته اند و 

حق طلبی و عدالت جويی شان را به گوش جھانيان حال می خواھند صدای دموکراسی خواھی، 
  . برسانند، شايد فراموش کرده اند که ايران را ويران کرده اند

 :و باز يادآوری می کنم 
 .از لحاظ نرخ تورم، سومين کشور جھان ھستيم -
 .ھر روز شاھد افشای اخت3س ھای ک3ن حکومتی ھستيم -
 . مرتبه اول اعدام و اعدام کودکان در جھان ھستي -
 .بيداد می کند... فحشا، بيکاری و  -فقر -ھمسر آزاری -کودک آزاری -آمار ط3ق -
زاينده رود،جنگل ھا و آثار  -درياچه اروميه(منابع طبيعی و ثروت ھای ملی و محيط زيست مان -

 . رو به نابودی است) باستانی
واع تفريحات دسته دستگيری شرکت کنندگان در آب بازی پارکھا و ان(نه در شادی کردن آزاديم  -

 )جمعی
بھشت زھرا و خاوران . حمله به مراسم سوگواری و بزرگداشت جان باختگان(نه در سوگواری  -

و گورستان ھای ديگر که ھمواره در کنترل نيروھای امنيتی و اط3عاتی است و خانواده ھا را 
 .).دايم تحت پيگيرد و اذيت و آزار قرار می دھند

، خودکشی و ديگر کشی گرفته تا تصادف و بيماری ھای مختلف مرگ ھای ناشی از خودسوزی -
 . بيداد می کند... ناشی از آلودگی ھوا، آب، غذا و 

  . گويا انسان ستيزی يک اصل عمده برای حاکميت اين نظام است -
صدھا ھزار نفر از زنان و مردان اين آب و خاک در اين سی و سه سال يا با اعدام يا در  -

  . يا در جنگ و عراق يا به اشکال ديگر کشته شده اندکشتارھای خيابانی 
  . روانی شده اند -چندين ھزار نفر دچار جراحت ھای جبران ناپذير روحی -
تعداد زيادی به دام اعتياد انداخته . تعداد کثيری از جوانان نخبه از مملکت فراری داده شده اند -

 ... شده اند و 
  . مالی برخوردار نبوده و نيستند مردم ايران به ھيچ وجه از امنيت جانی و -
در کشوری که مردم برای گرفتن وام ھای يک ميليون تومانی پشت در اداره ھا صف می کشند و  -

  . ماه ھا در انتظار می مانند، رقم ھای ميلياردی اخت3س می شود و کسی پاسخگو نيست
شتار ھای بی رويه حاکمان جمھوری اس3می مدعی اند ھولوکاست افسانه است، می پرسم آيا ک -

  اين سی و سه سال ھم افسانه بوده است؟ 
آبان ( ماه گذشته 5اينک مقاjت، اخبار نقض حقوق بشر و خيانت ھای دولت جمھوری اس�می را در 

بصورت کتاب در اختيار شما عزيزان  جمع آوری و رادر وب�ک برای شناخت محبت  )1390تا اسفند
دربند  ھای پ اين کتاب وجدان خفته جھانيان بيدار شود و به داد ملتبا چا دارماميد و . قرار می دھم

ايران بشتابند چرا که وقتی مناسبات اقتصادی با دولت جمھوری اس�می به ميان می آيد تمامی مواد 
رود و فقط وفقط به عنوان يک ژست سياسی از سوی دول غربی  اع�ميه حقوق بشر از ياد می

   .محسوب ميشود
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  ته ھای مندست نوش
  
  

  

 

 

 

   او با من است

  مھسا سلطانی
  

  .انسان عاقل و بالغ.من يک انسان ھستم
   .از من حس خوب نفس کشيدن رو گرفت و رنج داد اما احساس خفگی سالھا من و

  .نداشتن آزادی فکر و عقيده وبيان احساسات درد کمی نيست
خدايی داشته وبا تمام وجود دوستش  .سالھا زيستن آن طور که خواسته ات نيست خيلی زجر آور است

  . داشته  باشی اما مجبور بشی سالھا او را مخفی نگاه داری اين درد است
  چطور ميشود با اعتقادات تحميلی زيست؟

  چه قدرتی ميتواند انسان را از عشق واقعيش دور کند؟
اما عشق ما را نه ھيچ ظلمی نميتواند احساس قلبی ما را عوض کند شايد بتواند صدای ما را بگيرد 

  .نميتواند
  .توانستم فرياد بزنم نفس بکشم من راه نجات را يافتم و

  .حرفھايم را به گوش ھمه برسانم
  .احساس بھتری دارم

  .مينويسم تا ھمه بخوانند
  .عشق ومحبت است خدای پدر و من او را ميپرستم

  .از ھيچ کس و ھيچ چيز نميترسم زيرا او با من است
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 )برای شناخت محبت( يتھايم در زمينه ھای مذھبی ودينی با بوجود آوردن رسانه ھاميخواھم با فعال
  .صدای خيلی ھا شوم ...و

بسر ميبرند باشم و به گوش جھان  طصدای کسانی که به خاطر خدای خود در سخت ترين شراي
رد کشيده ام دل د برسانم دردھا و زجرھايشان را تا بلکه گوشه ای از عقده ھای ساليانه ام کم شود و

  .خنک شود
  .روزی خواھد آمد که بندھای ناحقی پاره شود و اسيران بی زبان آزاد گشته و فرياد حق زنند

  .    من و برای شناخت محبت با دل و جان ميکوشيم
  در پناه عيسی مسيح

 او با من است

  
  
  
  
  
  
  
  

 

 من در باره

  

                           

  

عضو و (با توجه به شرايط اختناق و نقض گسترده حقوق بشر در کشور ما، به عنوان فعال حقوق بشر 

ميه و با اعتقاد راسخ به اع� )مسئول نمايندگی شھر ھامبورگ ،کانون دفاع از حقوق بشر در ايران 

اين اع�ميه که آزادی فکر، وجدان و عقيده را بعنوان  18جھانی حقوق بشر و با محور قرار دادن ماده 

يکی از حقوق اساسی انسانھا محترم می شمارد، ھدف خود را ت�ش برای دفاع از حقوق کليه پيروان 

ی اس�می مورد اديان و مذاھب مختلف که صرفاً بدليل اعتقادات مذھبی خود از سوی رژيم جمھور

تبعيض، آزار، سرکوب و محروميت از حقوق شھروندی قرار گرفته اند تعريف نموده و ت�ش خود را 

 .در اين راستا معطوف می نمايم
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  :خدا  نور

  

 ز می آيی توای نور خدا با

 ای مھر جھان باز می آيی تو

 از بالين پدر با شکوه و عزت باز می آيی تو

 تويی فرزند خدا تويی پادشاه جھان باز می آيی تو

 تو ج�ل و شوکت باز می آيی تو تو تمام حکمت  تو تمام اميد 

  تو که ھستی داماد از برای دنيا از برای ماھا باز می آيی تو  من تو را منتظرم 
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  :ناجی

        ای ناجی من عيسی 
         تويی محبت خدا    
     آرامش روح و روانی      

                 به وقت غمھا شادی جانی   
        شوق جھانی    
     تو رو ميخواھم ھميشه      

        بدون تو خدای من    
          دنيا زيبا نميشه     
   درد من و درمانی      

         رام که جانی تويی ب
           با تو دنيا چه زيباست    
     پر از شادی و روياست     

        محبت  صداقتی حقيقتی  
           ای عيسی ای عزيزم    
  ای عيسی ای عزيزم      

   سلطانی مھسا
 2011, 17نوامبر 
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  شوم؟ چگونه مسيحی

 

 
 .است» خبر خوش»  به معنای  انجيل

 .قع بھترين خبری است که ميتوانيد بشنويددر وا 
اگر به زبان خود عيسی خداوند را اعتراف کنی و در دل خود ايمان آوری که »  ك�م خداوند ميفرمايد،

چونکه به دل ايمان آورده ميشود برای عدالت . خواھی يافت» نجات«خدا او را از مردگان برخيزانيد، 
 (١٠-٩روميان (. و به زبان اعتراف ميشود بجھت نجات

زيرا » :ھمانطور که پولس نوشته است. کردن است «دعا » بھترين راه برای اجرای اين واقعيات، 
 (١٣-١٠روميان . (ھرکه نام خداوند را بخواند نجات خواھد يافت

خدايا دل . قربانی ھای خدا روح شکسته است» قلب خود را با فروتنی واقعی به خدا تقديم کنيد، زيرا 
 «.و کوبيده را خوار نخواھی شمردشکسته 

 :اگر براستی می خواھيد به خانواده خداوند عيسی مسيح بپيونديد با فروتنی چنين دعا کنيد
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حتی در بھترين لحظات زندگيم نيز . خدايا اعتراف ميکنم که بيشتر عمرم را برای خودم زندگی کردم †
گناه کردم، بيشتر از آنچه که بتوانم بشمارم، و  بسيار دفعات. به تو اندک توجه کردم و تو را ج�ل دادم

از تو بسيار ممنونم که آنقدر . برای رھايی از مرگ ابدی که بخاطر گناھانم jيق آنم ھيچ راھی ندارم
کسی . مرا دوست داشتی که عيسی، پسر يگانه ات را فرستادی تا بخاطر گناھان من روی صليب بميرد

لطفاً گناھان . م و او جای مرا گرفت تا من بتوانم مجاناً بخشيده شومکه بايد روی صليب ميمرد، من بود
باقی روزھای زندگی ام را . ديگر نميخواھم زندگی خود محوری داشته باشم. مرا ببخش ای پدر

 آمين. حضور روح القدس تو را بر زندگی ام ميخواھم. ميخواھم برای خداوند عيسی مسيح زيست کنم
 :داديد، اين وعده ايست که از کتابمقدس ميتوانيد ھمواره بخاطر نگاه داريداگر اين دعا را انجام 

اگر به گناھان خود اعتراف کنيم، او امين و عادل است تا گناھان ما را بيامرزد و ما را از ھر »
  «.ناراستی پاک سازد
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   شدم؟ چرا مسيحی

   2011, 7دسامبر 

  
  

 سرگذشت ايمانی فرھاد
اما وقتی به نوجوانی . ام به خوبی گذشت ھای کودکی ن در يک خانواده مذھبی به دنيا آمدم و سالم

ھای  ھا ع�قه زيادی به ورزش در ھمان زمان. رسيدم حسی از يافتن حقيقت در من شروع به رشد کرد
کيه نفس، رياضت با فلسفه بودايی نيز آشنا شدم و به تز. فلسفی پيدا کردم که کونگ فو يکی از آنھا بود

سال وقت صرف کردم ولی چيزی  ٧در حدود . و تمرين ذن پرداختم که نھايت يک کونگ فو کار است
 .که حکايت از درک و يافتن حقيقت در من باشد يافت نشد
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ھای عزاداری بيشتر  ھای خود را در مسجد و در ھيئت فعاليت. سپس جذب مذھب مکتب عاشورايی شدم
قيقت و راستی را که شعار اين مکتب بود در رفتار اعضای آن با ديگران نديدم کرده بودم ولی وقتی ح
بعد از اين سرخوردگی تصميم گرفتم خود را . من اص�ً حقيقتی را در اينھا نديدم. از اين مکتب جدا شدم

فکر  .خدا و دور از ھر عقيده مذھبی تبديل شدم به شخصی کام�ً بی. طور کلی جدا کنم از مذھب به
کردم؟ سعی کردم خود را از زير بار اين جستجو  ردم اص�ً چرا برای يافتن حقيقت بايد ت�ش میک

ام اين شده بود که  مشغولی برای ھمين منظور به مشروب و سيگار روی آوردم و تنھا دل. خ�ص کنم
مه چيز در ھدف من اينک اين شده بود که از مواھب دنيوی لذت ببرم زيرا ھ. چگونه از دنيا لذت ببرم

لرزاند و  ديگر نه ترس از جھنم مرا می. تفاوتی شده بودم تبديل به آدم بی. آخر به نيستی ختم خواھد شد
 .نه چشم به بھشتی داشتم که برای اقامت نيکوکاران در نظر گرفته شده بود

دور از . دانستم آنان را در کارشان محق می. در ھمان زمان با گروه ھويت طلب آذربايجانی آشنا شدم
رو اينھا بودم و به اين نتيجه رسيدم که تنھا راه سعادت ما تجزيه آذربايجان از  ھر حزب و عقيده دنباله

در عرض سه سال با . ايران و زندگی با فرھنگ و قوميت ترکی است که منشأ آزادی و رھايی ماست
 .مکننده داشت رھبران اين حرکت آشنا شده و در چھار استان فعاليت ھماھنگ

. ام تھديد شود ھايم آنقدر زياد شده بود که فکر کردم شايد روزی در خطری جدی بيفتم که زندگی فعاليت
خاطر آن مجبور به ترک ايران شوم تصميم گرفتم از طريق اينترنت  خاطر ھمين ترس که روزی به به

فردی در ترکيه آشنا  يک روز که در اينترنت مشغول بودم با. دوستانی را در خارج از ايران پيدا کنم
فرصت خوبی بود که با او وارد گفتگو و دوستی شوم و از اھداف و . شدم که خودش آذربايجانی بود

 .ايمان خودم به ھدفم و رھايی ملتم با او صحبت کنم
اين شخص مسيحی بود و با محبت و احترام با من ارتباط برقرار کرد و مرا به شناخت خدای حقيقی که 

اند با او  ام از مذھب و مشک�تی که در راه انسان گذاشته من از دلزدگی. بود دعوت نمودخودش يافته 
کرد که  شنيد و از خدايی صحبت می او ھمچنان با محبت تمام و با کمال ادب سخنان مرا می. سخن گفتم

جنگ او . دوستدار انسان است و جان خود را برای رھايی بشر از شرارت و شيطان قربانی کرده است
کرد که برای نابودی  دانست و آن را به دسيسه شيطان تشبيه می ھا را صحيح نمی من با ديگر ملت

  . کند شان ھست عمل می ھا و صلحی که در ميان انسان
ھا و افيونی که جامعه را در سکون و رخوت فرو  برای استعمار ملت  دانستم ای می من مذھب را وسيله

دانم که برای چپاول خلق  ايی را قبول ندارم و او را ساخته دست انسان میگفتم که خد به او می. برد می
  . کند ھا عمل می شده و چنين خدايی به ضرر انسان

ھايی در مورد مذھب داشتم که مث�ً چرا خروج از دين حکم ارتداد دارد و کفر و مرگ در انتظار  سؤال
ھای  ھايی چون مافيا و ديگر گروه يه گروهآيا اين شب. کنند افرادی است که دين ديگری اختيار می

 برند؟ خ�فکار نيست که افرادی را که قصد خروج از تشکي�ت آنان را دارند از بين می
او گفت که سرانجام ھمين خدا برای . مقدس که برای بشر انبيا را فرستاده صحبت کرد او از خدای کتاب

اختيار حس کردم که  پشت کامپيوتر نشسته بودم بی ھمانطور که. نجات ما يگانه فرزندش را قربانی کرد
شد که  ام باعث می گريه. نيرويی قلبم را به تپش انداخت و موجب سرازير شدن اشک از چشمانم شد

  .کلمات را روی کامپيوترم اشتباه تايپ کنم
ا از او عذرخواھی کردم و دليلش را گفتم و او شکرگزاری کرد و گفت که از طرف خدايی که تو ر

او . شوی و اينک او حاضر است که گناھان تو را ببخشد و وارد حيات جاودان کند دوست دارد لمس می
 .کند گفت که ھمسرش ھم در حال گريه است و برايت دعا می می
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اين . آن را گوش کردم و آرامش گرفتم. اينھا را به من گفت و برايم يک سی دی سرود مسيحی فرستاد
من حتی در مرگ پدرم چنين عميق گريه نکرده . کردم نين غم و اندوھی گريه میاولين بار بود که با چ

آوردم، مادرم به من  روزھايی که پدرم در کما بود و پس از مدت کوتاھی فوت کرد را به ياد می. بودم
گريه . زدم گفت که گريه کنم و خود را خالی نمايم، ولی چون مغرور بودم از اين کار سرباز می می

ھايم سرازير شده  ھايی که در واکنش به صحبت با دوستم روی گونه ولی اشک. نشانه ضعف بود برايم
فرستد که برايم کتاب  دوستم گفت که يک نفر را می. بود برايم تازگی داشت، پر از آرامش و تسلی بود

 .و ھر سؤالی در باره مسيحيت دارم از او بپرسم. بياورد
در اين مدت . کرد و برايم يک جلد کتاب انجيل به زبان فارسی آورد اين شخص سه روز بعد به من تلفن

خواھند مرا از مکتب و فکرم  آمد که اين مسيحيان باند ھستند که می سراغم می ھايی به باز افکار و انديشه
شروع به مطرح نمودن سؤاjت زيادی کردم که . ام بيرون بکشند و فريب دھند و موقعيت ھويت طلبی

افتد را چگونه  ھايی که توسط مسيحيان و بين کشورھای آنان اتفاق می ھستيد و اينکه جنگ شما ارمنی
اين شخص با ھمان محبت مسيحی به من گفت ھيچ حکومت مسيحی وجود ندارد، خدا . کنيد توجيه می
توانستم  ديگر نمی. داد دوستم خيلی خوب با صبر و حوصله به سؤاjت من جواب می. ھاست پادشاه دل

ھا  تصميم گرفتم قلبم را به خدای محبت که صلح و دوستی را بين انسان. يش از اين مقاومت کنمب
توانستم به زبان  خواھد و می دانستم که برای درک کردن کتابش زبان خاصی نمی می. طلبد بسپارم می

خواھد  یقانع شدم که او خدای حقيقی خالق بشريت است که م. خودم دعا کنم و ک�م خدا را بخوانم
درک کردم که . ھويت الھی مرا که گمشده است و شيطان آن را از من دزديده است به من باز گرداند

 .باشد ميليارد نفر می ٢قوم من قوم خداوند است که بسيار تعدادش بيشتر از 
ھفت سال ورزش خشن رزمی از من . از اينکه نسبت به افراد بدبين بودم و کينه داشتم توبه کردم

نی خشک ساخته بود ولی اينک در مسيح کام�ً م�يم و نرم شده بودم و اين تغيير من در بين انسا
 .خورد و ھمه متوجه اين تغييرات شده بودند ام بسيار به چشم می خانواده

شش ماه بعد از ايمان وقتی در يک برنامه . از ھمان روز اول ايمان تصميم گرفتم مشروب را ترک کنم
کردند، دانستم که وقتش است که اعتيادم به سيگار را کنار  برای معتادان دعا می تلويزيونی مسيحی

با دعا و اعتراف به ايمان که در مسيح قدرت ھر چيز را دارم سيگارم را به برادرم و فندک را . بگذارم
اند ولی  دهھا دعا کر زن برادرم خنديد و گفت که خيلی. به ھمسرم دادم که در آشپزخانه از آن استفاده کند

من نيز با خنده گفتم که . اند سيگارشان را ترک کنند، چون قدرت سيگار از مسيح بيشتر است موفق نشده
در آن روز واقعاً از سيگار آزاد شدم و تقريباً . دانم که امروز اينجا آزاد شدم تان دھد، من می خدا برکت

 .ام دو سال است که ديگر لب به آن نزده
ھای عصبی آزاد  مث�ً از جنگ. من اتفاق افتاد که ھمه از ثمرات ايمان به مسيح بود تغييرات زيادی در

 .ام شد و به من قدرتی داده بود که از رفتار ديگران تأثير نپذيرم شدم، آرامش مسيحی وارد زندگی
اين  تمام. ام را بچرخانم و نگران آينده بودم کردم که بايد با قوت و فکر خودم زندگی ھميشه فکر می

ھای  رسان است و اين را به روش ھای مربوط به زندگی از من جدا شد و دانستم که خدا روزی نگرانی
 .ام در دستان او تضمين شده است دانم که زندگی زيادی به من ثابت کرده و امروز می

مادرم که . ام نيز تحت تأثير قرار گرفتند واسطه تغييراتی که در شخصيت من ايجاد شده بود خانواده به
چھار خواھر و يک برادرم نيز به . سال مسلمان بود ابتدا به مسيح خداوند ايمان آورد ۶٠در حدود 

گفت که ديگر نبايد دنبال تشکي�ت سياسی بروم و  ھمسرم يک ھفته بعد از من می. مسيح ايمان آوردند
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اقعی من به مسيح را ديد و پس از چندی ھمسرم نيز صداقت ايمان و. حقيقتاً خدای خود را پيروی نمايم
 .او نيز خداوند عيسی را به قلب خود پذيرفت

آرامش . کنم در اين زندگی مسيحايی اينک با آرامش و س�متی که خداوند به من بخشيده است زندگی می
ھا حقيقت  کنم که تمامی انسان دعا می. برم او را دارم و از زندگی جديدی که به من بخشيده است لذت می

تنھا او . ھای گناھکار دارد آگاه شوند محبت را بشناسند و از آزادی و محبتی که او برای انسان خدای
ما ممکن است ھر کدام به نژاد و قوم خاصی تعلق . خدای حقيقی است و ھويت حقيقی من در اوست

  .داشته باشيم ولی ھويت حقيقی ما در اوست
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 بشر  متن اع3ميه جھانی حقوق

 بشر متن اع�ميه جھانی حقوق

 
  

المللی است که در مجمع عمومی سازمان ملل متحد به تصويب  اع�مئه جھانی حقوق بشر يک پيمان بين
. پردازد ماده است که به تشريح ديدگاه سازمان ملل متحد در مورد حقوق بشر می ٣٠رسيده و شامل 

ای را که تمامی ابنای  اقتصادی، سياسی، و اجتماعیمفاد اين اع�ميه حقوق بنيادی مدنی، فرھنگی، 
  .است بشر در ھر کشوری بايد از آن برخوردار باشند، مشخص کرده

به اع�ميه جھانی حقوق بشر رأی مثبت داد و از آن زمان تا کنون با  ١٩۴٨دولت ايران در سال  
زاد رھايی يافته ازترس و فقر اذعان به اين که بر طبق اع�ميه جھانی حقوق بشر کمال مطلوب انسان آ



  حبتشناخت م برای

42  

 

فقط در صورتی حاصل می شود که شرايط تمتع ھرکس از حقوق مدنی و سياسی خود و ھمچنين از 
اجتماعی و فرھنگی ايجاد شود، و بر طبق منشور ملل متحد خود را ملزم به حمايت -حقوق اقتصادی 

 .وداز و ترويج احترام جھانی و مؤثر رعايت حقوق و آزادی ھای بشر نم
 ھمه آزاد و برابر بدنيا آمده اند

ھمه دارای عقل و . تمام افراد بشر آزاد به دنيا می آيند و از لحاظ حيثيت و حقوق با ھم برابرند  -1ماده 
 .وجدان می باشند و بايد نسبت به يکديگر با روح برادری رفتار کنند

  تبعيض قائل نشويم
ز ، خصوصا از حيث نژاد ، رنگ ، جنس ، زبان ، ھر کس می تواند بدون ھيچ گونه تماي -2ماده 

مذھب ، عقيده سياسی يا ھر عقيده ديگر و ھمچنين مليت ، وضع اجتماعی ، ثروت ، وjدت يا ھر 
موقعيت ديگر ، از تمام حقوق و کليه آزادی ھايی که در اع�ميه حاضر ذکر شده است ، بھره مند 

مد که مبتنی بر وضع سياسی ، اداری و قضايی يا بين به ع�وه ھيچ تبعيضی به عمل نخواھد آ. گردد
گواه اين کشور مستقل ، تحت قيموميت يا . المللی کشور يا سرزمينی باشد که شخص به آن تعلق دارد 

 .غير خود مختار بوده يا حاکميت آن به شکل محدودی شده باشد 
  حق حيات برای ھمه

 .ارد ھر کس حق زندگی ، آزادی و امنيت شخصی د- 3ماده 
  برده داری ممنوع

   احدی را نمی توان در بردگی نگه داشت و داد و ستد بردگان به ھر شکلی که باشد ممنوع -4ماده 
 .است

  شکنجه ممنوع
را نمی توان تحت شکنجه يا مجازات يا رفتاری قرار داد که ظالمانه و يا بر خ�ف   احدی -5ماده 

 .انسانيت و شئون بشری يا موھن باشد
  نسانی در ھمه جاارزش ا

ھر کس حق دارد که شخصيت حقوق او در ھمه جا به عنوان يک انسان در مقابل قانون شناخته  -6ماده 
 .شود 

  ھمه در برابر قانون مساوی ھستند
ھمه در برابر قانون ، مساوی ھستند و حق دارند بدون تبعيض و بالسويه از حمايت قانون  -7ماده 

در مقابل ھر تبعيضی که ناقض اع�ميه حاضر باشد و بر عليه ھر  ھمه حق دارند.برخوردار شوند
 .تحريکی که برای چنين تبعيضی به عمل آيد به طور تساوی از حمايت قانون بھره مند شوند 

  رعايت حقوق انسانی توسط قانون
نون در برابر اعمالی که حقوق اساسی فرد را مورد تجاوز قرار بدھد و آن حقوق به وسيله قا- 8ماده 

 .باشد ، ھر کس حق رجوع به محاکم ملی صالحه دارد   اساسی يا قانون ديگری برای او شناخته شده
  عدم توقيف،حبس يا تبعيد غير قانونی

 .را نمی توان خود سرانه توقيف ، حبس يا تبعيد نمود    احدی -9ماده 
  حق محاکمه قانونی برای ھمه

عوايش به وسيله دادگاه مساوی و بی طرفی ، منصفانه ھرکس با مساوات کامل حق دارد که د-10ماده 
و علنا رسيدگی بشود و چنين دادگاھی درباره حقوق و الزامات او يا ھر اتھام جزايی که به او توجه پيدا 

 .کرده باشند، اتخاذ تصميم بنمايد
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  ھمه متھمين بی گناھند مگر در دادگاه صالحه اثبات شود
که در جريان   محسوب خواھد شد تا وقتی  ی متھم شده باشد بی گناهھر کس به بزه کار -الف-11ماده 

يک دعوای عمومی که در آن کليه تضمين ھای jزم برای دفاع ازاو تامين شده باشد ، تقصير او قانونا 
 .محرز گردد

ھيچ کس برای انجام يا عدم انجام عملی که در موقع ارتکاب ، آن عمل به موجب حقوق ملی يا بين  -ب
به ھمين طريق ھيچ مجازاتی شديدتر از آنچه که . مللی جرم شناخته نمی شده است محکوم نخواھد شد ال

  .در موقع ارتکاب جرم بدان تعلق می گرفت درباره احدی اعمال نخواھد شد
  عدم دخالت در احوال شخصی

خصوصی ، امور خانوادگی ، اقامتگاه يا مکاتبات خود نبايد مورد مداخله   احدی در زندگی -12 ماده
ھر کس حق دارد . خود سرانه واقع شود و شرافت و اسم و رسمش نبايد مورد حمله قرار گيرد   ھای

 .ردکه در مقابل اين گونه مداخ�ت و حم�ت ، مورد حمايت قانون قرار گي
  حق انتخاب محل اقامت

ھر کس حق دارد که در داخل ھر کشوری آزادانه عبور و مرور کند و محل اقامت خود  -الف-13 ماده
 .را انتخاب نمايد

  .کشور خود را ترک کند يا به کشور خود باز گردد ھر کی حق دارد ھر کشوری و از جمله -ب
  حق پناھندگی

ھر کس حق دارد در برابر تعقيب ، شکنجه و آزار ، پناھگاھی جسنجو کند و در   -الف- 14ماده 
 .کشورھای ديگر پناه اختيار کند

و    لدر موردی که تعقيب واقعا مبتنی به جرم عمومی و غير سياسی و رفتارھايی مخالف با اصو  -ب
  .مقاصد ملل متحد باشد ، نمی توان از اين حق استفاده نمود

  حق انتخاب مليت
 .ھر کس حق دارد ، که دارای تابعيت باشد -الف-15ماده 

  .احدی را تمی توان خود سرانه از تابعيت خود يا از حق تغيير تابعيت محروم کرد -ب 
  حق آزادی انتخاب ھمسر

حق دارند بدون ھيچ محدوديت از نظر نژاد ، مليت ، تابعيت يا  ھر زن و مرد بالغی  -الف-16ماده 
مذھب با ھم ديگر زناشويی و ھنگام انح�ل آن ، زن و شوھر در کليه امور مربوط به ازدواج دارای 

 .حقوق مساوی می باشند
  .ازدواج بايد با رضايت کامل و آزادانه زن ومرد واقع شود  -ب
  .جتماع است و حق دارد از حمايت جامعه و دولت بھره مند شودخانواده رکن طبيعی و اساسی ا -پ

  حق مالکيت شخصی
 .ھر شخص ، منفردا يا به طور اجتماعی حق مالکيت دارد -الف-17ماده 

  .احدی را تمی توان خود سرانه از حق مالکيت محروم نمود  -ب
  حق آزادی عقيده

اين حق متضمن آزادی .ذھب بھره مند شود ھر کس حق دارد که از آزادی فکر ، وجدان و م -18ماده  
ھرکس . و ايمان می باشد و نيز شامل تعليمات مذھبی و اجرای مراسم دينی است   تغيير مذھب يا عقيده

 .می تواند از اين حقوق يا مجتمعاً به طور خصوصی يا به طور عمومی بر خوردار باشد
  حق آزادی بيان
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مزبورشامل آن است که از داشتن عقايد خود بيم و   ارد و حقھر کس حق آزادی عقيده وبيان د -19ماده
اضطرابی نداشته باشد و در کسب اط�عات و افکار و در اخذ و انتشار آن ، به تمام وسايل ممکن و 

 .بدون م�حضات مرزی، آزاد باشد
  حق ازادی تجمع و تظاھرات

 .آ ميز تشکيل دھد ھرکس حق دارد آزادانه مجامع و جمعيت ھای مسالمت -الف 20ماده 
  .ھيچ کس را تمی توان مجبور به شرکت در اجتماعی کرد  -ب

  حق دمکراسی
خواه مستقيما و خواه با    ھر کس حق دارد که در اداره امور عمومی کشور خود ، -الف 21ماده 

 .نمايندگانی که آزادانه انتخاب شده باشد شرکت جويد  وساطت
  .، به مشاغل عمومی کشور خود نايل آيد ھر کس حق دارد با تساوی شرايط   -ب
بايد به وسيله انتخاباتی ابراز گردد که   اين اراده. ، اراده مردم است   اساس و منشا قدرت حکومت )پ

انتخابات بايد عمومی و با رعايت مساوات باشد و .از روی صداقت و به طور ادواری ، صورت پذيرد 
  .نمايد  را تامين   رای   گيرد که آزادی با رای مخفی يا طريقھای نظير آن انجام

  حق امنيت اجتماعی
ھر کس به عنوان عضو اجتماع ، حق امنيت اجتماعی دارد و مجاز است به وسيله مساعی   -22ماده 

ملی و ھمکاری بين المللی ، حقوق اقتصادی ، اجتماعی و فرھنگی خود را که jزمه مقام و نمو آزادانه 
 .کي�ت و منابع ھر کشور به دست آوردشخصيت اوست با رعايت تش

  حق امنيت کار
ھر کس حق دارد کار کند، کار خود را آزادانه انتخاب نمايد ، شرايط منصفانه و  -الف- 23ماده 

 .رضايت بخشی برای کار خواستار باشد و در مقابل بيکاری مورد حمايت قرار گيرد
  .مساوی ، اجرت مساوی دريافت نمايند  تبعيضی در مقابل کار  ھمه حق دارند که بدون ھيچ -ب
ھر کس که کار ميکند به مزد منصفانه و رضايت بخشی ذيحق می شود که زندگی او و خانواده اش  -پ

را موافق شئون انسانی تامين کند و آن را در صورت لزوم با ھر نوع وسايل ديگر حمايت اجتماعی، 
  .تکميل نمايد 

ز منافع خود با ديگران اتحاديه تشکيل دھد و در اتحاديه ھا نيز ھر کس حق دارد که برای دفاع ا -ت
  شرکت کند

  حق استراحت و فراغت
ھر کس حق استراحت و فراغت و تفريح دارد و به خصوص به محدوديت معقول ساعات کار  -24ماده 

 .و مرخصی ھای ادواری ، با اخذ حقوق، ذيحق می باشد
  دمات jزم اجتماعی برای ھمهحق خوراک و مسکن و مراقبت ھای طبی و خ

ھرکس حق دارد که سطح زندگی او ، س�متی و رفاه خود و خانواده اش را از حيث  -الف-25ماده 
خوراک ومسکن ومراقبتھای طبی و خدمات jزم اجتماعی تامين کند و ھمچنين حق دارد که در مواقع 

  که به علل خارج از اراده   د ديگریبيکاری ، بيماری ، نقص اعضا ، بيوگی ، پيری يا در تمام موار
 .انسان ، وسايل امرار معاش او از بين رفته باشد از شرايط آبرومندانه زندگی برخوردار شود

کودکان چه براثر . مادران وکودکان حق دارند که از کمک و مراقبت مخصوصی بھره مند شوند   -ب
رند که ھمه از يک نوع حمايت اجتماعی ، حق دا به دنيا آمده باشند  ازدواج و چه بدون ازدواج

  .برخوردار شوند
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  حق تحصيل رايگان برای ھمه
آموزش و پرورش jاقل تا . ھر کس حق دارد که از آموزش و پرورش بھره مند شود  -الف-26ماده 

. آموزش ابتدايی اجباری است . حدودی که مربوط به تعليمات ابتدايی و اساسی است بايد مجانی باشد 
حرفه ای بايد عموميت پيدا کند و آموزش عالی بايد با شرايط تساوی کامل ، به روی ھمه باز  آموزش

 .باشد تا ھمه ، بنا به استعداد خود بتواند از آن بھره مند گردند
آموزش و پرورش بايد به طوری ھدايت شود که شخصيت انسانی ھر کس را به حد اکمل رشد آن  -ب

آموزش و پرورش بايد حسن تفاھم ، گذشت . دی ھای بشری را تقويت کند برساند و احترام حقوق و آزا
و احترام عقايد مخالف و دوستی بين تمام ملل و جمعيت ھای نژادی يا مذھبی و ھمچنين توسعه فعاليت 

  .ھای ملل متحد را در راه حفظ صلح ، تسھيل نمايد
  .سبت به ديگران اولويت دارندپدر و مادر در انتخاب نوع آموزش و پرورش فرزندان خود ن  -پ

  (کپی رايت(حق تکثير
ھر کس حق دارد در زندگی فرھنگی اجتماع شرکت کند ، از فنون و ھنرھا متمتع گردد و   الف-27ماده 

 .در پيشرفت علمی و فوائد آن سھيم باشد
 ھر کس حق دارد از حمايت منافع معنوی و مادی آثارعلمی ، فرھنگی يا ھنری خود برخوردار -ب

  شود
  حق دنيای زيبا و آزاد برای ھمه

ھر کس حق دارد برقراری نظمی را بخواھد که از لحاظ اجتماع و بين المللی ، حقوق و  -28ماده 
 .آزادی ھايی را که در اين اع�ميه ذکر گرديده ، تامين کند و آنھا را به مورد عمل بگذارد 

  حق مسئوليت نسبت به جامعه
قابل آن جامعه ای وظيفه دارد که رشد آزاد کامل شخصيت او را ميسر ھرکس در م  -الف- 29ماده 

 .سازد 
ھر کس در اجرای حقوق و استفاده از آزادی ھای خود ، فقط تابع محدوديت ھايی است که به وسيله -ب

قانون ، منحصرا به منظور تامين شناسايی و مراعات حقوق و آزادی ھای ديگران و برای مقتضيات 
است   گرديده  وضع  و نظم عمومی و رفاه ھمگانی ، در شرايط يک جامعه دموکراتيکصحيح اخ�قی 

.  
  اين حقوق و آزادی ھا ، در ھيچ موردی نمی تواند بر خ�ف مقاصد و اصول ملل متحد اجرا گردد -پ

  حقوق بشر قابل تغيير نيست
حقی برای دولتی يا  ھيچ يک از مقررات اع�ميه حاضر نبايد طوری تفسير شود که متضمن-30ماده 

جمعيتی يا فردی باشد که به موجب آن بتواند ھر يک از حقوق و آزادی ھای مندرج در اع�ميه را 
  .فعاليتی بنمايد ازبين ببرد ويا در آن راه ،
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کنوانسيون ضد شکنجه و رفتار يا مجازات خشن، غير انساني يا 

  هکنند تحقير

 

کنوانسيون ضد شکنجه و رفتار يا مجازات خشن، غير انساني يا 

 تحقير کننده

  ٤٦/٣٩قطعنامه شماره / ١٩٨٤دسامبر  ١٠مصوب 
  مجمع عمومي سازمان ملل متحد

 ١٩٨٧ژوئن  ٢٦قدرت اجرائي کنوانسيون، 
 :مقدمه مترجم
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ژه اي است که ھمواره در تاريخ مدون بشريت از آن ياد شده است و آن به ھمراه تکامل شکنجه وا
شکنجه دغدغه مھم . تکنولوژي، در ھر عصر و نسلي، به شيوه ھاي گوناگون بکاربرده شده است

با وجود قوانين و مقرراتي مانند اع�ميه جھاني حقوق بشر، ميثاقھاي . فکري جامعه بشري امروز است
لمللي و قوانين مدني که شکنجه را در ھر شرايطي ممنوع اع�م کرده اند، اما ھمچنان داغ و بين ا

  .درفش و آزار و اذيت در بسياري از رژيمھا از جمله رژيم جمھوري اس�مي برقرار است
امروز براستي سخن از نبود و يا کمبود قانون و مقررات در ميان نيست، بلکه آنچه که ضرورت دارد 

ز مبرم جامعه بشري است، ھمکاري و ھمياري در اين زمينه است تا بدينوسيله نه تنھا از ھر نوع و نيا
اعمال شکنجه ممانعت بعمل آيد بلکه آمران و عام�ن آن تحت پيگردھاي قانوني و بين المللي قرار 

  .گيرند
 ١٠ در کنندهتحقير يا انساني غير خشن، مجازات يا رفتار و شکنجه ضد کنوانسيون اساس اين بر

 شده تصويب متحد ملل سازمان عمومي مجمع سوي از ٤٦/٣٩ شماره قطعنامه طي و ١٩٨٤ دسامبر
 مراجع در آنرا مفاد دولت بيست اينکه از پس يعني ١٩٨٧ ژوئن ٢٠ در کنوانسيون اين. است

  . کرد پيدا اجرائي قابليت رساندند، تصويب به خود قانونگذاري
 شکنجه آنکه از بعد کنوانسيون اين. است شده تدوين بخش ٣ در ماده ٣٣ و مقدمه يک شامل کنوانسيون

 و انصراف اخت�ف، حل نحوه دولتھا، ھاي مسئوليت و ص�حيت حقوقي، آثار است، نموده تعريف را
  .است داده توضيح را آنھا وظائف و شکنجه منع کميته تشکيل

 مھم سند ١٢ که عضو کشورھاي کليه مورد در ٢٠٠٢ فوريه ٨ تاريخ در ملل سازمان که آماري بنابر
 کشور ١٢٨ عضو، کشور ١٨٩ مجموعه از که است آمده اند، کرده امضاء را نھاد اين المللي بين

 دولت. اند کرده امضاء را کننده تحقير و انساني غير خشن، مجازات يا رفتار و شکنجه ضد کنوانسيون
  ٨١ بھمن ١٠ – نوريزاده.ن   .است کردهن امضاء را شکنجه منع کنوانسيون اس�مي جمھوري

  کننده تحقير يا انساني غير خشن، مجازات يا رفتار و شکنجه ضد کنوانسيون
  ٤٦/٣٩ شماره قطعنامه/ ١٩٨٤ دسامبر ١٠ مصوب

  متحد ملل سازمان عمومي مجمع
  (ميثاق( کنوانسيون اين طرف کشورھاي١٩٨٧ ژوئن ٢٦ کنوانسيون، اجرائي قدرت

 غير و برابر حقوق و ذاتي حيثيت شناسائي که متحد ملل سازمان منشور در مندرج ولاص به توجه با -
  .است داشته اع�م جھان در صلح و عدالت آزادي، مبناي را بشري خانواده اعضاء تمام انتقال قابل

  .است گرفته سرچشمه انسان ذاتي منزلت و شان از مذکور حقوق اينکه به توجه با -
 حرمت و رعايت اعت�ي که آن ٥٥ ماده بويژه منشور، کننده امضاء دولتھاي تتعھدا به توجه با -

  .ميشود متذکر را اساسي آزاديھاي و بشر حقوق
 مدني حقوق المللي بين کنوانسيون ھفتم ماده و بشر حقوق جھاني اع�ميه پنجم ماده گرفتن نظر در با -
 رفتارھاي و مجازات يا و شکنجه و ارآز مورد نميتوان را ھيچکس: است داشته مقرر که سياسي و

  .است فرد اجتماعي و مدني حقوق کننده سلب که داد قرار انساني غير و ظالمانه
 و شکنجه مورد که انسانھائي حمايت بر مبني ١٩٧٥ دسامبر ٩ عمومي مجمع اع�ميه به توجه با -

  .ميشود آنھا ماعياجت و مدني حقوق سلب باعث که رفتارھائي و انساني غير ظالمانه اعمال
 و مجازات و انساني غير و وحشيانه اعمال ديگر و شکنجه عليه بيشتر گذاري تاثير و ت�ش و آرزو با -

  .اندازد مي مخاطره به جھان سراسر در را انسانھا حقوق که رفتارھائي
  :پذيريم مي را زير اصول کنوانسيون، اين کنندگان امضاء ما
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  اول قسمت
  اول ماده

  : گردد مي تعريف چنين شکنجه کنوانسيون اين نظر از -١
 يا اط�عات کسب منظور به فردي عليه روحي يا جسمي شديد رنج يا درد آن اثر بر که عمدي عمل ھر

 عنوان به فردي مجازات) ھمچنين. (دارد نام شکنجه ميشود، اعمال سوم شخص يا و او از اقرار گرفتن
 بر و اجبار و تھديد با دھد، انجام که رود مي احتمال يا و است داده انجام سوم شخص يا او که عملي
 با يا و ترغيب و تحريک به يا و رنج و درد اين شدن وارد ھنگاميکه و نوع ھر از تبعيض مبناي

 و درد. ميشود تلقي شکنجه گيرد انجام ديگر، مقام صاحب ھر يا و دولتي مامور مخالفت عدم و رضايت
  .نميشود) کنوانسيون اين( شامل است، قانوني مجازات jزم تبعي طور به يا ذاتي بطور که رنجي

 وسيعتري مفھوم که ھا کشور داخلي قوانين) مصوبات( يا و المللی بين اسناد به نسبت خللی ماده اين -٢
 المللي بين سند آن که وسيعي مفھوم ھمان اساس بر بايد{.نميکند وارد اند، گرفته نظر در شکنجه براي

  {.نمود عمل است، گرفته نظر در داخلي نونقا يا و
  دوم ماده

 ديگر و قضائي اجرائي، قانوني موثر و jزم اقدامات است موظف کنوانسيون، اين عضو دولت ھر -١
  .آورد بعمل خود، حکومتي قلمرو در شکنجه اعمال از ممانعت جھت را امکانات

 ھر يا و داخلي سياسي ثباتي بي جنگ، به تھديد يا و جنگ مانند کشوری، استثنائي وضعيت ھيچ -٢
  .باشد نمي شکنجه اعمال کننده توجيه و مجوز ديگر، اضطراري وضعيت گونه

  .باشد شکنجه عمل کننده توجيه تواند نمي دولتي، مرجع يا و) حکومتي( مافوق مقام حکم و دستور -٣
  سوم ماده

 دولتي به را شد خواھد واقع شکنجه مورد و است خطر در جانش که را فردي عضوي دولت ھيچ -١
  .کرد نخواھد مسترد دارد) را اعمالي چنين( واقعي زمينه که
 نظر در بايد داري ص�حيت و شايسته مراجع شکنجه، عمل زمينه ايجاد به دادن پايان منظور به -٢

 وممدا نقض و شکنجه عملي و آشکار و فاحش ھاي نمونه وجود که دولتي) وسيله بدين بتوان تا( گرفت
  .کنند بررسي را ميشود مشاھده آن در بشر حقوق

  چھارم ماده
 جرم جنائي، قوانين تحت شکنجه انواع تمام که شد خواھد مطمئن و مراقب عضوي دولت ھر -١

 او با عمل اين انجام در که کسي يا و ميکند شکنجه انجام به مبادرت که کسي براي و گردد محسوب
  شود شناخته جرم نمايد، مي ھمکاري و مشارکت

 تعيين مناسب کيفري آنھا، اھميت و نوع گرفتن نظر در با و جرائم اين براي عضوی دولت ھر -٢
  .کرد خواھد

  پنجم ماده
 ماده به راجع که جرمھائي براي قانوني اختيارات و ضروري و jزم اقدامات عضوی، دولت ھر -١

  :داد واھدخ انجام زير قرار به خود) قضائي دستگاه در( را است چھارم
 انجام ،)کشور آن( شده شناخته ھوائي و دريايي مرز يا و قضائي قلمرو در جرمي ھنگاميکه: الف

  .است گرفته
  .باشد کشور آن شھروند متھم ھنگاميکه: ب
  .نمايد تائيد آنرا دولت آن و باشد کشور آن شھروند) شکنجه( قرباني ھنگاميکه: ج
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 خود، قضائي نظام در قانوني اختيارات کسب جھت در را jزم اقدامات ھمچنين، عضوي دولت ھر -٢
 صورت کشور آن قضائي قلمرو در جرمھائي که است مواردي در اقدامات اين. آورد خواھد بعمل
 دولتھائي به متھم اول، بند ھشتم ماده طبق. است نشده تسليم متبوعش کشور به متھم فرد و است گرفته

  .شد دخواھ مسترد است شده ذکر نامشان که
  .نميباشد مستثني است داخلي قوانين با ارتباط در که جنائي جرائم از کنوانسيون اين -٣

  ششم ماده
 است، شده مرتکب) کنوانسيون اين( ٤ ماده مطابق جرمي که را متھمي فرد عضوي دولت ھر -١

 اين( .آورد خواھد بعمل متھم حضور از اطمينان جھت ديگري اقدامات يا و نمود خواھد بازداشت
 خواھد قرار بررسي مورد را استفاده قابل و موجود اط�عات متھم، وضعيت از اطمينان براي) دولت

 بازداشت اين. داد خواھد انجام خود قوانين مطابق را ديگري اقدام ھر يا و بازداشت حکم سپس و داد
 طي مجرم، ترداداس و جرم روند تا باشد داشته ادامه مدتي براي است ممکن ضرورت، حسب بر متھم
  .گردد

  .کرد خواھد فراھم را) متھم پرونده( رسيدگي و تحقيق مقدمات) مذکور( دولت -٢
 نزديکترين با بيدرنگ ماده، اين ١ بند طبق که داشت خواھد حق ميبرد، بسر بازداشت در که فردي -٣

 خواھد حق او د،باش نداشته تابعيتي بازداشتي فرد اگر. نمايد حاصل تماس متبوعش دولت نمايندگي
  .گيرد تماس است، داشته اقامت معموj آنجا در او که کشوري نمايندگي با که داشت

 ٥ ماده در که دولتھائي به را امر مراتب ميکند، بازداشت ماده اين طبق را فردي دولتی ھنگاميکه -٤
 را متھم فرد شتيبازدا موقعيت و شرايط و داد خواھد اط�ع بيدرنگ است، شده اشاره آنھا به ١ بند

  .نمود خواھد بازگو
  ھفتم ماده

 شده جرمي مرتکب ٤ ماده با مطابقت در متھم فرد خود، قضائي قلمرو تحت که عضوي دولت -١
) متبوعش دولت( به را متھم فرد) دولت آن( اگر. نمود خواھد عمل ٥ ماده گرفتن نظر در با است،
 واگذار قضائي تعقيب بمنظور شايسته و دار ص�حيت مراجع به را متھم پرونده ميبايد ننمايد، مسترد

  .نمايد
 قوانين تحت جدي، و طبيعي جريان يک در و عادي جرم ھر مانند مذکور،) دار ص�حيت( مراجع -٢

 و پيگرد براي ٢ بند ٥ ماده به بنا معتبر و قانوني مدارک. گرفت خواھند را خود تصميم و نظر دولتي،
 و مستدل بايست مي ١ بند ٥ ماده با تطابق در مدارک اين. است روريض محکوميت و قانوني تعقيب
  .گرداند اجرا قابل را قضائي تعقيب بطوريکه باشد، محکم

 است، گرفته صورت ٤ ماده با ارتباط در و او عليه که جرمي دعوي اقامه به توجه با فردي ھر -٣
  .ددگر تضمين او با مناسب رفتاري قضائي مراحل تمام در ميبايست

  ھشتم ماده
 يا و است متبوعشان کشور به مجرمين استرداد شامل که چھار ماده به مربوط جرائم عضو دولتھاي -١

  .کرد خواھند تضمين اند، پذيرفته دوجانبه قراردادھاي بوسيله آنھا که استردادي و اخراج نوع ھر
 براي را اي معاھده که ديگر عضو دولت از را) متھمي( استرداد خواست در عضوي دولت اگر -٢

 براي قانوني اي معاھده بمثابه کنوانسيون اين دارد، دريافت است، نکرده امضاء دولت اين با استرداد
  .رود مي بشمار مجرمين استرداد
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 را) شکنجه به مربوط( جرائم اند، نپذيرفته اي معاھده بنابر را استرداد شرط که عضوي دولتھاي -٣
 ھمانند) شکنجه جرم( آنرا و داشت خواھند ملحوظ دوجانبه قراردادھاي در استرداد قابل جرائم بمثابه

  .ميشوند خواستار عضوي دولت از قانوني و استرداد قابل جرم يک
 بين اي دوجانبه قرارداد بوسيله که دارد ضرورت استرداد ھدف با) شکنجه( جرائم نوع اين -٤

 بنابه است jزم است، شده امضاء) آنھا( بين اي دوجانبه قرارداد چنانکه. گردد انجام عضو، کشورھاي
 پيوسته بوقوع آن در جرم که مکاني براي فقط نه دولتھا، قضائي اختيارات اساس بر و ١ بند ٥ ماده

  .گردد نيز دولتھا قلمرو شامل بلکه باشد، است،
  نھم ماده

 که مجرميني و ائمجر پيگيري روند با ارتباط در که امکاناتي کردن فراھم در عضو دولتھاي -١
 و شواھد ارائه با را يکديگر نيز و آورد خواھند بعمل را jزم اقدامات باشند، مي چھار ماده مشمول
  .رساند خواھند ياري جرائم روند پيگيري جھت دارند اختيار در که اسنادي

 بين در ابلمتق قضائي ھاي مساعدت بر مبني ماده اين ١ بند بنابر را خويش تعھدات عضو، دولتھاي -٢
  .کرد خواھند عمل خود
  دھم ماده

 و) مدني( انتظامي نيروھاي قانون، مجريان به شکنجه ممنوعيت به توجه با عضوي دولت ھر -١
 و بازجويي بازداشت، در نحوي به که افرادي ديگر و کارمندان پزشکي، خدمات کارکنان نظامي،
 ميشود، افراد زنداني و بازداشت دستگيري، بموج که رفتاري ھر نيز و) دارند دخالت افراد( بازرسي
 اط�عات و آموزشھا اين از آنھا که شوند مطمئن و بدھند آنھا به را jزم اط�عات و آموزشھا

  .شد خواھند برخوردار
 شکنجه ممنوعيت افراد، مسئوليتھاي و وظائف فراخور به دستورات و قوانين در عضوي دولت ھر -٢
  .کرد خواھد ملحوظ را

  يازدھم هماد
) بازپرسي( بازجويي به مربوط روشھاي و قواعد منظم و مرتب بطور است موظف عضوي دولت ھر

 ھر شامل مراقبت و بازنگري اين. دھد انجام) بازداشتگاھھا در( را افراد نگھداري به راجع ترتيبات و
 اصل تنگرف نظر در با است دولت آن قضائي حوزه که قلمروي ھر در و زندان دستگيري، نوع

  .ميباشد شکنجه ممنوعيت
  دوازدھم ماده
 شکنجه عمل انجام بر معقولي قراين اگر تا بدھد بخشي اطمينان ترتيب است موظف عضوي دولت ھر
 به بيطرفانه و بيدرنگ دار ص�حيت مقامات داشت، وجود دولت آن قضائي قلمرو در يا و مکان در

  .نمايند رسيدگي آنھا
  سيزدھم ماده
 دولت آن قضائي قلمرو در او ميکند عنوان که را فردي شکايت حق است موظف يعضو دولت ھر

 مقامات به بيطرفانه و بيدرنگ را او شکايت و بدارد محفوظ را است گرفته قرار شکنجه مورد
 ھائي تھديد از شاھدان و کننده شکايت که گردد مطمئن نيز و دھد ارجاع رسيدگي جھت دار ص�حيت

  .بود خواھند امان در ستآنھا عمل نتيجه که
  چھاردھم ماده
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 قرباني که بدھد بخشي اطمينان ترتيب خود قانوني نظام طريق از است موظف عضوی دولت ھر -١
 شامل جبران اين. باشد داشته کافي و) عادjنه( مناسب غرامت جبران و خسارت گرفتن حق شکنجه

 جبران بميرد، شکنجه اثر بر فردي گاه ھر. ھست نيز امکان حد تا شکنجه قرباني اوليه وضع اعاده
  .ميگردد او بستگان شامل خسارات

 قوانين بر بنا که ديگري افراد و شکنجه قرباني حقوق اعاده بر مبني ماده اين اجراي از موردي ھيچ -٢
  .کرد نخواھد جلوگيري ميگيرد، تعلق آنھا به غرامت کشوري

  پانزدھم ماده
 وجه ھيچ به شکنجه اثر در اقرار که نمايد حاصل اطمينان نحوي به است موظف عضوي دولت ھر

 جھت در و گر شکنجه شخص مورد در جز به را مدارک آن توان نمي و شد نخواھد محسوب مدرک
  .داد قرار استناد مورد جرم، ارتکاب لحاظ به او پيگرد

  شانزدھم ماده
 رفتارھاي و انساني غير ه،وحشيان اعمال خود قضائي قلمرو در که است متعھد عضوي دولت ھر -١

 اعمال اين و نيست کنوانسيون اين يک ماده و شکنجه تعريف مشمول که را ھائي مجازات و تحقيرکننده
 انجام ديگر مقام صاحب ھر يا و دولتي مامور مخالفت عدم و رضايت با يا و ترغيب و تحريک به

 مبني ١٠ و ١١ - ١٢ -١٣ مواد در که است تعھداتي بويژه، تعھدات اين. آورد بعمل جلوگيري ميگيرد،
 رفتارھاي و انساني غير وحشيانه اعمال ديگر يا و شکنجه عمل در که افرادي جايگزيني و تعويض بر

  .است آمده خشن مجازاتھاي و تحقيرآميز
 غير و وحشيانه اعمال که ملي قوانين و المللي بين اسناد مقررات، به نسبت کنوانسيون اين مقررات -٢

 خللي اند، کرده اع�م ممنوع و ميباشد اخراج يا استرداد به مربوط که تحقيرآميز رفتارھاي و يانسان
  .کرد نخواھد وارد

  دوم قسمت
  ھفدھم ماده

 و) ميشود ناميده کميته کنوانسيون اين در پس اين از(شد خواھد تاسيس شکنجه ضد کميته يک -١
 کارشناس ١٠ از کميته اين. است دار عھده را شد خواھد اشاره آنھا به بعدي مواد در که وظائفي
 خواھد تشکيل باشند، مي بشر حقوق زمينه در شايستگي و اخ�قي ص�حيت از برخوردار که عاليرتبه

) خويش متبوع دولت نماينده عنوان به نه(نمايند مي وظيفه انجام خود شخصي ص�حيت با آنھا. شد
 نيز و جغرافيائي عادjنه تقسيمات رعايت با و عضو دولتھاي بوسيله کارشناسان اين ھمچنين

  .شد خواھند انتخاب آنھا حقوقي تجربيات و سودمندانه ھمکاريھاي
 انتخاب اند، کرده تعيين عضو دولتھاي که نامزدھائي فھرست از و مخفي راي بوسيله کميته اعضاء -٢

 بشر حقوق کميته اعضاء از کساني و سودمند افراد که داشت خواھند نظر در عضو دولتھاي. ميگردند
 ضد کميته در خدمت به مايل که افرادي نيز و سياسي و مدني حقوق المللي بين پيمان نظارت تحت

  .نمايند نامزد را باشند شکنجه
 در و عضو دولتھاي از متحد ملل سازمان کل دبير گردھمائي به دعوت با کميته اعضاء انتخابات -٣

 عضو کشورھاي دوسوم شرکت گردھمائي، اين در نصاب حد. رفتگ خواھد انجام يکبار سال دو ھر
 خواھند انتخاب باشند عضو دولتھاي حاضر نمايندگان طرف از آراء اکثريت حائز که افرادي. باشد مي
  .شد
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 براي. بکشد درازا به کنوانسيون اين شدن اjجرا jزم از پس ماه ٦ از بيشتر نبايد انتخابات اولين -٤
 بوسيله عضو، دولتھاي از متحد، ملل سازمان کل دبير آن، انجام تاريخ از پيش ماه ٤ حداقل انتخابات

 دبير. کنند معرفي ماه ٣ ظرف کميته در عضويت براي را خود نامزدھاي که نمود خواھد دعوت نامه
 را آنان که کشورھائي ذکر با اند شده نامزد که افرادي از الفباء حروف بترتيب فھرستي ملل سازمان کل

  .داشت خواھد ارسال عضو دولتھاي به و تھيه اند، کرده معرفي
 انتخاب تجديد شوند، نامزد مجددا که صورتي در و ميشوند انتخاب سال ٤ مدت براي کميته اعضاء -٥

 سال ٢ پايان در انتخابات اولين در منتخب کميته عضو پنج زمان مدت ليکن. بود خواھد مجاز آنھا
 مذکور، جلسه رئيس بوسيله و قرعه قيد با انتخابات دوره اولين از پس عضو ٥ اين نام. ميشود منقضي

  .ميگردد معين ماده اين ٣ بند بر بنا
 وظيفه انجام نتواند ديگري دليل ھر به يا و دھد استعفا يا و کند فوت کميته اعضاء از عضوي اگر -٦

 را باشد کشور آن تبعه که يگريد کارشناس شخص بود، کرده نامزد را فرد اين که عضوي دولت کند،
 خواستار عضو دولتھاي از آراء اکثريت با را او تصويب و ميکند تعيين خدمت و جايگزيني جھت

 بيشتر يا نصف اگر داد، خواھند قرار بررسي مورد را) جديد عضو( تصويب عضو دولتھاي. ميگردد
 خ�ل در تا رسيد خواھد ملل سازمان لک دبير اط�ع به امر مراتب دھند، تصويب اين به منفي راي آنھا

  .گردد تعيين و معرفي ديگري فرد ھفته ٦
  .شد خواھند متقبل وظيفه انجام ھنگام در را کميته اعضاء ھاي ھزينه مسئوليت عضو، دولتھاي -٧
  (شود رجوع تصويب شرايط ١٩٩٢ دسامبر ١٦ ،١١١/٤٧ عمومي تصميم به – اص�حيه)

  ھيجدھم ماده
 انتخاب مجددا توانند مي آنھا کرد، خواھد انتخاب سال ٢ مدت براي را خود رئيسه ھيات کميته، -١

  .شوند
  :بود خواھد زير قرار به نامه آئين اين مقررات. ميکند تنظيم خود را داخليش نامه آئين کميته -٢

  .است عضو ٦ حضور جلسات رسميت نصاب حد -الف
  .ميگردد تخاذا حاضر اعضاء آراء اکثريت با کميته تصميمات -ب
 وظائفي موثر اجراي جھت را احتياج مورد و jزم امکانات و کارمندان متحد، ملل سازمان کل دبير -٣
  .گذاشت خواھد کميته اختيار در دارد، بعھده کنوانسيون اين بموجب کميته که
 آن، از پس. ميکند دعوت جلسه نخستين تشکيل براي را کميته اعضاي متحد ملل سازمان کل دبير -٤

  .داد خواھد جلسه تشکيل است، شده بيني پيش آن داخلي نامه آئين در که اوقاتي در کميته
 عضو دولتھاي ھاي گردھمائي با ارتباط در که ھائي ھزينه) پرداخت( مسئوليت عضو دولتھاي -٥

 تھيه و کارمندان ھزينه مانند ميشود، پرداخت مورد اين در ملل سازمان بوسيله که ھائي ھزينه و کميته
  .داشت خواھند بعھده را ماده اين ٣ بند بنابر امکانات

  (شود رجوع تصويب شرايط ،١٩٩٢ دسامبر ١٦ ،١١١/٤٧ عمومي مجمع تصميم به – اص�حيه)
  نوزدھم ماده

 اين طبق تعھداتشان اجراي جھت در که اقداماتي ملل، سازمان کل دبير بواسطه عضو دولتھاي -١
 شدن اjجرا jزم از پس يکسال) گزارش نخستين. (مينمايند تقديم کميته به را دان داده انجام کنوانسيون
 و تکميلي گزارشات عضو دولتھاي پس آن از و گردد ارائه کميته به بايد عضو دولت براي کنوانسيون

  .ميدارند تقديم يکبار سال چھار ھر را زمينه اين در خود جديد اقدامات
  .داشت خواھد ارسال عضو دولتھاي به را ارشاتگز اين ملل سازمان کل دبير -٢
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 پيشنھادات و نظرات کميته و گرفت خواھد قرار کميته رسيدگي و بررسي مورد گزارشي ھر -٣
 پاسخھا ميتواند مزبور عضو دولت. ميدارد اع�م مربوط دولتھاي به گزارش به نسبت را خود عمومي

  .نمايد اع�م کميته به را خود نظرات و
 مربوط و ماده اين ٣ بند با ارتباط در که پيشنھاداتي و نظرات است ممکن خود ص�حديد بنابر کميته -٤
 ماده طبق بر و خود ساjنه گزارش در را دولتھا نظر و خود م�حظات و است مذبور عضو دولت به

  .دھد ارائه عمومي مجمع به ٢٤
 ماده اين ١ بند طبق کميته ايد،نم را گزارش اين از رونوشت يک خواست در مزبور عضو دولت اگر
  .نمايد مي اجابت را درخواست اين

  بيستم ماده
 از يکي قلمرو در دھد نشان بوضوح که نمايد دريافت اعتمادي قابل و موثق اط�عات کميته اگر -١

 براي که ميکند دعوت را مربوط دولت کميته دارد، وجود شکنجه منظم طور به عضو دولتھاي
 مزبور، اط�عات بر توجه با را خود نظرات پايان در و نمايد ھمکاري موضوع ينا بررسي و رسيدگي

  .داد خواھد ارائه
 ديگر استناد قابل اط�عات نيز و دھد ارائه کميته به است ممکن عضو دولت که نظراتي به توجه با -٢
 را خود عضو چند يا يک است ممکن کميته است، کرده متقاعد اط�عات اين بودن معتبر به را کميته که

  .نمايند تھيه کميته براي گزارشي درنگ بي تا کند مامور محرمانه بطور تحقيق و رسيدگي براي
 اين در که خواست خواھد مربوط عضو دولت از کميته ماده، اين ٢ بند بنابر تحقيقات، اين انجام با -٣

) مسافرت و( بازديد ذيربط، عضو تدول با توافق و شده انجام تحقيقات به توجه با. نمايد ھمکاري مورد
  .آمد خواھد بعمل دولت آن قلمرو از
 و نظرات ماده، اين ٢ بند به توجه با و اعضاء يا و عضو نظرات تشخيص و رسيدگي از بعد کميته -٤

 عضو دولت به موقعيت گرفتن نظر در با و خود ارزيابي و پيشنھادات با ھمراه را آنھا تشخيص
  .کرد خواھد منتقل مربوط،

 محرمانه ماده، اين ٤ تا ١ بند بنابر ميگيرد، انجام کميته طرف از که) بررسي و تحقيق( مراحل تمام -٥
. ميشود خواسته ھمکاري به ذيربط عضو دولت رسيدگي، و تحقيق مراحل تمام در ھمچنين. بود خواھد

 است ممکن مربوط، عضو دولت مشورت با کميته ،٢ بند به توجه با و تحقيقات روند تکميل از پس
 به( خود ساjنه گزارش در ،٢٤ ماده به توجه با را تحقيقات نتايج از اي خ�صه که بگيرد تصميم
  .نمايد منعکس) عمومي مجمع

  يکم و بيست ماده
 براي را کميته ص�حيت که نمايد اع�م زمان ھر ماده اين بموجب کنوانسيون، اين عضو دولت ھر -١

 تعھدات کنوانسيون ديگر عضو دولت که عضو دولت ھر ادعاي بر دائر ياتشکا به رسيدگي و دريافت
 ماده اين در که عملي اقدامات بموجب. بشناسد برسميت دھد، نمي انجام ميثاق اين مواد طبق را خود
 نسبت را کميته ص�حيت عضو دولت توسط که بود خواھد رسيدگي و دريافت قابل شکاياتی دارد، قرار

 اع�مي چنين که کنوانسيون اين عضو دولت يک به مربوط شکايتي ھيچ. کند اع�م و شناسائي خود به
 ماده اين بموجب که شکايات به نسبت. شد نخواھد پذيرفته کميته طرف از ماده اين بنابر باشد نکرده

  :شد خواھد اقدام زير بترتيب ميشود، دريافت
 ترتيب کنوانسيون اين مقررات به يديگر عضو دولت که دھد تشخيص عضوي دولت يک اگر – الف
 در. کند جلب بموضوع رسيدگي جھت را عضو دولت آن توجه نامه، بوسيله ميتواند دھد، نمي اثر
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 دائر ديگر کتبي اظھار گونه ھر يا توضيح کننده، دريافت دولت اط�عيه، دريافت از پس ماه ٣ ظرف
 اظھارات و توضيحات.گذارد خواھد هاط�عي فرستنده دولت اختيار در را موضوع کردن روشن بر

 که آنچه و کشور آن داخلي قوانين طبق دادرسي آئين مورد در اط�عاتي شامل امکان حد تا مزبور
 خواھد است، اص�ح قابل مورد اين در آنچه يا است رسيدگي جريان در يا آمده بعمل آن بھبودي براي

  .بود
 و اط�عيه اولين دريافت از پس عضو دولت دو ھر رضايت که باشد ترتيبي به موضوعات اگر – ب
 به و کميته به اي اخطاريه ارسال با داشت خواھد حق طرفين از يک ھر ننمايد، جلب ماه ٦ ظرف در

  .نمايد پيگيري را موضوع مقابل، دولت
 قابل و جويانه چاره اقدامات که شد محقق برايش اينکه از پس فقط ماده اين به توجه با کميته – ج
 طبق بر موضوع حل از دولت دو و است نرسيده اي نتيجه به کشور، دو داخلي قوانين طبق ص�حا

 قاعده اين. کرد خواھد رسيدگي مرجوعه بموضوع آنگاه باشند، مي عاجز المللي بين حقوق متفق اصول
 ککم يا و باشد طوjني و معقول غير قانوني راھھاي از بنحوي شکايات به رسيدگي که مواردي در

 اجرا رسد، بنظر بعيد و محتمل غير ميشود، محسوب خشونت قرباني ميثاق اين طبق که فردي به موثر
  .شد نخواھد

 خواھد تشکيل محرمانه جلسات ماده اين بنابر دريافتي، ھاي شکايت به رسيدگي مواقع در کميته – د
  .داد

 احترام اساس بر و اخت�ف ردمو موضوع دوستانه حل بمنظور کميته ،)ج( بند مقررات رعايت با – ه
 دولتھاي اختيار در را خود اجراي قابل کمکھاي است، شده ارائه کنوانسيون اين در که تعھداتي به

 تخصصي اخت�ف حل کميسيون يک کميته مقتضي، زمان در منظور، بدين. گذارد خواھد مربوط عضو
  .کرد خواھد تعيين

 اخت�ف طرف دولتھاي از ميتواند شود ارجاع آن به که اموري کليه در ماده، اين بر بنا کميته – و
  .گردد خواستار را مربوط اط�عات گونه ھر) ب( بند زير موضوع

 در بموضوع رسيدگي ھنگام داشت خواھند حق) ب( بند زير موضوع مربوط عضو دولتھاي – ز
  .دارند راظھا کتبي يا و بطورشفاھي را خود م�حظات و باشند داشته اي نماينده کميته،

 گزارش) ب( بند زير به بنا اخطاريه دريافت تاريخ از پس ماه ١٢ مدت در است موظف کميته – ح
  :بدھد

 خ�صه يک به را خود گزارش کميته باشد، شده حاصل) ه( بند زير مقررات به بنا حلي راه اگر)١
  .کرد خواھد منحصر گزارش

 مختصرا قضايا بشرح خود گزارش در کميته ودنش حاصل) ه( بند زير مقررات بنابر حلي راه اگر (٢
 ضميمه عضو، دولتھاي شفاھي و کتبي م�حظات مجلس صورت متن) ھمچنين. (کرد خواھد اکتفا

  .شد خواھد اب�غ مربوط عضو دولتھاي به گزارشي مورد، ھر در. شد خواھد گزارش
 ماده اين ١ بند بر بنا وانسيون،کن عضو دولت پنج که بود خواھد اجرا قابل ھنگامي ماده اين مقررات -٢

 خواھد سپرده ملل سازمان کل دبير نزد مذکور ھاي اع�ميه. باشند داده را شده بيني پيش ھاي اع�ميه
 در است ممکن اع�ميه. شد خواھد ارسال کنوانسيون عضو کشورھاي ساير براي آن رونوشت و شد
 مسئله، رسيدگي به استرداد اين. شود رفتهگ بازپس ملل سازمان کل دبير اخطاريه بوسيله زمان ھر

  .نميکند وارد خللي باشد، شده ارسال ماده اين بموجب قب� که شکايت يک موضوع
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 آنکه مگر شود نمي پذيرفته کل دبير به اع�ميه استرداد اخطاريه دريافت از پس ديگري شکايت ھيچ
  .باشد داده جديدي اع�ميه مربوط عضو دولت
  دوم و بيست ماده

 براي را کميته ص�حيت زمان ھر در ماده اين بموجب تواند مي کنوانسيون اين عضو دولت يک -١
 ھستند، ميثاق اين عضو دولت يک توسط خشونت قرباني مدعي که افرادي شکايات رسيدگي و دريافت

 آن به نسبت اع�مي چنين که عضوي دولت از شکايتي ھيچ. دارد اع�م آنرا و شناسد رسميت به
  .بود نخواھد پذيرش قابل کميته جانب از است نگرفته رتصو

 در که شکاياتي يا و ماده اين بر بنا را کنوانسيون مقررات با ناسازگار يا و نام بدون شکايات کميته -٢
  .پذيرفت نخواھد را است شده مطرح حق اين از استفاده سوء مقام

 که عضوي دولت شکايات به کردن رسيدگي نضم ماده اين بر بنا کميته ،٢ بند مقررات رعايت با -٣
 در. ميکند جلب شکايات اين به ١ بند طبق نيز آنرا توجه است، کنوانسيون اين مفاد از تخلف به متھم

 روشن بر مبني اظھاراتي و کتبي توضيحات تخلف، به متھم دولت شکايات وصول از پس ماه ٦ ظرف
  .داد خواھد ارائه کميته به را است گرفته انجام کشور آن توسط که بھبودھائي يا و موضوع نمودن

 عضو بوسيله يا فرد نيابت به که موجود روشن اط�عات طبق و ماده اين بر بنا را شکايات کميته -٤
  .داد خواھد قرار رسيدگي و بررسي مورد ميکند، دريافت مربوط

 داد نخواھد قرار رسيدگي مورد ميکند، دريافت ماده اين بر بنا و فرد طرف از که شکاياتي به کميته -٥
  :که شود محقق کميته براي اينکه مگر
  .است نگرفته قرار رسيدگي مورد و مطرح ديگر المللي بين ارگانھاي در شکايت موضوع – الف
 نگرفته اي نتيجه داخلي ذيص�ح مراجع در جويانه چاره اقدامات تمام از) کننده شکايت( فرد – ب

 موثر کمک با و است گشته طوjني معقول غير بنحو شکايت طريق طي هک مواردي در ھمچنين. است
  .رسد بنظر بعيد و محتمل غير ميشود، شناخته خشونت قرباني ميثاق اين طبق که فردي بر
  .داد خواھد تشکيل محرمانه جلسات ماده اين بنابر دريافتي، شکايات به رسيدگي مواقع در کميته -٦
  .نمود خواھد منعکس) کننده شکايت(فرد و مربوط عضو ولتد به را خود نظرات کميته -٧
 پيش ھاي اع�ميه کنوانسيون عضو دولت پنج که بود خواھد اجرا قابل ھنگامي ماده اين مقررات -٨

 کل دبير نزد عضو، دولت توسط مذکور ھاي اع�ميه. باشند داده را ماده اين اول بند در شده بيني
 طرف دولتھاي ساير براي آنرا رونوشت ملل، سازمان کل دبير. شد اھدخو سپرده امانت به ملل سازمان

 گردد، مسترد کل دبير به اخطاريه بوسيله زمان، ھر در است ممکن اع�ميه. داشت خواھد ارسال ميثاق
 خللي بود، شده ارسال ماده اين بموجب قب� که شکايتی موضوع مسئله، ھر رسيدگي به استرداد اين

  .کند نمي وارد
  سوم و بيست ادهم

 سزاوار ميشوند، انتصاب) ه(١ بند ٢١ ماده به بنا که متخصص مشاورين کميسيونھاي و کميته اعضاء
 در موارد اين. بود خواھند ملل، سازمان ھاي ماموريت در مصونيتھائي و امتيازات از برخورداري

  .گرفت خواھد قرار للم سازمان مصونيتھاي و امتيازات اساس بر و کنوانسيون به مربوط قسمتھاي
  چھارم و بيست ماده

 مجمع و عضو دولتھاي تقديم ساjنه گزارش يک در را خود فعاليتھاي کنوانسيون، اين بموجب کميته
  .نمود خواھد متحد ملل سازمان عمومي
  سوم قسمت
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  پنجم و بيست ماده
  .است مفتوح دولتھا تمام امضاء براي کنوانسيون اين -١
 پروتکل و ھا نامه پيمان در ”تصويب“ اصط�ح{است دولتھا تصويب به کولمو کنوانسيون اين -٢

 مثل دار ص�حيت مراجع يا و اساسي قانون طبق بايد تصويب که است معنا اين به المللي، بين ھاي
  {شود انجام کشور، داخل در و شورا مجلس
  .شد ھدخوا سپرده امانت به ملل سازمان کل دبير نزد الحاق، يا ھا تصويب اسناد
  ششم و بيست ماده
 نزد که الحاق سند بوسيله دولتھا الحاق. بود خواھد مفتوح آن به کشورھا تمام الحاق براي کنوانسيون اين

  .ميگيرد صورت شد، خواھد سپرده ملل سازمان کل دبير
  ھفتم و بيست ماده

 ملل سازمان کل دبير نزد الحاق يا تصويب سند بيستمين شدن سپرده از پس روز ٣٠ کنوانسيون اين -١
  .کرد خواھد پيدا اجرائي قدرت متحد،

 تصويب را کنوانسيون اين الحاق، يا تصويب سند بيستمين شدن سپرده از پس که دولتي ھر براي -٢
 دولت، آن الحاق يا تصويب سند شدن سپرده تاريخ از بعد روز ٣٠ کنوانسيون بپيوندد، آن به و کند

  .کرد خواھد پيدا) دولت آن براي( اجرائي قدرت
  ھشتم و بيست ماده

 ص�حيت که دارد اع�م الحاق، يا کنوانسيون اين تصويب يا امضاء زمان در است ممکن دولتي ھر -١
  .شناسد نمي رسميت به است، شده ارائه ٢٠ ماده در) که وظائفي( براي را کميته

 ھر در است، شده قائل ادهم اين ١ بند با ارتباط در را محفوظي حق و شرط که عضوي دولت ھر -٢
  .کند استرداد متحد، ملل سازمان کل دبير به يادداشت نوشتن بوسيله آنرا ميتوان زمان
  نھم و بيست ماده

 کل دبير نزد آنرا متن و کند پيشنھاد آن، به اي اص�حيه ميتواند کنوانسيون اين عضو دولت ھر -١
 ارسال ميثاق اين عضو دولتھاي براي را ديپيشنھا اص�حي طرح ھر کل دبير. بسپارد ملل سازمان
 دولتھاي از کنفرانسي تشکيل با آيا دارند اع�م او به که کرد خواھد درخواست آنھا از و داشت خواھد
 حداقل صورتيکه در ھستند؟ موافق پيشنھادي طرحھاي باره در راي گرفتن و رسيدگي بمنظور عضو

 و نظر تحت را کنفرانس کل دبير باشند، رانسيکنف چنين تشکيل خواھان عضو دولتھاي سوم يک
 و عضو حاضر دولتھاي اکثريت قبول مورد که اص�حي ھر. داد خواھد تشکيل ملل سازمان توجھات

 ارسال پذيرفتن، براي عضو کشورھاي تمام به کل دبير بوسيله گيرد، قرار کنفرانس در دھنده راي
  .شد خواھد

 سوم دو که کرد خواھد پيدا اجرائي قدرت ھنگامي ماده، اين ١ بند به توجه با شده پذيرفته اص�حيه -٢
 اساسي قانون طبق بر آنھا که دھند اط�ع متحد ملل سازمان کل دبير به کنوانسيون، اين عضو دولتھاي
  .اند پذيرفته آنرا خودشان

 اjجرا jزم ند،ا پذيرفته آنرا که عضو دولتھاي براي کردند، پيدا اجرائي قدرت اص�حي مفاد وقتي -٣
 ملزم اند، پذيرفته که اص�حاتي گونه ھر و کنوانسيون اين مقررات به عضو کشورھاي ديگر. ميگردد
  .شد خواھند

  ام سي ماده
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 کنوانسيون اين کاربرد يا تفسير مورد در بيشتر يا و عضو دولت دو بين که اخت�في و مشاجره ھر -١
 اين آنھا از يکي درخواست با نمايند، حل خود بين مذاکرات طي را اخت�ف اين نتوانند آنھا و آيد بوجود

 درخواست زمانيکه از يعني ماه ٦ از پس اگر. شد خواھد واگذار وحکميت داوري) ھيئت( به اخت�ف
 طرفين از کدام ھر نيستند، حکميت ھيئت راي پذيرفتن به قادر دولتھا است، شده واگذار ھيئت به

  .دھند ارجاع المللي بين دادگستري دادگاه به را فاخت� اين ميتوانند موضوع
 به موظف را خود که دارد اع�م آن الحاق يا کنوانسيون اين امضاء زمان در ميتواند دولتي ھر -٢

 را شرط و حق اين که کشوري ھر به احترام با ديگر عضو دولتھاي. داند نمي ماده اين ١ بند اجراي
  .دانند نمي کشور آن مورد در ماده، اين ١ بند اجراي به موظف ار خود اند، داشته محفوظ خود براي

 ھر در است، شده قائل ماده اين ٢ بند با ارتباط در را محفوظي حق و شرط که عضوي دولت ھر -٣
  .کند مسترد متحد، ملل سازمان کل دبير به يادداشت بوسيله آنرا تواند مي زمان
  يکم و سي ماده

 سازمان کل دبير به کتبي يادداشت طريق از را کنوانسيون اين زمان ھر رد ميتواند عضو دولت يک -١
 اع�م را) است آن به خود تعھد عدم واقع در که( کنوانسيون اين از را خود خروج و نمايد فسخ ملل،
 خواھد اjجرا jزم و قطعي خروج و انصراف کل دبير به يادداشت اين دريافت از پس يکسال. دارد
  .شد
 اjجرا jزم تاريخ از قبل که اعمالي به نسبت عضو دولت تعھدات بر تاثيري انصراف، و سخف اين -٢

 شده، شروع تاريخ آن از قبل که کميته رسيدگي ادامه مانع و داشت نخواھد است، داده انجام خروج شدن
  .شود نمي

 شده، خارج دولت به نسبت ديگر کميته کنوانسيون، از خروج شدن اjجرا jزم تاريخ از پس -٣
  .داد نخواھد انجام را اي رسيدگي

  دوم و سي ماده
 امضاء را کنوانسيون اين که دولتھائي و ملل سازمان عضو دولتھاي تمام متحد ملل سازمان کل دبير -١

  : که کرد خواھد مطلع را اند پيوسته آن به يا و اند کرده
  ٢٦ و ٢٥ ماده بر بنا را ھا الحاق و) تصويب اسناد( مصوبات ھا، امضاء: الف
  ٢٩ ماده طبق اص�حات اjجراي jزم تاريخ و ٢٧ ماده طبق کنوانسيون اين درآمدن اجرا به تاريخ: ب
  ٣١ ماده طبق دولتھا فسخ و انصراف: ج

  سوم و سي ماده
 يکسان اعتباري داراي کنوانسيون، اين اسپانيائي و روسي فرانسه، انگليسي، چيني، عربي، متنھاي -١

  .شد خواھند سپرده امانت به متحد ملل سازمان کل دبير نزد آنھا و باشند مي
 خواھد ارسال کشورھا تمام براي را کنوانسيون اين شده گواھي رونوشت متحد ملل سازمان کل دبير -٢

  .داشت
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 کوار تيراندازی لباس شخصی ھا به سوی دو درويش در

   2011, 18نوامبر 
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تن از دراويش گنابادی ساکن کوار که با  ٢ی و لباس شخصی برای بازداشت قصد نيروھای امنيت
در اين حادثه کسی آسيب نديد . مقاومت اين دو درويش ناکام ماند به تير اندازی نيروھای امنيتی انجاميد 

.  
 ،دو تن از دراويش گنابادی   به گزارش خبرنگار سايت مجذوبان نور ؛ ذبيح کرد پور و رضا پشتکار

آبان ماه در حالی که راھی حسينيه دراويش کوار بودند با برخورد نيروھای امنيتی و  ٢۶ر امروز عص
لباس شخصی به قصد بازداشت روبرو شده و می گريزند که نيروھای امنيتی در مواجھه با مقاومت اين 

منيتی به ھدف در اين حادثه تير نيروھای ا. دو درويش و گريختن ايشان اقدام به تيراندازی می کنند 
   . اصابت نکرده و کسی آسيب نمی بيند 

گفتنی است موج فشارھا و بازداشت دراويش گنابادی ساکن کوار به شکلی مستمر و روزانه ادامه دارد 
  .و نگرانی ھا از امنيت جانی دراويش منطقه روز به روز در حال افزايش است 

  

  

  

  

  

  

  گذشته ک ماهبازداشت پنجمين درويش از شھرستان کوار در ي

   2011, 18نوامبر 
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يکی از دراويش  ، نوامبر و برای پنجمين بار در يک ماه گذشته ١۶روز چھاشنبه،  –خبرگزاری ھرانا 
 .گنابادی ساکن شھرستان کوار از توابع استان فارس، توسط نيروھای امنيتی بازداشت شده است

مھدی قنبری يکی از دراويش گنابادی  ، صبح روز گذشته به گزارش خبرنگار سايت مجذوبان نور
  . ساکن کوار توسط نيروھای امنيتی بدون ارايه حکم قضايی در محل کارش بازداشت شد

شود مدتی است که جو امنيتی در شھرستان کوار وجود داشته و تاکنون تعدادی از ساکنان کوار  گفته می
  .اند بازداشت و به زندان شيراز منتقل شده

  :وقی نقض شده در اين گزارشبررسی موارد حق
تفتيش عقايد ممنوع است و ھيچ کس را نمی توان به :قانون اساسی جمھوری اس3می ٢٣ اصل �

  .صرف داشتن عقيده ای مورد تعرض و مواخذه قرار داد
ھيچکس را نمی توان بمناسبت عقايدش :ميثاق بين المللی حقوق مدنی و سياسی ١٩ ماده ١  بند �

  .ر دادمورد مزاحمت اخافه قرا
اين حق . ھر کس حق آزادی بيان دارد :ميثاق بين المللی حقوق مدنی و سياسی ١٩ ماده ٢  بند �

شامل آزادی تفحص و تحصيل و اشاعه اط�عات و افکار از ھر قبيل بدون توجه به سر حدات خواه 
  .اشدشفاھاً يا بصورت نوشته يا چاپ يا بصورت ھنری يا به ھر وسيله ديگر به انتخاب خود می ب

  .ھر فردی حق آزادی عقيده و بيان دارد :اع3ميه جھانی حقوق بشر ١٩ ماده �
مند  ھر شخصی حق دارد از آزادی انديشه، وجدان و دين بھره :اع3ميه جھانی حقوق بشر ١٨ ماده �

اين حق مستلزم آزادی تغيير دين يا اعتقاد و ھمچنين آزادی اظھار دين يا اعتقاد، در قالب : شود
ھا و مراسم دينی به تنھايی يا به صورت جمعی، به طور  ھا و اجرای آيين نی، عبادتآموزش دي

  .خصوصی يا عمومی است
. ھرکس حق آزادی و امنيت شخصی دارد:ميثاق بين المللی حقوق مدنی و سياسی ٩ ماده ١  بند �

  .ھيچ کس را نميتوان خودسرانه دستگير يا بازداشت کرد
ھر کس حق آزادی فکر، وجدان و مذھب  :ی حقوق مدنی و سياسیميثاق بين الملل ١٨ ماده ١  بند �

اين حق شامل آزادی داشتن يا قبول يک مذھب يا معتقدات به انتخاب خود، ھمچنين آزادی . دارد
ابراز مذھب يا معتقدات خود، خواه بطور فردی يا جمعی، خواه به طورعلنی يا در خفا در عبادات و 

 .مذھبی می باشد اجرای آداب و اعمال و تعليمات
�   

  
 شھر بازداشت يک شھروند بھايی در قائم

 

  .يک شھروند بھايی پس از احضار به اداره اط�عات قائم شھر بازداشت شد –خبرگزاری ھرانا 



  حبتشناخت م برای

62  

 

آبان ماه ماموران  ٢۵صبح روز چھارشنبه  ٧بنا به اط�ع گزارشگران ھرانا از قائم شھر، ساعت 
اجعه به منزل علی احمدی، شھروند بھايی به دليل عدم حضور وی اداره اط�عات قائم شھر پس از مر

  .کنند در منزل، نامبرده را به اداره اط�عات احضار می
اين شھروند بھايی پس از دوبار حضور در ستاد خبری بازداشت و از آن زمان تاکنون اط�عی از 

آبان مورد  ٨ز يک شنبه قابل ذکر است منزل اين شھروند بھايی در رو .وضعيت وی در دست نيست
  .تفتيش قرار گرفت

  :بررسی موارد حقوقی نقض شده در اين گزارش
تفتيش عقايد ممنوع است و ھيچ کس را نمی توان به :قانون اساسی جمھوری اس3می ٢٣ اصل �

  .صرف داشتن عقيده ای مورد تعرض و مواخذه قرار داد
يچکس را نمی توان بمناسبت عقايدش ھ:ميثاق بين المللی حقوق مدنی و سياسی ١٩ ماده ١  بند �

  .مورد مزاحمت اخافه قرار داد
اين حق . ھر کس حق آزادی بيان دارد :ميثاق بين المللی حقوق مدنی و سياسی ١٩ ماده ٢  بند �

شامل آزادی تفحص و تحصيل و اشاعه اط�عات و افکار از ھر قبيل بدون توجه به سر حدات خواه 
  .يا بصورت ھنری يا به ھر وسيله ديگر به انتخاب خود می باشد شفاھاً يا بصورت نوشته يا چاپ

  .ھر فردی حق آزادی عقيده و بيان دارد :اع3ميه جھانی حقوق بشر ١٩ ماده �
مند  ھر شخصی حق دارد از آزادی انديشه، وجدان و دين بھره :اع3ميه جھانی حقوق بشر ١٨ ماده �

و ھمچنين آزادی اظھار دين يا اعتقاد، در قالب  اين حق مستلزم آزادی تغيير دين يا اعتقاد: شود
ھا و مراسم دينی به تنھايی يا به صورت جمعی، به طور  ھا و اجرای آيين آموزش دينی، عبادت

  .خصوصی يا عمومی است
. ھرکس حق آزادی و امنيت شخصی دارد:ميثاق بين المللی حقوق مدنی و سياسی ٩ ماده ١  بند �

  .دستگير يا بازداشت کرد ھيچ کس را نميتوان خودسرانه
ھر کس حق آزادی فکر، وجدان و مذھب  :ميثاق بين المللی حقوق مدنی و سياسی ١٨ ماده ١  بند �

اين حق شامل آزادی داشتن يا قبول يک مذھب يا معتقدات به انتخاب خود، ھمچنين آزادی . دارد
نی يا در خفا در عبادات و ابراز مذھب يا معتقدات خود، خواه بطور فردی يا جمعی، خواه به طورعل

  .اجرای آداب و اعمال و تعليمات مذھبی می باشد
  

  

  

  

  

  



  حبتشناخت م برای

63  

 

  

  

  

  

  

  

  

 محکوميت شديد نقض حقوق بشر در ايران 

 اعتراض به اروپا پارلمان پيوستن و ملل سازمان توسط ايران در بشر حقوق نقض شديد محکوميت 
  المللی بين ھای

 
  

  .نيويورک در ملل سازمان مقرّ  ساختمان
 جّدی، موارد« خاطر به را ايران که کرد تصويب را ای قطعنامه امروز ملل سازمان عمومی مجمع
 تأييد به دسامبر ماه در رود می انتظار که قطعنامه. کند می محکوم »بشر حقوق نقض مکّرر و مداوم
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 دربارۀ گزارشی آينده سال دوباره که خواھد می ملل سازمان کلّ  دبير از ھمچنين برسد، مجمع کلّ 
  گارتن مارک/ملل سازمان عکس. کند تھيه ايران در بشر حقوق

مجمع عمومی سازمان  –، سرويس خبری جامعۀ جھانی بھائی ٢٠١١نوامبر  ٢١سازمان ملل متّحد، 
موارد «ھای خود تا به امروز، آشکارا ايران را به خاطر  ملل متّحد دريکی از شديداللحن ترين قطعنامه

  .محکوم کرده است» ر نقض حقوق بشرجدی، مداوم و مکرّ 
شش  قطعنامۀ رأی ممتنع، يک ٥٩رأی مخالف و  ٣٢رأی موافق در برابر  ٨٦کميتۀ سوم مجمع با 

افزايش «گسترۀ وسيعی از تجاوزات و بدرفتاری ھای ايران، از جمله  صفحه ای را تصويب کرد که به
اعدام ھا، استفاده از شکنجه، ھدف قرار دادن مدافعان حقوق بشر به صورت روشمند، » چشم گير

  .خشونت فراگير عليه زنان و تبعيض مستمر عليه اقليت ھا از جمله پيروان آئين بھائی، اشاره می کند
قطعنامۀ امسال با فھرست «: ۀ ارشد جامعۀ جھانی بھائی در سازمان ملل متّحد، گفتبانی دوگال، نمايند

طوjنی و مفّصل خود از جنايت ھای رخ داده عليه شھروندان عادی، رفتار مقامات ايران را با 
  ».شديدترين لحنی که تا حال ديده ايم، محکوم کرده است

معۀ جھانی از ت�ش ھای بی وقفۂ ايران در نقض اين قطعنامه ترديدی در بارۀ برداشت جا«: او گفت
قطعنامه پس از گزارش ھای اخير دبير کل سازمان  ».تقريباً ھمۀ موارد حقوق بشر، به جا نمی گذارد

در گزارش ھای افراد . ملل، بان کی مون، و گزارشگر ويژۀ تازه برای حقوق بشر در ايران منتشر شد
  .ھوری اس�می به حقوق بشری انتقاد شده استياد شده نيز به شّدت از تجاوزھای جم

  حوزه ھای نگرانی
حوزۀ نگرانی را فھرست می کند که از شکنجه و  ١۶کشورتنظيم شده،  ۴٢قطعنامه که با حمايت حدود 

محدوديت ھای روشمند و جّدی در زمينۀ آزادی تجّمع مسالمت «افزايش استفاده از مجازات اعدام تا 
را در بر » ممانعت ھای شديد در زمينۀ حّق آزادی فکر، وجدان، دين يا عقيدهمحدوديت ھا و «و » آميز

  .می گيرد
در قطعنامه ھمچنين برای اّولين بار، ضمن اشاره به کنترل مکاتبات، ايميل ھا و پست ھای صوتی 

در حريم خصوصی افراد ياد می » مداخ�ت غير قانونی«توّسط دولت، از نگرانی ھايی در زمينۀ 
  .شود

از جمله به استفادۀ . قض مکرر ضوابط قانونی در دادرسی ھا نيز در اين قطعنامه برجسته شده استن
روشمند و خودسرانه از زندان انفرادی طوjنی مّدت، دسترسی نداشتن بازداشت شدگان به وکيل حقوقی 

ندان ھا مانند مورد انتخاب خود، ندادن اجازۀ آزادی با قرار وثيقه به بازداشت شدگان و شرايط بد ز
ازدحام شديد و سطح پايين بھداشت، و نيز گزارش ھای مدام بازداشت شدگان دربارۀ شکنجه و تجاوز و 

  ».ديگر شکل ھای خشونت جنسی اشاره شده است
  »افزايش حمله به بھائيان«

نقض حقوق و تبعيض مداوم عليه اقليت ھای قومی و دينی، به ويژه مشک�ت پيش روی اعراب، آذری 
ا، بلوچ ھا و کردھا و نيز تبعيض عليه مسيحيان، يھوديان، صوفيان، مسلمانان سنّی و زرتشتيان، علّت ھ

  .ديگری برای نگرانی است
افزايش حمله به بھائيان و مدافعان آنھا، از جمله در رسانه ھای مورد حمايت «گزارش ھايی نيز دربارۀ 

زداشت شده، از جمله حملۀ ھدف دار به مؤّسسۀ دولت، افزايش عمده در تعداد بھائيان دستگير و با
آموزشی بھائی، اعاده و بازگرداندن احکام بيست سالۀ زندان برای ھفت رھبر بھائی پس از تخلّفات 
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عميق در روند قانونی محاکمۂ آنھا، و اقدامات تازه برای محروم کردن بھائيان از استخدام در بخش 
  .ارائه شده است» ھای عمومی و خصوصی

محروميت و تبعيض عليه زنان و اعضای گروه ھای خاص از «طعنامه از ايران می خواھد که به ق
جمله پيروان آئين بھائی، در زمينه ھای دسترسی به آموزش عالی و نيز زدن برچسب جرم به ت�ش 

جام ھايی که در فراھم کردن آموزش عالی برای جوانان بھائی محروم از ورود به دانشگاه ھای ايران ان
  .پايان دھد» می شود

ھمچنين از ايران خواسته شده است در ت�ش ھای مربوط به نظارت بر تعھدات در زمينۂ حقوق بشر، 
اين قطعنامه گواه نيرومندی است بر «: خانم دوگال گفت .با سازمان ملل و مقامات آن ھمکاری کند

در آن زندگی می کنند،  –ا يا مخالفان نه فقط تعدادی از اقليت ھ –شرايط محاصره ای که ھمۀ ايرانيان 
حالتی که در آن آزار، دستگيری و زندان خودسرانه، شکنجه و تھديد به مرگ به نگرانی ھای روزمّره 

  ».تبديل شده اند
ھمچنين از دبير کّل سازمان  –که انتظار می رود در ماه دسامبر به تأييد کّل مجمع برسد  –قطعنامه 

  .سال آينده گزارشی دربارۀ حقوق بشر در ايران تھيه کند ملل می خواھد که دوباره
  قطعنامۂ اروپائی

پارلمان اروپا شديداللحن مشابھی عليه نقض حقوق بشر در ايران نيز روز پنجشنبۂ گذشته در  قطعنامۀ
  .به تصويب رسيد

اين قطعنامه ھم به نگرانی ھای متعددی از جمله افزايش اعدام ھا و استفادۀ فزاينده از شکنجه در آزار 
  .روشمند فعاjن حقوق بشر، روزنامه نگاران، زنان و اقليت ھا اشاره می کند

آنھا در معرض تبعيض ھای «ن که قطعنامۂ پارلمان اروپا نيز به افزايش آزار بھائيان در ايران و اي
ادامۂ «، و زندانی بودن ھفت مدير اين جامعه و »شديد از جمله محروميت از امکانات تحصيلی ھستند

  .می پردازد» عضو اين جامعه ١٠٠بازداشت بيش از 
ما از اين قطعنامه ھا استقبال می کنيم و اميدواريم که حکومت ايران سرانجام به «: بانی دوگال گفت

قاضای جامعۀ بين المللی مبنی بر پايان دادن به اينگونه اعمال و بازگشت به حکومت قانون توّجه ت
  ».کند
  
  

درويش  ١۶آخرين وضعيت از نقض حقوق دراويش گنابادی 

 زندان در
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شھريور ماه سال جاری موج بی سابقه ای از فشار بر دراويش گنابادی آغاز شد و  ١١: مجذوبان نور  

به شکلی که با گذشت بيش از  ،روند با بازداشت و ضرب وشتم دراويش ادامه داشته است  ين تا کنون ا
تن از دراويش گنابادی ساکن کوار بازداشت شده و  ۵روز از آغاز آن، در يکماه گذشته نزديک به  ٨٠

    .تن از دراويش گنابادی در زندان ھای ايران به سر می برند  ١۶در حال حاضر مجموعا 
اميد بھروزی و  ،امير اس�می  ،فرشيد يداللھی  ،افشين کرم پور  ،حميد مرادی  ،انتصاری رضا 

مصطفی دانشجو از وک� و مديران سايت مجذوبان نور ھستند که ھم اکنون در بند امنيتی زندان اوين به 
ت وی در از اين ميان مصطفی دانشجو وکيل دراويش گنابادی در حالی که دوره محکومي ،سر می برند 

  .اوين ھم اکنون در انفرادی به سر می برد  ٢٠٩زندان ساری به اتمام رسيده بود با انتقال به بند امنيتی 
در اين  ،اين دراويش زندانی در ھفته گذشته با خانواده ھای خويش برای نخستين بار م�قات داشتند 

مصطفی دانشجو نيز تا کنون از  م�قات از وضعيت حميد مرادی و امير اس�می ابراز نگرانی شده و
  .حق م�قات محروم بوده است 

روز از بازداشت اين دراويش زندانی بازجويی ھا از ايشان  ٨٠يادآور می شود با گذشت نزديک به 
  .ھمچنان ادامه دارد 

محمد علی  ،حجت هللا سعيدی  ،فرزاد درويش  ،محمد ج�ل نيکبخت  ،در اين بين آقايان صالح مرادی 
مھدی دھقان و علی جان دھقان دراويش محبوس در زندان  ،يحيی دھقان  ،مھرداد کشاورز  ،ی سعد

علی جان دھقان و مھدی دھقان  ،يحيی دھقان  ،ھای استان فارس ھستند که از اين ميان مھرداد کشاورز 
داشت شده در يکماه گذشته و در ادامه حمله ھا و فشارھای نيروھای امنيتی بر دراويش ساکن کوار باز

 ،فرزاد درويش  ،و ھنوز در انفرادی و تحت بازجويی به سر می برند و آقايان محمد ج�ل نيکبخت 
محمد علی سعدی از دراويش شھرستان سروستان استان فارس که در مھرماه  ،حجت هللا سعيدی 

ندانيان بازداشت شده اند با وضعيت بسيار وخيمی در زندان پيربنان شيراز که مخصوص نگھداری ز
معتاد و قاچاقچيان و قاتلين خطرناک ھستند نگھداری می شوند و از ابتدايی ترين نيازھای بھداشتی 

  .محرومند
ماه گذشته نيروھای امنيتی با تفتيش منازل ده ھا تن از دراويش کوار و  ،در ضمن اين بازداشتھا 

مش و امنيت را از دراويش منطقه آرا ،برقراری جوی امنيتی پليسی در اين شھرستان بر عليه دراويش 
  .گرفته اند 
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 شد کيوان دھقانی شھروند بھايی آزاد

   2011, 23نوامبر 

  
خانه حقوق بشر ايرانکيوان دھقانی شھروند بھايی که نزديک به چھار ماه و نيم در بازداشت به سر 

 .برد با توديع وثيقه از زندان آزاد شد می
تيرماه سال جاری ھمراه چند تن ديگر از  ٢١است که در   ز شھروندان بھايی اصفھانکيوان دھقانی ا

  .بھاييان در اصفھان بازداشت شده بود
ميليون تومانی  ۶٠آبان ماه جاری به قيد وثيقه  ٢٨خانه حقوق بشر ايرانب دھقانی در روز «به گزارش 

  .از زندان مشھد آزاد شد
تگاه اصفھان در اقدامی ناگھانی به زندان مشھد منتقل شده بود و وی پس از مدتی بازداشت در بازداش

  .جا در بازداشت به سر برد اين مدت را در آن
فرھود اشتياق، يکی ديگر از شھروندان بھايی اصفھان که به شھد منتقل شده نيز در اين زندان به سر 

  .برد می
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 مشھد پنجمين ماه بازداشت فرھود اشتياق در زندان

   2011, 23نوامبر 

برد  فرھود اشتياق شھروند بھايی در حالی در پنجمين ماه بازداشت به سر می:خانه حقوق بشر ايران  
 .برد که ھمچنان از ناراحتی قلبی رنج می

  
برای بار دوم، بدون ارائه ھيچ گونه حکمی توسط مامورين  ١٣٩٠فرھود اشتياق از تاريخ پنج تير ماه 

. شت شده و پس از يک ھفته بدون ارائه سند و دليلی به شھر مشھد منتقل شداط�عات در اصفھان بازدا
اشتياق ھم اکنون پس از گذشت چھار ماه و نيم در بازداشتگاه » خانه حقوق بشر ايران«به گزارش 

اين در حالی است که مسئولين قضايی و امنيتی بدون توجه به بيماری .اط�عات مشھد به سر می برد
و ھمچنين ناراحتی قلبی که در بازداشتگاه دچار آن شده است، ھمچنان او را در ) بارهگيلن( خاص وی 

  .کنند بازداشت نگاه داشته و از آزادی وی خودداری می
در اين مدت تنھا دو بار امکان   در تاريخ نھم آبان ماه دوباره دو ماه ديگر بازداشت اشتياق تمديد شده و

  .ده و سه فرزند او چشم به راه ديدار پدر ھستندم�قات به خانواده ايشان داده ش
 ١٧خانواده فرھود برای پی گيری مراحل قانونی و ھمچنين گرفتن م�قات، بارھا به مشھد سفر کرده و 

  .ساعت مسير را ھر بار بايد طی کنند
  
  

  

تشديد فشارھاي اقتصادي بر شھروندان بھايي كرمان 

 رفسنجان و
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م شناسايی و تشديد فشار بر اقلييت ھای مذھبی در شھرھای مختلف در تداو  -خبرگزاری ھرانا 

ماموران اداره امکان شھرھای کرمان و رفسنجان اقدام به صدور اخطاريه و پلمپ اماکن متعلق به 
  .شھروندان بھايی نمودند

ه چند بنا به اط�ع گزارشگران ھرانا از استان کرمان، دو ھفته پيش ماموران اداره اماكن شھركرمان ب
شھروندان بھايي ساكن شھر مزبور كه در محله سرباز كرمان ) فروشگاه ھاي لوازم ماشين(محل كسب 

  .واقع بودند ، مراجعه كرده و به ايشان مھلت دو ماھه براي تعطيلي مغازه ھايشان دادند
از سوی ديگر ، طي ماھھاي گذشته ھيچ جواز كسبي متعلق به شھروندان بھايي ساكن شھرستان 

فسنجان تمديد نشده كه براي اين امر نيز ھيچ دليل صريح و قانع كننده اي از سوی پليس اماکن ارائه ر
  .نشده است

در طی روز پنج شنبه خبرگزاری ھرانا اقدام به انتشار سندی نمود که در آن پليس ناظر بر اماکن 
ع صنفی اين استان خواھان ای رسمی به رياست مجم عمومی فرماندھی انتظامی استان کرمانشاه در نامه

  .ھای مذھبی موجود در صنوف استان شده بود ھمکاری اين مرکز در شناسايی اقلييت

 
انتقال مصطفی دانشجووکيل دراويش گنابادی به بند عمومی 

 زندان 

 

مصطفی دانشجو از وک�ی دراويش سلسله نعمت اللھی : کميته دانشجويی دفاع از زندانيان سياسی
مديران پايگاه خبری مجذوبان نور پس از گذشت يکماه حبس در سلول ھای انفرادی بند گنابادی و از 

 .امنيتی زندان اوين به بند عمومی منتقل شد
آبان ماه  ٧به گزارش تارنمای مجذوبان نور، مصطفی دانشجو از وک�ی دراويش گنابادی که در تاريخ 

روز  ،ه بند امنيتی زندان اوين منتقل شده بوداز زندان ساری مرتبط با بازداشتھا و فشارھای اخير ب
  .آذر ماه به بند عمومی انتقال يافت ۵گذشته 

ارديبھشت ماه سال جاری به اتھام نشر اکاذيب و تشويش اذھان  ٢٨اين وکيل دراويش که در تاريخ 
در حالی که   بود شده محکوم ماه حبس ٧عمومی از سوی دادگاه تجديد نظر استان مازندران به 

آذر ماه  ۵وی روز گذشته . به زندان اوينمنتقل شد روزھای آخر محکوميت خويش را سپری ميکرد
  .به بند عمومی زندان اوين انتقال يافت ٢٠٩ل يکماه حبس در سلول انفرادی بند پس از تحم
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 ،حميد مرادی ،فرشيد يداللھی ،يادآور می شود وک� و مديران سايت مجذوبان نور آقايان رضا انتصاری
امير اس�می و اميد بھروزی به ھمراه مصطفی دانشجو ھم اکنون در بند عمومی  ،افشين کرم پور

تن  ١۶ع�وه بر اين بر طبق آخرين گزارش از وضعيت دراويش زندانی . اوين به سر می برندزندان 
  .از دراويش گنابادی در زندانھای کشور محبوس ھستند

  

 انتقاد مولوی عبدالحميد از تخريب شخصيتھای اھل سنت 

يداjنتشار در موjنا عبدالحميد، امام جمعه اھل سنت زاھدان، از برخی سايتھا و نيز يک نشريه جد
سيستان و بلوچستان که از طريق تھمت و افترا، در صدد تخريب چھره علما و شخصيتھای اھل سنت 

 .ھستند، به شدت انتقاد کرد
به گزارش پايگاه اط�ع رسانی سنی آن�ين، اين روحانی اص�ح طلب، در بخشی از سخنان خود در 

اخيرا برخی سايتھا و نيز يک ھفته نامه که : مراسم نماز جمعه اھل سنت زاھدان خاطرنشان کرد
جديداjنتشار است، در استان فعاليت می کنند که می توان گفت، اين سايتھا و اين نشريه متعلق به 

  .کسانی است که دارای تفکرات افراطی قومی و مذھبی ھستند
ين سايتھا و را تنھا ھدف ا» تخريب چھره علما و شخصيتھای معتدل اھل سنت«موjنا عبدالحميد 

طوری که از مطالب مندرجه در نشريه و سايتھای مذکور معلوم می : روزنامه ھا عنوان کرد و گفت
شود، تنھا دليل تشکيل و فعاليت اين سايتھا و روزنامه ھا اين است که علما و شخصيتھای مستقل اھل 

تھمت، افترا، ھتاکی و سنت را که در مسير اعتدال حرکت کرده و مخالف افراط و تفريط ھستند، با 
  .اھانت ھدف قرار دھند

اين سايتھا و روزنامه ھا ھيچگاه در راستای وحدت، ھمگرايی و : امام جمعه اھل سنت زاھدان افزود
گردانندگان سايتھای مذکور، خود را وارث انق�ب و نظام می . ھمبستگی ملت ايران قدم برنداشته اند
علق به يک قشر و گرايش خاص نيست، بلکه اين نظام و انق�ب دانند، در حالی که انق�ب و نظام مت

متعلق به ھمه ملت ايران است و کسی حق ندارد که نظام را فقط از آِن خود دانسته و ديگران را به 
  .متھم کند» مخالفت با نظام«

ا از ر» مجبور کردن ديگران به سکوت و عدم مطالبه حقوق مسلّم و قانونی خويش«موjنا عبدالحميد 
تمام برنامه اين سايتھا و : مھمترين اھداف اين قبيل سايتھا و روزنامه ھا عنوان کرد و خاطرنشان نمود

روزنامه ھا در اين خ�صه می شود که ھيچ کسی حقوق مسلّم و قانونی خود را مطالبه نکند، در حالی 
قانونی و منطقی مطالبه که از لحاظ قانونی ھر فردی اين حق را دارد که حقوق خود را در چارچوب 

نمايد، اما متاسفانه وقتی افراد از راه قانونی و منطقی خواستار حقوق خود می شوند، اين سايتھا و 
روزنامه ھا، به منظور خفه کردن صدای حق طلبی، شروع به ھياھو، شانتاژبازی، اھانت و افترا می 

خطرناکی را به دنبال دارد، از جمله  کنند، در حالی که خفه کردن صدای حق طلبی، پيامدھای بسيار
  .طلب افتاده و امنيت جامعه به مخاطره می افتد  اينکه کار در دست افراطيون خشونت

سياسی، به خاطر  -امام جمعه اھل سنت زاھدان در ادامه از مسئولين استانی، اعم از قضايی و امنيتی
ما با اين اميد که مسئولين : �يه کرد و گفتجلوگيری نکردن از انتشار اينگونه سايتھا و روزنامه ھا گ

اما بايد توجه داشته باشيم که از وجود تعصبات قومی و . جلوی اين اقدامات را می گيرند سکوت کرديم
مذھبی در جامعه، نه تنھا ما، بلکه نظام و کل سيستم حکومتی و ملت ايران، اعم از شيعه و سنی، 

  . متضرر شده است
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که تعصبات مذھبی در جامعه حاکم شود و افرادی به علما و شخصيتھای اھل سنت، و لذا نبايد بگذاريم 
  .يا به شخصيتھای شيعه، اھانت و بی احترامی کنند

ما مطمئن ھستيم که اينگونه سايتھا و روزنامه ھا از جاھای ديگری ساپورت شده و خط : وی ادامه داد
  .می گيرند و مورد تشويق آنھا قرار می گيرند

jيه از وزارت فرھنگ و ارشاد در خصوص مجوز فعاليت چنين مو�نا عبدالحميد در ادامه ضمن گ
وی با ھشدار به  .روزنامه ھايی در استان، از انتشار برخی کتابھا در فضای دانشگاھھا نيز انتقاد کرد

زی سايتھا، مذھبی، که با تأليف برخی کتابھای موھن، انتشار نشريات و راه اندا –جريان افراطی قومی 
اين افراد احساس قدرت می کنند : در صدد تخريب چھره علما و مراکز مذھبی اھل سنت ھستند، افزود

و دست به چنين کارھايی می زنند، اما آنھا بايد بدانند که اگر چه قدرت در دست آنھاست، اما ما نيز به 
اگر . ن ما بگذارد و ما سکوت کنيمآن اندازه ضعيف نيستيم که کسی حق ما را ضايع کند و پا را بر گرد

لذا انتظار ما . در مواردی سکوت می کنيم، اين سکوت ما دjلت بر شرافت، وقار و سنجيدگی ما دارد
  .آن است که مسئولين جلوی اين قبيل اقدامات را بگيرند

ای خطيب جمعه اھل سنت زاھدان در ادامه با اشاره به ممانعت اخير از سفر حج دو تن از شخصيتھ
، از مطالب و افترائاتی که در )موjنا احمد نارويی و مفتی محمد قاسم قاسمی(برجسته اھل سنت 

خصوص اين دو شخصيت در برخی روزنامه ھا و سايتھای افراطی درج شده است، به شدت انتقاد 
اشته اخيرا دو تن از شخصيتھا و علمای جليل القدر اھل سنت از سفر حج بازد: نمود و خاطرنشان کرد

شدند و اعتراض و گ�يه ای ھم در اين مورد صورت گرفت، اما متاسفانه برخی افراطيون در ھمين 
مھمان کشور عربستان «سايتھا و روزنامه ھا، به اين دو شخصيت، به دروغ تھمت زده اند که اينھا 

ھمچنين اين سايتھا . در حالی که اينھا ميھمان خدا و رسول بوده اند، نه مھمان عربستان» .سعودی بودند
اين مطلب را ذکر کرده اند که اين افراد قب� نيز به سفر حج رفته اند، در حالی که اوj؛ بسياری از 

ثانيا؛ خانواده اين دو نفر نيز که به . افرادی که امسال به حج رفتند، قب� نيز مشرف به سفر حج شده اند
اين «ايشان ھمچنين در مورد اين که  .را داشته اند ھمراه آنھا بوده اند، برای اولين بار قصد سفر حج

بسياری از افراد و ھيئتھا، : ، خاطرنشان کرد»افراد از طريق ويزای آزاد قصد سفر حج را داشته اند
ع�وه از کاروانھايی که تحت پوشش سازمان حج ھستند، از طريق تھيه ويزای آزاد به سفر حج می 

  .روند
مردمی بوده و در جھت خدمت به مردم فعاليت نمايد موjنا عبدالحميد در  بسيج و نيروی انتظامی بايد

بسيج و ديگر نيروھای نظامی و انتظامی که : بخش پايانی سخنان خود به ھفته بسيج اشاره کرد و گفت
  .برخواسته از مردم ھستند، بايد مردمی بوده و در جھت خدمت به مردم فعاليت نمايند

اخيرا شکايت می رسد که افراد در : به نيروھای انتظامی استان داد و افزودوی در ادامه تذکری نيز 
راھھای اصلی و فرعی مورد ھدف گلوله قرار می گيرند، در حالی که اگر چه در نيروی انتظامی افراد 

اھی را تعليم يافته زياد است، اما نبايد در بين اين نيروھا افراد خام و تعليم نيافته ای باشند که افراد بيگن
لذا نيروی انتظامی توجه داشته . که نه س�ح و نه مواد مخدر به ھمراه دارند، مورد ھدف قرار دھند

  .باشد که مبادا اسباب نارضايتی مردم را فراھم نمايد و مردم بيگناه از آنھا ھراس داشته باشند
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 اصفھان بازداشت يک شھروند بھايی در

 2011, 28نوامبر 

ر ايران يکی از ھمکاران موسسه آموزش علمی بھايی در رشته کشاورزی بوده از روز خانه حقوق بش
 .آبان ماه بازداشت شده است ٢٨

يکی از شھروندان بھايی اصفھان توسط نيروھای اط�عات اين » مزيدی«آبان ماه  ٢٨روز شنبه 
  .برد شھرستان بازداشت شده و تاکنون در زندان به سر می

از محل نگھداری و وضعيت وی تاکنون اط�عای از دست » ق بشر ايرانخانه حقو«به گزارش 
تا کنون به موسسع آموزش علمی بھاييان  ٩٠از حمله گسترده نيروھای امنيتی در اول خرداد ماه .نيست

  .احضار و بازجويی و بازداشتھای گسترده ھمچنان ادامه دارد
ويان بھايی در سراسر ايران و محروميت در پی اخراج اساتيد و دانشج ١٣۶۶اين موسسه، در سال 

  .ايشان از ادامه تحصي�ت عاليه، به دست ايرانيان بھايی راه اندازی شد
بوده  ٩٠اين موسسه تا کنون سه بار مورد يورش قرار گرفته است و آخرين حمله در اول خرداد ماه 

 ٩نفر و زندانی شدن  ۵٠ز نفر، احضار و بازجويی از بيش ا ۴٠است که منجر به تفتيش منزل بيش از 
  .تن از مديران، مسئوjن و اساتيد اين موسسه شده است

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

اتحاديه اروپا،ايران را به آزاد ساختن ندرخانی و ديگر زندانيان 

 کرد مسيحی ترغيب
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ھلند در پارلمان اروپا ضمن نام بردن از احمدی نژاد و سيد علی خامنه » اتحاديه مسيحی«عضو حزب 
عنوان زوج ديكتاتور، اظھار داشت بزودی جنبشی در پارلمان اروپا در اين ماه ايران را ترغيب ای به 

اتحاديه اروپا از ايران خواسته .می کند تا به معاھدات بين المللی که امضا کرده است احترام بگذارد
گر مسيحيان و دي) مسيحيان غير تثليثی( و از گروه   است که يوسف ندرخانی از دگرانديشان مذھبی

  .زندانی در ايران را آزاد کند
، خبرگزاری مسيحی بسنيوزjيف روز يكشنبه »محبت نيوز«به گزارش آژانس خبری مسيحيان ايران 

« با درج اين خبر گزارش داد كه يکی از قانون گذاران کليدی اروپايی به اين خبرگزاری گفته است؛ 
پيتر وان دالن، ».احتمال صدور حکم اعدام مواجه استندرخانی بخاطر عدم قبول بازگشت به اس�م با 

ندرخانی يکی از چندين زندانی عقيدتی » :ھلند در پارلمان اروپا گفت» اتحاديه مسيحی«عضو حزب 
در ايران است که تا کنون دو سال را پشت ميله ھای زندان سپری کرده و بخاطر ترک اس�م به اعدام 

عضو کميسيون اروپا می گويد که ھيأت اجرايی اروپا و ھمچنين ماريا داماناکی، ».محکوم شده است
نيز در  2009ساله را که دارای دو فرزند می باشد و در اکتبر سال  34کميسيون اروپا پرونده ندرخانی 

  .منزلش دستگير شده است را از نزديک پيگيری می کند
  زوج ديکتاتور -

پيروی ) محمود احمدی نژاد و سيد علی خامنه ای(ور ھرکه از اين زوج ديکتات» آقای وان دالن افزود 
ھيچ کس در ايران امنيت ندارد، زن ھا سنگسار می شوند و جوانان به . نکند، به بيانی زندگی ھم ندارد

شايد . اما نوکيشان مسيحی از تمامی اقشار جامعه آسيب پذيرتر به نظر می رسند. دار آويخته می شوند
احمدی نژاد درخواست پايان دادن به گسترش مسيحيت در ايران را صادر ھم دليلش اين است که خود 

  ».کرده است
وان دالن گفت جنبشی در پارلمان اروپا در اين ماه ايران را ترغيب می کند تا به معاھدات بين المللی 

ين ا 18بند «. که امضا کرده است از جمله کنوانسيون بين المللی حقوق مدنی و سياسی احترام بگذارد
اما در ايران چنين . کنوانسيون می گويد که آزادی مذھب شامل آزادی برای تغيير مذھب نيز می شود

آزادی وجود ندارد و اين مشکل از عمده ترين مشک�ت مسيحيان اين کشور است، چرا که دو سوم از 
  ».مسيحيان ايرانی پيشينه ای اس�می دارند

ايران او را بر اين داشت تا از وزير خارجه اتحاديه وان دالن گفت گزارشات نقض حقوق بشر در 
به ع�وه اتحاديه » . را عليه ايران اعمال کنند» سخت ترين تحريم ھا«اروپا، کاترين اشتون بخواھد که 

اروپا و کشور ھای عضو آن بايد در شورای امنيت سازمان ملل ت�ش کنند تا چين و روسيه را متقاعد 
  ».ريم کننده بپيوندندکنند که به کشور ھای تح
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 بخش احضار و بازداشت مولوی محمدعلی شه

  
بخش مدير سابق دارالعلوم حضرت امام ابوحنيفه عظيم  موjنا حافظ محمد علی شه –خبرگزاری ھرانا 

به گزارش سنی نيوز، موjنا حافظ محمد علی .آباد زابل، توسط نيروھای امنيتی بازداشت شده است
آذرماه سال جاری  ٢ی روحانيت مشھد در در روز چھارشنبه  احضار به دادگاه ويژهبخش پس از  شه

سه سال پيش در پی مراجعه نيروھای  .دستگير و تاکنون از وضعيت ايشان اط�عی در دست نيست
امنيتی به مدرسه علوم اس�می اھل سنت سيستان، و تخريب آن نيز، موjنا محمد علی برای حفظ جان 

ترين افراد به ايشان منجمله  ده بود مدتی متواری باشد که بر ھمين علت برخی از نزديکخود مجبور ش
از سوی نيروھای ) عبدالکريم(اش و خواھر زاده) بخش بخش و نور محمد شه عبدالرحمن شه(دو برادر 

   .نظامی در ادقدامی ت�فی جويانه دستگير شدند

ھای برجسته منطقه نام  افراد ذی ص�ح و شخصيترمضان سال گذشته بعد از مذاکرات و پا درميانی 
ايشان از ليست افراد تحت تعقيب حذف شده ايشان زير نظارت مستقيم حکومت در دارالعلوم زاھدان 

  .مشغول به تدريس شدند
  :بررسی موارد حقوقی نقض شده در اين گزارش

ا نمی توان به تفتيش عقايد ممنوع است و ھيچ کس ر:قانون اساسی جمھوری اس3می ٢٣ اصل �
  .صرف داشتن عقيده ای مورد تعرض و مواخذه قرار داد

ھيچکس را نمی توان بمناسبت عقايدش :ميثاق بين المللی حقوق مدنی و سياسی ١٩ ماده ١  بند �
  .مورد مزاحمت اخافه قرار داد

اين حق . ھر کس حق آزادی بيان دارد :ميثاق بين المللی حقوق مدنی و سياسی ١٩ ماده ٢  بند �
امل آزادی تفحص و تحصيل و اشاعه اط�عات و افکار از ھر قبيل بدون توجه به سر حدات خواه ش

  .شفاھاً يا بصورت نوشته يا چاپ يا بصورت ھنری يا به ھر وسيله ديگر به انتخاب خود می باشد
  .ھر فردی حق آزادی عقيده و بيان دارد :اع3ميه جھانی حقوق بشر ١٩ ماده �
مند  ھر شخصی حق دارد از آزادی انديشه، وجدان و دين بھره :انی حقوق بشراع3ميه جھ ١٨ ماده �

اين حق مستلزم آزادی تغيير دين يا اعتقاد و ھمچنين آزادی اظھار دين يا اعتقاد، در قالب : شود
ھا و مراسم دينی به تنھايی يا به صورت جمعی، به طور  ھا و اجرای آيين آموزش دينی، عبادت
  .استخصوصی يا عمومی 
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. ھرکس حق آزادی و امنيت شخصی دارد:ميثاق بين المللی حقوق مدنی و سياسی ٩ ماده ١  بند �
  .ھيچ کس را نميتوان خودسرانه دستگير يا بازداشت کرد

ھر کس حق آزادی فکر، وجدان و مذھب  :ميثاق بين المللی حقوق مدنی و سياسی ١٨ ماده ١  بند �
يک مذھب يا معتقدات به انتخاب خود، ھمچنين آزادی  اين حق شامل آزادی داشتن يا قبول. دارد

ابراز مذھب يا معتقدات خود، خواه بطور فردی يا جمعی، خواه به طورعلنی يا در خفا در عبادات و 
  .اجرای آداب و اعمال و تعليمات مذھبی می باشد

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

وزير اط3عات كليساھای خانگی را تھديدی برای جوانان 

 ! دانست
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مصلحی وزير اط�عات جمھوری اس�می، با اشاره به اينكه كليساھای خانگی امروز تھديدی  حيدر

برای جوانان می باشند، برای مقابله با گسترش كليساھای خانگی در داخل كشور خبر از يك سری 
  . اقدامات جديد را داد

يغاتی رسانه ھای به نظر می رسد فرافکنی ھای تبل: »محبت نيوز«آژانس خبری مسيحيان ايران  
وابسته به جمھوری اس�می که از مدت ھا قبل با کوشش بسيار قصد تحريک مقامات امنيتی و نظامی 

  !برای مقابله با گسترش گرايش مردم به ويژه جوانان به آئين مسيحيت را داشتند به ھدف رسيد 
در اقدامی ھمسو و در جھت تخريب چھره كليسای  پيش از اين برخی از رسانه ھای وابسته به حكومت

انه ھای و مسيحيت اقدام به انتشار برخی مطالب كذب نموده اند، بر ھمين اساس يكی از رس ايران
به نظر می رسد « ، ھشدار نسبت به گسترش مسيحيت در ايران نوشت وابسته به حكومت ضمن

بليغی کشور نياز به يک برنامه ريزی منسجم برای مواجھه با جريان ھای مذکور نھادھای فرھنگی و ت
  »به ويژه مقابله با فشار تبليغی مسيحيت را دارند 

ھمزمان با نزديك شدن به ماه دسامبر تولد عيسی مسيح، كه در سال گذشته در كشورمان ياد آور 
سر كشور توسط ماموران امنيتی و بازداشت و سركوب صد ھا تن از ھموطنان مسيحی مان در سرا

وزير اط�عات جمھوری اس�می » حيدر مصلحی«اط�عاتی جمھوری اس�می بود، بار ديگر آخوند 
کليساھای خانگی تھديدی برای جوانان است و وزارت اط�عات فعاليت جدی در اين زمينه را « : گفت

  »! آغاز نموده است 
مزمان با اين ايام، كه مسيحيان در كليساھای جھان ھ) ٢٠١٠دسامبر  ٢۶(  ١٣٨٩دی ماه  ۵در 

بمناسبت سالروز مي�د عيسی مسيح به دعا و شكر گزاری می پردازند، ماموران امنيتی دستگاه 
يورش به برخی كليساھای خانگی و منازل ايمانداران  اط�عاتی رژيم در اقدامی سازمان يافته با

حيدر  .اقدام به دستگيری و بازداشت صدھا تن از نوكيشان مسيحی نمودند مسيحی در سراسر كشور
فيضيه برگزار شد، ھمچنين برای مقابله با مصلحی در گردھمايی که در سالن اجتماعات مدرسه 

گسترش مسيحيت در كشور دست به دامان حوزه ھای علميه شد و خطاب به حوزويان گفت که بايد 
  !وارد اين عرصه شوند و جوانان را به راه راست ھدايت کنند

 مسيحيت: وزير اط�عات جمھوری اس�می بار ديگر با اشاره به خطر مسيحيت تبشيری، افزود
شبکه ماھواره ای و ھزاران سايت اينترنتی و ده ھا موسسه صليبی در مقاطع  20تبشيری از طريق 

مختلف ضربه ھای سنگينی به نظام وارد کرده است و اين مسئله نشان دھنده نگرانی آنھا از رشد اس�م 
  .شيعی در اروپا و آمريکا است

ھای  ھای نوظھور و عرفان يضيه، فرقهآخوند مصلحی ھمچنين در جمع ط�ب و روحانيون مدرسه ف
ردپای اين نوع تھديد را «: کاذب را مھمترين تھديد و آسيب برای نظام اس�می عنوان کرد و گفت

  ».ھای اخير پس از انتخابات ديد توان در بسياری از حوادث و فتنه می
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ريکا نگران است و مصلحی در سخنان خود ادعا کرد که غرب از رشد و شکوفايی اس�م در اروپا و آم
زند، وی ھمچنين افزود ما بايد مراقب فعاليت  اين اعترافات در بين مقامات اروپايی و کليسايی موج می

  .ھای آنھا باشيم
ترويج فرقه ھای ضاله و يا به گفته وی طرح  نيز نسبت به ١٣٩٠وزير اط�عات ھمچنين در مھرماه 

  .استكبار خبر داد» جنگ نرم» و از آن به عنوان  مسيحی گری يا مسيحی سازی ھشدار داده بود
وری اس�می در برخورد با گفته می شود موج حم�ت جديد از سوی دستگاھھای اط�عاتی جمھ

نوكيشان مسيحی در داخل ايران و ھمزمانی آن با اعياد كريسمس تولد عيسی مسيح كه از روزھای با 
شكوه و روحانی برای مسيحيان جھان بويژه ايرانيان مسيحی می باشد بنظر شكل تازه ايی به خود 

  .گرفته است
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 زندان سال ۶ن، شھروند مسيحی به محکوميت عليرضا سيديا
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   2011, 29نوامبر 

  
  

سال  ۶عليرضا سيديان، شھروند مسيحی، از سوی دادگاه انق�ب تھران، به تحمل  –خبرگزاری ھرانا 
 .حبس تعزيری محکوم شد

بنا به اط�ع گزارشگران ھرانا ار تھران، آقای عليرضا سيديان از شھروندان مسيحی و عضو کليسای 
  .سال زندان محکوم شده است ۶به » اقدام عليه امنينت ملی«به اتھام » ايرانيان«به موسوم 

  .ميليونی و به طور موقت آزاد است ٣٠گفتنی ست وی در حال حاضر وثيقه 
  :بررسی موارد حقوقی نقض شده در اين گزارش

ان به تفتيش عقايد ممنوع است و ھيچ کس را نمی تو :قانون اساسی جمھوری اس3می ٢٣اصل  �
  .صرف داشتن عقيده ای مورد تعرض و مواخذه قرار داد

ھيچکس را نمی توان بمناسبت عقايدش  :ميثاق بين المللی حقوق مدنی و سياسی ١٩ماده  ١بند  �
  .مورد مزاحمت اخافه قرار داد

اين حق . ھر کس حق آزادی بيان دارد :ميثاق بين المللی حقوق مدنی و سياسی ١٩ماده  ٢بند  �
دی تفحص و تحصيل و اشاعه اط�عات و افکار از ھر قبيل بدون توجه به سر حدات خواه شامل آزا

  .شفاھاً يا بصورت نوشته يا چاپ يا بصورت ھنری يا به ھر وسيله ديگر به انتخاب خود می باشد
مند  ھر شخصی حق دارد از آزادی انديشه، وجدان و دين بھره  :اع3ميه جھانی حقوق بشر ١٨ماده  �

ن حق مستلزم آزادی تغيير دين يا اعتقاد و ھمچنين آزادی اظھار دين يا اعتقاد، در قالب اي: شود
ھا و مراسم دينی به تنھايی يا به صورت جمعی، به طور  ھا و اجرای آيين آموزش دينی، عبادت

  .خصوصی يا عمومی است
  .ھر فردی حق آزادی عقيده و بيان دارد :اع3ميه جھانی حقوق بشر ١٩ماده  �
ھر کس حق آزادی فکر، وجدان و مذھب  :ميثاق بين المللی حقوق مدنی و سياسی ١٨ماده  ١د بن �

اين حق شامل آزادی داشتن يا قبول يک مذھب يا معتقدات به انتخاب خود، ھمچنين آزادی . دارد
ابراز مذھب يا معتقدات خود، خواه بطور فردی يا جمعی، خواه به طورعلنی يا در خفا در عبادات و 

  .جرای آداب و اعمال و تعليمات مذھبی می باشدا
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زاده نوکيش مسيحی در زندان شھر اھواز  نورهللا قبيتی

 .برد می  بسر

 
 بسر اھواز شھر زندان در ب�تکليف ھمچنان گذشته ماه ١٠ طی که مسيحی نوکيش زاده قبيتی نورهللا

  .برد می
اده نوکيش مسيحی تاکنون بارھا توسط ز تارنمای محبت نيوز گزارش داده است که نورهللا قبيتی

اش تحت فشار قرار گرفته  نيروھای اط�عات مورد بازجويی قرار گرفته و برای ترک عقايد مذھبی
 .است

نورهللا قبيتی زادھاز نوکيشان مسيحی و خادم کليسای خانگی در ماھھای اول «بر پايه اين گزارش 
و يا نزديکان خود نداشت و ھيچگونه اط�عی از بازداشت خود ھيچ تماس يا م�قاتی با خانواده 

  ».وضعيت او در داخل زندان در دسترس نبود
اگر چه مقامات قضايی و امنيتی به او وعده داده بودند تا در قبال نوشتن توبه    ماه گذشته ١٠در طی 

  .نامه آزاد خواھد شد اما اين موضوع با عدم پذيرش نورهللا قبيتی زاده ھمراه شده است
ساله که در ابتدا در زندان شھر دزفول در زندان بود و بعدتر به زندان اھواز  ۴٧ورهللا قبيتی زاده ن

  .منتقل شد
دادگاه اول او حدود دو ماه پيش در دادگستری اھـــواز و در شعبۀ يکم جزايی به رياست قاضی پور 

حاضر شد ه بود وبخ طور شفاھی وی در اين دادگاه با دستبند و پاھای زنجير شده . محمديان برگزار شد
و برای ايجاد ترس و وحشت به وی گفته شده در اين دادگاه برای وی حکم اعدام در نظر گرفته شده 

ھمچنين در انتھای جلسه دادگاه سعی شده تا دوباره مھلتی به وی داده شود تا توبه کرده و از . است
  .مجازات وی داده شودمسيحيت به اس�م برگردد تا از اين طريق تخفيف ی به 

نفره از نوکيشان مسيحی که برای  ١٠يک گروه ١٣٨٩دی ماه  j٣زم به يادآوری است، در روز جمعه 
برگزاری ايام کريسمس تولد عيسی مسيح در يک کليسای خانگی در شھرستان دزفول گردھم آمده بودند 

بازداشت کليه افراد، مسئول و ماموران امنيتی ضمن . توسط ماموران امنيتی اط�عات بازداشت شدند
را با دستبند و چشمانی بسته بھمراه ديگر بازداشت ” نورهللا قبيتی زاده” خادم آن کليسای خانگی بنام 

شدگان به خانه ايی در مرکز شھر دزفول که گويا خالی از سکنه بوده و فقط چند مامور در آن حضور 
  .دھند داشتند انتقال می

يحی که برخی از آنان از شھرھای انديمشک و اھواز به دزفول آمده بودند ديگر بازداشت شدگان مس
پس از انجام بازجويی از تک تک آنان و برخی پرسش ھا در خصوص چگونگی گرويدن شان به 
مسيحيت و نحوه آشنايی شان با آقای نورهللا قبيتی زاده ضمن گرفتن تعھد و اثر انگشت از اين افراد در 



  حبتشناخت م برای

80  

 

آزاد می کنند و از آنان خواسته می شود تا روز بعد به ستادھای خبری اط�عات ھمان روز آنان را 
  .شھرھای محل سکونت خود مراجعه و خود را معرفی نمايند

  
  
  

 شد دومين شماره خبرنامه مجذوبان نور منتشر

 

 
جامعه امروز به مدد گسترش راھھای ارتباطی با وجود برخی مضيقه ھا و موانع در حال عوض شدن  

شاھد تغيير محسوسی در ھمه زمينه ھا از ادبيات محاوره ای جامعه گرفته تا اصول مديريتی و . است 
اقتصادی آن ھستيم به شکلی که گسترش اين تحوjت حتی بر باور ھا و الگوھای برخی جوامع نيز اثر 

  .گذار بوده است 
ھمه   ،اثر از اين تحوjت می باشدجامعه دراويش گنابادی نيز خارج از اين جامعه زندگی نمی کند و مت

ما شنيده ايم جمله ھايی که از عوض شدن دوره و تغيير حال و ھوای امروز جامعه دراويش سخن 
از اينکه ديگر حسينيه ھا مثِل سابق آن حال و ھوا را ندارند که بعضا با ابراز تاسف گوينده  ،ميگويد 

     .نيز ھمراه است 
تقابل ؟ سوال   ايگاھی دارد ؟ در سازش با اين تحوjت است يا درحال تصوف در اين جريان چه ج

اساسی تر آنکه آيا تصوف ھم رديف با مدرنيته است يا خير بايد ھر کدام را در جايگاھی متفاوت 
و در آخر تصوف موثر از اين تحوjت است يا به عکس اثر گذار بر تحوjت روز جامعه   بررسی کرد

  می باشد ؟
جامعه ايست که درک متقضيات زمان خويش را کرده و از تحوjت و اثرات آن آگاھی  ، جامعه ی پويا

چنين جامعه ای جايگاه باورھا و اعتقادات خود را دانسته و اثر گذاری و اثر پذيری  ،کامل داشته باشد 
جامعه ای که بر روند تغيير و تحوjت ابراز تاسف نخواھد کرد بلکه . ھا را بررسی کرده است 

مقتضيات را شناخته و برای ايجاد آسايش و امنيت اعضای جامعه خود برای رسيدن به جامعه ای پويا 
  .و منسجم ت�ش می کند 

نگاھی کوتاه و گذرا به  ،در اين شماره ع�وه بر انتشار اخبار دراويش گنابادی و اخبار روز جامعه 
  .تاثيرات مدرينيته بر جامعه امروز خواھيم داشت
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 وی ن م3قات خانواده مصطفی دانشجو بااولي

 
خانواده مصطفی دانشجو وکيل دراويش صبح امروز پس از گذشت يکماه برای اولين با وی م�قات  

  .کردند 
آبان  ٧به گزارش خبرنگار سايت مجذوبان نور ؛ مصطفی دانشجو وکيل دراويش گنابادی که در تاريخ  

آذر ماه برای نخستين  ١٠صبح امروز  ،ن اوين منتقل شده بود ماه از زندان ساری به بند امنيتی زندا
  .بار با خانوده خود م�قات داشت 

خانواده ھای ديگر دراويش  ،در ادامه اين گزارش آمده است ؛ ع�وه بر خانواده مصطفی دانشجو  
پور و امير افشين کرم ،فرشيد يداللھی  ،اميد بھروزی  ،رضا انتصاری  ،حميد مرادی   زندانی آقايان

  .امروز با ايشان م�قات داشتند  ،اس�می که در بند امنيتی زندان اوين به سر می برند 
يادآور می شود نزديک به سه ماه از بازداشت غير قانونی وک� و مديران سايت مجذوبان نور می گذرد 

بوده و ع�وه بر اين که در اين مدت ايشان تنھا دوبار از حق م�قات با خانوده ھای خويش برخوردار 
  .تاکنون وک�ی اين دراويش از حق دخالت در پرونده محروم شده اند 
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 اعتراض به ساخت و ساز ھا در حريمتجمع زرتشتيان در 

 يزد خمهد

 
آذرماه در اعتراض به ساخت و سازھاي غيرمجاز در حريم  ٩گروھي از زرتشتيان بامداد روز، 

  .ي دخمه گردھم آمدند زد، پيرامون گسترهي زرتشتيان در ي دخمه
به نقل از امرداد پايگاه خبری زرتشتيان ايران، اين گردھمايي كه با پوشش » محبت نيوز«به گزارش 

ھاي داخلي ھمراه بود، بامداد ديروز آغاز شد و باشندگان، پس از آن  ھا و خبرگزاري خبري رسانه
  .با مسووjن در ميان بگذارندراھي فرمانداري يزد شدند تا مشك�تشان را 
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 افزايش فشار بر بھاييان شيراز 

 
  

ماه  آذر ٩کيوان کرمی، شھروند بھايی ساکن شيراز صبح ديروز  –کميته گزارشگران حقوق بشر 
» ١٠٠پ�ک «گاه اط�عات شيراز معروف به  توسط ماموران امنيتی بازداشت و به بازداشت ١٣٩٠

  .منتقل شد
ی آب معرفی کرده  صبح روز گذشته در حالی که ماموران وزارت اط�عات ابتدا خود را مامور اداره

ساله کيوان کرمی در منزل بودند وارد  ١١بودند با تھديد و ارعاب در حالی که تنھا ھمسر و دختر 
  .شوند ی وی می خانه

ی موبايل وی، کرمی را با خود ی حکم بازداشت و ظبط کامپيوتر شخصی و گوش ئه مامورين پس از ارا
jزم به ذکر است پيگيری وضعيت وی توسط خانواده از . برند گاه اط�عات شيراز می به بازداشت

  .نتيجه مانده است گاه بی سوی مقامات بازداشت
ی فشارھا بر شھروندان بھايی، افشين احسنيان، فرھام معصومی و وحدت  اين درحالی است که در ادامه

ھا  ھروند بھايی ساکن شيراز جھت گذران دوران محکوميت خود احضار و دو تن از آندانا سه ش
  .بازداشت شدند

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  حبتشناخت م برای

85  

 

 ١٣٩٠ ويژه آبانماه –گزارش آماری نقض حقوق بشر 

  
نھاد آمار، نشر و آثار مجموعه فعاjن حقوق بشر در ايران بر اساس برنامه ماھانه  –خبرگزاری ھرانا 
گذرد، اقدام به انتشار گزارش آماری ماھانه از وضعيت حقوق  اه از آغاز آن میم٢٠خود که بيش از 

 .نمود ١٣٩٠بشر ايران ويژه آبانماه 
رسته حقوقی مورد بررسی قرار  ١١گزارش حقوق بشری منتشره آبانماه در  ١٨٩در اين نوشتار   

ھای آموزشی نيز در  بهو ع�وه بر ت�ش برای ارتقای دقت گزارشات ت�ش شده است جن. گرفته است
بررسی حقوقی اخبار و گزارشات مھم و پرداختن به گزارشاتی که بيشترين و   . گزارش تقويت شود

کمترين توجه را به خود را اختصاص داده است در کنار استفاده از محاسبات آماری و نموداری را بايد 
  .از ديگر نکات برجسته اين گزارش دانست

  د اخبار نقض حقوق بشر در آبان ماهارزيابی عمومی در مور
، ھم چون گذشته، نقض حقوق بشر در ايران به سبب رفتار طبقه ی حاکم و ١٣٩٠در آبان ماه سال 

اين مھم . معض�ت فرھنگی جامعه ی ايرانی در حوزه ھای گوناگون و به طور گسترده ای تداوم يافت
در ماه گذشته، مربوط به گذشته بوده و در حاليست که برخی از بارزترين گزارش ھای منتشر شده 

اين خود دليل ديگری بر اين مھم است که آمارھای جمع . برای اولين بار در اين ماه منتشر شده اند
آوری و اع�م شده در ھر ماه ھرگز نمی توانند تمام موارد نقض حقوق بشر مربوط به آن ماه را به 

رھا ديرتر توسط واحد نشر، آمار و آثار مجموعه فعاjن طور کامل در بر بگيرند و بسياری از اين آما
حقوق بشر در ايران گردآوری و منتشر می شوند و چه بسا اخباری که به دليل منابع محدود و مشک�ت 

از جمله ی اين موارد می توان به خبر  .گزارشگری در ايران، ھرگز تحت پوشش قرار نمی گيرند
ساله، در تجمعات  ٢۶آرش ارکان .اشاره کرد  آرش ارکان ه نامبه مرگ يک زندانی سياسی ب  مربوط

  اين زندانی سياسی دچار بيماری کليوی. شد دستگير و به زندان اوين منتقل  ١٣٨٨آبان ماه  ١٣مردمی 
تر شد تا جايی  توجھی مسئوjن زندان وخيم ه علت بیبود و وضعيت اين زندانی در طی دوران حبس ب

که تنھا سه روز پيش از مرگ او را به بيمارستان بقيه هللا منتقل کی کنند و سرانجام آرش ارکان در 
  .، پس از تحمل يک سال و سه ماه زندان در بيمارستان جانش را از دست داد١٣٨٩  روز نھم بھمن ماه

پرونده ی  ١٠٠به  رسيدگی  کانی، رئيس ديوانعالی جمھوری اس�می، ازدر ماه گذشته احمد محسنی گر
نام برده؛ در » زنای محصنه«و » تجاوز به عنف«تجاوز جنسی، که وی از آن ھا تحت دو عنوان 

علی . فقره اعدام شده است، خبر داد ١٢فقره قصاص و  ۵۶که منجر به صدور  ١٣٩٠مھرماه 
حکم اعدام، قصاص نفس و  ٩۴ اجرای  افتخاری، معاون قضايی رئيس کل دادگستری خوزستان ھم از

حکام دوسال اخير محدوده ی زمانی صدور و به اجرا در آمدن اين ا. عضو در اين استان خبر داد
  .عنوان شده است

يک نوجوان به نام شايان اميدی در گي�ن توسط قضات ديوان عالی نيز از مھم ترين  اعدام  تاييد حکم
ام قتل به قصاص محکوم شايان اميدی که به اتھ. اخبار نقض حقوق بشر در آبان ماه محسوب می شود

  .سال سن داشته است ١۶، تنھا ١٣٨٩مھرماه سال  ١۵شده است، به ھنگام وقوع حادثه يعنی در 
  بازتاب گسترده ی مسائل حقوق بشر در رسانه ھا و شبکه ھای اجتماعی

در اين قسمت به گزارش ھايی در حوزه حقوق بشر پرداخته می شود که با وجود اينکه عموما به نسبت 
اير اخبار مرتبط در ماه گذشته حجم کمتری از نقض حقوق بشر را در بر داشته اند، رسانه ھا و شبکه س
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ھای اجتماعی، که بازتابی از افکار عمومی محسوب می شوند، با توجه و حساسيت ويژه ای آن ھا را 
  .دنبال کردند
ھای پورنوگرافی  ارتش سايبری سپاه پاسداران به مديريت سايت زندانی ای که توسط  پور سعيد ملک

گفته می شود . دادگاه انق�ب به اعدام محکوم شد ٢٨زبان متھم شده است، مجدداً از سوی شعبه  فارسی
حکم اعدام آقای  .اين حکم قطعی نيست و مجددا بايد برای رسيدگی به ديوان عالی کشور ارسال شود

نقض و برای تکميل » نقص در تحقيقات«پور پيش از اين از سوی ديوان عالی کشور به دليل  ملک
  .تحقيقات به دادگاه بدوی بازگردانده شده بود

از سوی ديگر در روز عيد قربان، يکی از مناسبت ھای مذھبی مسلمانان، پليس امنيت تھران با مراجعه 
به عمل  ممانعت برگزاری نماز عيد، از برگزاری نماز عيد قربان اھل سنتبه مکانھای معيّن برای 

آورد و در برخی ديگر از ک�ن شھرھای کشور مانند اصفھان نيز با وجود مراجعات مکّرر مردم اھل 
ز برای برگزاری نماز عيد، با اقامه نماز عيد قربان توسط سنت ساکن در اين شھرھا و تقاضای مجو

مفتی «در موردی مشابه در ماه گذشته نيروھای امنيتی از سفر زيارتی حچ . اھل سنت مخالفت شد
ھای برجسته اھل سنّت ايران، به  ، دو تن از شخصيت»موjنا احمد نارويی«و » محمدقاسم قاسمی

ھم چنين کنستانتين بيريولين، قائم مقام سازمان ھمکاری  .کردند  جلوگيری منظور سفر زيارتی حج،
ان گذاشت و سيار در اختيار اير پارازيت انداز نظامی و فنی روسيه اع�م کرداين کشور چندين دستگاه

به گفته ی وی اين يک سيستم دفاعی است که . در حال مذاکره برای ارسال تجھيزات بيشتری است
در رابطه با جلوگيری از گردش آزاد اط�عات، شرکت . امنيت حکومت ايران را تامين می کند

ار نيز اخيرا تکنولوژی جديدی را در اختي ) Huawei Technologies Co(ھای ھوآوی تکنولوژی
دولت که صاحب امتياز تمام سيستم ھای مخابراتی کشور می باشد، قرار داده است که با استفاده از آن 

ھای  افراد را در ارتباط با موقعيت مکانی تلفن و با نصب سيستمی پليس می تواند 
  .کند رديابی شان ھمراه

شدند که يکی از وبسايت ھای متعلق به بسيج علت آن   بازداشت  طراح لباس در تھران ٧٠ع�وه بر اين 
طراحی لباس يکی از . دختر برای مانکن شدن با آموزش ھای غربی عنوان کرده است ٢٠٠را تربيت 

  .ی در برخی دانشگاه ھای کشور نيز تدريس می شودرشته ھايی ست که به طور رسم
منتشر شده در رابطه با يکی از اعدام ھای انجام گرفته در م�ءعام ھم نشان می دھد که  تصاوير

ی برگزاری اين اعدام که در قرچک  نحوه. کودکان نيز در اين مراسم اجرای حکم حضور يافته بودند
ورامين صورت گرفت، بيانگر اين مھم است که ھيچ محدوديت سنی ای برای مشاھده اجرای حکم 

  .اعدام انسان ھا از سوی دستگاه ھای ذيربط لحاظ نشده است
  و شبکه ھای اجتماعی مورد بحث واقع نشد اخباری که در رسانه ھا

ل با بخش قبل قرار می گيرد، آن دسته گزارشات حقوق بشری ای در اين قسمت که به نوعی در تقاب
عدم . بررسی می شوند که با کم توجھی از سوی رسانه ھا و شبکه ھای اجتماعی رو به رو شده اند

استقبال به مسائل حائز اھميِت اين چنينی و رفتار گزينشی اھالی رسانه و عناصر فعال در شبکه ھای 
انند نوعی سياست گذاری خاص در عرصه رسانه و ھمينطور س�يق مردم اجتماعی، علل گوناگونی م

در نظر داشتن اين مھم که چنين رفتار . آموزشی جامعه را در بر می گيرد-و مشک�ت فرھنگی
  .گزينشی ای کام�ً ھمسو با رفتار طبقه ی حاکم و رسانه ھای دولتی ست نيز حائز اھميت است

، زندانی سياسی محبوس در زندان مرکزی بھروز آلخانی ام برایبر ھمين اساس خبر صدور حکم اعد
ھای معاند نظام به رغم  اروميه از سوی دادگاه انق�ب به اتھام محاربه از طريق ھمکاری با گروه
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ن زندانی سياسی محکوم به اعدام اين در حاليست که مسئوjن اي. اھميت، مورد توجه و بحث واقع نشد
  .را به علت عدم شناسايی از سوی ساير زندانيان در بند مربوط به جرايم مواد مخدر محبوس کرده اند

ھای  با ابراز گله از وعده) استان کرمانشاه(ھمينطور ساکنان برخی از روستاھای شھرستان صحنه
اين روستاييان برای تامين اين . آب آشاميدنی و گاز در روستايشان شکايت نموده اند نبود مسئولين از

روستای پل  ١١در ھمين زمينه مسئوjن اع�م کردند که . ھا پناه می برند ھا و چاه نياز اوليه به چشمه
در خصوص  .آب شرب مواجه اند مشکل با دختر در استان لرستان ھم به دليل آلودگی آب با نفت،

که از  رضا شھابی وضعيت زندانيان سياسی ای که با بيماری ھای جسمی مواجه اند، بايستی به
تاکنون به صورت ب�تکليف در زندان اوين به سر می برد و ع�وه بر مشک�تی در  ٨٩دادماه سال خر

حسی در سمت چپ ِ بدن و  کبد و قلب دچار عوارض و درد و گرفتگی در گردن شده که باعث بی
شد؛ اش شده است و به دليل شدت درد و بيماری به ناچار به کلينيک عراقی در شرق تھران برده دستان

، ديگر زندانی سياسی محبوس در زندان اوين نيز به علت کم خونی شديد محبوبه کرمی .اشاره کرد
وضعيت جسمی بدی دارد به طوری که به دليل تشديد اين بيماری دوبار در بند به حالت نيمه بيھوش 

حسين رونقی ملکی ھم که به دليل عدم انتقال به موقع به بيمارستان و عدم مرخصی . درآمده است
مجدد قرار گرفت، در حالی پس از عمل   عمل جراحی استع�جی يک کليه خود را از دست داده و تحت

خوريزی  شد که در زندان دچار بازگردانده  دگی پزشکی به زندانو علی رغم نياز مبرم به رسي
  .شد به طوری که لخته ھای خون در ادرار وی ديده می شود داخلی

کارگر افغانی در پرديس کرج ربوده شد و در يک  ١١توسط  کودک کار ارشی ديگر يکدر گز
ساله، تجاوز دسته  ١۵پزشکی قانونی علت مرگ اين پسر نوجوان . ساختمان نيمه کاره به قتل رسيد

  .جمعی اع�م شد
منجر به   شھريور ماه در کوار آغاز و ١١شار بر دراويش گنابادی که از تاريخ از سوی ديگر ف

دو درويش  بازداشت  مجددا با ،بازداشت و ضرب و شتم تعدادی از دراويش ساکن در اين شھرستان شد
ع�وه بر . شتم تنی چند از دراويش ساکن در کوار ادامه يافته است گنابادی و تفتيش منازل و ضرب و

به خودروی خالی از سرنشين يکی از دراويش  ،اين نيروھای امنيتی با برقراری جو امنيتی در کوار
  .دندکر  تيراندازی شھرستانگنابادی ساکن اين 
  يک رويداد مثبت

باز شدن دريچه ھای سد زاينده رود که پس از مدت ھا آب را در بستر زاينده رود جاری کرد؛ می توان 
اين رويداد جدا از شادی شماری از مردم اصفھان . به عنوان رويدادی مثبت در ماه گذشته ارزيابی کرد

دن حيات طبيعی در اين رودخانه را در پی حضور آبزيان و پرندگان آبی بر بستر زاينده رود و زنده ش
  .داشت

  برخی مستندات حقوقی و قانونی برای موارد گزارش آبان ماه
با توجه به اينکه خ�ء آموزش در کنار اط�ع رسانی، به ويژه در زمينه ی حقوق بشر احساس می 

ھا اشاره شد، به  تر به آن شود، در اين بخش برخی از گزارش ھای نقض حقوق بشر ماه گذشته که پيش
  .طور مختصر از لحاظ حقوقی بررسی می شوند

در خصوص عدم رسيدگی پزشکی به زندانيان بيماری که نياز مبرم به مراقبت ھای ويژه دارند و در 
غير اين صورت وضعيت جسمی آنان روز به روز به وخامت می گرايد و حتی در برخی موارد 

کنوانسيون حقوق  ٢٢ارد بايستی اشاره کرد که ماده ی فجايعی چون مرگ زندانی را به ھمراه د
زندانيان بر لزوم انتقال زندانيان بيمار نيازمند به معالجات ويژه و تخصصی به موسسات تخصصی يا 
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بيمارستان مورد اشاره بايد تجھيزات . بيمارستان ھای غيرنظامی در خارج از زندان دjلت می کند
مناسب و پزشک متخصص و آموزش ديده برای مراقبت ھای پزشکی jزم، تخت کافی، لوازم دارويی 

نامه اجرايی سازمان  آئين ١٠٣در اين زمينه ھم چنين ماده . و درمانی از زندانی بيمار را داشته باشد
ھا و اقدامات تامينی و تربيتی جمھوری اس�می نيز بيان می دارد که در موارد ضروری خروج  زندان

معالجه بايستی با تاييد بھداری زندان و اجازه رييس موسسه يا زندان و موافقت  محکوم از زندان برای
بايستی اشاره کرد اين ماده که مربوط به قوانين داخلی نظام جمھوری اس�می و . قاضی ناظر باشد

  .زندان ھای کشور است، در بسياری از موارد با مخالفت دادستانی و ماموران اط�عاتی نقض می شود
و اجرای احکام اعدام بر نوجوانان نيز در حالی در ايران دنبال می شود که در حال حاضر صدور 

 ٣اين مھم طبق ماده . سال در بسياری از کشورھای جھان منسوخ شده است ١٨اعدام افراد زير 
ميثاق بين المللی حقوق مدنی و سياسی که بر ذاتی بودن حق  ۶ماده  ١اع�ميه جھانی حقوق بشر و بند 

 ۶ماده  ۵قطعنامه حمايت از حقوق محکومان به مرگ و بند  ٣حيات تاکيد می ورزد و ھمين طور ماده 
سال به طور خاص حمايت می کند،  ١٨ميثاق بين المللی حقوق مدنی و سياسی که از حقوق افراد زير 

دنی به منظور دومين پروتکل اختياری ميثاق بين المللی حقوق سياسی و م ١ماده  ٢بند . غيرقانونی ست
الغای مجازات مرگ، بر تمامی اقدامات jزم در جھت منسوخ کردن مجازات مرگ در راستای احترام 

  .به حق حيات، که از حقوق ذاتی افراد است، تاکيد می ورزد
جا دارد اشاره شود که صدور احکام اعدام برای زندانيان سياسی نيز که در کشور تداوم دارد، در 

  .دم اط�ع رسانی نيز مواجه می شودشھرستان ھا با ع
فشار بر اھل سنت و دراويش گنابادی، به عنوان دو نمونه از اقليت ھای مذھبی موجود در ايران ھم 

 ١٨طبق ماده . بيان وبرابری مذھبی را می رساند-نقض حقوقی ھم چون آزادی تبليغ دين، آزادی عقيده
لمللی حقوق مدنی و سياسی ھر شخصی حق دارد از ميثاق بين ا ١٨اع�ميه جھانی حقوق بشر و ماده 

آزادی دين و تغيير دين يا اعتقاد و ھمچنين آزادی اظھار آن بطور فردی يا جمعی و به طورعلنی يا در 
ھای ملی يا  اع�ميه مربوط به اشخاص متعلق به اقليت ١ماده  ١ھمينطور بند . خفا برخوردار باشد

ھا در  يت و ھويت ملی، قومی، فرھنگی، دينی و زبانی اقليتقومی، دينی و زبانی نيز از موجود
ماده  ٢و  ١بند . ھای خود حمايت و ايجاد شرايط را برای ارتقای اين ھويت مھم قلمداد می کند سرزمين

ھا حق دارند در نھان و به طور علنی،  ھمين اع�ميه نيز تاکيد می دارد که اشخاص متعلق به اقليت ٢
اخله و يا ھر شکل از تبعيض، دين خود را اع�م و به آن عمل کنند و به صورتی آزادانه و بدون مد

  .موثر در زندگی فرھنگی، دينی، اجتماعی، اقتصادی و عمومی شرکت کنند
ممانعت از گردش آزاد اط�عات و نقض حق آزادی بيان با مدد گرفتن از تکنولوژی کشورھايی ھم 

 ١٩توسط دولت ايران پی گرفته می شود که جدا از ماده  چون روسيه و چين ھم در حالی با جديدت
اع�ميه ھزاره  ٢۵اع�ميه جھانی حقوق بشر و ميثاق بين المللی حقوق مدنی و سياسی، بخشی از بند 

نيز صراحتا به تضمين آزادی رسانه ھا برای اجرای نقش اساسی آنھا و نيز حق مردم برای دسترسی 
  .کند به اط�عات، اشاره می

  دمه آمارمق
ھای گردآوری شده از سوی نھاد آمار، نشر و آثار مجموعه فعاjن حقوق بشر در  بر اساس گزارش

منبع خبری يا  ۵٠گزارش از سوی حداقل  ١٨٩تعداد  ١٣٩٠ايران، در محدوده زمانی آبان ماه سال 
  .حقوقی انتشار يافته است
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مورد آن  ١٣۵٨٠نقض حقوق که مورد  ٢۶٣۶۴گزارش آبان ماه، تعداد  ١٨٩در بررسی موردی 
 ١٢٧٨۴نقض مستقيم حقوق بنيادين بشر با حضور آمر در تطبيق با اع�ميه جھانی حقوق بشر و تعداد 

مورد آن نقض حقوقی که در عين وجود معاھدات بين المللی، نقض بنيادين حقوق بشر محسوب 
  شود ارزيابی شده است، نمی

ھای حکومت، اقدام مستقيم و منظم  مستقيم از سياستگذاری عمده موارد نقض حقوقی که عليرغم تاثير
گيرد، در حوزه کارگری و اصناف بوده است و حقوقی از قبيل اخراج،  نقض حقوق بشر را در بر نمی

  .تعليق، عدم دريافت دستمزد و فقدان امنيت شغلی بوده است
ايران به فعاليت مدافعان حقوق  آيد با توجه به عدم اجازه دولت ھايی که در پی می بديھی است گزارش

در موضوع ميزان خطای . بشر تنھا بخش کوچکی از نقض سيستماتيک حقوق بشر در ايران است
شود بايد اشاره کرد که ارگانھای خبری  درصد در بحث منابع برآورد می ٣گزارش که حداکثر 

اند،  ا ارائه و مستند کردهھای اين ماه ر درصد گزارش ٢٩مجموعه فعاjن حقوق بشر در ايران ميزان 
 ۴۴حقوقی غير دولتی -درصد و ساير منابع خبری ٢٧ھای حکومتی يا نزديک به دولت ميزان  رسانه

اند که بديھی است بخش آمار مجموعه فعاjن حقوق بشر در ايران  ھا را منتشر کرده درصد گزارش
حقوقی ندارد و در اين حوزه  ھای خبری يا ھای ساير گروه امکان زيادی برای مستند کردن گزارش

  .کند حسب تجربه و شناخت خود عمل می
در حال حاضر در گزارشی که پيش رو است، ميزان موارد نقض حقوق نسبت به ماه مشابه سال قبل «

  ».کاھش داشته است ٪٣٣افزايش و نسبت به ماه قبل نيز  ٪١٣
  :کارگری

ارگران توسط واحد آمار، نشر و آثار گزارش در مورد نقض حقوق ک ٢٨در آبان ماه سال جاری 
ھايی را در بر  گزارش از آن گزارش ١۶مجموعه فعاjن حقوق بشر در ايران به ثبت رسيد که تعداد 

ھای حکومت و ھمينطور حقوق  گرفت که مستقيماً نقض حقوق بشر نبوده ولی مرتبط به سياستگذاری می
 ٣٠٠ھا  بر اساس اين گزارش.مورد است ٢۴۶۴مجموع موردی اين نقض حقوق بالغ بر . مدنی است

ماه از حقوق  ۶۵٨کارگر به دليل تعطيلی کارخانه و يا تعديل نيرو از کار اخراج شدند، در مجموع 
ھا و کارخانجات مختلف با تعويق ھمراه بوده است که بر اساس آمار موجود  کارگران در شرکت
بر اثر سوانح در محل .ت آونگان بوده استماھه پرداخت حقوق کارگران شرک ٢۴بيشترين آن تعويق 

کارگر جان خود را از دست دادن و از سوی ديگر دستگاه قضايی  ۴کار به دليل فقدان ايمنی شغلی 
ماه حبس  ٣۴٢تن از فعاjن کارگری را احضار و يک تن را بازداشت و شش تن را به  ٢کشور 

نسبت به  ٪۴۶ه سال قبل نقض حقوق کارگران طبق آمار فوق و با مقايسه آن در ماه مشاب«.محکوم کرد
  ».ايم راشاھد بوده ٪٧سال گذشته کاھش داشته است، ھم چنين نسبت به ماه پيش نيز افزايش 

  :ھای مذھبی اقليت
ھای مذھبی در ايران  مورد نقض حقوق اقليت ۶٣گزارش ثبت شده، تعداد  ١٨در ماه گذشته از مجموع 

  .وعه فعاjن حقوق بشر در ايران استخراج شدتوسط واحد آمار، نشر و آثار مجم
تن از شھروندان بھايی و دراويش گنابادی بوده است ھم چنين  ٧بخشی از اين آمار مربوط به بازداشت 

  .ھای مذھبی به شش ماه حبس تعزيری محکوم شد تن از اقلييت ١
يی ديگر و جلوگيری از شھروند بھا ٣شھروند بھايی و ممانعت از فعاليت اقتصادی  ٣ممانعت از دفن 

اجرای مراسم عيد قربان توسط اھل سنت در تھران و اصفھان از جمله موارد نقض حقوق در اين 
  .حوزه بوده است
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نسبت به سال  ٪٨ھای مذھبی  طبق آمار فوق و با مقايسه آن در ماه مشابه سال قبل نقض حقوق اقليت«
  ».ايم راشاھد بوده ٪٢١يز افزايش گذشته کاھش داشته است، ھم چنين نسبت به ماه پيش ن

  :ملی-ھای قومی اقليت
ھای قومی در ايران  مورد نقض حقوق اقليت ۴٢گزارش ثبت شده، تعداد  ٩در ماه گذشته از مجموع 

  .توسط واحد آمار، نشر و آثار مجموعه فعاjن حقوق بشر در ايران استخراج شد
تن در اين حوزه اشاره  ٢٧  تن و محاکمه ١ر شھروند و احضا ۴توان به بازداشت  از اين تعداد می

طبق آمار « .ماه حبس محکوم کرد ٣۶کرد، از سوی دستگاه قضايی دو تن از اقلييت ھای قومی را به 
نسبت به سال گذشته  ٪۴١ھای قومی  فوق و با مقايسه آن در ماه مشابه سال قبل نقض حقوق اقليت

  ».ايم را شاھد بوده ٪١٠نيز افزايش  افزايش داشته است، ھم چنين نسبت به ماه پيش
  :اصناف

مورد نقض حقوق اصناف در ايران توسط  ١٠۴۵۴گزارش ثبت شده، تعداد  ٨در ماه گذشته از مجموع 
  .واحد آمار، نشر و آثار مجموعه فعاjن حقوق بشر در ايران استخراج شد

دو تن از وک�ی دراويش  تن از طراحان لباس و محاکمه ٧٠بخشی از اين آمار مربوط به بازداشت 
ھزار مورد عدم پرداخت حقوق معلمان از جمله موراد اين گزارش  ٨مورد پلمپ اماکن و  ۶٠گنابادی، 
نسبت به  ٪٣٣طبق آمار فوق و با مقايسه آن در ماه مشابه سال قبل نقض حقوق اصناف « .بوده است

  ».ايم را شاھد بوده ٪٣٧ايش سال گذشته کاھش داشته است، ھم چنين نسبت به ماه پيش نيز افز
  :فرھنگی

مورد نقض حقوق فرھنگی در ايران توسط  ۵١گزارش ثبت شده، تعداد  ٢در ماه گذشته از مجموع 
  .واحد آمار، نشر و آثار مجموعه فعاjن حقوق بشر در ايران استخراج شد

ل ارتباط و ھمکاری تن از فعالين مدنی به وزارت اط�عات به دلي ۵٠در اين حوزه بايستی به احضار 
  .با بی بی سی فارسی اشاره کرد

طبق آمار فوق و با مقايسه آن در ماه مشابه سال قبل نقض حقوق فرھنگی نسبت به سال گذشته «
  ».ايم را شاھد بوده ٪٧۵تغييری نداشته است، ھم چنين نسبت به ماه پيش نيز کاھش 

  :زنان
مورد نقض حقوق زنان در ايران توسط واحد  ۵ گزارش ثبت شده، تعداد ٣در ماه گذشته از مجموع 

  .آمار، نشر و آثار مجموعه فعاjن حقوق بشر در ايران استخراج شد
وقوع يک قتل ناموسی در تھران، يک مورد اسيد پاشی در کرمانشاه از جمله موراد مھم اين گزارشات 

نسبت به سال  ٪۶٠وق زنان طبق آمار فوق و با مقايسه آن در ماه مشابه سال قبل نقض حق«.بوده است
  ».را شاھد بوده است ٪١۶گذشته افزايش داشته است، ھم چنين نسبت به ماه پيش نيز کاھش 

  :کودکان
مورد نقض حقوق کودکان در ايران توسط واحد  ٣گزارش ثبت شده، تعداد  ٢در ماه گذشته از مجموع 

  .شدآمار، نشر و آثار مجموعه فعاjن حقوق بشر در ايران استخراج 
توان به يک مورد تجاوز و قتل کودک کار و ھم چنين محکوميت يک نوجوان به  از آمار ثبت شده می

طبق آمار فوق و با مقايسه آن در ماه مشابه سال « .اعدام از چمله موارد ياد شده در اين گزارش است
به ماه پيش نيز نسبت به سال گذشته افزايش داشته است، ھم چنين نسبت  ٪۶۶قبل نقض حقوق کودکان 
  ».تغييری حاصل نشده است

  :اعدام
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مورد صدور و اجرای حکم اعدام در ايران  ٢٩گزارش ثبت شده، تعداد  ١٧در ماه گذشته از مجموع 
در آبانماه سال جاری،  .توسط واحد آمار، نشر و آثار مجموعه فعاjن حقوق بشر در ايران استخراج شد

ھای مواد مخدر، قتل، ترور و تجاوز به اعدام  د به اتھامشھرون ٨حسب گزارشات به ثبت رسيده، 
  .زندانی نيز بر اساس اتھام قتل، جرايم مواد مخدر و تجاوز اعدام شدند ٢١محکوم شدند و 

سه زندانی نيز به اتھام تجاوز و قتل در م�ء عام و در شھرھای قرچک ورامين، نوشھر و دلفان اعدام 
نسبت به  ٪١۵سه آن در ماه مشابه سال قبل صدور و اجرای حکم اعدام طبق آمار فوق و با مقاي« .شدند

  ».ايم را شاھد بوده ٪٢٠سال گذشته افزايش داشته است، ھم چنين نسبت به ماه پيش نيز کاھش 
  :دانشجويان

مورد نقض حقوق دانشجويان در ايران توسط  ٢۵گزارش ثبت شده، تعداد  ٢٠در ماه گذشته از مجموع 
  .شر و آثار مجموعه فعاjن حقوق بشر در ايران استخراج شدواحد آمار، ن
ماه حبس تعزيری محکوم شدند و از  ٩٠دانشجو به  ۴دانشجو و محکوميت  ٩ھا بازداشت  اين گزارش

طبق آمار فوق و با « .تن از دانشجويان نيز از حق تحصيل در دانشگاه محروم شدند ۵سوی ديگر نيز 
نسبت به سال گذشته کاھش داشته است،  ٪٣۵قبل نقض حقوق آکادميک مقايسه آن در ماه مشابه سال 

  ».ھم چنين نسبت به ماه پيش نيز تغييری حاصل نشده است
  :زندانيان

مورد نقض حقوق زندانيان در ايران  ١٣١١۶گزارش ثبت شده، تعداد  ٣١در ماه گذشته از مجموع 
  .ايران استخراج شد توسط واحد آمار، نشر و آثار مجموعه فعاjن حقوق بشر در

مورد عدم رسيدگی  ٨مورد شکنجه و يا ضرب و شتم زندانيان،  ٣۴اين تعداد گزارش مربوط به 
مورد عدم دسترسی به  ۶مورد اجرای حکم ش�ق،  ٣مورد اعمال محدوديت مضاعف،  ١٩پزشکی، 

 ١٠ھم چنين  .ودمورد اعمال فشار و تھديد زندانيان ب ١٣٠٣١مورد نقل و انتقال اجباری و  ۶وکيل، 
 .مورد اعتصاب غذا نيز از ديگر موارد نقض حقوق زندانيان لحاظ شده است ٢٩مورد ب�تکليفی و 

نسبت به سال گذشته  ٪٢٢طبق آمار فوق و با مقايسه آن در ماه مشابه سال قبل نقض حقوق زندانيان «
  ».ايم دهرا شاھد بو ٪٣۵افزايش داشته است، ھم چنين نسبت به ماه پيش نيز کاھش 

  :انديشه و بيان
مورد نقض حقوق در حوزه انديشه و بيان  ٩١گزارش ثبت شده، تعداد  ۵٢در ماه گذشته از مجموع 

 ٢٢بر اساس اين آمار  .توسط واحد آمار، نشر و آثار مجموعه فعاjن حقوق بشر در ايران استخراج شد
نفر ديگر نيز در  ٣و دادگاه انق�ب و  تن احضار به اط�عات ٢۵تن از فعالين در اين حوزه بازداشت، 

ماه حبس تعزيری و  ۵٧٠تن از فعالين نيز جمعا به  ١۵ھمينطور . دادگاه مورد محاکمه قرار گرفتند
طبق آمار فوق و با مقايسه آن در ماه مشابه سال قبل نقض حقوق « .ماه محروميت محکوم شدند ١٢۶

شته است، ھم چنين نسبت به ماه پيش نيز افزايش نسبت به سال گذشته کاھش دا ٪٢۴انديشه و بيان 
  ».ايم را شاھد بوده ١۴٪

  بررسی آمار
  ھا نمودار

است، ھمانطور که در  ١٣٩٠ھا در آبان ماه  نمودار زير مقايسه گزارش ماھانه بر اساس گستره رسته
ه اول و دوم تعداد به ترتيب در رتب ٪٢٢و حوزه انديشه و بيان با  ٪٣٢کنيد، زندانيان با  ذيل مشاھده می

  .موارد گزارش شده از سوی گزارشگران حقوق بشر قرار دارند
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ھا و حجم گزارشات ثبت شده که رابطه  ای مربوط به مقايسه استان توانيد نمودار دايره در ادامه می

 .مستقيمی با توان گزارشگران حقوق بشر در ايران دارد را مشاھده نمائيد

 
با ماه مشابه سال قبل و مھر ماه سالجاری، به نمودار ذيل  ٩٠ماری آبان ماهدر پايان برای مقايسه آ

 .توجه کنيد
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در رفتار ايران » نشانه ھای ھشداردھنده«تأکيد سناتور بر 

 بھائيان با
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برای از ميان بردن کلّی يا ] ايران[نيت «مئو دالر که از حکومتش خواسته فوراً به سناتور کانادايی رو

  .بپردازد» جزئی جامعۀ بھائی به عنوان يک موجوديت مستقل دينی
رومئو دالر، –، سرويس خبری جامعۀ جھانی بھائی )٢٠١١دسامبر  ٢( ١٣٩٠آذر  ١١اتاوا، کانادا، 

 ٧٠روی حفظ صلح سازمان ملل متّحد که کوشيد از نسل کشی دھۀ سناتور کانادايی و فرماندۀ پيشين ني
در روآندا جلوگيری کند، گفته که اقدامات فعلی ايران عليه بھائيان او را به ياد آنچه در ) ١٩٩٠دھۀ (

  .آفريقا ديده می اندازد
دامات مثل ھم شباھت ھا با آنچه در روآندا ديدم، مطلقاً غير قابل انکارند، اين اق«: سناتور دالر گفت

  ».و در حقيقت به ظاھر با ھمان شور و حرارت به کار برده می شوند… ھستند 
  ».ما شاھد يک تمرين آھستۀ آمادگی برای نسل کشی ھستيم«: او اخطار داد

او . سناتور دالر نظرات خود را در جريان تحقيق سنای کانادا دربارۀ آزار بھائيان ايران بيان کرد
ديگر گفت زندانی کردن بھائيان صرفاً به خاطر باورشان با وضعيت روآندا قابل  خطاب به سناتورھای

  .مقايسه است
  .بخوانيد اينجا سخنرانی سناتور دالر را

فقط جرم آنھا به جای . بودزندان ھای روآندا تقريباً به ھمان دjيل پر از مردم قوم توتسی «: او گفت
  ».دين، بر مبنای قوميت شان بود

شباھت ديگری را می توان در آزار مدّرسان بھائی يافت که سعی می کنند در برابر ت�ش ھای 
  .حکومت برای محروم کردن اعضای جوان جامعه از دانشگاه، به آنھا آموزش دھند

ش عالی، از داشتن ِسمتی در حکومت، يا شرکت ھر ايرانی که بھائی شناخته شود، از آموز«: او گفت
  ».در روند سياسی محروم است

. اين حم�ت عليه رھبران و استادان بھائی به عنوان نقض حقوق بشر به اندازۀ کافی مشکل زا ھستند«
اّما چون اين موارد در بستر سرکوب شديد کّل جامعۀ بھائی توسط دولت ايران انجام گرفته، آزاردھنده 

سناريوی مشابھی در روآندا انجام شد، جايی که اقليت قومی توتسی در کشور خود اجازۀ . ز ھستندتر ني
آنھا برای دسترسی به آموزش عالی بايد کشور را ترک می . دسترسی به آموزش عالی پيدا نکرد

  ».کردند
حد را بر ، سناتور دالر فرماندھی مأموريت کمک به روآندای سازمان ملل متّ )١٩٩۴( ١٣٧٣در سال 

. روآندايی شکست خورد ٨٠٠٠٠٠عھده داشت که در نھايت در جلوگيری از کشتار دسته جمعی حدود 
او از آن زمان به سبب کار انسان دوستانه و دفاع دليرانه اش از مردم تحت تھديد، در سراسر جھان 

مان ملل متّحد برای او ھمچنين عضو کميتۀ مشاور دبير کّل ساز. مورد عّزت و احترام قرار گرفته است
  .جلوگيری از نسل کشی بوده است
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او گفت وقتی حقايق و گرايش ھای مربوط به آزار بھائيان در ايران کنار ھم قرار داده می شود، حّد اقل 
  .می نامد، بالغ می شود» نسل کشی ايدئولوژيکی«به چيزی که او 

ئی جامعۀ بھائی به عنوان يک يک عنصر اساسی نسل کشی ايدئولوژيکی نيّت تخريب کلی يا جز«
  ».که نيازمند توّجه فوری و آگاھانۂ ماست… ھمين نيّت است . موجوديت دينی جداگانه است

او گفت فراتر از آن اگر به سرکوب بھائيان در ايران رسيدگی نشود، امکان قساوت ھای دسته جمعی 
  .باقی می ماند

ويژه رھبران شان، احکام نامتناسب و وثيقه ھای  افزايش ھشدار دھنده در زندانی شدن بھائيان و به«
نامعقول و تبليغات شرم آوری که بھائيان را شبه فرقه ای و بخشی از يک توطئۀ صھيونيستی برای 

اين ھا ھمه ابزاری برای تبرئه . نادرست اند… تخريب دولت اس�می ايران توصيف می کند، ھمه 
  ».ز ميان بردن اين دين در درون مرزھايش استکردن آن حکومت از اقدامات عمدی خود جھت ا

اشتباه نکنيد، اينھا فقط فھرستی از آزار در گذشته و حال نيست، بلکه نشانه ھای «: سناتور دالر گفت
بگذاريد شاھد مورد ديگری از آن نباشيم . اخطاردھنده ای از قساوت ھای دسته جمعی و نسل کشی است

  ».يار باشيمو نسبت به نتايج پيش رو کام�ً ھش
سناتور مبينا  نظرات سناتور دالر ضمن تحقيق سنای کانادا دربارۀ مسئلۀ آزار بھائيان ايران که توّسط

از کانادا خواست ) ژوئن ٢١(خرداد  ٣١ر سخنان خود در سناتور جافر د. آغاز شد، ابراز گرديد جافر
از ايران بخواھد در برابر رفتار غير قابل قبول خود با بھائيان پاسخگو «بردارد تا » گام ھای تازه ای«

  ».باشد
نيز در اين بررسی حضور يافت و رنج وارده به بھائيان را، به ويژه  سناتور ھيو سيگال در ماه اکتبر،

، »ھمۀ اديان را مقدس می دانند«شناخته می شوند که » آئين صلح جو«چون آنھا به عنوان يک 
  توصيف کرد» روشمند و ظالمانه«
  
  
  
  

  ندریسم عزيزهللا آقای برای زندان سال پنج حکم صدور: تھران

   2011, 4دسامبر 
آقای عزيزهللا سمندری ساکن تھران به اتّھام اقدام عليه امنيت ملّی از طريق عضويت در يک سازمان 

حکم او در مرحلۀ . به پنج سال زندان محکوم شده است) يعنی مؤسسۀ آموزش عالی بھائی(غير قانونی 
  . تجديد نظر قرار دارد

) ٢٠٠٩ژانويۀ  ١۴( ١٣٨٧دی  ٢۵مراه چھار نفر ديگر در پيش تر گزارش شد که آقای سمندری ھ
  .بھائی در تھران توسط مأموران وزارت اطّ�عات دستگير شد ١٢طّی يورش ھايی به خانه ھای 

آقای . مأموران کامپيوترھا، کتاب ھا، سی دی ھا و ديگر مطالب مرتبط با آئين بھائی را ضبط کردند
 ٧٠٠٠٠٠٠٠٠با ارائۀ وثيقه ای به ارزش گزاف ) ٢٠٠٩مارس  ١١( ١٣٨٧اسفند  ٢١سمندری در 
او پس از دستگيری در زندان اوين بازداشت شده . آزاد شد) دjر آمريکا ٧٣۴۵٠حدود (لایر ايرانی 

 .بود
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 بھائی مربوط به شھروندان -ھای کوتاه از ايرانخبر

  وثيقه قرار با او آزادی و زاده مھدی ميعاد آقای دستگيری: شيراز
اخيراً آقای ميعاد مھدی زاده ساکن شيراز : آخرين خبرھا از ايران)٢٠١١نوامبر  ٢٣( ١٣٩٠ذر آ ٠٢

که اکنون در نيروھای مسلّح و مستقر در کرج خدمت می کند، به اتّھام تبليغ آئين بھائی دستگير و پس 
 …. آزاد شد) دjر آمريکا ٢٠٠٠٠حدود (ميليون تومان  ٢٠از ارائۀ وثيقه ای به ارزش 

  مأمور و ضبط وسايل ١٢يورش به خانه ھای آقايان کمال اکبری و ذات هللا دارابی توسط 
، )٢٠١١نوامبر  ١( ١٣٩٠آبان  ١٠در: آخرين خبرھا از ايران )٢٠١١نوامبر  ٢٣( ١٣٩٠آذر  ٠٢
و آقای ذات هللا دارابی رفتند و ضمن بدرفتاری با آنھا، کتاب  مأمور به خانه ھای آقای کمال اکبری ١٢

  …. ھا و مطالب مربوط به آئين بھائی و ديگر وسايل شخصی آنھا را با خود بردند
  برای پنج سالصدور حکم يک سال زندان برای خانم شراره کاشانی نژاد و تعليق آن : بابل
خانم شراره کاشانی نژاد ساکن بابل به يک : آخرين خبرھا از ايران)٢٠١١نوامبر  ٢٣( ١٣٩٠آذر  ٠٢

ھمان طور که پيش تر . سال زندان محکوم و حکم او به يک دورۀ تعليقی پنج ساله تبديل شده است
رش، آقای پژمان ھمراه شوھ) ٢٠١١ژوئن  ۴( ١٣٩٠خرداد  ١۴گزارش شد، خانم کاشانی نژاد در 

  …. نيکونژاد، دستگير شده بود
  
  
  
  

 پدر در زمينۀ مراقبت از گوراخطار به پسر و عروس : تبريز

  
. اخيراً در شھر تبريز، عام�ن وزارت اطّ�عات آقای ميثاقی و ھمسرش را مورد بازجويی قرار دادند

به علت اعتقاد به ديانت بھائی  )١٩٨١( ١٣۶٠آقای ميثاقی پسر آقای هللا وردی ميثاقی است که در سال 
پس از مطرح کردن چندين سؤال دربارۀ فّعاليت ھای جامعه، مقامات اظھار داشتند که . اعدام شد

تبليغ محسوب می شود و از آقای ميثاقی خواستند از گذاشتن ] بھائی[گذاشتن ُگل روی گورھای شھيدان 
آقای ميثاقی و ھمسرش نسبت به اين مسئله . گل روی قبر پدر يا مراقبت از سنگ گور خودداری کند

 .اعتراض کردند و گفتند اين خواسته ھا را انجام نخواھند داد
او که در اوايل دوران بزرگ سالی اش . در ممقان متولّد شد) ١٩٢٠( ١٢٩٩آقای هللا وردی ميثاقی در 

مدرسه مشغول به آموزش مزرعه دار بود، بعداً در دانشگاه تبريز مدرکی در ادبيات دريافت کرد و در 
 ٢٢( ١٣۵٩ارديبھشت  ٢ھنگام دستگيری در خانه اش در . ازدواج کرده بود و پنج فرزند داشت. شد
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 ١٣۶٠مرداد  ٧او تا زمان اعدام در . ، عضو محفل روحانی محلّی بھائيان تبريز بود)١٩٨٠آوريل 
  .، زندانی بود)١٩٨١ژوئيۀ  ٢٩(

  
  

  

  
. 

 ! تبر رغبتی به تبشير ندارندكليساھای مع: كارشناس مذھبی 

 
محمد مسجدجامعی از روحانيون و تحليلگران مذھبی و سياسی جمھوری اس�می ضمن انتقاد از 

وی . انگيزد مسيحيت تبشيری ادعا کرد که اين مسئله سوء ظن ھمگان و منجمله مسلمانان را برمی
  !مدعی شد کليساھای معتبر امروز رغبتی به تبشير ندارند 

محمد مسجدجامعی از روحانيون و تحليلگران » محبت نيوز«ارش آژانس خبری مسيحيان ايران به گز 
مذھبی و سياسی جمھوری اس�می در گفت و گو با سايت خبرآن�ين نزديك به علی jريجانی نماينده 

به  مجلس ايران، به بيان ديدگاه ھای خود در مورد انق�ب ھای اخير منطقه خاورميانه و شمال آفريقا
بررسی موقعيت مسيحيان اين منطقه و نقش آنان در تغييرات سياسی و اجتماعی جوامع مسلمان 

وی با اشاره به اينکه رابطه مسلمانان و مسيحيان خاورميانه عمومن رابطه ای خوب و  .پرداخت
ی ا ای که نگريسته شود پديده مسيحيت ھرگونه که تعريف شود و از ھر زاويه«: صميمانه بوده گفت

مسيح از خاورميانه برخاست و در ھمين « : مسجد جامعه ای می گويد. ای است خاورميانه
شکل گيری اوليه ايمان و . کرد و از ھمين منطقه بود که مسيحيت به نقاط ديگر راه يافت تبليغ منطقه

  ».جامعه مسيحی از ھمين نقطه اتفاق افتاد
ادعا کرد که اين مسئله سوء ظن ھمگان و منجمله اين کارشناس مذھبی با انتقاد از مسيحيت تبشيری 

ھا  ھا و بعضن خود کاتوليک به ادعای او بودائيان و ھندوھا و حتی ارتدوکس. انگيزد مسلمانان را برمی
او مدعی شد که . نسبت به مسئله تبشير حّساسيت دارند و حساسيت ھا تنھا از جانب مسلمانان نيست

  !تبشير ندارند و احيانن با آن مخالف ھستند  کليساھای معتبر، امروز رغبتی به
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کليساھای بزرگ با شفافيت بيشتری   افزود، برای ايجاد اطمينان و اعتماد بھتر است که  وی سپس
  !حساب خود را از کليساھای تبشيری جدا سازند كه اين جريان در نھايت به نفع ھمگان است 

شارت در مسيحيت سخنانی بيھوده است چرا اگر چه سخنان آخوند محمد مسجد جامعی در خصوص ب
كه بشارت دادن و يا ترويج و رساندن پيام و ك�م انجيل مسيح برای تمام كليساھا در دنيا با ھر تفكر و 

  .انديشه در بين تمام گروھھای مسيحی در اولويت قرار دارد 
وان مخالفين تبشير در حالی از گروھھای مختلف مسيحی از جمله ارتدكس و كاتوليك ھا به عن  وی
اھميت ويژه » بشارت«پاپ نيز بر موضوع  مسيحيت نام می برد ، كه مسيحيان كاتوليك و شخص   آئين

  .و آن را يکی از وظايف کليسای کاتوليک می داند ايی قائل است
پاپ بنديکت، معتقد است بشارت دادن و ترويج مسيحيت در بين مردم حق کليسای کاتوليک است و گفته 

مسيحيت در آورد و بشارت دادن است کليسای کاتوليک محق است و وظيفه دارد که مردم را به کيش 
پاپ ھمچنين ضمن تاكيد بر اين . آئين مسيحيت را يکی از وظايف کليسا و ھمه مومنان به آن دانست

موضوع به مسيحيان کاتوليک گفته است كه آنھا حق دارند ديگران را به کيش خود در آورند چرا که 
  .اين مبين آزادی مذھبی است

آخرين ک�می که از عيسی مسيح در گوش شاگردان . مان مسيحی استبشارت يکی از ارکان اصلی اي
شما در اورشليم و تمامی يھوديه و سامره و تا دورترين نقاط جھان شاھدان من «: افکند اين بود  طنين

مسيح به شاگردان خود  خوانيم که عيسی نيز می ١٩آيه   ٢٨در متی باب ).  ٨ : ١  اعمال(» خواھيد بود
القدس  ھا را شاگرد سازند و آنان را به اسم پدر و پسر و روح ھد که رفته، تمامی قومد مأموريت می

  .شکی نيست» بشارت«بنابراين در اھميت . تعميد دھند
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 شيراز شرايط وخيم چھار درويش گنابادی در زندان پيربنان

  
 .پيربنان شيراز نگھداری می شوند در شرايط بسيار بدی در زندان  چھار تن از دراويش گنابادی

محمد ج�ل  ،به گزارش خبرنگار سايت مجذوبان نور ؛ آقايان فرزاد درويش ، محمد علی سعدی 
پس از انتقال  ،مھرماه در سروستان بازداشت شده اند  16که در تاريخ    نيکبخت و حجت هللا سعيدی

د اعم از تغذيه مناسب ، خدمات درمانی و ايشان به زندان پيربنان شيراز از ابتدايی ترين حقوق خو
بھداشتی در زندان محروم ھستند و تا کنون پيگيری خانواده ھای ايشان جھت رسيدگی به وضيعت اين 

  .دراويش و انتقال آنان به زندان عادل آباد شيراز بی نتيجه مانده است
  .مين خطرناک می باشد زندان پيربنان شيراز مخصوص نگھداری زندانيان معتاد و قاچاقچی و مجر

 j١٣زم به ذکر است از اين ميان محمد علی سعدی يکی از مجروحينی است که در عصر روز 
شھريور ماه سال جاری به ھمراه شھيد وحيد بنانی و دو تن ديگر از دراويش گنابادی در ورودی شھر 

  .کوار مورد اصابت گلوله نيروھای امنيتی قرار گرفت 
تيرماه سال جاری از سوی شعبه اول دادگاه  ٢١ين دراويش گنابادی در تاريخ ا ،ياد آور می شود 

  .ضربه ش�ق محکوم شده بودند  ۴٠ماه حبس و  ۶عمومی سروستان به اتھام اخ�ل در نظم عمومی به 
  

  

  

  

  

  

  

  



  حبتشناخت م برای

100  

 

  

 حق ممانعت نيروھای امنيتی از بازسازی زيارت گاه اھل

  
که قصد بازسازی زيارتگاه تخريب شده ) اھل حق(ياریگروھی از پيروان آئين  –خبرگزاری ھرانا 

 .سيد فرخ واقع در ج�لوند کرمانشاه را داشتند با ممانعت نيروھای امنيتی مواجه شدند
بنا به اط�ع گزارشگران ھرانا از کرمانشاه، اين عده که با ھزينه شخصی خود قصد بازسازی اين 

  .تی مواجه شده اندزيارتگاه را داشتند با جلوگيری نيروھای امني
کيلومتری جنوب کرمانشاه قرار دارد که  70زيارتگاه سيد فرخ در روستای خوبياران ج�لوند در 

و تا کنون حتی اجازه آوار . توسط نيروھای حکومتی در تابستان امسال بصورت کامل تخريب شد
  .برداری تخريب ھای صورت گرفته نيز به اھالی منطقه داده نشده است

روستا است که اکثرا پيرو دين ياری ھستند و حکومت با جلوگيری از  ۶٠�لوند دارای حدود منطقه ج
   .برگزاری آيين ھای مذھبی سعی در شيعه کردن مردم اين مناطق دارد

بر اساس گزارشات رسيده اعمال فشار بر پيروان آئين ياری افزايش چشمگيری يافته است و ھفته 
شده است که نبايد  ز پيروان آئين ياری به اداره اط�عات احضار و تھديدگذشته نيز سيد ميرزا حسينی ا

  .به جای آورد» ده موسی«مراسم مذھبی در جمخانه روستای 
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بازداشت و بی خبری از وضعيت سه شھروند اھل حق 

 کرمانشاه در

 
 .در دست نيستبا گذشت بيست روز از بازداشت سه شھروند اھل حق ھيچ اط�عی از وضعيت ايشان 

بنا به اط�ع گزارشگران ھرانا از کرمانشاه، سيد محمد اکبری، خيرهللا حق جويان و سيد فرھاد 
آبان ماه  ٢٧ذوالنوری سه تن از شرکت کنندگان در دھمين سالگرد سيد خليل عالی نژاد بودند که از 

  .تقل شدندبازداشت و به مکان نامعلومی من) شھر صحنه(توسط نيروھای امنيتی منطقه 
جمعی ) اھل حق(آبان ماه ھمزمان با دھمين سالگرد سيد خليل عالی نژاد يکی از بزرگان آئين ياری  ٢٧

تن از ايشان بر سر مزار وی بر اساس رسوم چند ساله  ١۵از پيروان اين آئين برغم احضار و تھديد 
  .جمع شده و ياد وی را گرامی داشتند

  

  

  

  

  

  

  مسيحی شده؛ شش سال زندان برای مسلمان 



  حبتشناخت م برای

102  

 

 

  
دادگاه  ٢٨عليرضا سيدين، مسلمان زاده ای که چھار سال پيش به دين مسيحيت گرويده است در شعبه 

محمد علی دادخواه، وکيل اين متھم با اعتراض به . سال حبس تعزيری محکوم شد ۶انق�ب اس�می به 
وکل من تبليغ عليه نظام و اقدام اتھامات م« :حکم دادگاه به کمپين بين المللی حقوق بشر در ايران گفت

قاضی دادگاه گفت چون غسل تمعيدش در ترکيه بوده او به نوعی با اين کار بر . عليه امنيت کشور است
قاضی دادگاه می گفت اينقدر کشيش در ايران است که می توانستند به او در . عليه نظام تبليغ کرده است
دگاه اين بود که موکل بنده می خواسته با اين کار بگويد که استنباط قاضی دا. ھمين جا غسل تمعيد بدھند

 ». اين قدر در ايران آزادی وجود نداشته که برای غسل تمعيد به ترکيه رفتم
اتھامات ديگر موکلم اين بود که او فيلم « :محمدعلی دادخواه در خصوص اتھامات ديگر موکلش گفت

اتھام ديگر او . رابطه مصاحبه ھايی ھم داشته استغسل تمعيدش را در سايت ھا پخش کرده و در اين 
او با چند نفر ديگر که آنھا ھم مسلمان ھای مسيحی شده بودند جلسات خانگی . داشتن کليسای خانگی بود

بھرحال قاضی دادگاه ھمه اين موارد . اما آنھا در دادگاه نبودند و فقط عليرضا محاکمه شد. داشته است
من در دادگاه از موکلم خيلی دفاع کردم و گفتم . دام عليه امنيت کشور عنوان کردرا تبليغ عليه نظام و اق

که ھمه اينھا را که می گويد می تواند زير مجموع اتھام تبليغ عليه نظام قرار بگيرد و مجازاتش يکسال 
  ».زندان است

و دارای کليسای ساله و مسلمان زاده از چھار سال پيش به ديدن مسيحيت گرويده  ٣١عليرضا سيدين، 
ميليون تومان آزاد  ۵٠بازداشت شد و پس از مدتی با قرار وثيقه  ١٣٨٩او در سال . خانگی بوده است

آبان  ٢٨دادگاه انق�ب اس�می در تاريخ  ٢٨اولين جلسه دادگاه اين مسلمان مسيحی شده در شعبه . شد
ه اتھام تبليغ عليه نظام و اقدام عليه سال حبس تعزيری ب ۶او بر اساس حکم دادگاه بدوی به . برگزار شد

در حال حاضر وک�ی اين مسيحی در حال تنظيم دفاعيه برای دادگاه . امنيت کشور محکوم شده است
  .تجديد نظر ھستند

به گفته محمد علی دادخواه در حکم دادگاه موکلش صراحتا اع�م شده است که او می توانست در ايران 
به باور اين . ی او غسل تمعيد در ترکيه و به نوعی تبليغ عليه نظام استغسل تمعيد شود و اتھام اصل

وکيل پس از دادگاه ھای جنجالی يوسف ندرخانی، دادگاه ھا ديگر اينگونه جريانات را دنبال نمی کنند و 
  .حتی اگر از مواردی ھم آگاه باشند آن را ظاھرا مورد تعقيب قرار نمی دھند
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قاضی از او خيلی سوال « :فضای دادگاه و دفاعيات موکلش نيز گفتمحمد علی دادخواه در خصوص 
پرسيد، اينکه چرا به ترکيه برای غسل تمعيد رفته است که موکلم ھيچ پاسخی به اين سوال نداد و ھمين 

  ».طور در مقابل اتھام پخش فيلم غسل تمعيدش در سايت ھا ھم چيزی نگفت و بھرحال منکر نشد
  

  
  
  
  
  
  
  

 

 

 

 

 

 

 

مذھبی زندانيان عقيدتی و سياسی در زندان تفکيک 

 کرج  گوھردشت

  
تفکيک مذھبی و انتقال زندانيان » فعالين حقوق بشر و دمکراسی در ايران«بنابه گزارشات رسيده به 

 زندان گوھردشت کرج 4بند 10عقيدتی و سياسی بندھای مختلف زندان گوھردشت کرج به سالن 
 1،2،4،6از زندانيان مذھبی ھموطن اھل تسنن را از بندھای آذر ماه تعداد زيادی  20روز يکشنبه 

اين زندانيان .زندان گوھردشت کرج منتقل کردند 4بند  10زندان گوھردشت جدا نمودند و به سالن 
عقيدتی و سياسی اکثرا از ھموطنان کرد و بلوچ اھل تسنن و از استانھای کردستان و بلوچستان می 

  .باشند
حاضر شد و  6و  2، 1گوھردشت کرج خود شخصا روز گذشته در بندھای  علی خادم معاون زندان

زندانيان سياسی و عقيدتی اھل تسنن را جدا کرد و بطور علنی در اين بندھا اع�م می کرد که زندانيانی 
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 42بيش از .زندان گوھردشت کرج منتقل شوند 4بند  10که اعتقاد مذھبی اھل تسنن دارند بايد به سالن 
زندان گوھردشت کرج  4بند  10زندان گوھردشت به سالن  1ندانيان عقيدتی اھل تسنن از بند نفر از ز

  .انتقال يافتند
اين اقدام غير انسانی تفکيک مذھبی برای اولين بار است که در زندان گوھردشت کرج به اجرا گذاشته 

رژيم ولی فقيه دامنه اين به نظر می آيد بعد از تفکيک جنسيتی در دانشگاه و محيطھای کار، . می شود
  .تفکيکھا را وسعت داده و اين بار سعی دارد که تفکيک مذاھبی را ھم به اجرا در بياورد

فعالين حقوق بشر و دمکراسی در ايران، به اجرا گذاشتن طرح غير انسانی تفکيک مذھبی ھموطنان 
ق بشر و ساير مراجع اھل تسنن در زندان گوھردشت کرج را محکوم می کند و از کميسر عالی حقو

بين المللی خواستار بکار بردن اقدامات jزم جھت پايان دادن به اعمال و طرحھای سرکوبگرانه رژيم 
  .ولی فقيه علی خامنه ای ديکتاتور ايران می باشد

  فعالين حقوق بشرو دمکراسی در ايران
  
  

 شد  کلينتون خواستار آزادی بدون قيدوشرط يوسف ندرخانی

   2011, 12دسامبر 

ھي�ری کلينتون، وزير خارجه آمريکا، خواستار آزادی فوری و بدون قيد و شرط يوسف ندرخانی، 
ھزار شھروند آمريکايی در حمايت از کشيش  ٢٠٠ای با امضای  درھمين حال نامه. کشيش ايرانی شد

 .ندرخانی به دولت آمريکا ارسال شده است
خواھيم تمامی زندانيانی که به خاطر عقيده و انديشه خود  ھا می ما از تمامی دولت«: خانم کلينتون گفت

  ».اند، از جمله کشيش يوسف ندرخانی را فوری و بدون قيد و شرط آزاد کنند به زندان افتاده
سخنان ھي�ری کلينتون درباره اين . اظھارات خانم کلينتون مقارن با روز جھانی حقوق بشر ايراد شد

ھزار شھروند آمريکايی بيانيه مرکز آمريکايی قانون و  ٢٠٠بيش از کشيش ايرانی پس از آن بود که 
  .اند عدالت را امضا کرده و در آن خواستار اقدام دولت آمريکا برای نجات کشيش يوسف ندرخانی شده

سالگی به مسيحيت گراييده است، دو سال پيش به ھمراه  ١٩ساله که در سن  ٣٣يوسف ندرخانی 
» ترک دين«خردادماه آقای ندرخانی را به ٢٣ت شد و دادگاه بدوی در ھمسرش در شھر رشت بازداش

ابراز مخالفت «و » ايجاد يک کليسای مخفی در خانه خود«، »دعوت ساير مسلمانان به مسيحيت«و 
  .متھم کرد» آشکار با اس�م

يدن وی ذکر شده است که دادگاه پس از شن» ارتداد«در متن حکم بدوی يوسف ندرخانی با تأکيد بر 
اع�م شده از » فتاوی«هللا خمينی و  آيت» مسئله ھشت از تحريرالوسيله«اظھارات متھم، با توجه به 

  .محکوم کرده است» آويز متھم را به مجازات اعدام به طريق حلق«سوی مراجع تقليد، 
رای اين عباس سلمان پور، وکيل آقای ندرخانی پيشتر در گفت وگو با راديو فردا گفته بود حکم اعدام ب

  .کشيش پروتستان، نقض شده است
حکم اعدام نقض شده و رسيدگی مجدد ھم در شعبه صادرکننده حکم «: وکيل آقای ندرخانی گفته بود

  ».قبلی انجام شده و اjن در انتظار صدور حکم جديد ھستيم
ما ضمن «: استای از موضع خانم کلينتون تقدير کرده وگفته  مرکز آمريکايی قانون و عدالت، در بيانيه

تقدير از سخنان وزير خارجه آمريکا در حمايت از آزادی کشيش يوسف ندرخانی، کماکان از سازمان 
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خواھيم اين نقض جدی حقوق بشر دست  ملل، سازمان کنفرانس اس�می و سران کشورھای مسلمان می
  ».به کار شوند و برای آزادی کشيش ندرخانی فشار بياورند

ای، رھبر جمھوری اس�می در  پيش بينی ما اين است که نظر آيت هللا علی خامنه«: دافزاي اين بيانيه می
ھای خود و ھمکاری با وزارت  مورد اين پرونده قرار است در ماه جاری اع�م شود و ما به ت�ش

  ».خارجه آمريکا برای نجات يوسف ندرخانی ادامه خواھيم داد
کشيش » يوسف ندرخانی«اع�م كرده پرونده اتھامی ای  ديوان عالی كشور ھم پيشتر در اط�عيه

در اين ديوان نقض شده و تاكنون نظر نھايی درباره آن داده نشده » نقص تحقيقاتی«مسيحی به دليل 
محمد علی دادخواه، ديگر وکيل آقای ندرخانی ھم به راديو فردا گفته بود اين پرونده برای کسب . است

  .ارجاع شده استنظر، به آيت هللا علی خامنه ای 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

مھلت سه روزه به شعله طائف شھروند بھايی جھت اجرای 

 تبعيد حکم
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ھای  ھای رسيده و در پی پيگيری بر اساس آخرين گزارش  :خبر تکميلی :کميته گزارشگران حقوق بشر
شھر محل ( ھر سمناناند تا مراجعه به ش خانواده طائف، مسئوjن قضايی به وی سه روز مھلت داده

شعله طائف، ع�وه بر مدت حبس خود، به دو . ، مقدمات انتقالش از اين شھر را فراھم کند)زندگی خود
سال تبعيد از شھر سمنان نيز محکوم شده است و پس از پايان يافتن مدت محکوميتش در زندان، موظف 

ايان محکوميت وی و در حالی رغم پ گفتنی است، علی.است که در شھری به جز سمنان، سکونت کند
که خانواده ايشان منتظر آزادی او بودند، روز چھارشنيه، اين شھروند بھايی، با دو سربازبه دادسرای 

  .اوين انتقال يافت تا مقدمات اجرای حکم تبعيدش فراھم شود
  :خبر قبلی

ن، مقامات قضايی به رغم پايان دوران قانونی محکوميت خانم شعله طائف، شھروند بھايی ساکن سمنا
  .آورند از آزادی وی ممانعت به عمل می

به گزارش کميته گزارشگران حقوق بشر، دوران محکوميت يک سالٔه خانم طائف از روزچھارشنبه 
اند که بايد ايشان  آذر به پايان رسيده است، با اين حال، مسئولين زندان اوين در اين روز اع�م کرده ١۶

با اين وجود به دليل نداشتن . تبعيد، به اجرای احکام سمنان تحويل دھند سال ٢را برای اجرای حکم 
آذر  ١٩روز بيشتر در زندان اوين نگه داشته اند تا روز شنبه  ٣مامور زن در دادگاه، ايشان را برای 

  .به سمنان منتقل نمايند
سمنان به تحمل يک  بازداشت شده بود؛ بر اساس رای دادگاه انق�ب ٨٨شعله طائف که در آذرماه سال 

اتھامات شعله طائف، . سال حبس تعزيری در تھران و دوسال تبعيد خارج از سمنان محکوم شده بود
  .عنوان شده بود»اقدام عليه امنيت ملی و تبليغ عليه نظام به نفع بھائيت «
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 شيراز شرايط وخيم چھار درويش گنابادی در زندان پيربنان

  
به  .در شرايط بسيار بدی در زندان پيربنان شيراز نگھداری می شوند  گنابادیچھار تن از دراويش 

محمد ج�ل نيکبخت  ،گزارش خبرنگار سايت مجذوبان نور ؛ آقايان فرزاد درويش ، محمد علی سعدی 
پس از انتقال ايشان به  ،مھرماه در سروستان بازداشت شده اند  16که در تاريخ   و حجت هللا سعيدی

ربنان شيراز از ابتدايی ترين حقوق خود اعم از تغذيه مناسب ، خدمات درمانی و بھداشتی در زندان پي
زندان محروم ھستند و تا کنون پيگيری خانواده ھای ايشان جھت رسيدگی به وضيعت اين دراويش و 

  .انتقال آنان به زندان عادل آباد شيراز بی نتيجه مانده است
  .داری زندانيان معتاد و قاچاقچی و مجرمين خطرناک می باشد زندان پيربنان شيراز مخصوص نگھ

 j١٣زم به ذکر است از اين ميان محمد علی سعدی يکی از مجروحينی است که در عصر روز 
شھريور ماه سال جاری به ھمراه شھيد وحيد بنانی و دو تن ديگر از دراويش گنابادی در ورودی شھر 

  .نيتی قرار گرفت کوار مورد اصابت گلوله نيروھای ام
تيرماه سال جاری از سوی شعبه اول دادگاه  ٢١اين دراويش گنابادی در تاريخ  ،ياد آور می شود 

  .ضربه ش�ق محکوم شده بودند  ۴٠ماه حبس و  ۶عمومی سروستان به اتھام اخ�ل در نظم عمومی به 
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  پيربنو انتقال دو زندانی بھائی به زندان

  
  

ايراندو زندانی بھائی که نھم آذر ماه در شيراز بازداشت شده بودند از زندان مرکزی  خانه حقوق بشر
 .آن شھر به زندانی کوچکتر در نزديکی اين شھر انتقال داده شدند

در شيراز دستگير و به زندان مرکزی اين  ٩٠دو تن از چھار زندانی بھائی که چھارشنبه نھم آذرماه 
  .دند، به زندانی در نزديکی شيراز انتقال داده شدندشھر، عادل آباد منتقل شده بو

، روز گذشته به فرھام معصومی و وحدت دانا اط�ع داده اند که »خانه حقوق بشر ايران«به گزارش 
کيوان کرمی، فرھام معصومی، وحدت دانا و افشين احسنيان . به زندان پيربنو انتقال داده می شوند

بازداشت شده و مدتی را در بازداشتگاه اداره اط�عات  ٨٨در سال  شھروندان بھائی شيرازی ھستند که
  .شيراز گذرانده و سپس با توديع وثيقه آزاد شدند

زندان پيربنو در منتھی اليه جنوب شرقی شيراز؛واقع در جاده کمربندی که از شھرک ميانرود شروع 
ن زندان و امکانات آن اط�عی از وضعيت اي. می شود و به دھستان قره باغ منتھی می شود قرار داد

  .در دست نيست
  
  

  

 .شد سال زندان محکوم ۶عليرضا سيديان به 
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، عليرضا سيديان، مسلمان زاده ای که چھار سال پيش دين » محبت نيوز«آژانس خبری مسيحيان ايران 

  .شد سال حبس تعزيری محکوم ۶دادگاه انق�ب اس�می به  ٢٨اس�م را ترك كرده است در شعبه 
محمد علی دادخواه وکيل اين متھم در گفتگو با كمپين حقوق بشر ايران، با اعتراض به حکم دادگاه   

  .اتھامات موکل من تبليغ عليه نظام و اقدام عليه امنيت کشور است« :گفت
چون غسل تعميد عليرضا در ترکيه بوده او به نوعی با اين کار بر : وی افزود، قاضی دادگاه گفته است 

قاضی دادگاه ھمچنين گفته است، انقدر کشيش در ايران داريم که می . عليه نظام تبليغ کرده است
  .غسل تعميد بدھند) ايران ( توانستند او را در ھمين جا 

به گفته وكيل ايشان گويا استنباط قاضی دادگاه اين بوده که موکل بنده می خواسته با اين کار بگويد که  
  ». ادی وجود نداشته که برای غسل تعميد به ترکيه رفته استاين قدر در ايران آز

وی فيلم غسل تعميدش را در سايت ھا « :محمدعلی دادخواه در خصوص اتھامات ديگر موکلش گفت
اتھام ديگر او برگزاری جلسات . اينترنتی پخش کرده و در اين رابطه مصاحبه ھايی ھم داشته است

. آنھا ھم مسلمان ھای مسيحی شده بودند جلسات خانگی داشته است وی با چند نفر ديگر که. خانگی بود
  .اما آنھا در دادگاه نبودند و فقط عليرضا محاکمه شد

. دادخواه افزود قاضی دادگاه ھمه اين موارد را تبليغ عليه نظام و اقدام عليه امنيت کشور عنوان کرد 
ه ھمه اينھا را که قاضی به آن اشاره می كند وی گفت من در دادگاه از موکلم خيلی دفاع کردم و گفتم ک

  ».می تواند زير مجموع اتھام تبليغ عليه نظام قرار بگيرد و مجازاتش يکسال زندان است
ساله و مسلمان زاده از ديگر ھمفكران يوسف ندرخانی است كه از چھار سال  ٣١عليرضا سيديان،  

گفته شده وی ھمچنين با ديگر ھمفكرانش جلسات خانگی برگزار  فرقه غير تثليثی گرويده است پيش به
  .ميكرد 

 ٢٨ه اين دگر انديش مذھبی در شعبه اولين جلسه دادگا. بازداشت شده بود ١٣٨٩عليرضا در سال 
  .آبان ماه سالجاری برگزار شد ٢٨دادگاه انق�ب اس�می در تاريخ 

سال حبس تعزيری به اتھام تبليغ عليه نظام و اقدام عليه امنيت  ۶وی بر اساس حکم دادگاه بدوی به 
گاه تجديد نظر در حال حاضر وکيل ايشان در حال تنظيم دفاعيه برای داد. کشور محکوم شده است

  .ھستند
به گفته محمد علی دادخواه در حکم دادگاه موکلش صراحتن اع�م شده است که او می توانست در ايران 

به باور اين . غسل تعميد بگيرد و اتھام اصلی او غسل تعميد در ترکيه و به نوعی تبليغ عليه نظام است
ھا ديگر اينگونه جريانات را دنبال نمی کنند و وکيل پس از دادگاه ھای جنجالی يوسف ندرخانی، دادگاه 

  .حتی اگر از مواردی ھم آگاه باشند آن را ظاھرن مورد تعقيب قرار نمی دھند
قاضی از او خيلی سوال « :محمد علی دادخواه در خصوص فضای دادگاه و دفاعيات موکلش نيز گفت

فيلم غسل تعميدش را در سايت ھا  پرسيد، اينکه چرا به ترکيه برای غسل تعميد رفته و به چه دليل
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طبق منابع خبری ايشان در حال  .منتشر كرده است كه عليرضا در برابر اين سواjت فقط سكوت كرد
ميليون تومانی به طور موقت آزاد شدند ھمچنين گفته می شود نامبرده در حال  ٣٠حاضر با وثيقه 

   .حاضر در يكی از شھرھای تركيه بسر می برد
افرادی ھستند كه با تعصب خاصی تعاليم يک واعظ ) غير تثليثی ( ط�ح مسيحيان فرقه به اص

برانھام کسی است که ادعا می کرد . برانھام را پيروی کرده و قبول دارند. آمريکايی به نام ويليام م
طبق نظريه . روی زمين است و آموزه تثليت را آموزه ای شيطانی می پنداشت  آخرين نبی خدا بر

پدر، «تعميد يافته اند و تعميد کسانی که به نام » عيسی«تنھا کسانی نجات يافته اند که فقط در نام ايشان 
  .تعميد يافته اند مردود می باشد» پسر و روح القدوس

  
  
  
  
  
  
  
  
  

 مشھد  بازداشت دوباره يک دانشجوی نوکيش مسيحی در

  
آبان ماه ناپديد گرديده ، با وجود  ط احسان بھروز دانشجوی نوکيش مسيحی ساکن مشھد که از اواس آيا 

دوباره توسط ماموران امنيتی   سپردن وثيقه ھشتاد ميليون تومانی برای آزادی موقت در سال گذشته ،
 بازداشت شده است؟

به گزارش شبکه خبر مسيحيان فارسی زبان به نقل از منابع مسيحی مشھد ، اکنون نزديک بيش از يک  
دانشجوی نوکيش مسيحی ساکن مشھد از او ھيچ » احسان بھروز«يکان ماه است که دوستان و نزد

  .اط�عی ندارند
در صفحه فيس بوک احسان پس از چند روز که از او خبری نبود » يکی از دوستان احسان گفته است 

وقتی برای او پيام گذاشتم، شخصی به . شد که به نظر می رسيد او حضور دارد  ناگھان فعاليتھائی ديده
احسان از من خواسته است که پيامھايش را . جواب داد و گفت من احسان نيستم و از دوستانش ھستممن 

که او دوباره به  ھمان شخص که کنترل صفحه فيس بوک احسان را در اختيار داشت گفت ! کنترل کنم 
  ».دادگاه احضار و بازداشت شده است

تيرماه  17 دانشگاه مشھد تحصيل می کند ،ساله مسيحی که در رشته مديريت در  24اين دانشجوی  
مانداران مشھدی عازم شھرستان وقتی که ھمراه با عده ديگری از اي) 2010جوjی  8( 1389سال 

بودند در يك   آن شھر  به منظور ديدار و مشاركت با برخی مسيحيان  بجنورد از توابع استان خراسان 
  .  برنامه ريزی از پيش تعيين شده توسط نيروھای امنيتی اداره كل اط�عات خراسان بازداشت شدند

نفر ذکر کردند  11لی بعدا منابع آگاه تعداد آنان را نفر ذکر شده بود و 15اين عده که ابتدا تعداد آنان 
نفر پس  8در آنجا . واقع در بلوار وكيل آباد مشھد منتقل شدند  ھمگی به بازداشتگاه اداره اط�عات
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اما احسان بھروز به ھمراه يک زوج مسيحی چون . بازجوئی با اخذ تعھد آزاد شدند   ازحدود يک ھفته
  .ا امضا کنند در ھمان محل در بازداشت باقی ماندندفرمھای تعھد ر  حاضر نشدند

در تعھد نامه ھا از آنان خواسته شده بودکه ضمن رد اعتقادات دينی خود و انكار ايمان مسيحی ، از 
شركت در جلسات كليسائی در صورت آزاد شدن خودداری   شركت در ھرگونه مراسم آئينی مسيحی و

با   نامش در شناسنامه  به اين دليل كه» احسان بھروز» شدگان  تن از بازداشت ٣در ميان اين . كنند 
گزارش شد كه مسئوjن  آن زمان . درج شده است تحت فشار بيشتری قرار گرفت » سيد » عنوان 

ارتداد «اگر او ايمان مسيحی خود را انكار نكند به احتمال زياد با حكم   قضايی به خانواده او گفته اند
  روبرو خواھد شد «

دادگاه انق�ب مشھد واقع در خيابان كوھسنگی تشكيل پرونده شد و ھفته  ٩٠١برای احسان در شعبه 
ماه شعبه  3ھای متمادی او را در بازداشتگاه اط�عات مشھد نگه داشتند تا باjخره پس از گذشت 
ميليون  80 رسيدگی کننده به پرونده او در دادگاه انق�ب مشھد قرار بازداشت او را به قرار وثيقه

  .او را بطور موقت تا زمان رسيدگی به پرونده اش آزاد کردند پس از تامين وثيقه .تومانی تبديل کرد
در اين مدت احسان بھروز از لحاظ روحی به . آبان ماه ادامه داشت  اين آزادشدن ظاھری تا اواسط 

لی رغم ھمه فشارھای او ع. شدت تحت فشار بود و احساس می کرد عده ای دائم مراقب او ھستند
  .موجود به ھيچ وجه حاضر به ترک کشور نمی شد

ھفته است که ھيچکدام از دوستان و نزديکان احسان او را نديده اند و نتوانسته اند با او  5اکنون حدود 
. خانواده او در پاسخ سوال دوستان احسان بطور سربسته می گويند که در مسافرت است. تماسی بگيرند

  .رسد آنھا از افشای بازداشت مجدد فرزندشان نھی شده اند به نظر می
نزديکان احسان مطمئن شده اند که او بار     اط�عات موثق  بر اساس  باوجود ھمه شک و ترديدھا 

ديگر بدون دليل بازداشت شده است و ھيچ خبری از علت دستگيری ، نحوه دستگيری ، اتھامات وارده 
  .اش در دست نيستبه او و وضعيت فعلی پرونده 

دوستان احسان از اين نکته بسيار تعجب زده و نگران ھستند که به گفته آنھا او در مدت بيش از يک 
سالی که از آزادی موقتش می گذشت مانند قبل و حتی بيش از گذشته خود را درگير ھيچ فعاليتی نمی 

و بخصوص پس از آزادی موقت ھميشه يک ايماندارمسيحی ساده است   آنھا می گويند که احسان. کرد
خود ت�ش داشته است که در ھيچ فعاليتی شرکت نکند که بتواند بھانه ای به دست ماموران اط�عات يا 

ميليونی  80او به دوستان خود گفته بود که خانواده اش با زحمت بسيار زياد وثيقه . دادگاه انق�ب بدھد
ده اند و او از اين جھت در قبال خانواده اش احساس مورد درخواست دادگاه انق�ب مشھد را فراھم کر

  .مسئوليت می کند
که در بار اول با اتھام ارتداد روبرو شده بود   بازداشت مجدد احسان بھروز ايماندار نوکيش مسيحی

زندان مشھد و دادگاه انق�ب آن شھر به . موجی از نگرانی را در مسيحيان ساکن مشھد سبب شده است
حکام اعدام بی سر وصدا و بدون طی مراحل قانونی زير ذره بين فعاjن حقوق بشر و خاطر اجرای ا

  .جامعه جھانی قرار دارند
ياد آور می شود در شھرھای مختلف کشور ، ھمزمان با نزديک شدن ايام کريسمس و جشنھای تولد 

ايران شدت عليه مسيحيان   به تحرکات ھميشگی خود  ، نيروھای اط�عات و امنيت  عيسی مسيح
بطور پی در پی به احضار  گزارشات نشان می دھد نيروھای اط�عاتی جمھوری اس�می . بخشيده اند

در ايران ھرسال با نزديک شدن ايام    .و بازجوئی نوکيشان مسيحی به مراکز امنيتی مبادرت می نمايند
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ای امنيتی و قضائی ، نھادھ) ژانويه(و جشنھای آغاز سال نو مسيحی ) کريسمس(تولد عيسی مسيح 
  .جمھوری اس�می فشارھا را بر مسيحيان افزايش می دھند

  

  

  

  

 گنابادی آزادی دو تن از دراويش

   2011, 14دسامبر 

 
دو تن از دراويش گنابادی ساکن کوار روز گذشته با قيد قرارھای کفالت و وثيقه به صورت موقت آزاد 

جان دھقان دو تن از دراويش  مھرداد کشاورز و علی به گزارش خبرنگار سايت مجذوبان نور ؛ .شدند 
آذرماه با توديع قرارھای کفالت و وثيقه به صورت موقت  ٢٢گنابادی ساکن کوار ھستند که روز گذشته 

  .آزاد شدند 
ماه توسط نيروھای امنيتی بدون ارائه حکم قانونی بازداشت شده  آبان ٣مھرداد کشاورز که در تاريخ 

آبان ماه با  ١٩جان دھقان که در تاريخ  ميليون تومانی و در ھمين حال علی ۵٠يقه بود با توديع وث
شود که  يادآور می  .يورش نيروھای امنيتی و لباس شخصی بازداشت شده بود با قرار کفالت آزاد شدند 

در ماه گذشته شھرستان کوار در ادامه فشارھا و بازداشتھا بر دراويش گنابادی ساکن منطقه شاھد 
درويش گنابادی و تفتيش و  ۵موجی از بازداشت و آزار اذيت ايشان بود که منجر به بازداشت 

   ھا تن از دراويش منطقه شد بازرسی منازل ده
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 حبس سال ۵محکوميت قطعی پنج شھروند مسيحی به 

    2011, 15دسامبر 

ھای پرويز خلج، بھروز  ن ساکن شيراز به نامدادگاه انق�ب پنج تن از مسيحيا –خبرگزاری ھرانا 
صادق خانجانی، محمد بلياد، نازلی مکاريان و مھدی فروتن را جمعاً به تحمل پنج سال حبس قطعی 

  .محکوم کرده است
بنا به اط�ع گزارشگران ھرانا، ارگان خبری مجموعه فعاjن حقوق بشر در ايران، پرويز خلج، 

لياد و نازلی مکاريان که از سوی دادگاه انق�ب محکوميت قطعی بھروز صادق خانجانی، محمد ب
  .دريافت کرده بودند، از سوی اجرای احکام دادگاه انق�ب احضار شدند

گفتنی ست که مھدی فروتن از دو ماه پيش تاکنون در زندان پيربنو شيراز در بند معتادين به مواد مخدر 
  .محبوس است

  .اند تحمل يک سال حبس تعزيری محکوماين شھروندان مسيحی ھرکدام به 
ای تعيين کردند که در  روزه ٢٠از سوی ديگر ماموران امنيتی برای وثيقه گذاران اين افراد مھلت 

   .ھا را مصادره نمايند ھا در مھلت مقرر وثيقه صورت عدم معرفی آن
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 بھائی اخراج پويا محمدی دانشجوی

   2011, 16دسامبر 

  
  

به  .از دانشگاه اخراج شد رشته دندانپزشکی دانشگاه اصفھان دانشجوی بھائی ا محمدی دھجپوي
اين دانشجوی بھائی  کانون دفاع از حقوق بشر در ايران/کمبته دفاع از حقوق پيروان اديان گزارش

ه دانشگا  از 3ترم تحصيل در رشته دندانپزشکی دانشگاه اصفھان و در آغاز ترم  2پس از   ساکن يزد
  . اصفھان اخراج شد

تجربی شده  در رشته 2منطقه  57کشوری و  118موفق به کسب رتبه  89در کنکور   پويا محمدی که
از طرف  او پس از دو ترم تحصيل ،.بود موفق شد در رشته دندانپزشکی دانشگاه اصفھان پذيرفته شود

تحصيل در دانشگاه را ندارد و به وی اع�م کردند که بدليل بھائی بودن حق  حراست دانشگاه احضار و
 .او را از دانشگاه اخراج کردند

از دانشگاه » اعتقاد به آئين بھائی«دانشجوی بھائی به دليل  ١٠  در طول چند ماھه گذشته نزديک به
هللا تشکر، بشير تشکر، البرز نورانی، آوا توکل، مونا  توان به روح از اين جمله می. اخراج شدند

  .ی، حنانه کنعانی، ھومن رحمانيان و مليکا وزيرزاده اشاره کردمومنی، ارکيده آقاي
با آغاز .در چند ماه گذشته موارد زيادی از اخراج دانشجويان بھائی ديده شده است jزم به ذکر است 

ھای گذشته تعداد زيادی از دانشجويان بھائی در مرحله انتخاب  سال  سال جديد تحصيلی نيز ھمچون 
عبارتی است که » نقص پرونده«. روبرو شدند» نقص پرونده«کارنامه اوليه با  رشته و يا دريافت

حکومت در کنکور  بسياری از داوطلبان بھائی کنکور کارشناسی و يا دانشجويان دگرانديش و منتقد  
  .اند اند و از تحصيل محروم شده کارشناسی ارشد با آن روبرو شده

  مورد ذيل نقض نموده است 2اساسی خود را حداقل در قانون   عم3   دولت جمھوری اس3می ايران
  : 14اصل 
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j ينھاکم هللا عن الذين لم يقاتلوکم فی الدين و لم يخرجوکم من ديارکم ان تبروھم و «به حکم آيه شريفه 
موظفند نسبت به افراد  دولت جمھوری اس�می ايران و مسلمانان» تقسطوا اليھم ان هللا يحب المقسطينَ 

اس�می عمل نمايند و حقوق انسانی آنان را رعايت کنند، اين  با اخ�ق حسنه و قسط و عدل غيرمسلمان
  .توطئه و اقدام نکنند در حق کسانی اعتبار دارد که برضد اس�م و جمھوری اس�می ايران اصل
  :٢٣ اصل

اخذه قرار ای مورد تعرض و موُ  توان به صرف داشتن عقيده کس را نمی تفتيش عقايد ممنوع است و ھيچ
  .دارد

مورد ذيل نقض نموده  2حداقل در    اع3ميه جھانی حقوق بشر  عم3  دولت جمھوری اس3می ايران
  است
  :ع�ميه جھانی حقوق بشر18 ماده

اين حق متضمن آزادی تغيير .ھر کس حق دارد که از آزادی فکر ، وجدان و مذھب بھره مند شود 
ھرکس می . شامل تعليمات مذھبی و اجرای مراسم دينی است  و ايمان می باشد و نيز  مذھب يا عقيده

  .تواند از اين حقوق يا مجتمعاً به طور خصوصی يا به طور عمومی بر خوردار باشد
  :ع�ميه جھانی حقوق بشر-27ماده 
ھر کس حق دارد در زندگی فرھنگی اجتماع شرکت کند ، از فنون و ھنرھا متمتع گردد و در  الف

  .فوائد آن سھيم باشدپيشرفت علمی و 
ھر کس حق دارد از حمايت منافع معنوی و مادی آثارعلمی ، فرھنگی يا ھنری خود برخوردار  -ب

  .شود
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 «بترسانند خواھند مسيحيان را می«در ايران، 

   2011, 16دسامبر 

 
  

 ٧٠، بيش از ٢٠١١ال جديد مي�دی، اند که از ابتدای س خبری نزديک به مسيحيان ايران گزارش داده
  .اند نوکيش مسيحی به دست ماموران امنيتی جمھوری اس�می ايران بازداشت شده

ماه از  دی ١۴گيرد که مرتضی تمدن، استاندار تھران، روز  ھای اخير در حالی صورت می دستگيری
رده و از بازداشت در مسيحيت نام ب» جريان منحرف و فاسد«به عنوان » مسيحيان تبشيری«آئين 

  .ھا خبر داد شان و نيز برخورد شديدتر با آن رھبران
زبان در لندن و مدير موسسه مسيحی اي�م، در اين مورد با  سام يقنظر، از رھبران مسيحيان فارسی

آقای يقنظر، در ايران مسحيان پروتستانی که به آنھا : راديوفردا.وگو کرده است راديوفردا گفت
ويند تحت فشار شديدند و اخيراً مرتضی تمدن، استاندار تھران، آنھا را با طالبان و گ تبشيری ھم می

  پاسخ شما به چنين اظھاراتی چيست؟. وھابيون مقايسه کرده و منحرف و فاسد خوانده است
مسيحيت در ايران دو ھزار سال قدمت دارد و يک دين ايرانی است و فرقه انجيلی در  :سام يقنظر

  .است که در ايران فعاليت دارد و شناخته شده است و چند کليسا بيشتر نيستسال  ٢٠٠حدود 
سال گذشته رژيم جمھوری اس�می حتی اجازه يک ساختمان کليسا نداده، مسيحيان  ٣١چون در ظرف 

به اين . تواند نظارت داشته باشد بر اينھا مجبورند در کليساھای خانگی جلسات داشته باشند و دولت نمی
ھا و کليسای انجيلی يا بشارتی دنيا  در صورتی که پروتستان. خواند نھا را فاسد و طالبان میخاطر اي

  .ميليون نفرند در دنيا ۶٣٨
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يکی از ايرادھايی که به اين فرقه از مسيحيت که ھمان طور که گفتيد طرفداران بسياری ھم در  �
در . خوانند دھند و می سی درس میاند اين است که انجيل را به زبان فار سراسر جھان دارند، گرفته

اين قانون با اع3ميه حقوق بشر . حالی که کليساھای رسمی ايران اجازه چنين کاری را ندارند
  کليسای شما چه اقدامی در اين زمينه انجام داده است؟. تناقض دارد

اساسی ايران  اين در قانون. زبان ايران حق دارند که پرستش کنند کليساھای ايران، کليساھای فارسی
ولی از نظر . تواند جلوی آنھا را بگيرد از نظر قانونی ايران نمی. است که حقوق بشر را قبول کرده

  .توانند انجام دھند خواھند می غيرقانونی ھر کاری که می
يک نفر که جز زبان فارسی چيز . خواھد داشته باشد اين حق ھر ايرانی است که ھر باوری که می

قبل از رژيم جمھوری اس�می . تواند عبادت کند ، عيسی مسيح را به زبان خودش میديگری بلد نيست
  .داد و آزادی کامل داشتند مسيحيت به زبان فارسی در ايران مراسم انجام می

شوند و  دانيد در بريتانيا و کشورھای ديگر جھان بعضی از مسيحيان مسلمان می ھمان طور که می �
برای عبادت به مسجدھای متعددی که . گذارند نند و آقايان ريش میک شان روسری سر می ھای خانم

ھيچ کس ھم به آنھا کار ندارد و در محل کار ھم تبعيضی . روند در سراسر بريتانيا وجود دارد می
. در حالی که در ايران جرم افرادی که از اس3م به دين ديگری بروند اعدام است. عليه آنھا نيست

  دو ھوا بودن ارزشی چه پاسخی داريد؟ شما به اين يک بام و
اين که آزادی يک نعمتی است که خدا به انسان داده و ھر کس که اين آزادی را از انسان بگيرد، 

  .مشکلش با خود خداست
اين . گويد که ما نبايد باورھای مردم را تحت سوال بياوريم و مواخذه کنيم قانون اساسی کشور ما ھم می

ست و ايران به قوانينی که قبل از جمھوری اس�می بسته شده بين ايران و ممالک قانون اساسی ايران ا
در روز بعد از . شود غيرقانونی است چيزی که در ايران انجام می. شناسد ديگر، آنھا را به رسميت می

نژاد به مسيحيان عيد کريسمس را  کريسمس، دو روز بعد از اين که رئيس جمھور ايران آقای احمدی
نفر را دستگير  ٧٠ھای مردم و در آن روز بيش از  ک گفت، دو روز بعد مامورينش ريختند خانهتبري

اوين تحت  ٢٠٩اند، در بخش  نفر داريم که در زندان ١۴اjن از آن گروه ھنوز . کردند و آنھا را بردند
  .روز است که آنجا ھستند ١٨بيش از . ھای انفرادی ھستند بازجويی ھستند، در سلول

ھای مختلف،  نفر در شھرستان ١٢٠بيش از . اند ضمن از آن روز به بعد عده بيشتری دستگير شدهدر 
در اصفھان، مشھد، اھواز، ھمدان، رشت، تھران، کرج و سراسر ايران رفتند مسيحيان را گرفتند، 

  .کنند اين است که مسيحيان را بترسانند ھدفی که دنبال می. سين جيم کردند. بازجويی کردند
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 حبس محکوميت يک شھروند بھايی در سمنان به ھفت سال

  

  
زھره نيک آيين شھروند بھايی ساکن سمنان از سوی دادگاه انق�ب اين شھر به  –خبرگزاری ھرانا 

 .ھفت سال حبس تعزيری محکوم شد
اکن سمنان طبق حکم شھروند بھايی س» زھره نيک آيين«بنا به اط�ع گزارشگران ھرانا از سمنان، 

تبليغ عليه نظام، عضويت در ضيافت نوزده روزه، گروه علوم و «دادگاه انق�ب شھر مزبور به اتھام 
به ھفت سال حبس تعزيری » فنون، طرح روحی و راه اندازی ک�س درس اخ�ق برای کودکان بھايی

  .محکوم شد
درخواست تجديد نظر به نامبرده مھلت روز برای  ٢٠آذر ماه اب�غ و  ١٧اين حکم در روز پنجشنبه 

    .داده شد
گردد زھره نيک آيين در اواخر اسفند ماه سال گذشته به ھمراه چند شھروند بھايی ديگر  ياداوری می

  .ميليون تومان آزاد شد ١٠٠اھل سمنان مدتی بازداشت که در فروردين ماه با وثيقه معادل 
  :بررسی موارد حقوقی نقض شده در اين گزارش

تفتيش عقايد ممنوع است و ھيچ کس را نمی توان به  :قانون اساسی جمھوری اس3می ٢٣اصل  �
  .صرف داشتن عقيده ای مورد تعرض و مواخذه قرار داد

ھيچکس را نمی توان بمناسبت عقايدش  :ميثاق بين المللی حقوق مدنی و سياسی ١٩ماده  ١بند  �
  .مورد مزاحمت اخافه قرار داد
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اين حق . ھر کس حق آزادی بيان دارد :اق بين المللی حقوق مدنی و سياسیميث ١٩ماده  ٢بند  �
شامل آزادی تفحص و تحصيل و اشاعه اط�عات و افکار از ھر قبيل بدون توجه به سر حدات خواه 

  .شفاھاً يا بصورت نوشته يا چاپ يا بصورت ھنری يا به ھر وسيله ديگر به انتخاب خود می باشد
مند  ھر شخصی حق دارد از آزادی انديشه، وجدان و دين بھره  :نی حقوق بشراع3ميه جھا ١٨ماده  �

اين حق مستلزم آزادی تغيير دين يا اعتقاد و ھمچنين آزادی اظھار دين يا اعتقاد، در قالب : شود
ھا و مراسم دينی به تنھايی يا به صورت جمعی، به طور  ھا و اجرای آيين آموزش دينی، عبادت
  .ستخصوصی يا عمومی ا

  .ھر فردی حق آزادی عقيده و بيان دارد :اع3ميه جھانی حقوق بشر ١٩ماده  �
ھر کس حق آزادی فکر، وجدان و مذھب  :ميثاق بين المللی حقوق مدنی و سياسی ١٨ماده  ١بند  �

اين حق شامل آزادی داشتن يا قبول يک مذھب يا معتقدات به انتخاب خود، ھمچنين آزادی . دارد
تقدات خود، خواه بطور فردی يا جمعی، خواه به طورعلنی يا در خفا در عبادات و ابراز مذھب يا مع

 .اجرای آداب و اعمال و تعليمات مذھبی می باشد
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وزير امور خارجه آمريکا خواستار آزادی کشيش يوسف 

 شد ندرخانی

   2011, 17دسامبر 

  
وافقت دستگاه قضايی جمھوری اس�می با لغو حکم اعدام با گذشت دو ماه از م –خبرگزاری ھرانا 

يوسف ندرخانی، نوکيش مسيحی و از رھبران کليسای خانگی در ايران، وزير خارجه آمريکا، 
 .خواستار آزادی فوری و بدون قيد و شرط اين کشيش ايرانی بازداشتی شد

کشيش ندرخانی به دولت ھزار شھروند آمريکايی در حمايت از  ٢٠٠ای با امضای  ھمزمان نامه
  .آمريکا ارسال گرديد

ما «: به گزارش راديو فردا، ھي�ری کلينتون طی سخنانی مقارن با روز جھانی حقوق بشر گفته است
اند، از  خواھيم تمامی زندانيانی که به خاطر عقيده و انديشه خود به زندان افتاده ھا می از تمامی دولت

سخنان ھي;ری کلينتون درباره  ».و بدون قيد و شرط آزاد کنند جمله کشيش يوسف ندرخانی را فوری
ھزار شھروند آمريکايی بيانيه مرکز آمريکايی  ٢٠٠اين کشيش ايرانی پس از آن بود که بيش از 

قانون و عدالت را امضا کرده و در آن خواستار اقدام دولت آمريکا برای نجات کشيش يوسف 
  .اند ندرخانی شده
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سالگی به مسيحيت گراييده است، دو سال پيش به ھمراه  ١٩ساله که در سن  ٣٣يوسف ندرخانی 
و » ارتداد«خردادماه آقای ندرخانی را به  ٢٣ھمسرش در شھر رشت بازداشت شد و دادگاه بدوی در 

ابراز مخالفت «و » ايجاد يک کليسای مخفی در خانه خود«، »دعوت ساير مسلمانان به مسيحيت«
  .م کردمتھ» آشکار با اس�م

وی ذکر شده است که دادگاه پس از شنيدن » ارتداد«در متن حکم بدوی يوسف ندرخانی با تأکيد بر 
  .اظھارات متھم، وی را به مجازات اعدام محکوم کرده است

عباس سلمان پور، وکيل ندرخانی چندی پيش گفته بود حکم اعدام برای اين کشيش پروتستان، نقض شده 
  .عبه صادرکننده حکم قبلی انجام گرديده و در انتظار صدور حکم جديد ھستيمو رسيدگی مجدد ھم در ش

ما «: ای از موضع کلينتون تقدير کرده وگفته است ھمچنين، مرکز آمريکايی قانون و عدالت، در بيانيه
ضمن تقدير از سخنان وزير خارجه آمريکا در حمايت از آزادی کشيش يوسف ندرخانی، کماکان از 

خواھيم اين نقض جدی حقوق  سازمان کنفرانس اس�می و سران کشورھای مسلمان می سازمان ملل،
  ».بشر دست به کار شوند و برای آزادی کشيش ندرخانی فشار بياورند

کشيش » يوسف ندرخانی«گفتنی است، ديوان عالی کشور دو ماه پيش اع�م کرده بود پرونده اتھامی 
ديوان نقض شده و تاکنون نظر نھايی درباره آن داده نشده در اين » نقص تحقيقاتی«مسيحی به دليل 

  .است
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  

  

  

  

  حبس سال ۵ به مسيحی شھروند ۵ قطعی محکوميت
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ھای پرويز خلج، بھروز  دادگاه انق�ب پنج تن از مسيحيان ساکن شيراز به نام –خبرگزاری ھرانا 

ا جمعاً به تحمل پنج سال حبس قطعی صادق خانجانی، محمد بلياد، نازلی مکاريان و مھدی فروتن ر
 .محکوم کرده است

بنا به اط�ع گزارشگران ھرانا، ارگان خبری مجموعه فعاjن حقوق بشر در ايران، پرويز خلج، 
بھروز صادق خانجانی، محمد بلياد و نازلی مکاريان که از سوی دادگاه انق�ب محکوميت قطعی 

  .دادگاه انق�ب احضار شدنددريافت کرده بودند، از سوی اجرای احکام 
گفتنی ست که مھدی فروتن از دو ماه پيش تاکنون در زندان پيربنو شيراز در بند معتادين به مواد مخدر 

  .محبوس است
  .اند اين شھروندان مسيحی ھرکدام به تحمل يک سال حبس تعزيری محکوم

  
  
  

 » آيين ياری«کشته شدن يک شھروند پيرو 

   2011, 18دسامبر 

 
آذرماه نيروھای  ٢۴شب پنچ شنبه  منبع محلی به کمپين بين المللی حقوق بشر در ايران گفت که يک

آيين «از توابع شھرستان تازه آباد دو شھروند کرمانشاھی پيرو ” بمو ” سپاه پاسداران در منطقه مرزی 
فرزند ھر  ۵ی را به نامھای فرخ فرجی متاھل و دارای يک فرزند و حميد محمدی متاھل و دارا» ياری

 .اند دو ساکن شھرک مھديه شھرک کرمانشاه را مورد ھدف تيراندازی مستقيم قرار داده
حميد . محل جان سپرده است به گزارش منبع ياد شده فرخ حميدی به دليل شدت جراحات در ھمان

  .محمدی نيز از ناحيه ھر دو پا به شدت زخمی شده است و احتمال قطع ھر دو پای وی وجود دارد
يکی از نزديکان اين دو تن به اين منبع محلی کمپين گفته است که اين دو شھروند ُکرد به دليل بيکاری  

حامل ھر گونه کاjی خارجی بوده  به کاسبکاری مرزی روی آورده بودند و نيروھای سپاه بدون اينکه 
  .اند باشند، آنھا مورد ھدف قرار داده

ر بيمارستان بيستون شھر کرمانشاه تحت مراقبت پزشکی و زير اکنون د شود حميد محمدی ھم گفته می
   .نظر ماموران انتظامی قرار دارد

نبود زيرساختھاي بەدليل  :يک فعال مدنی کردستانبه کمپين بين المللی حقوق بشر در ايران گفت 
افزايش  برای ايجاد اشتغال پايدار ، تبعيض در تقسيم درآمدھای ملی وعدم سرمايه گذاري ، اقتصادي
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آمار فقر و بيکاری در مناطق کردنشنين غرب کشور، مردم اين مناطق مجبور به روی آوردن به 
شود که  کولبر به افرادی گفته می.( شوند کارھای کاذبی ھمچون کولبری و کاسبکاری مرزی می

کاjھای ھمچون پوشاک، چای و پارچه قاچاخ را از مناطق صعبالعبور مرزی بر کول خويش حمل 
  ). رساند  کرده و در شھرھای مرزی به فروش می

نيروھای نظامی مستقر در مرزھا به بھانه مبارزه با قاچاخ کاj ساjنه دھھا تن از شھروندان ُکرد را به 
تن را به قتل  ۶۶حدالقل  ٨٩بر طبق آمارھای گردآوری شده نيروھای نظامی در سال . رسانند قتل می

  . اند کردهتن نيز را زخمی  ٧۶رسانده و 
به » .عدم تعقيب قضايی اين نيروھا سبب گشته روند کشتار شھروندان مرزنشين روزانه افزايش پيدا کند

به دليل موانع اط�ع رسانی آزاد و فشار بر خانواده اين قربانيان  گفته اين فعال حقوق بشر در کردستان
ق بشر نسبت به چنين کشتارھای واکنش المللی مدافع حقو در مناطق کردنشين تا به امروز نھادھای بين

  .اند نشان نداده
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 ! يوسف ندرخانی يک سال ديگر در زندان خواھد ماند

  

 
  

يوسف ندرخانی دست کم بايد يک سال ديگر را در زندان بماند تا پس از آن تکليف حکم بحث برانگيز 
 .او مشخص شود

، سايت پرزنت تروث كه عمومن اخبار مربوط »محبت نيوز«يحيان ايران به گزارش آژانس خبری مس
   آنان را از قول منابع نزديك به ايشان منتشر می كند) غير تثليثی ( و ديگر ھمفكران   به ندرخانی

مقامات قضايی ايران می خواھند از اين فرصت يک ساله استفاده کنند تا بتواند به گفته «  نوشت،
  .»را به اس�م بازگردانند خودشان ندرخانی

رئيس قوه قضاييه، آيت هللا صادق jريجانی به قاضی دادگاه «: گفت  دمارس مسئول اين وب سايت
  ».به مدت يک سال ھيچ کاری نکنيد«رشت دستور داده است که 

دستور اين بود که در مدت تعيين شده حکمی صادر «: قول يکی از وک�ی ندرخانی نقل کرد  ايشان از
ھمچنين به دادگاه گفته شده است تا از ھر وسيله برای وادار نمودن . شود و ندرخانی در زندان بماندن

  ».ندرخانی و بازگشت او به اس�م استفاده کنند
   حکم با افزايش فشار ھای بين المللی برای آزادی اين دگرانديش مذھبی، دادگاه رشت تصميم گرفت تا

ھبر جمھوری اس�می نقش ر. را ھم درباره اعدام شدن يا نشدن ندرخانی جويا شود  سيد علی خامنه ای
  .ادامه بازداشت ندرخانی به مدت يک سال در زندان ھنوز مشخص نيست  در خبر اخير مبنی بر

ساله كه ھمفكرانش از وی بعنوان كشيش خطاب می كنند وابسته به گروھی  ٣۶» يوسف ندرخانی«
تاكنون در زندان رشت بسر می برد وی  ١٣٨٨مھرماه  ٢٠است كه در  »كليسای ايران» موسوم به

  .سالگی از دين اس�م خارج شده است ١٩متھم است که در سن 
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 روايت يك نوكيش مسيحی از شكنجه و ضرب شتم 

  

 
  

نوكيش مسيحی يکی ديگر از صدھا ايمانداری است که با وجود آنکه ذھن و روحش در يک  اين
خانواده مسلمان پرورش يافته اما با خواست قلبی و پس از آشنايی با آئين مسيحيت، با در نظر گرفتن 

 .ھوری اس�می به عيسی مسيح ايمان آورده استشرايط سخت و ساختارھای امنيتی حاکم در جم
آئين مسيحيت را برگزيد و اين درحالی بود که ھمسر او كمی  ١٣٨٧در سال » عباس سارجالو نژاد»

ساله اش مجبور شدند  ٩عباس بھمراه ھمسر و كودك . به مسيح ايمان آورده بود ١٣٨۵قبل تر در سال 
روايت . ديارشان را ترک کنند و راھی ديار غربت شوند برای حفظ جان و امنيت خود ناخواسته شھر و

از سختی ھايی که او و خانواده اش متحمل آن شده اند تنھا بخشی ناچيزی از » عباس سارجالو نژاد«
شرايط انسان ھای آزاده ايست که نور ايمان به مسيح در قلبشان طلوع نموده اما ظلمت و جھل حاکمان 

 .برجانشان تنگ کرده که ناچار به ترک موطن خويش شده اند مستبد در ايران آنچنان عرصه
من حدود سه سال پيش توسط «…: می گويد » محبت نيوز«ساله در توصيف شرايط خود به  ٣٧عباس 

ھمسرم به عيسی مسيح ايمان آوردم، در ايمانمان شاد بوديم، به کليسا می رفتيم و می خواستيم تا 
بشارت می داديم و ھمه چيز در زندگيمان رنگ زنده و حقيقی به . ندديگران نيز در شاديمان شريک باش

تا اسفندماه سال گذشته که خانواده من از مسيحی شدنمان با خبر شدند و از آن ھنگام . خود گرفته بود
 «.بود که ھمه چيز دگرگون شد

 اط3ع يافتن خانواده عباس از ايمان آنھا به مسيح -
يسمس سال گذشته ھديه ايی از طرف كانون شادی كليسا گرفته بود، ساله عباس در كر ٩فرزند  »…

وقتی خانواده مذھبی عباس به منزل آنھا آمده بودند پسر كوچك ھديه كليسا را آورده و به مھمانان نشان 
» .می دھد و می گويد كه كليسا اين ھديه را به او داده است و ھمانجا آنھا به اين موضوع شك می کنند

جلسات مذھبی كه بمناسبت ھای اس�می پدر و مادر عباس در خانه اشان برگزار می كردند  ھمچنين در
آنھا به ھيچ وجه از زمانی که به مسيح ايمان آوردند در آن جلسات شركت نمی كردند كه اين ھم باعث 

 كه بعدن با گفته ھای پسر كوچكشان و ھديه كريسمس ديگر مطمئن شده. شك و ترديد آنھا شده بود
 «.بودن
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 برخورد تھديدات آميز خانواده -

آنھا بسيار مذھبی و افراطی و برادرانش نيز از جمله بسيجيان « : عباس در مورد خانواده اش گفت
فدايی سيد علی خامنه ای بودند و ھمين موضوع مشک�ت شديدی را برای عباس و ھمسر و فرزندش 

با پند و نصيحت نظرمان را عوض کند او می مادرم سعی می کرد «: عباس افزود. به وجود آورد
پنداشت که ما گمراه شديم و بايد توبه کنيم، ولی از آنجا که موفق نشد و می ديد که ما از ايمانمان با 

برادرم ابتدا با . منطق و عشق دفاع می کنيم اين موضوع را با ديگر اعضای خانواده در ميان گذاشت
حتا با اين باور که من توسط ھمسرم اغفال شده ام . اس�م بازگرداند خشم و تھديد برآن شد که ما را به

به طول ) 1390(اين کشمکش ھا تا فرودين ماه سالجاری » .به من گفت که بايد از ھمسرم جدا شوم
شھرام (فرودين ماه برادر بزرگم به ھمراه يک آخوند و يکی از دوستان سپاھی اش با نام  ۵در . انجاميد

در ابتدا آخوند سعی می کرد با زبان نرم و اندرز گونه ما را متقاعد کند که . نزل ما آمدندبه م) سحرخيز
حرفھايی که تا [در اشتباه ھستيم و گمراه شده ايم، او به قول خودش از زيبايی ھای دين اس�م می گفت 

حرفھای به بعد از گذشت چند ساعت لحن گفتار آخوند عوض شد و ] آن روز ھزاران بار شنيده بوديم
ھنگامی که منزل ما را . اص�ح منطقی اش تبديل به تھديد گرديد تا جاييکه ما را دعوت به مباھله کرد

است و جزای سنگينی در » ارتداد» ترک می کرد شروع به اتمام حجت کرد و گفت حکم شما 
را نداری و  رنج و درد برادرم محکم به سينه من زد و گفت مطمئن باش تو تحمل. انتظارتان است

 «.ھمگی منزل ما را ترک کردند
من تھديد برادرم را جدی نگرفتم، چطور ممكن است برادری که دوران کودکی بسيار شادی با او داشتم 

 «روزی بخواھد برای من مشکل ايجاد کند
 بازداشت و حضور ماموران امنيتی -

شان و دستگيری اش توصيف از يورش شبانه ماموران وزارت اط�عات به منزل اي» عباس«روايت 
عباس با يادآوری خاطرات تلخ آن . شرايط تلخی است از آنچه دگرانديشان در ايران با آن روبرو ھستند

، حدود ١٣٩٠فروردين  ١٢شامگاه . چند روزی از اين ماجرا گذشت«: گفت» محبت نيوز«شب به 
که صدای زنگ درب آپارتمان  شب، به ھمراه ھمسر و پسرم در حال تماشای تلويزيون بوديم 8ساعت 

ناگاه با شنيدن صدای ھمسرم که انگار با چند نفر بحث می . ھمسرم رفت تا درب را باز کند. شنيده شد
ديدم چھار مامور لباس شخصی که يک نفر از آنھا بی سيم در دست داشت به . کند از اطاق خارج شدم
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زل من شديد؟ مرد بيسيم به دست که حاجی گفتم با چه اجازه ای وارد من. زور وارد خانه شده اند
. خطابش می کردند گفت ما از اداره اط�عات و امنيت ملی آمده ايم و احتياج به اجازه و حکم نداريم

ناگھان به . چرا که ما نه فعاليت سياسی داشتيم و نه وابسته به ھيچ حزب و گروھی. شوکه شده بودم
آنھا . رم ولی آنھا مانع شدند و شروع به تفتيش منزل کردندذھن خودم خطور کرد که با پليس تماس بگي

حتی اتاق خواب ما را ھم بازرسی كردند، حتا من سعی كردم تا مانع آنھا بشوم و به آنھا گفتم در اطاق 
فرزندم . خواب لوازم شخصی ما نگه داشته می شود، اما يکی از ماموران سيلی محکمی به صورتم زد

از صدای گريه پسرم و فريادھای ھمسرم، مادر و پدر خانم من که در . کرد ترسيده بود و گريه می
پدر خانم بنده سعی داشت که از آنھا حکم بازجويی . طبقه باj منزلمان زندگی می کردند پايين آمدند

 «.بخواھد ولی با رفتار توھين آميز ھمراه با تھديد آنھا مواجه شد
ب تمام سی دی ھای ما که شامل کارتن ھای پسرم نيز می شد به ماموران امنيتی آن ش: عباس ادامه داد

جلد انجيل و يک جلد کتاب مقدس و رسيور ماھواره را جمع کردند  6ھمراه چند کتاب مسيحی ھمراه با 
ھمسرم خيلی سعی کرد مانع از بردن من شود اما . به من گفتند بايد ھمراه ما بيايی. و با خود بردند

می کردند می خواست ھمسرم را نيز با خود بياورند که با اسرار مادر ھمسرم  فردی که حاجی صدايش
 «.و من از اين کار منصرف شدند

 
 بازجويی –انتقال به نقطه ای نامعلوم  -

به گفته عباس، ماموران وزارت اط�عات در آسانسور دستانش را از پشت با يک کمربند پ�ستيکی 
زمانی که وارد اتوبان امام علی شديم سر «: او گفت . پژو نمودند بستند و او را سوار بر يک خودروی

بعد از . مرا با کيسه ای پارچه ای پوشاندند و با سختی در کف خودرو نگه داشتند تا متوجه مسير نباشم
بعد . مرا از ماشين پياده کردند و از چند پله پائين بردند. حدود سی چھل دقيقه وارد يک ساختمان شديم

ی کيسه را از سرم برداشتند، داخل راھرويی بوديم با چندين درب فلزی کوچک که مرا در از مدت
نمی دانم چند ساعت در آن اطاق تاريک . انتھای راھرو در داخل يکی از داjن ھای کوچک انداختند

باjخره پس از چند ساعت دو نفر آمدند و مرا برای بازجويی به اطاق . بودم ولی خيلی طول کشيد
درب را که باز کردند در روبروی من ميز بزرگی بود که مردی درشت ھيکل . گری منتقل کردنددي

متوجه شدم . به محض وارد شدن به اطاق با ضربه ای به شکمم نقش بر زمين شدم. پشت آن نشسته بود
و  در اين بازجويی که بيشتر وقت آن به ضرب. فرد ديگری ھم در اطاق ھست که من او را نديده بودم

شتم توھين و تحقير گذشت از من خواستند اسم کليسايی که می روم، کليسای خانگی و افراد کليسا و نام 
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اينکه جواب درستی از من نشنيدند بر شکنجه ھای آنان اضافه می . کشيش يا معلمين را به آنھا بدھم
سوال می کرد ولی دو نفری که از من بازجويی می کردند يکی با خشونت و ضرب و شتم از من . کرد

بار  2در دو روزی که من را در بازداشت نگه داشته بودند . ديگری با نرمی با من صحبت می کرد
در نھايت با تعھدی که به من ديکته شد آزادم کردند و از من خواستند در دسترس باشم و . بازجويی شدم

انه برگشتم ھم از نظر جسمی و ھم پس از دو روز که به خ. گفتند که مرا تحت مراقبت قرار خواھند داد
تا مدتی احتياط می کردم و کمتر به کليسا می رفتيم و بيشتر در خانه دعا می . روحی آسيب ديده بودم

پس . ولی از آنجا که نياز به کليسا و اتحاد در دعا داشتيم پس از گذشت سه ھفته به کليسا رفتيم. کرديم
ی که برايم افتاده بود فقط تھديدی از طرف برادرم بوده تا مرا از چند جلسه کليسا رفتن فکر کردم اتفاق

 «.بترساند و از ايمان بازدارد
 بازداشت مجدد و شكنجه -

روزی بود که عباس بار ديگر در مقابل منزلش توسط چند لباس  1390ارديبھشت ماه  ٢٢ھفت صبح 
در اين مدت بارھا . زداشت بودشخصی دستگير و به اداره اط�عات منتقل شد وبه مدت يک ھفته در با

آثار سوختگی سيگار تنھا بخشی از . بازجويی ھايی که با شکنجه و ش�ق ھمراه بود. از او بازجويی شد
به شکنجه ھای جسمی می بايست آزار و . سند جناياتی است که او با آن دست و پنجه نرم کرده است

به او می گفتند ھمسر و پسرش را نيز گرفته  بازجويان. فشار روانی و شکنجه ھای روحی را ھم افزود
به عباس عکسی را نشان دادند که در کليسا به ھمراه ھمسرش در آن ديده . اند و به زندان انداخته اند

ترس نه از جان . از آنجايی که من انسان ھستم ترس بر من غلبه کرده بود«: عباس می گويد. می شد
زاری که ممکن بود به آنھا وارد شود ترسيده بودم، چرا که ھمه خودم بلکه از جان ھمسرم و فرزنم و آ

آنجا متوجه شدم . می دانند در زندانھای ايران ع�وه بر تجاوز و شکنجه چه جناياتی صورت می گيرد
که از نظر دولت جمھوری اس�می ھر ايمان و اعتقادی به جز اعتقادات و پيروی کورکورانه از اس�م 

 «.ر می اندازدامنيت ملی را به خط
اين نوکيش مسيحی پس از يک ھفته آزار روحی و جسمی شديد به شرط ھمکاری با ماموران امنيتی با 

گويا کابوس آنچه در بازداشتگاه وزارت اط�عات بر او گذشت و ترس از . تعھد کتبی آزاد می شود
ر به ترک خانه خود می او به ھمراه ھمسر و فرزند ش مظلومانه مجبو. تکرار آن فجايع تمامی نداشت

 .شوند و به طور موقت مدتی را در منزل دوستانشان سپری می کنند
در اين ميان ماموران امنيتی ضمن تماس تلفنی با موبايل ھمسر ايشان، از آنھا خواسته می شود تا در 

نيز از  پيش از اين. اسرع وقت به ساختمانی در شعبه اتوبان ھمت ابتدای خيابان پاسداران حاضر شوند
طريق برخی دوستان خود مطلع می شوند که چند تن از ديگر نوكيشان و ايمانداران کليسا به وزارت 

آنھا چند روزی به آن مكان كه احضار شده بودند مراجعه نكردند تا شايد . اط�عات احضار شدند
حضار شده بودند اوضاع تغيير کند، اما خبر به آنان رسيد که برخی از دوستانشان که پيش از اين ا

  .بنابراين به ناچار تصميم به ترک وطن می گيرند. توسط ماموران اط�عات بازداشت شده اند
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برگزاری دادگاه کامران رحيميان و انتقال وی به 

 شھر رجايی زندان

   2011, 19دسامبر 

  
  

شھر  اش به زندان رجايی دگاهخانه حقوق بشر ايرانکامران رحيميان، شھروند بھايی پس از برگزاری دا
 .منتقل شد

  .شھروند بھايی به زندان رجايی شھر کرج منتقل شد   عصر امروز کامران رحيميان،
، امروز دادگاه کامران رحيميان در حالی برگزار شد که ھنوز »خانه حقوق بشر ايران«به گزارش 

  .شھر منتقل شد ه زندان رجايیاش ب وی پس از برگزاری دادگاه. ی آن در دست نيست خبری از نتيجه
به ھمراه ھمسر خود فاران حسامی، برادرش    شھريور ماه سال جاری ٢٢کامران رحيميان در تاريخ 

کيوان رحيميان و ھمچنين شکيب نصرهللا، ھمگی از مدرسين موسسه علمی بھاييان در زمينه 
  .روانشناسی، بازداشت شده بودند

فاران حسامی دارای يک کودک خردسال ھستند که در طول اين  اين درحاليست که کامران رحيميان و
  .برد مدت در وضعيت ب�تکليفی به سر می
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ی ماموران اط3عات به منازل شھروندان  يورش گسترده

 سنندج بھايی

 خانه حقوق بشر ايران  2011, 20دسامبر 

 
ان بھايی شھر سنندج، اقدام به ماموران مسلح وزارت اط�عات با يورش گسترده به منازل شھروند

  .تفتيش گسترده و ضبط انواع وسائل شخصی اين افراد کردند
آذر به منزل تعدادی از شھروندان بھايی ساکن  ٢٨صبح روز  ۶ماموران وزارت اط�عات ساعت 

  .سنندج به طور سيستامتيک يورش بردند
طور ھمزمان به منازل تعدادی   به، ماموران وزارت اط�عات که »خانه حقوق بشر ايران«به گزارش 

ی منازل اين افراد، به ضبط  از شھروندان بھايی ساکن سنندج مراجعه کرده بودند، ضمن تفتيش گسترده
  .تاپ و بسياری از وسائل شخصی ايشان اقدام کردند دی، چندين دستگاه کامپيوتر و لپ کتب، سی

حقوق بشر ايران، تعدادی از ماموران وزارت اين در حاليست که طبق اخبار رسيده به خبرنگار خانه 
  .اند اط�عات در اين يورش، مسلح بوده و برخورد شديدی با شھروندان بھايی اين شھر داشته
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 ندارند ؛ اقليت ھا حق شرکت در کنکور را٩١کنکور سال 

  
ه است كه حق اگر چه در قسمت شرايط عمومی داوطلبين دفترچه كنكور از مسيحيان نام برده شد

شركت در كنكور را دارند اما بطور قطع منظور از مسيحيان از نظر جمھوری اس3می ھمانا قوميت 
 .ھای ارامنه و آشوری كشور ھستند

، داوطلبان شرکت در کنکور سراسری بايد ٩١طبق اط�عات مندرج در دفترچه کنکور سراسری سال 
گفته می شود بنا بر اين تغيير، پيروان . يا زرتشتی باشند معتقد به اس�م يا يکی از اديان کليمی، مسيحی

  .ساير اديان از جمله بھائيان اجازه شرکت در کنکور سراسری را ندارند
رھسا به نقل از جمعيت مبارزه با تبعيض تحصيلی نوشت، در دفترچه امسال » محبت نيوز«به گزارش 

: پنج اين دفترچه عنوان شده است  کنکور سراسری در قسمت شرايط عمومی داوطلبين در صفحه
در قانون اساسی جمھوری ) کليمی، مسيحی، زرتشتی(اعتقاد به اس�م و يا يکی از اديان مصرح «

احراز شرايط عمومی داوطلبان به صورت «ھمچنين در قسمت ديگر ذکر شده است که .»اس�می ايران
  .»استع�م است که به عھده مراجع قانونی می باشد

ای از داوطلبان  پذيرد که در تابستان امسال عده ر در دفترچه کنکور سراسری در حالی انجام میاين تغيي
ی کنکور به  بھائی کنکور سراسری که در اعتراض به درج مذھب اس�م در کارت ورود به جلسه

ھای مشابه از سوی مسوولين  مراکز تعيين شده از سوی سازمان سنجش مراجعه کرده بودند با جواب
  . واجه شدندم

نامه، شرکت بھائيان در کنکور مجاز  مسئولين اين مراکز به داوطلبين کنکور اع�م کردند که طبق آيين
  .نيست و آن ھا حق ورود به دانشگاه را ندارند

ھاست که بسياری از بھائيان داوطلب  اين تغيير آشکار رويکرد از سوی مسئولين در حالی است که سال
با عبارت   کنکور خود و يا نتيجه انتخاب رشته  اوليه  ری، ھنگام دريافت نتيجهشرکت در کنکور سراس

تنھا در » نقص پرونده«مورد  ٨٠٠توان به بيش از  شوند که از اين جمله می مواجه می» نقص پرونده«
ھای کشور نيز بعد از چند ترم تحصيل  بعضی از بھائيان پذيرفته شده در دانشگاه. اشاره کرد ٨۶سال 

  .شوند ر دانشگاه اخراج مید
  .اند ھای سراسر کشور اخراج شده دانشجوی بھائی از دانشگاه ٢٠بيش از  ٩٠به طور مثال تنھا در سال 
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jزم به توضيح است که با توجه به اينکه در فرم ثبت نام کنکور ھيچ کجا از مذھب داوطلبين سوال 
ن از طريق استع�م از مراجع قانونی، به شود و اشاره سازمان سنجش به احراز شرايط داوطلبي نمی

داوطلبين بھائی به دستور مستقيم نھادھای امنيتی و وزارت اط�عات » نقص پرونده«رسد که  نظر می
  .پذيرد صورت می

از مسيحيان نام برده شده است كه حق  اگر چه در قسمت شرايط عمومی داوطلبين دفترچه كنكور
قطع منظور از مسيحيان از نظر جمھوری اس�می ھمانا قوميت  شركت در كنكور را دارند اما بطور

ھای ارامنه و آشوری كشور ھستند و گزينه ايی برای نوكيشان مسيحی كه به فارسی تكلم می كنند 
خود گزينه مسيحيت را انتخاب كند در بحث پذيرش    وجود ندارد و يا اگر داوطلب با نامھای فارسی

  .ست قرار خواھد گرفت قطعن شخص داوطلب مورد بازخوا
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 يدار و گفتگوی حميد حميدی، با احمد شھيد 
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 حميد حميدی

در ديداری يکساعته با آقای احمد شھيد و ھمکارانشان دربروکسل،در  ٢٠١١دسامبر  ۶در تاريخ 
س�می اعمال به مثابه نقض آشکار حقوق بشردر ايران که از سوی حکومت ا( ارتباط با موارد زير

  ،به گفتگو و اط�ع رسانی پرداختم)ميگردد
  نقض آشکار قانون توسط آقای خامنه ای در انتخابات دھم رياست جمھوری -الف
  بازداشت غير قانونی دستگير شدگان در پس از انتخابات-ب
ی گزارشی از وضعيت کيوان صميمی،احمد زيد آبدی،بھمن احمدی آموئی،عبدهللا مومنی و فشارھا -ج

  نيروھای اط�عاتی و امنيتی بر خانواده زندانيان و وضعيت ژي� بنی يعغوب
  گزارشی از وضيعت فرشته شيرازی و ديگر زنان زندان-ح
و ممانعت نيروھای اط�عاتی و امنيتی برای  1367ارائه مستنداتی در ارتباط با کشتار سال -خ

  .شھريور و آخرين جمعه ھر سال 10در بازماندگان در ارتباط با حق ياد آوری اين جانباختگان 
ارائه مستنداتی در ارتباط با قتل ھای زنجيره ای و ممانعت در برگزاری مراسم ساjنه توسط برخی -چ

  از اين خانواده ھا و مسکوت نھادن قتل پيروز دوانی توسط نيروھای اط�عاتی و امنيتی
  ای احمد شھيدانتقادی در ارتباط با گزارش اوليه آق-گزارش پيشنھادی-د

  :نقض آشکار قانون توسط آقای خامنه ای-الف
يک روز پس از اع�م نتايج انتخابات از سوی وزارت کشور، آقای خامنه ای در پيام خود خطاب به 

  :مردم اع�م کرد
ی طوjنی انتخابھای ملّی پديد  ئی در سلسله خرداد، با ھنرنمائی ملت ايران، نصاب تازه ٢٢انتخابات «

وچھار ميليونی به رئيس  از ھشتاد درصدی مردم در پای صندوقھا و رأی بيست مشاركت بيش. آورد
ی الھی، خواھد توانست پيشرفت و اعت�ی  جمھور منتخب، يك جشن واقعی است كه به حول و قوه

  ».كشور و امنيت ملی و شور و نشاط پايدار را تضمين كند
ور و شورای محترم نگھبان كه با اخ�ص و امانتداری از وزارت كش«: او در ادامه اين بيانيه افزود

  ».!…كوشانه عمل كردند ی خطير خود صادقانه و سخت كامل به وظيفه
بر اساس قانون انتخابات حکومت اس�می،آقای خامنه ای مرتکب تخلف آشکار از قانون و باعث نقض 

  .حقوق ديگر کانديداھا شدند
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ت جمھوری وزارت كشور پس از وصول نظريه شورای قانون انتخابات رياس 17به موجب ماده 
نگھبان مبنی بر خاتمه انتخابات و امضای حكم رياست جمھوری توسط مقام رھبری دستور امحای 

  .تعرفه و اوراق رأی را صادر خواھد نمود
اين قانون نيز مقرر می دارد که شورای نگھبان ظرف يك ھفته و در صورت ضرورت  79ماده 

پس از دريافت نتيجه انتخابات رياست جمھوری نظر قطعی خود را نسبت به انتخابات  حداكثر ده روز
انجام شده به وزارت كشور اع�م و وزارت كشور از طريق رسانه ھای گروھی نتيجه نھايی را به 

  .اط�ع مردم خواھد رساند
حيت داوطلبان تا قانون مذکور ھيأت ھای اجرايی موظف اند از تاريخ اع�م نھايی ص� 80طبق ماده 

ساعت در جلسه  24دو روز پس از اع�م نتيجه اخذ رأی انتخابات ،شكايات واصله را بپذيرند و ظرف 
مشترك ھيأت اجرايی و ناظرين شورای نگھبان در شھرستان مربوط به آنھا رسيدگی نمايند و نتيجه را 

  .صورت جلسه نموده و به وزارت كشور اع�م دارند
اين قانون نيز تصريح می کند؛ كسانی كه از نحوه برگزاری انتخابات شكايت داشته  80ماده  1تبصره 

باشند ، می توانند ظرف سه روز از تاريخ اخذ رأی شكايت مستند خود را به ناظرين شورای نگھبان يا 
  .دبيرخانه اين شورا نيز تسليم دارند

نامه از شورای نگھبان ، رئيس قانون موصوف ،وزير كشور پس از وصول اعتبار 83براساس ماده 
  .جمھور منتخب را به حضور رھبر يا شورای رھبری معرفی می نمايد

مستفاد از قانون ياد شده ،ماداميکه فرايند اشاره شده که حداقل يک ھفته پس از اع�م نتيجه انتخابات از 
يد نتايج انتخابات سوی وزارت کشور به طول می انجامد ،طی نشده و نظر شورای نگھبان مبنی بر تائ

و خاتمه آن به وزارت کشور واصل نگرديده ، ھرگونه داوری در مورد صحت و سقم انتخابات و 
  .اط�ق رئيس جمھور منتخب به ھر يک از داوطلبان رياست جمھوری فاقد وجاھت قانونی است

صحت انتخابات  به بيان ديگر قبل از رسيدگی به اعتراضات و شکايات واصله در مھلت قانونی و تائيد
از سوی شورای نگھبان و اع�م وصول آن توسط وزارت کشور ،ھرگونه اظھار نظر قطعی در مورد 

واين در حاليست .ميزان مشارکت ،آرای داوطلبان و س�مت انتخابات از وجاھت jزم برخوردار نيست
ا پيام خود نقض که آقای خامنه ای درست يکروز پس از برگزاری انتخابات تمامی اين موارد را ب

  .نمودند
  :بازداشت ھای غير قانونی-ب

با توجه به موارد مطروحه در قسمت الف،ميتوان اينگونه استنتاج نمود که انتخابات دھم نيز از جمله 
انتخابات مھندسی شده بوده که با طراحی ھای jزم، منجر به بازداشت تعداد بيشماری از افراد در پس 

  .از انتخابات گرديده است
  .…گزارشی از وضعيت کيوان صميمی و -ج

  کيوان صميمی مدير نشريه توقيف شده نامه و عضو شورای صلح و دانشجويان محروم از تحصيل
  …احمد زيد آبادی،يکی از مسئولين دفتر ادوار تحکيم وحدت،روزنامه نگار و

  کروبی عبدهللا مومنی از دانشجويان دفتر تحکيم وحدت و عضو ستاد حقوق شھروندی آقای
  بھمن احمدی اموئی،روزنامه نگار و نويسنده

تمامی اين افراد به اتھامات بی اساس بازداشت و بدون روند دادرسی عادjنه به احکام غيرعادjنه 
  .محکوم گرديدند
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ع�وه بر رفتار ناشايست با اين افراد از سوی بازجويان و نيروھای امنيتی، در م�قات ھای ادواری با 
يشان،اين افراد،بصورت ابزاری مورد استفاده نيروھای اط�عاتی و امنيتی قرار خانواده ھا

  .)برآورده نمودن خواست بازجويان از کمترين شروط م�قات با خانواده ھا بود.(گرفتند
مبنی بر ممنوع القلم نمودن وھم ) ھمسر بھمن احمدی اموئی(ھم چنين با بيان وضعيت ژي� بنی يعغوب

فعاليت ھای ھای روزنامه نگاری و اجتماعی در ارتباط با آزار و اذيت ايشان در  چنين محروميت از
  .م�قات ھای ادواری مطالبی مطرح گرديد

  :گزارشی از وضيعت فرشته شيرازی و ديگر زنان زندان-ح
و تاکيد بر ) در حوزه فعالين اجتماعی و زنان و زندانيان عقيده و بيان(ارائه ليستی از زنان زندانی

او در شھريور سال .عادjنه بودن تمامی اين احکام،به آخرين نمونه آن فرشته شيرازی اشاره گرديدنا
وی در مصاحبه ای در ھمان زمان .به ستاد خبری وزارت اط�عات در شھر آمل فراخوانده شد 1380

  :با تغيير و برابری چنين گفت
بازجويی احضار شده ام و از من خواسته امروز برای سومين بار با تماس تلفنی از ستاد خبری برای «

صبح برای ادای پاره ای از توضيحات در مورد فعاليتم در کمپين يک ميليون امضا به  10شده ساعت 
  .»ستاد خبری مراجعه کنم

مرداد نيز پس از تفتيش منزل و محل کارش در  22و  21فرشته شيرازی که پيش از اين در روزھای 
قرار گرفته است در خصوص روند احضار و تفتيش منزل و محل کارش ستاد خبری مورد بازجويی 

مرداد، پنج مامور لباس شخصی به محل کارم که کارگاه خياطی است  21روزچھارشنبه » : گفت
خواستم در را ببندم که يکی از ماموران . دخترم در را باز کرد و من مانتو تنم نبود. مراجعه کردند

يک نفر از آنھا حکمی را به من نشان داد که متوجه . زور به داخل آمدند پايش را jی در گذاشت و با
با اين . شدم با برگه ی دادستانی قصد بازرسی منزل را دارند اما ھيچ کدام کارت شناسايی نشان ندادند

که حکم تفتيش منزل را داشتند محل کارم را ھم مورد بازرسی قرار دادند و به ھمکارم که شديدا 
دو مامور . بعد از مدتی گفتند بايد به منزل برويم. ود اجازه ندادند از روی صندلی تکان بخوردترسيده ب

تمام کمدھا و لوازم شخصی پسر و . در محل کارم ماندند و من به ھمراه سه نفر ديگر به منزلم رفتيم
ای شخصی، دخترم را نيز مورد بازرسی قرار دادند و در نھايت تعدادی دفترچه کمپين دستنوشته ھ

  .»تعدادی سی دی و کيس کامپيوتر و دفتر تلفن منزل را به ھمراه بردند
بعد از ضبط وسايل به محل کار برگشتيم و اصرار داشتند پشت برگه ای از «: اين فعال کمپين ادامه داد

گه ای من تعھد بگيرند که روز شنبه خود را به ستاد خبری معرفی کنم که به آنھا گفتم تا نخوانم ھيچ بر
در نھايت يکی از ماموران که با لحن تند حرف می زد برگه ای را نشان داد که . را امضا نمی کنم

روی آن از اتھام مخالفت با نظام و نشر اکاذيب و ارتباط با سايت ھا و رسانه ھای خارج از کشور از 
ماس گرفتند که منتظر فردای ھمان روز ت. مواردی بود که قيد شده بودند و برگه مھر دادستانی داشت

شيرازی در مورد محور سواjتی که در طی دو روز بازجويی ھا از او پرسيده شده  .»تماس آنھا بمانم
يک ھفته بعد از تفتيش منزل و محل کارم تماس » : و نيز برخورد ماموران در بازجويی ھايش گفت

  .ديگری گرفتند و به ستاد خبری احضارم کردند
نکته ی جالب اين بود که من با پسرم به ستاد خبری . ھريور بازجويی شدمروزھای دوم و سوم ش

مراجعه کردم و تصور می کردم که او بايد در اتاق ديگری منتظر بماند که بازجو گفت چه بھتر که 
پسرت ھمراھت ھست وگرنه من مجبور می شدم از يکی از برادران بخواھم که اينجا بنشيند چون شما 

به ھر حال اين بازجويی ھا که در مورد کمپين و ! د من تنھايی بازجويی کنمزن ھستيد نمی شو
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موضوعات ديگری مانند نوشته ھای وب�گ خودم و دوستانم در آمل بود با در حضور پسرم ادامه پيدا 
  . کرد و با تھديدھايی ھمراه بود که مرتبا تکرار می شد

رفت و به او گفته می شد که مادرت دادگاھی می در بسياری از موارد پسرم ھم مورد سوال قرار می گ
  . شود يا به فکر وکيل باشيد و اين فضا بسيار آزار دھنده بود

اين برخوردھا تا جايی پيش رفت که سواjتی در مورد بھاييت از پسرم پرسيده شد که او می گويد در 
شدت می زد و پاھايش می  اين لحظه ھای سخت و جاھايی که تھديد به بازداشت من می کردند قلبش به

  .»لرزيد
 10فرشته شيرازی در انتھا در حالی که از استرداد کيس کامپيوترش خبر داد گفت امروز سه شنبه 

از من خواسته شد که امروز سه » : شھريور برای سومين بار او را به ستاد خبری احضار کرده اند
  .شنبه دھم شھريور برای سومين بار به ستاد خبری بروم

ما باز ھم با تماس تلفنی احضار شده ام و در مقابل مقاومت من برای اين که ادامه ی اين بازجويی ھا ا
بر چه اساسی است به من گفته شد ما به خاطر بيماری تان مراعات می کنيم وگرنه سواjت اصلی از 

  .»ندشما ھنوز مانده و در مورد کمپين قرار است شخص ديگری به طور مفصل از شما سوال ک
فرشته شيرازی درحالی بازداشت گرديد که دختر وی الھام محسنی دو روز قبل به خاطر شرکت در 

  . مراسم آب بازی در پارکی در آمل نيز بازداشت شده بود
اقدام عليه امنيت ملی، . دادگاه فرشته شيرازی در دادگاه آمل برگزار شد 1380ششم مھر ماه 

جمله اتھاماتی است که به او تفھيم شد که فرشته نيز اتھامات مذکور نشراکاذيب، توھين به مسئولين از 
  .را نپذيرفت

شھريور بعد از اينکه به دفتر وزارت  12فرشته شيرازی، فعال حقوق زنان و مادر دو فرزند روز 
دليل اصلی دستگيری او تا کنون نيز . اط�عات در آمل احضار شد دستگير و به زندان آمل منتقل شد

م است ولی گمان می رود به پرونده ای که دو سال قبل در رابطه با فعاليتھای حقوق زنانش و نامعلو
  .نوشته ھا در ب�گش عليه او باز شد ارتباط داشته باشد

مرداد، فرشته شيرازی به دفتر وزارت اط�عات در آمل احضار شد و  22و  21دو سال پيش در 
در آمل، و ھمينطور نوشته ھايش در رابطه با اين کارزار درباره کارزار يک ميليون امضا، دوستانش 

  .در ب�گ شخصيش مورد بازجويی قرار گرفت
زندانی  90او به ھمراه حدود . از زمان بازداشت، وی تاکنون امکان م�قات باپسرش را نداشته است

زندان و داشتن سابقه بيماری و تشنج، وضعيت نامناسب . متری بسرمی برد 60زن ديگر در اتاقی 
فشارھای روحی و روانی بر او ، خانواده و ھمراھان فرشته را در مورد س�مت او به شدت نگران 

ھم چنين يادآور شدم که برادر فرشته قربانی از جمله افراديست که توسط حکومت اس�می .کرده است
ی فرشته و شرايط در پايان ضمن بيان بيمار.با محاکمات غير عادjنه اعدام و در خاوران مدفون است

  .نامناسب زندان آمل،توجه آقای احمد شھيد را به تمرکز بيشتر در خصوص زنان زندانی جلب نمودم
و ممانعت نيروھای اط�عاتی و امنيتی برای  1367ارائه مستنداتی در ارتباط با کشتار سال  -خ

  ..…بازماندگان
که ) آنجا روزی باغ خواھد شد(67بستان در اين ارتباط يک نسخه از فيلم مستند نگاھی به کشتار تا

سالھا پيش با امکانات بسيار ناچيز،آن جنايات را مورد برسی قرار داده بود به ايشان ارائه و با توجه به 
اينکه حق مراجعه بازماندگان در گلزار خاوران و ساير اماکنی که اين جانباختگان در گورھای دسته 

ليه تمامی بازماندگان به جھت مراسم بزرگداشت و يادبود آنھا می جمعی در آن آرميده اند،از حقوق او
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باشد،نه تنھا ناديده گرفته ميشود،بلکه در سالھای اخير مواردی از بازداشت و آزار و اذيت اين خانواده 
  .ھا را به ھمراه داشته است،اشاره گرديد

موران امنيتی به دليل مراجعه به در ھمين ارتباط اشاره نمودم که فرشته شيرازی نيز بارھا از سوی ما
گلزار خاوران،مورد آزار و اذيت قرار گرفته بود واز مواردی که در وب�گش نوشته بود،می توان به 

  .محدويت در برگزاری مراسم برای آن جانباختگان که برادر وی نيز از انھا بود،اشاره نمود
  ..…انعت در برگزاری مراسم ساjنهارائه مستنداتی در ارتباط با قتل ھای زنجيره ای و مم-چ

در اين ارتباط نيز يک نسخه از فيلم قتل ھای زنجيره ای،که سالھا پيش تھيه شده بود به ايشان ارائه و با 
توجه به مسدود نمودن پرونده از سوی دادگاه نظامی و تھديد وک�ی برخی از خانواده ھای 

زرافشان،به سکوت نيروھای قضائی در  جانباختگان،سرکار خانم شيرين عبادی و دکتر ناصر
خصوص تقاضای خانواده پيروز دوانی،مبنی براع�م وضغيت او خواستارپاسخ صريح از سوی 
نيروھای قضائی در خصوص پيروز دوانی و گشايش مجدد اين پرونده ھا و بررسی عادjنه آن توسط 

  .وک�ی بيطرف در جھت حقيقت يابی اين چنايات گرديدم
اينکه دوره گزارشگری آقای احمد شھيد،بعضی از موارد فوق را به لحاظ تقويمی در بر  با توجه به

نمی گرفت؛با اين حال ايشان با دقت از مطالب عنوان شده استقبال و متذکر گرديد تمام ت�ش خود را 
برای تھيه يک گزارش که در برگيرنده تمامی نقض حقوق ايرانيان در اين دوره بوده،مبذول خواھد 

  .نمود و از ھمراھی تمامی ت�شگران در ارتباط با تھيه اين گزارش سپاسگزاری نمود
در خاتمه نيز موارد انتقادی نسبت به گزارش اوليه ايشان و پيشنھادات jزم در قالب يک گزارش 

  .جداگانه به ايشان ارائه گرديد
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 ٣۵٠ تن از دراويش گنابادی به بند ٧انتقال 

    2011, 21دسامبر 
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 .…منتقل شدند ٣۵٠به بند  ٢٠٩آذرماه از بند  ٢٨تن از دراويش گنابادی دوشنبه شب  ٧
  .منتقل شدند ٣۵٠به بند  ٢٠٩آذرماه از بند  ٢٨تن از دراويش گنابادی دوشنبه شب  ٧

به گزارش خبرنگار کلمه، شش نفر از اين دراويش به نام ھای افشين کرم پور، فرشيد يدالھی فارسی، 
يراس�می بورکی، اميد بھروزی، حميد رضا مرادی سروستانی، رضا انتصاری پس از حوادث ام

مصطفی دانشجو يکی ديگر از .ارديبھشت سال جاری بازداشت شدند ١٣شھرستان کوار در تاريخ 
ماھه  ٧ارديبھشت امسال مشغول گذراندن دوران  ٢٨است که از تاريخ  ٣۵٠دراويش منتقل شده به بند 

افشين کرم پور، .زندان اوين منتقل شد ٢٠٩آبانماه به بند  ٧در زندان ساری بود که در تاريخ حبس خود 
  .فرشيد يدالھی فارسی، امير اس�می بورکی، اميد بھروزی از وک�ی دراويش گنابادی ھستند

حميد رضا مرادی سروستانی مديرسايت مجذوبان نور و رضا انتصاری نيز از پرسنل صدا و سيما 
  .که در جريان حوادث پس از انتخابات اخراج شدبوده 
  .زندانی سياسی از مديران سايت مجذوبان نور بودند ٧اين 

  

 ٣۵٠انتقال وک3 و مديران سايت مجذوبان نور به بند 

 اوين زندان

   2011, 23دسامبر 

به بند  وک�ی دراويش گنابادی و مديران سايت مجذوبان نور صبح امروز از بند امنيتی زندان اوين
 .ھمين زندان منتقل شدند  ٣۵٠

افشين  ،اميد بھروزی  ،حميد مرادی  ،به گزارش خبرنگار سايت مجذوبان نور ؛ رضا انتصاری 
وک� و مديران سايت مجذوبان نور پس از   مصطفی دانشجو و فرشيد يداللھی  ،امير اس�می  ،پور  کرم

ھمين    ٣۵٠آذر ماه به بند  ٢٩ين صبح امروز گذشت بيش از سه ماه حبس در بند امنيتی زندان او
در ادامه اين گزارش آمده است تاکنون وک�ی اين دراويش زندانی از حق دخالت در .زندان منتقل شدند 

ع�وه براين . و دjيل بازداشت ايشان نيستند   پرونده محروم بوده و مراجع قضايی پاسخگوی اتھامات
 .اند  رويش از حق م�قات حضوری با خانواده خود محروم بودهد ٧در مدت سه ماه گذشته اين   ،

ای از فشارھا و  شود اين دراويش گنابادی در اواخر تابستان سال جاری با آغاز دور تازه يادآوری می
ھای انفرادی بند  بازداشت دراويش گنابادی بدون ارائه حکم قانونی و قضايی بازداشت شده و به سلول

فشار بر اين دراويش زندانی و شرايط نامطلوب نگھداری ايشان . اوين منتقل شدند امنيتی زندان  ٢٠٩
در اين مدت به نحوی بود که منجر به رو به وخامت نھادن وضعيت جسمی چند تن از ايشان شد که از 

 توان به شدت يافتن بيماری قلبی آقايان امير اس�می و حميد مرادی و انتقال ايشان به بھداری ميان می
  .زندان اوين اشاره کرد 
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 تھران  زداشت يک درويش گنابادی دربا

  .نصرهللا jله مدير انتشارات حقيقت و يکی از دراويش گنابادی توسط نيروھای امنيتی بازداشت شد 
به گزارش خبرنگار سايت مجذوبان نور ؛ نصرهللا jله مدير انتشارات حقيقت و يکی از دراويش 

تی بدون ارائه حکم قانونی و قضايی بازداشت و آذر ماه توسط نيروھای امني ٢٩گنابادی ظھر سه شنبه 
  .به مکان نامعلومی منتقل شد 

نيروھای امنيتی و لباس شخصی با حمله به منزل شخصی و محل کار ايشان ع�وه بر  ،گفتنی است 
  .اند  وسايل شخصی ايشان را نيز ضبط کرده ،تفتيش و بازرسی غيرقانونی 

گنابادی از   از مدتی پيش در ادامه فشار بر دراويش  ،حقيقت اين درويش گنابادی و مدير انتشارات 
  .سوی نيروھای امنيتی به اداره اط�عات احضار تلفنی شده بود 

شود بازداشت و آزار و اذيت دراويش گنابادی از اواخر تابستان سال جاری با موجی از  يادآور می
  و شيراز آغاز شد   و شھرھای تھرانبازداشتھای گسترده و ضرب و شتم دراويش در شھرستان کوار 

ھا تن از ايشان  که در ادامه اين فشارھا و بازداشتھا يکی از دراويش گنابادی به شھادت رسيد و ده ،
  .بازداشت شدند 

  

  ھجوم به کليسای جماعت ربانی اھواز

 کريسمس ھجوم به کليسای جماعت ربانی اھواز و بازداشت کشيش و خادمان آن در آستانه
  

 
اموران لباس شخصی ھمه حاضران در محل جلسه ھفتگی کليسا حتی کودکان خردسال شرکت کننده م

روز جمعه دوم دی ماه     .شبان کليساو ھمسرش در بازداشت ھستند. در کانون شادی را دستگير کردند
اھواز  ، وقتی که جلسه سرويس ھفتگی کليسای جماعت ربانی  صبح  ١١دسامبر ، ساعت  ٢٣ برابر 

  .ر جريان بود ، ماموران اداره اط�عات آن شھر با چند دستگاه اتومبيل به آن کليسا ھجوم بردندد
اين ماموران که با لباس شخصی بودند ھمه حاضران در جلسه حتی بچه ھای کوچک که در ک�س 

فراد آنھا ابتدا تلفنھای موبايل ھمه ا. بازداشت نمودند  مخصوص کانون شادی کليسا حضور داشتند را
  .حاضر در کليسا را جمع کردند و بعد تمام اتاقھا توسط ايشان مورد بازرسی قرار گرفتند
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ماموران از اين محل چند دستگاه کامپيوتر ، کليه دستگاھھای صوتی و تصويری متعلق به کليسا و 
  . صدھا جلد کتاب مسيحی را خارج نمودند 

به مقصد  بوس از جلسه پرستشی ھفتگی  حاضران در جلسه کليسا را نيز با دو دستگاه مينی
  .بيرون بردند   نامشخصی

پس از خارج کردن ايمانداران در محل   عده ای از ماموران لباس شخصی مجھز به اسلحه و بی سيم
ساختمان کليسا واقع در خيابان سوم کيانپارس باقی ماندند و تا ساعتھا به بازرسی دقيق محل مشغول 

  .بودند
کشيش فرھاد “ ريافتی ھمه ايمانداران بازداشت شده چند ساعت بعد آزاد شدند ولیمطابق گزارشات د

به ھمراه دو تن از خادمان کليسا به  خانم شھناز و ھمسرش   شبان اين کليسا ”سبک روح
  .ھمچنان در بازداشت به سر می برند ناصر و ديويد  نامھای

و از آنھا خواسته اند که بعدا در زمانی که به  ماموران موبايلھای افراد آزاد شده را نيز پس نداده اند
  .اط�عشان رسانده خواھد شد می توانند برای پس گرفتن موبايلھای خود مراجعه کنند

خادم کليسا و علت دستگيری آنھا ھنوز خبری  ٢از محل نگھداری کشيش فرھاد و ھمسرش به ھمراه 
  .در دست نيست

از حدود يک ماه قبل فشارھا از طريق احضار و بازجوئی و تعقيب مسيحيان به خصوص در 
   .شھرستانھای کشور باj گرفته بود
نيز مانند سال گذشته بارديگر نيروھای اط�عاتی و امنيتی در آستانه  انتظار اين وجود داشت که امسال

  .کريسمس دست به اقداماتی عليه ايمانداران مسيحی بزنند
سال گذشته در ھمين ايام ھجوم ھمه جانبه ای به فعاjن مسيحی در تھران ، اھواز ، اصفھان ، مشھد و 

   .چند شھر ديگر کشور شد
دی ماه سال گذشته به اسامی نورهللا قبيتی زاده و فرشيد  ھنوز حداقل دوتن از بازداشتيھای شناخته شده 

  .ن اھواز و اوين تھران در بازداشت به سر می برندفتحی به ترتيب در زندانھای کارو
گی در شھرھای دزفول ، اھواز و سال گذشته در ماھھای دی و بھمن نيز حم�تی به کليساھای خان

انديمشک توسط ماموران اط�عات و امنيت صورت پذيرفت و تعدادی از ھموطنان مسيحی در آن 
  .حم�ت بازداشت شدند
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 ايران  تشديد مسيحيت ستيزی در ايام کريسمس در

   2011, 26دسامبر 

 
، پروژه مسيحت ستيزی از سوی ) كريسمس(سی مسيح به نظر می رسد با فرا رسيدن ايام تولد عي

 . مقامات امنيتی جمھوری اس�می با افزايش فشار بر مسيحيان داخل کشور کليد خورده است
اين تھديدھا تداعی کننده وقايع تلخ کريسمس سال گذشته  –» محبت نيوز« آژانس خبری مسيحيان ايران 

، ھمزمان با اين ايام درحاليکه مسيحيان در )٢٠١٠ر دسامب ٢۶(  ١٣٨٩ياد آور پنجم دی ماه . است
كليساھای سرتاسر جھان بمناسبت سالروز تولد عيسی مسيح در حال دعا و شكر گزاری بودند، 

در اقدامی سازمان يافته با يورش به برخی  ماموران امنيتی دستگاه اط�عاتی جمھوری اس�می
و بازداشت صدھا تن و منازل ايمانداران مسيحی در سراسر كشور اقدام به دستگيری  كليساھای خانگی

از نوكيشان مسيحی نمودند که با گذشت يکسال از اين واقعه ھنوز برخی از آنان ب�تكليف و ھمچنان در 
 .زندان ھای حكومت مذھبی جمھوری اس�می بسر می برند

و سال نو , امسال نيز در حالی كه مسيحيان و كليساھای ايران خود را برای تدارك جشن ھای كريسمس 
آماده می كنند گويا جمھوری اس�می قصد تکرار رفتار خشن و غير انسانی سال گذشته خود را  مي�دی

گزارش ھای رسيده به . دارد تا موجی از بيم و وحشت را در بين مسيحيان داخل ايران ايجاد نمايد
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ت از شھرھای مختلف ايران حکايت از آن دارد که مقامات امنيتی پروژه ھای مسيحي   »محبت نيوز«
ستيزی و به ويژه نظارت بيشتر بر كليساھا را جھت سركوب و ايجاد رعب و وحشت در بين مسيحيان 

 .را گسترش داده اند
اعضا و ايمانداران كليسای  (دسامبر 23(١٣٩٠بر اساس خبر منتشره در روز جمعه دوم دی ماه 

كه بمناسبت ايام كريسمس در داخل كليسا به دعا و شكرگزاری برای اين  جماعت ربانی شھر اھواز
روز فرخنده مشغول بودند، مامورا ن امنيتی جمھوری اس�می در اقدامی ھماھنگ با يورش به 

، و ھمسر ايشان و كليه اعضای آن را بازداشت و »فرھاد سبکروح«ختمان اين کليسا کشيش کليسا سا
 .به نقطه نامعلومی انتقال دادند

نيز رحم نكردند و با يورش خود در حاليكه چھره ھای » كودكان كليسا«اين بار حتی ماموران امنيتی به 
اين كودكان كه . كانون شادی اين نونھاjن شدند خود را پوشانده بودند ھمانند بختك وارد ك�س ھای 

برخی از آنان از شدت ترس به گريه افتاده بودند ماموران امنيتی با صدای بلند به روی آنان فرياد می 
جا . كشيدند و كودكان را بھمراه اعضا بزرگسال كليسا ضمن بازداشت به مكانی نامعلوم انتقال دادند 

و ايجاد رعب و وحشت در اذھان اين كودكان كه ھمانند مجرمين با آنان  دارد پرسيد كه آيا بازداشت
برخورد شده است آيا از راھھای مقابله نظام با جريان گسترش مسيحيت است ؟ اينگونه اعمال خشن و 
غير انسانی فقط می تواند ضمن تاثير گذاشتن به لحاظ روحی و روانی بر ذھن و جسم كودكان چھره ای 

 . ز ماموران در ذھن كودكان برای ھميشه ايجاد كندسياه و شوم ا
ھمچنين بر طبق گزارش ارسالی از تھران به محبت نيوز گفته شده ، از دو ھفته پيش فروش کتاب 
مقدس و انجيل در کليسای مرکز ممنوع شده است و ھم اکنون در ايام کريسمس تمامی مراجعه کنندگان 

اين گزارش می . يا کتاب مقدس در کتاب خانه کليسا متعجب شده اندبه کتاب خانه کليسا از نبود انجيل و 
افزايد ظاھرن از سوی ماموران امنيتی حتی به کتاب فروشی ھای اطراف ميدان انق�ب ھم به طور 

 .اکيد دستور داده شده که تحت ھيچ شرايطی انجيل و کتاب مقدس را به خوانندگان عرضه نکنند
 سركوب مسيحيان ايران -

مرور بر اخبار و گزارشات نشان می دھد، رژيم جمھوری اس�می ھمه ساله با فرارسيدن ايام اما 
کريسمس ضمن كنترل و نظارت بر كليساھا و اعضا و ايمانداران مسيحی فشار و تھديدھای خود را به 

ه سال گذشته ميزان دستگيری نوکيشان مسيحی در ايران آنچنان افزايش يافت ک. شدت افزايش می دھد
و آسوشيتدپرس نيز به آن پرداختند  وال استريت جرنال حتی روزنامه ھای معتبر از جمله

نوشته برايان مورفی « سرکوب مسيحيان در ايران«واشنگتن پست در مقاله ای تحت عنوان  ھمچنين
مسيحی خبر داد که ھدف آزار و  ٧٠تگيری ضمن اع�م خبر سرکوب شديد مسيحيان در ايران از دس

 .ارعاب سرويس ھای اط�عاتی و امنيتی رژيم ايران قرار گرفته اند
طی اين سرکوب گسترده بسياری از نوكيشان مسيحی مورد بدرفتاری قرار گرفتند و سپس برای انجام 

. ه ھا در بند بودنداکثر دستگير شدگان برای ھفته ھا و برخی ما. بازجويی ھا بيشتر بازداشت شدند
 .بسياری از آنھا البته با وثيقه ھای بسيار سنگين آزاد شدند

، با اشاره به اينكه كليساھای خانگی اط�عات جمھوری اس�می حيدر مصلحی وزير پيش از ان نيز
تھديدی برای جوانان می باشند، از مقابله با گسترش كليساھای خانگی در داخل كشور و ھمينطور 

اين در حاليست که در ميان دستگير شدگان در آن ايام بودند . سلسله اقدامات سری جديد خبر داد
از دستگيری آنھا ھمچنان ب�تکليف در زندان ھای مخوف جمھوری  جوانانی که با گذشت ماه ھا

تنھا کمی پس از حم�ت کريسمس سال گذشته، مرتضی تمدن استاندار تھران . اس�می به سر می بردند
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و » منحرف«دستگيری تعدادی از مسيحيان را تأييد نمود و شرکت کنندگان در کليساھای خانگی را 
 .خواند» انگل«

اع�م کرد و متذکر شد که فشار و ) انجيلی(ت مخالفت خود را با مسيحيت تبشيری وی به صراح
 .دستگيری را بر آنھا افزايش خواھد داد

 مسيحيان در بند -
از ديگر نوكيشان مسيحی بازداشت شده كه امسال نخستين كريسمس خود را بدور از خانواده و 

نورهللا  »نھايی جشن خواھند گرفت از جملهفرزندانشان در داخل زندان ھای جمھوری اس�می به ت
 ٢۴(  ١٣٨٩دی ماه  ٣در می باشد وی از نوكيشان و خادم كليسای خانگی است كه « قبيتی زاده

نفره از نوكيشان مسيحی كه برای برگزاری ايام كريسمس تولد  ١٠بھمراه يك گروه ) ٢٠١٠دسامبر 
عيسی مسيح در يك كليسای خانگی در شھر دزفول گردھم آمده بودند توسط ماموران امنيتی اط�عات 

 .بازداشت شد
زندان مخوف اوين می باشد، فرشيد متولد  ٢٠٩ديگر نوکيش مسيحی زندانی در بند « فرشيد فتحی-  »

١٣۵٨ � ۵عات به مسيحيان ايران در و ساکن تھران که در يورش سازمان يافته از سوی ماموران اط
 .بازداشت شد١٣٨٩دی ماه 

كريم است ، نامبرده روز دوشنبه مورخ  از نوكيشان مسيحی ساكن شھرستان رباط« فريبرز آرزم-  »
توسط چھار تن از ماموران لباس شخصی در منزلش ) ٢٠١١اكتبر  ١٧( برابر با  ١٣٩٠مھرماه  ٢۵

 .بازداشت شد
سه نوکيش مسيحی ھستند که در حدود نه ماه پيش » ميترا زحمتی  شھ� رحمتی و  مريم جليلی، « -

شھ� رحمتی و ميترا «به گفته خانه حقوق بشر ايران، . شدند زندان اوين منتقل ٢٠٩بازداشت و به بند 
زندان اوين سپری کرده اند  ٢٠٩ھای انفرادی بند  که چندين ماه از زمان بازداشت را در سلول» زحمتی

 ٢٠اين گزارش می افزايد شھ� رحمتی در تاريخ . ھر کدام به دو سال و نيم زندان محکوم شدند . 
حدود    بعد از اين دو بازداشت شده  نيز» مريم جليلی«. د تبرئه و آزاد شده استدسامبر از اتھامات خو

اتھامات اين سه شھروند و نوکيش مسيحی . سه ماه پيش به بند عمومی زنان زندان اوين منتقل شده بود
 .عنوان شده است» عضويت در گروه غيرقانونی«

ه دگرانديشی و ايمان به عيسی مسيح در چنگال اين افراد تنھا بخشی از انسان ھايی ھستند که به واسط
  .حكومت مذھبی جمھوری اس�می گرفتار شده اند
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 برلين دسامبر در شھر 10گزارش تجمع اعتراضی به مناسبت 

   2011, 26دسامبر 

  
 دسامبر روز جھانی حقوق بشر در شھر برلين 10گزارش تجمع اعتراضی به مناسبت 

دروازه براندنبورگ به مناسبت روز  ، درمرکز شھر برلين و در محل2011دسامبر10 شنبه، در تاريخ 
جھانی حقوق بشر برای اعتراض عليه نقض سيستماتيک حقوق بشر در جمھوری اس�می ايران 

  .برگزار شد 18تا  15آکسيونی اعتراضی از جانب فعالين سياسی ايرانی از ساعت 
  :در فراخوان اين تجمع آمده بود

  !ھای آزاديخواه  انانس
رژيم جمھوری اس�می ايران از ابتدای به قدرت رسيدنش با دستگيری، شکنجه، کشتار،اعدام،   کارنامه

ھای مذھبی و  ھای تحت ستم و اقليت سنگسار، ترور، قطع اعضای بدن، مجازات ش�ق و سرکوب خلق
. رقم خورده است… مان و کارگران، زنان، دانشجويان ، معل: ھای مردمی مانند جنسيتی و جنبش

در اين نظام در … قانون اساسی، مدنی و. روزی نيست که شاھد نقض حقوق بشر درايران نباشيم
فقط در سال گذشته اين کارنامه ننگين شامل افزايش اعدام  .تناقض بنيادی با بيانيه جھانی حقوق بشرند

اسی کرد، اعدام جوانان ، ھمجنسگرايان، به ويژه زندانيان سي –به طور عمومی، اعدام زندانيان سياسی 
اعدام شھروندان افغانی، سانسور ، اختناق و ش�ق زدن ، دستگيری ، زندان مخالفين ، منتقدين و 

  .بوده است.. و افزايش فشار بر بھائيان، زنان و -از جمله در آذربايجان -معترضين
  !آزاديخواھان

  :مآي در برلن گرد ھم می  حقوق بشر در روز جھانی
  عقيدتی –زندانيان سياسی   آزادی ھمه   برای         -
  و سنگسار مجازات اعدام، شکنجه لغو         -
  جدائی دين از دولت         -
  ھای بی قيد و شرط سياسی، آزادی قلم ، بيان ،تشکل و اجتماعات برای تحقق آزادی         -
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    برای لغو حجاب اجباری و برابری زنان         -
  مردم ايران  برای دفاع از جنبش اعتراضی و آزاديخواھانه         -
  ..برای رفع ستم ، سرکوب و ھر گونه تبعيض جنسيتی ، ملی و          -
  ؛سال گذشته دو و علنی آمرين و عاملين کشتارھای سی و  عادjنه   محاکمه         -

  
  آزادانديشان،

شتر به مشک�ت سياست ھای اتمی رژيم دوخته شده و در ماه ھای اخير متاسفانه نگاه جامعه جھانی بي 
ما . نقض سيستماتيک و روزانه حقوق بشر در جمھوری اس�می ايران معموj به حاشيه رانده می شود

بر اين باوريم نه حمله نظامی به جمھوری اس�می ايران که ت�ش مردم ايران برای استقرار يک رژيم 
می تواند ھم برای مردم ايران و ھم برای  الت اجتماعی به جای آنبشر و عد دمکراتيک مبتنی بر حقوق

    .منطقه صلح و آرامش بيشتری ھمراه داشته باشد
ھمزمان با بسياری از نيروھای مدافع حقوق بشر شھرھای اروپا و امريکای شمالی به نقض 

  .يمسيستماتيک حقوق بشر در ايران اعتراض کنيم و به جمھوری اس�می ايران نه بگوئ

  
که شاھد حضور جمع بسياری از ساکنين ايرانی شھر برلين و ھمچنين  اين گردھمايی ھمچنين در پايان

ايرانيھايی از شھرھای فرانکفورت و ھانوفر آلمان و ايرانيھای مقيم کشور ھلند و فرانسه که به قصد 
انگليسی ، آلمانی ،  شرکت در اين گردھمايی به برلين سفرکرده بودند و اط�عيه ھايی به زبانھای

  .فرانسه و فارسی در بين بازديد کننده ھا نيز توزيع کردند، به شرح ذيل ميباشد
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که جسم زنان و مردان در زندانھا ، در سلولھای انفرادی و در زير  زمانی را در سرزمين مان شاھديم 

ادگاھھای رژيم جسم زنان بيد و تجاوز شکنجه گران رژيم ولی فقيه قرار دارد ، زمانيست که در شکنجه
يا جوخه ھای اعدام سپرده می شود ، مردم را   و مردانی که آزادی را فرياد می زنند به محبس و

آزاديخواھی  خيابانھا به جرم شھر ھا و روستاھا قربانی فتنه گری و تفرقه سازی خود ساختند و در  در
زمانيست که بی عدالتی ،  سلخ کشاندند ،مردم را به گلوله بستند و مادران را به جرم دادخواھی به م

فرمايشی حکومت اس�می به تصويب می  نابرابريھا و تبعيض ھای جنسی با پرچم اس�م و در مجلس
ھمه جای سرزمينمان را بوی خيانت گرفته است و حاکميت از ھر ابزار و ھر راھی برای نقض . رسد

نی و آزادی خواھانی ھمچون محمد صديق کبودوند حقوق ملتھای دربند ايران استفاده می کند فعالين مد
صدای حق طلبی ملت کرد را به گوش جھانيان می رساندند را به زندان و شکنجه گاه ميبرد ند و   که

از فعالين مدنی  در حالی روز جھانی حقوق بشر را گرامی می داريم که بسياری  2011اينک در سال 
در زندانھای رژيم به سر ميبرند و درشرايط قرون وسطايی  مدتھاست به جرم دادخواھی و عدالت طلبی

امکاناتی ھمچون حق  .اوليه انسانی محروم ھستند به اسارت گرفته شده اند و از حداقل امکانات
برخورداری از درمان جراحات و صدمات ناشی از شکنجه و محروميتھای داخل زندانھا ، محروم 

حتی قطع تماسھای تلفنی و محروم  فرزندان خود   وش کشيدنکردن مادران و پدران زندانی از به آغ
و مجبور شدن   کيفيت و کميت پايين غذای زندان  کردن خانواده از شنيدن صدای عزيزان خود،

با قيمت ھای چند برابراز فروشگاھھای زندان، ازدحام بيش از حد  زندانيان به خريد مواد غذايی
  . .…رمايشی و غيرو قطع عمدی و مستمر وسايل گ زندانيان ،

  
کانون پناھندگان سياسی ايرانی در برلين و کميته دفاع از  در پايان اين تجمع که با ھمکاری و فراخوان

ھمکار کميته اقوام و ملل کانون دفاع از حقوق بشردر ايران . برلين برگزار شد - زندانيان سياسی ايران
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با پخش اط�عيه ھايی در بين کليه بازديد    آقای علی افرازه، ساکن برلين با حضور در اين جمع
کنندگان اعتراض اين کانون را در موج جديد اعدامھا و وجود خطر اعدام بسياری از فعاjن سياسی و 

  .مدنی ايرانی را به اط�ع عموم رسانيد

  

  
  
  
  
  

حقوق شھروندان بھائی در شھر سمنان نقش  انقضامعرفی ن

 اند داشته

   2011, 26دسامبر 

 
شاھد شدت يافتن  1387بھاييان ساکن شھر سمنان از سال  –کميته گزارشگران حقوق بشر   

اين برخوردھا شامل بازداشت، . برخوردھای قھرآميز دستگاه ھای امنيتی و قضايی کشور بوده اند
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محل کسب تعدادی از شھروندان بھايی . تن از آنان بوده است 30احضار و صدور احکام برای بيش از 
  .ين شھر پلمب شده و برای بسياری از آنان محدوديت ھای اقتصادی زيادی به وجود آمده استدر ا

در اين گزارش افرادی معرفی شده اند که براساس اط�عات به دست آمده در برخورد و سرکوب ھای 
  .سازماندھی شده بر عليه بھائيان در شھر سمنان نقش داشته اند

نفر از بھائيان  20، وی دستور تفتيش منازل 1387منان در سال دادستان کل س  قاسم دولتخواھی -1
  .را صادر کرده است 18/12/87و پويا تبيانيان در  25/9/87سمنان در 

قاضی دادگاه انق�ب سمنان، محمد زنگويی بيش از شش نفر از بھائيان شھر سمنان  محمد زنگويی -2
گفته شاھدين وی در جلسات دادگاه نظرات اداره به . را به فراخوانده و حکم آنان را صادر کرده است

 �اط�عات را از زبان خود بازگو می کرده و ضديت و دشمنی اين قاضی با شھروندان بھائی کام
از شھروندان بھائی که توسط ايشان محکوم شده اند می توان به صھبا رضوانی، پويا . مشھود بوده است

  .فشين ايقانی، سوسن تبيانيان و منيژه منزويان اشاره کردتبيانيان، علی احسانی، سيامک ايقانی، ا
در دادگاه خانواده سمنان مشغول  رضوانی نژاد  معاون دادستان کل در امور دادگاه انق�ب، که با نام -3

وی تقريبا با حضور خود در تمامی دادگاه ھای بھائيان در شھر سمنان به عنوان نماينده . به کار است
فته و کيفر خواست را خوانده و برای متھمان بھايی در خواست اشد مجازات را کرده دادستان حضور يا

  .است
رئيس دادگاه انق�ب سمنان، وی قضاوت دادگاه بسياری از بھائيان در سمنان را  قاسم عين الکمالی -4

سال  1( شعله طائف: به عھده داشته و در پرونده قضاوتی او می توان به دادگاه افراد فوق اشاره کرد
 6(، گودرز بيدقی، عادل فنائيان)سال حبس تعزيری 4(، بھفر خانجانی )سال تبعيد 2حبس تعزيری و 

  )بازداشت بار دوم(، روفيا بيدقی، ژينوس نورانی، نادر کسائی و پويا تبيانيان)سال حبس
و سال است در سرکوب  2که بيش از  1388، دادستان کل سمنان از سال فرھاد شھرياری فر -5

بازداشت بھائيان سمنان و مناطق اطراف اين شھر نقش مستقيم داشته و دستورات از جانب وی صادر 
و دستور بازداشت موقت افرادی مانند  1389نفر در اسفند  6دستور بازداشت بيش از . می شده است

يان از سمت وی زھره نيکائين، الھام متعارفی، ژينوس نورانی، ترانه احسانی، نادر کسائی و پويا تبيان
و تفتيش  23/12/89تن از بھائيان در تاريخ  13ھمچنين صدور دستور تفتيش منازل . بوده است

. منازلشان در سمنان، سنگسر و شھميرزاد و دستور بازداشت موقت از سمت وی صورت گرفته است
ی، گودرز بيدقی، بازجويی بسياری از بھائيان سمنان از جمله شعله طائف، بھفر خانجانی، افشين ايقان

عادل فنائيان و تعداد ديگری از بھائيان توسط فرھاد شھرياری انجام شده، حکم ھای صادره از سوی 
  .فرھاد شھرياری ھمواره قابل توجه بوده است

سال گذشته در سمت ھای  30دادگاه تجديد نظر که در طی  4، قاضی شعبه محمد حسين س3می -6
و رياست دادگاه انق�ب فشار زيادی بر شھروندان بھايی ساکن  پيشين خود ھمچون قاضی، بازپرس

آقای س�می حاضر به م�قات با خانواده ھای زندانيان بھائی نبوده و ھمواره از اين . سمنان آورده است
  .کار امتناع کرده است و حداقل حقوق زندانيان و خانواده آنان را رعايت نکرده است

سال حبس تعزيری و سيامک ايقانی و علی  4ين ايقانی ھر کدام با ھم اکنون بھفر خانجانی و افش
  .سال حبس تعزيری در زندان در زندان سمنان ھستند 2و  3احسانی ھر کدام با 
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 شد يوسف اس3م دوست از اقلييت ھای مذھبی ترک سنی اعدام

   2011, 26دسامبر 

  
) کوره سنی(يوسف اس�م دوست از اقلييت مذھبی ترک سنی  پيشين خبرگزاری ھرانا بر اساس گزارش

 .از جمله ھفت اعدامی زندان اروميه بوده است
بنا به اط�ع گزارشگران ھرانا، چند ماه قبل در روز دھم اکتبر، سه نفر ديگر از ترک ھای سنی 

سو به نامھای جمال شيخ زاده فرزند، فرھاد اس�م دوست ومحمد جنگلی در زندان  روستای ايستی
  .اورميه اعدام شده بودند

و احمد جمشيد جم   حداقل دو تن ديگر از اقليت سنی ھای آذربايجان، به نامھای هللا وئردی احمدپورآذر
  .قولونجو و بالوو اروميه در خطر اعدام ھستند  از قصبات

دسامبر امسال منتشر شد، ضمن اشاره به خطر اعدام يوسف  ١۵بين الملل که روز  در گزارش عفو
بسياری از کسانی که به اتھام به اصط�ح قاچاق مواد مخدر :اس�مدوست در مورد او چنين نوشته بود

  .می گردند» اعتراف«دستگير می شوند، تحت شکنجه و بدرفتاری مجبور به 
. پسرم بی گناه است«: نی محکوم به اعدام به عفو بين الملل گفتمحمود اس�مدوست، پدر اين زندا

بعد حکم اعدام او با . قاضی به ماه گفته بود که يوسف به شش يا ھفت ماه زندان محکوم خواھد شد
  ».روز تحت بدترين شکنجه ھا بازجويی شده بود ۵٠پسرم . خواست اداره اط�عات صادر شد
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 ماه شھ3 رحمتی شھروند مسيحی بعد از ھشتآزادی 

   2011, 27دسامبر 

خانه حقوق بشر ايران شھ� رحمتی شھروند مسيحی بعد از ھشت ماه با تبرئه در دادگاه تجديد نظر از 
 .زندان اوين آزاد شد

حی که از بھار سال جاری بازداشت و در بند عمومی زنان زندان اوين به شھروند مسي شھ� رحمتی
  .برد، با تبرئه در دادگاه تجديد نظر از زندان آزاد شد سر می

تر در دادگاه بدوی به اتھام عضويت در گروه  شھ� رحمتی پيش» خانه حقوق بشر ايران«به گزارش 
که اين حکم در دادگاه تجديد نظر بررسی و وی از  غير قانونی به دو سال و نيم زندان محکوم شده بود

  .اتھام وارده تبرئه شد
  .زندان اوين به سر برده بود ٢٠٩وی نزديک به سه ماه را در بند 

ميترا زحمتی   .برند ای وی کماکان در زندان اوين به سر می ه دو ھم پروند ميترا زحمتی و مريم جليلی
  .برد به دو سال و نيم زندان محکوم شده و مريم جليلی ھمچنان در بازداشت به سر می
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 نور  تفھيم اتھام وک3 و مديران سايت مجذوبان

   2011, 30دسامبر 

  
جلسه رسيدگی به وضعيت حقوقی و تفھيم اتھام وک�ی دراويش گنابادی و مديران سايت مجذوبان نور 

اميد  ،به گزارش خبرنگار سايت مجذوبان نور ؛ آقايان امير اس�می  .در دادسرای اوين برگزار شد 
نتصاری وک� و افشين کرم پور و رضا ا ،حميد مرادی  ،فرشيد يداللھی    ،مصطفی دانشجو  ،بھروزی 

  .مديران سايت مجذوبان نور تفھيم اتھام شدند
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 ،تشويش اذھان عمومی  ،توھين به رھبری  : اتھامات وارده بر اين دراويش گنابادی از اين قرار است
jزم به ذکر است  ،و عضويت در گروھک انحرافی ،نشر اکاذيب  ،اجتماع و تبانی عليه امنيت ملی 

متھم به تخريب  ،اساس  سايت مجذوبان نور ع�وه بر اين اتھامات واھی و بی حميد مرادی از مديران ،
  .است  اموال عمومی نيز شده 

شود که چھار ماه از بازداشت و حبس وک� و مديران سايت مجذوبان نور در زندان اوين  يادآور می
توان به  که از ميان می ،اند  در اين مدت ايشان شرايطی بسيار پر فشار و سخت را گذرانيده و  گذرد می

بيش از دوماه نگھداری در سلول انفرادی تحت بازجويی و فشار بر اين زندانيان اشاره کرد که منجر به 
  .وضعيت جسمی اين دراويش زندانی از جمله حميد مرادی و امير اس�می شد   وخامت

  .شدند منتقل ٣۵٠ بند  به اوين  زندان ٢٠٩ بند از ماه آذر ٢٩  تاريخ  در زندانی  دراويش اين
  
  
  
  
  
  
  
  

 حقيقت بی خبری مطلق از نصرهللا Gله مدير انتشارات

   2011, 30دسامبر 

 
پس از گذشت يک ھفته از بازداشت نصرهللا jله توسط نيروھای امنيتی و لباس شخصی تا کنون ھيچ 

  .خبری از وضعيت وی بدست نيامده است 
 jله مدير انتشارات حقيقت و از دراويش گنابادی به گزارش خبرنگار سايت مجذوبان نور ؛ نصرهللا

آذر توسط نيروھای امنيتی و لباس شخصی بدون ارائه حکم قانونی و  ٢٩ظھر روز سه شنبه   که
ھای وک�ی دراويش گنابادی و خانواده وی تا کنون ھيچ  قضايی بازداشت شده بود با وجود پيگيری

  .ست نيامده است اط�عی از محل بازداشت و وضعيت ايشان بد
نياز به مراقبتھای پزشکی دارد که ھمين  ،شايان توجه است اين درويش گنابادی به دليل کھولت سن 

  .ھايی نسبت به س�متی جسمی ايشان شده است  مسئله سبب بروز نگرانی
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ضبط  نيروھای امنيتی با تفتيش و بازرسی غيرقانونی منزل و دفتر انتشارات اقدام به ،شود  يادآور می
  .اند  وسايل شخصی و اق�م فرھنگی و علمی انتشارات حقيقت کرده

فشار بر دراويش گنابادی و آزار اذيت ايشان که از اواخر تابستان سال جاری شدت  ،jزم به ذکر است 
به شکلی جدی از  ،درويش شده است  ١۵يافته و منجر به شھادت يک درويش گنابادی و زندانی شدن 

  .شود  نيتی دنبال میسوی نيروھای ام
  
  
  
  
  
  

تعليق حکم يکی از مسئولين دانشگاه آن3ين بھايی در دادگاه 

  نظر تجديد

   2011, 30دسامبر 

  
دادگاه تجديدنظر  ۵۴وحيد محمودی از مسئولين دانشگاه آن�ين بھايی توسط شعبه  –خبرگزاری ھرانا 

 .ايام بازداشت تبديل شد سال با احتساب ۴سال حبس تعليقی به مدت  ۵استان تھران به 
سال حبس  ۵دادگاه انق�ب به  ٢٨به گزارش کميته گزارشگران حقوق بشر، وی که پيش تر در شعبه 

سال حبس تعليقی به مدت  ۵دادگاه تجديدنظر استان تھران به  ۵۴تعزيری محکوم شده بود، توسط شعبه 
۴ �غ حکم به اجرای احکام زندان رجايی شھر سال با احتساب ايام بازداشت تبديل گشته و با توجه به اب

   .روز تا ساعاتی ديگر آزاد خواھد شد ٢٢٠قانوناً اين زندانی عقيدتی پس از گذشت 
دانشگاه آن�ين (محمودی دوم خرداد ماه و در پی بازداشت و تفتيش مسئولين و مرتبطين موسسه علمی 

زندان اوين منتقل  ٢٠٩بازداشت و به بند پس از احضار و مراجعه به دادسرای انق�ب کرج ) بھائيان
  .شد

سبحانی، محمود بادوام،   سال حبس تعزيری و رياض ۵در ارتباط با اين دانشگاه کامران مرتضايی به 
رامين زيبايی، فرھاد صدقی و خانم نوشين خادم ھر يک به چھار سال حبس تعزيری محکوم شدند که 

  .در حال بررسی استتجديد نظر  ٣۶پرونده اين افراد در شعبه 
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تن از بازداشت شدگان كليسای جماعت  ۴نگرانی از وضعيت 

  ربانی

   2012, 2ژانويه 

 
در پی يورش گسترده ماموران امنيتی به كليسای جماعت ربانی اھواز كه منجر به بازداشت شماری از 

تن از  ۴يران نسبت به وضعيت مسيحيان و حتی كودكان نيز شده بود، نگرانی جامعه مسيحيان ا
 .بازداشت شدگان اين واقعه افزايش يافته است

، با گذشت بيش از يكھفته از يورش »محبت نيوز«به نقل از گزارشگران آژانس خبری مسيحيان ايران 
 ۴نيروھای امنيتی وزارت اط�عات به كليسای جماعت ربانی اھواز، نگرانی و بی خبری از وضعيت 

  .شدگان اين واقعه افزايش يافته است تن از بازداشت
، ھمسر ايشان »فرھاد سبكروح«بازداشت شدگان عبارتند از كشيش كليسای جماعت ربانی اھواز، 

داود «و » ناصر ضامن دزفولی«و دو تن از خادمين و از نوكيشان مسيحی بنام ھای » شھناز «
كنون اط�ع دقيقی از وضعيت س�مت و  می باشند كه از زمان بازداشت تا) ديويد(ملقب به » عليجانی 

  .محل نگھداری آنان در دست نيست 
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) ٢٠١١دسامبر  ٢٣(  ١٣٩٠صبح روز جمعه دوم دی ماه  ١١، در ساعت »محبت نيوز«به گزارش 
ماموران امنيتی در اقدامی از قبل سازماندھی شده با يورش گسترده به کليسای جماعت ربانی اھواز 

ت كننده در مراسم ھفتگی كليسا را بازداشت و با دو دستگاه اتوبوس به مكان كليه اعضا و افراد شرک
  .نامعلومی منتقل كردند

بر پايه اين گزارش نيروھای امنيتی که به ھنگام يورش به داخل کليسا صورت ھای خود را پوشانده 
دند كه اين ھای کوچک کانون شادی كه به شدت وحشت كرده بودند را نيز با خود بر بودند حتی بچه

  .موضوع آسيب جدی به روحيه اين كودكان وارد كرده است 
كليه بازداشت شدگان پس از تھديد و بازجويی و ثبت مشخصات و آدرس آنان پس از ساعاتی آزاد 

  .شدند
تن از اين افراد ھمچنان در بازداشت بسر می برند كه بر طبق آخرين خبر دريافتی،  ۴در حال حاضر 

كه ايشان بدليل داشتن بيماری واريس از نظر س�مت » شھناز«و ھمسرشان » روحفرھاد سبك«كشيش 
دی ماه در بازداشتگاه اداره اط�عات در بازداشت بودند  ٧دچار مشكل نيز می باشد تا روز چھارشنبه 

اضر كه گويا از آن تاريخ آنان را از ھم جدا و ھر كدام را به مكانی نامعلوم انتقال داده اند و در حال ح
  .نيز خبری از وضعيت و محل نگھداری آنان در دسترس نمی باشد 

سال سن و دارای شغل آزاد و  ۶٠حدود » ناصر ضامن دزفولی«دو تن ديگر از بازداشت شدگان؛ 
ساله می باشد كه نامبرده پيش از اين به بعنوان مھندس  ٣٠) ملقب به ديويد ( » داود عليجانی«ھمچنين 

ھشھر به كار مشغول بود كه به دليل گرويدن به مسيحيت و داشتن باورھا و ايمان پتروشيمی در بندر ما
  .مسيحی بارھا احضار و مورد تھديد قرار گرفته بود كه در نھايت اين امر موجب اخراج ايشان گرديد

در حال حاضر از وضعيت نگھداری و س�مت اين افراد نيز اط�عی دقيقی در دست نيست و گفته شده 
ست ھمچنان يا در بازداشتگاه اداره اط�عات شھر اھواز و يا زندان كارون اھواز نگھداری می ممكن ا

  .برای مشخص شدن وضعيت آنان نيز نتيجه ايی در بر نداشت  تا كنون پيگيری خانوادھای آنان. شوند
نواده بی اط�عی و بی خبری از وضعيت اين افراد باعث موجی از نگرانی را در ميان مسيحيان و خا

بطوری كه خبرھا ی رسيده حكايت . ھای آنان و بخصوص رھبران كليساھای ايران ايجاد گرده است 
از آن دارد كه وزارت اط�عات حتی از رھبران كليساھای جماعت ربانی در داخل ايران خواسته است 

  .تا در اين زمينه اقدامی نكنند 
عيسی مسيح كه ھمزمان با شادی و جشن سرور اميدواريم كه در اين ايام كريسمس، زاد روز تولد 

برای خانوادھھای مسيحی در آستانه سال نو می باشد، ضمن اتخاذ تمھيداتی برای رفع سوء تفاھمات 
  .زمينه آزادی ھر چه سريعتر اين افراد فراھم شود

  كنترل شديد كليساھا از سوی دستگاھھای امنيتی - 
و در ايران يك   مسيح كه مصادف است با روز يكشنبهدسامبر روز كريسمس و تولد عيسی  ٢۵روز 

روز غير تعطيل می باشد بر ھمين اساس مسيحيان ايران برای بزرگداشت و شكر گزاری اين روز 
را كه يك روز تعطيل عمومی در كشورھای ) دسامبر ٢٣( دی ماه برابر با  ٢فرخنده روز جمعه 

نی گردھم آمده و به دعا و جشن و شكرگزاری می مسيحيان در كليساھای ساختما  اس�می می باشد،
  .پردازند

، ماموران اداره اط�عات شھر اھواز كه گويا از قبل پيش »محبت نيوز«بر طبق گزارشات دريافتی به 
بينی اين موضوع را ميكردند كه ممكن است جمعيت زيادی در اين ايام وارد كليسا شوند از روزھای 
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تا اينكه در روز جمعه ھمزمان با . ا را بدقت كنترل و زير نظر داشتندقبل كليه رفت و آمدھای كليس
  .برگزاری مراسم كريسمس به كليسا يورش برده و كليه حاضران را بازداشت نمودند

گفته شده يكی از دjيل ورود ماموران امنيتی و برھم زدن مراسم جشن كليسايی آن روز و ھمچنين 
  . ت و دستورات وزارت اط�عات به مسئوjن كليسا بوده است بازداشت افراد عدم توجه به تذكرا

زارت اط�عات جمھوری اس�می با كنترل شديد كليساھای ساختمانی مبنی بر نظارت بر افراد و و
اعضا آن و ھمچنين احضار شبانان و رھبران كليسايی بطور ماھانه دستورالعمل ھايی را به آنان ارائه 

  .ملزم به اجرای آنان ھستندمی كنند كه رھبران كليسا 
قانون اساسی جمھوری اس�می به صراحت بيان می كند كه ايرانيان زرتشتی،  ١٣با اين حال اصل 

شوند که در حدود قانون در انجام مراسم دينی خود  کليمی و مسيحی تنھا اقليت ھای دينی شناخته می
اگر چه عمل مقامات امنيتی . کنند عمل میآزادند و در احوال شخصيه و تعليمات دينی بر طبق آيين خود 

و قضايی جمھوری اس�می برخ�ف قوانين و دخالت در امور كليسايی محسوب می شود اما جمھوری 
  .اس�می گويا بر طبق عادت حكمرانی خود ھيچ واھمه ايی از اين موضوع ندارند

ی جماعت ربانی اھواز و در دی ماه سالجاری به كليسا ٢واقعه يورش ماموران اط�عات و امنيت در 
پی آن دستگيری افراد، گويا بدليل حضور بيشمار و استقبال ميھمانان و نوايمانان از برنامه ھای آن 
روز بمناسبت كريسمس بوده است كه ظاھرن مسئوjن كليسا به توصيه ھای وزارت اط�عات در اين 

  .داشتندخصوص توجه ايی نكرده بودند و جمعيت زيادی در كليسا حضور 
jزم به ذكر است كه كليساھای ساختمانی ايران به شدت تحت كنترل ماموران اط�عات می باشد و اين 

شخصی بخواھد وارد كليسا شود، مسئوjن و يا   اگر  كنترل به حدی است كه در برخی از شھرستانھا
می كنند و يا اينكه  انتظامات كليسا از ورود آنان به دليل فشارھای دستگاھھای اط�عاتی جلوگيری

شخص بايد بر طبق مقرارت حكومتی بايد به دفاتر وزارت ارشاد اس�می مراجعه و از آنجا كارت 
  !ورود به كليسا در قبال ارائه ھويت و مشخصات خود كنند 

گفتنی است آزار و اذيت و اعمال تبعيض عليه اقليت ھای مذھبی در سه دھه گذشته ھمواره يكی از 
 نقض موارد عمده 

  .حقوق بشر توسط حاكميت بوده است
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يورش ماموران امنيتی و دلجويی از كودكان كانون شادی 

 اھواز  كليسای

   2012, 2ژانويه 

  
در پی يورش گسترده به كليسای جماعت ربانی اھواز توسط نيروھای امنيتی كه منجر به بازداشت حتی 

عمل موجب صدمات روحی شديدی به آنان شده كه مسيحيان و كليساھا  كودكان نيز شده است اين
ھای تبريك و شادمانی خود می توانند از اين عزيزان دلجويی    ايرانی و غير ايرانی با ارسال كارت

 .نمايند
، در پی يورش گسترده توسط نيروھای امنيتی »محبت نيوز«به گزارش آژانس خبری مسيحيان ايران  

اھواز كه در آستانه مي�د مسيح صورت گرفت بر ھمين اساس کميته ماده   اعت ربانیبه کليسای جم
و شورای کليساھای ھمگام، از کليه کليساھای ايرانی و غير ايرانی دعوت می كند تا با امضا و  ١٨

ھای روحی و  فرستادن کارتھای تبريک کريسمس، برای کودکانی که در پی اين تھاجم دچار آسيب
  .اند، ايامی پر از ُصلح و س�متی آرزو کرده و ھمبستگی خود را با اين کودکانی نشان دھند روانی شده
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نيروھای امنيتی که به ھنگام يورش به داخل کليسا صورت ھای خود را  تشره،در پی گزارش من
ھای کوچک کانون شادی كه به شدت وحشت كرده بودند را نيز با خود بردند كه  پوشانده بودند حتی بچه

  .اين موضوع آسيب جدی به روحيه اين كودكان وارد كرده است 
دولت ھا « : ازادي انديشه و مذھب آمده است  وصپيمان نامه جھانی كودك در خص 14برطبق ماده 

  »بايد آزادي انديشه و مذھب كودك و حق ھدايت كودك توسط والدين خود را محترم بشمارند
پيمان نامه جھانی حقوق کودک را پذيرفته و متعھد به اجرای  1373جمھوری اس�می ايران در سال 

ل از پذيرش پيمان نامه می گذرد ، جا دارد سا 17اکنون که حدود . مفاد آن در کشور شده است 
مسئوjن قضايی و امنيتی و متوليان امور به اين پرسش اساسی پاسخ دھند که به راستی آيا يك كودك كه 
بھمراه والدينش در يك مكان دينی و مذھبی حضور أاشته بايد با اين نونھاjن ھمانند مجرمين برخورد 

  ه مركز امنيتی و يا زندانھا كه جايگاه متھمان و مجرمين است كشاند ؟كرد و پای آنان را از ھم اكنون ب
و شورای کليساھای ھمگام، از کليه کليساھای ايرانی و غير ايرانی  ١٨بر ھمين اساس کميته ماده 

دعوت می كند تا با امضا و فرستادن کارتھای تبريک کريسمس، برای کودکانی که در پی اين تھاجم 
کودکان . اند، ايامی پر از ُصلح و س�متًی را برای آنان آرزو کنند حی و روانی شدهھای رو دچار آسيب

شوند تا با شرکت در اين کمپين، حمايت و ھمبستگی خود  کانون شادی در روز يکشنبه کليسا تشويق می
  .را با کودکانی که امکان جشن مي�د منجيمان از آنھا سلب شده شرکت نمايند

نند به نشانی که در پائين اين گزارش آمده ارسال شده و در ھمکاری با سازمان توا ھا می اين کارت
  .بندی شده به مقصد فرستاده شوند جھانی ھمبستگی مسيحيان، به صورت دسته

تواند از خاطره تلخ  بعد از ايام کريسمس و سال نو می» دو ھفته«اميد است که دريافت اين ھدايا حتی 
  .ذشته بکاھداين کودکان در روز جمعه گ
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آزادی يك تن از بازداشت شدگان جشن كريسمس 

 اھواز دركليسای

 2012, 2ژانويه 

  
  

در كليسای جماعت ربانی اھواز  ٢٠١١در پی يورش گسترده ماموران امنيتی در روز جشن كريسمس 
است ، ھمسر كشيش فرھاد   كليسا شدهتن ديگر از خادمين آن  ٣كه منجر به بازداشت كشيش كليسا و 

 .سبكروح با سپردن وثيقه و بطور موقت آزاد شد
ھمسر » شھناز جيزان» ، خانم » محبت نيوز« به نقل از گزارشگران آژانس خبری مسيحيان ايران 

 ١٣٩٠دی ماه  ١١كشيش فرھاد سبكروح و از خادمين كليسای جماعت ربانی، روز يكشنبه مورخ 
روز بازداشت با سپردن وثيقه بطور موقت  ١٠پس از  ٢٠١٢روز از سال نو مي�دی  برابر با اولين

  .آزاد شد 
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تن ديگر از خادمين كليسا جھت بازجويی به بازداشتگاه اداره  ٢وی پس از بازداشت بھمراه ھمسر و 
ار ايشان ھمچنين بدليل داشتن بيماری واريس از اين موضوع دچ. اط�عات شھر اھواز منتقل شدند 

  .ناراحتی بودند 
آزادی موقت ھمسر كشيش فرھاد سبكروح در حالی صورت می گيرد كه آژانس خبری مسيحيان ايران 

در خصوص ابراز نگرانی جامعه مسيحيان ايران نسبت به اين  طی روزھای گذشته» محبت نيوز» 
و وضعيت نامعلوم سه تن ديگر از بازداشت شدگان بطور گسترده در فضای آن�ين خبرھايی را  رويداد

  .منتشر كرده بود
دسامبر  ٢٣(  ١٣٩٠ در پی يورش گسترده ماموران امنيتی در دوم دی ماه» شھناز جيزان«خانم 

به كليسای جماعت ربانی اھواز كه منجر به بازداشت كليه اعضا و شركت كنندگان و حتی ) ٢٠١١
  .كودكان نيز شده بود بازداشت شد 

كشيش فرھاد «و محل نگھداری   گزارش دادند كه ھنوز از وضعيت» محبت نيوز« منابع آگاه به 
ملقب » داود عليجانی «و » ناصر ضامن دزفولی«امھای و دو تن ديگر از خادمين كليسا بن«سبكروح 

  .تاكنون اط�ع دقيقی در دست نيست  )ديويد(به 
ماموران ) ٢٠١١دسامبر  ٢٣(  ١٣٩٠صبح روز جمعه دوم دی ماه  j١١زم به ذكر است در ساعت 

ليه اعضا و امنيتی در اقدامی از قبل سازماندھی شده با يورش گسترده به کليسای جماعت ربانی اھواز ك
افراد شرکت كننده در مراسم ھفتگی كليسا را بازداشت و با دو دستگاه اتوبوس به مكان نامعلومی منتقل 

  .كردند
بر پايه اين گزارش نيروھای امنيتی که به ھنگام يورش به داخل کليسا صورت ھای خود را پوشانده 

را نيز با خود بردند كه اين  ھای کوچک کانون شادی كه به شدت وحشت كرده بودند بچهبودند حتي
  .موضوع آسيب جدی به روحيه اين كودكان وارد كرده است 

عيسی » ندگان مراسم ھفتگی كليسا كه به مناسبت روز جشن كريسمس تولد كليه اعضا و شركت كن
جھت شكرگذاری و پرستش گردھم آمده بودند پس از تھديد و بازجويی و ثبت مشخصات و » مسيح

 .آدرس آنان پس از ساعاتی آزاد شدند
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 8/9 مقدس کتاب  کانُن 

 
 داِول جاش َمک: نويسنده

  آرمان ُرشدی: هترجم
   2011, 10دسامبر 

  مقدس باشند؟ ھا جزو کتاب چه مرجعی تصميم گرفت کدام کتاب
»  مسئلۀ کانُن«مقدس باشند، به  ھايی جزو کتاب اين سؤال که چگونه تصميم گرفته شد که چه کتاب

ھای به خصوص جزو  خواھد بداند چه شد که اين کتاب يک شخص موشکاف می.  موسوم است
 .ھای ديگر قدس قرار گرفتند، و نه کتابم کتاب

  معنی کانُن: ب      -١
، در cane در انگليسی(گرفته شده است » نِی«از کلمۀ يونانی برای  (Canon) « کانُن«واژه 
شد و  گيری چيزھا استفاده می در گذشته از نی برای اندازه .(kanon ، و در يونانیganeh عبری

 . را به خود گرفت» يارمع«تدريج اين واژه معنای  به
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آنچه که ما آن «يا معيار را برای اشاره به  Canon ، واژۀ ، از پدران برجستۀ کليسا در قرن سوم اُريِجن
.  کنيم به کار گرفت ناميم يعنی آنچه که توسط آن امور را سنجيده و ارزيابی می می» اصل ايمان«را 

در ارتباط با  (Bruce, BP, 95) .خود گرفترا به » مرجع«يا » فھرست«بعدھا اين واژه معنای 
ھا که رسماً  فھرستی است از کتاب«به معنای )  ھای رسمی يا قانونی يا کتاب) Canon ، مقدس کتاب

 (Earle, HWGOB, 31) «.اند مورد پذيرش قرار گرفته
ھا  دام کتاباين نکته شايان توجه است که کليسا کتب مقدس کانُنی را پديد نياورد و مشخص نساخت که ک

در واقع کليسا اين موضوع را تصديق نمود يا . شدۀ خدا باشند مقدس يا ک�م الھام توانند جزو کتاب می
اگر «به عبارت ديگر . اند ھايی از بدو نگارششان الھامی بوده بھتر است بگوييم کشف کرد که چه کتاب

، بلکه به اين دليل که ک�م  يرفته شده، نه به اين دليل است که از سوی قوم خدا پذ کتابی ک�م خداست
اين سخن بدين معناست که مرجعيت اjھی يک کتاب نه از .  خداست از سوی قوم خدا پذيرفته شده است

ای است که خدا به  کنندۀ مرجعيت اjھی قوم خدا صرفاً تصديق. آيد قوم خدا، بلکه از خود خدا می
 (Geisler/Nix, GIB, 210) «.مقدس بخشيده است کتاب

  ھای کاننی بودِن يک کتاب م�ک: ب      -٢
توانيم jاقل پنج اصل را تشخيص دھيم که بر  مقدس و نيز تاريخ کليسا، می از زمان نگارش تاريخ کتاب

گايسلِر و . اند اند، حاکم بوده ھايی که حقيقتاً از سوی خدا الھام شده فرآيند تشخيص و گردآوری کتاب
 (Geisler/Nix, GIB, 223-     231) :کنند رح ذيل معرفی مینيکس اين اصول را به ش

گفته است  اگر توسط شخصی که از سوی خدا سخن می«؟  آيا کتاب توسط نبی خدا نوشته شده است
 «.شود نوشته شده باشد، پس ک�م خدا محسوب می
حقيقی از انبيای  کردند؟ معجزات اغلب باعث تمايز انبيای آيا اعمال خدا نويسنده کتاب را تأييد می

آسا داده شده بود تا دعوت خود را از سوی خدا ثابت گرداند  به موسی قدرتی معجزه«. شد دروغين می
اول پادشاھان (ايليا توسط عملی ماورای طبيعی بر انبيای دروغين بَْعل ظفر يافت ). ٩     -١ :۴خروج (

دست او در ميان شما ظاھر  تی که بهمردی بود که خدا با معجزات و عجايب و آيا«عيسی ). ١٨باب 
معجزه عملی از سوی خداست که ک�می را که از ). ٢٢ :٢اعمال (» ساخت، بر حقانيتش گواھی داد

ای است که موعظه او را به اثبات  کند و نشانه سوی نبی خدا به قوم خدا داده شده است تأييد می
 «.نمايد در واقع معجزه پيام او را تصديق می. رساند می

تواند با خودش در تناقض باشد  خدا نمی«گويد؟  آيا پيام موجود در يک کتاب حقيقت را در مورد خدا می
با اين ). ١٨ :۶ِعبرانيان (تواند آنچه را که نادرست است اع�م نمايد  و نيز نمی) ١٨     -١٧ :١دوم قُِرنتيان (

،  به دjيلی چون دjيل فوق… م خدا باشد تواند ک� کند نمی اوصاف ھيچ کتابی که ادعاھايی نادرست می
پدران کليسا اين رويه را در پيش گرفتند که اگر در مورد کتابی از اين لحاظ شک و ترديد وجود دارد، 

اعتبار تشخيص آنھا را در مورد «اين رويه » . ھای رسمی خارج ساخت بايد آن را از زمره کتاب
 .تقويت نمود»  ھای کانُنی کتاب

زنده “پدران کليسا بر اين باور بودند که ک�م خدا «شود؟  خدا از ورای پيام يک کتاب ديده میآيا قدرت 
دوم تيموتائوس (کننده در بنای اشخاص  در نتيجه بايد قدرتی دگرگون) ١٢ :۴ِعبرانيان (است ” و مقتدر

ی را که در آن توانست ھدف اگر پيام کتابی نمی. داشته باشد) ٢٣ :١اول پطرس (و در بشارت ) ١٧ :٣
بيان شده بود محقق سازد، اگر قدرت نداشت که زندگی کسی را تغيير دھد، آنگاه آشکار بود که خدا در 

ای قدرتمند  کنندۀ خدا نشانه حضور قدرت دگرگون (Geisler, GIB, 228) «.ورای پيام آن قرار ندارد
 .داد کتاب مورد بحث مھر تأييد را بر خود دارد بود که نشان می
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نيز ما خدا را “: نويسد پولس رسول به تِسالونيکيان می«؟  يا آن کتاب توسط قوم خدا پذيرفته شده استآ
چون سخنان انسان،  ھنگام پذيرفتن ک�م خدا، که از ما شنيديد، آن را نه گوييم که شما به پيوسته شکر می

ه در مورد جای گرفتن کتابی ھر بحثی ک). ١٣ :٢اول تِسالونيکيان (…” بلکه چون ک�م خدا پذيرفتيد 
شناسند در بھترين  ای را که کتابی را نوشته می ھای کانُنی جريان داشته باشد، کسانی که نبی جزو کتاب

ھای متأخرتر  رغم بحث بنابراين علی. جايگاه برای قضاوت در مورد اعتبار نبوتی آن کتاب قرار دارند
، دليل قطعی در اين  ھای کانُنی محسوب شوند يا نه و کتابتوانند جز ھا می در مورد اينکه آيا برخی کتاب

 «.اند زيسته ھا از سوی ايماندارانی بوده که در زمان نگارش آن می مورد ھمانا پذيرش اوليه اين کتاب
(Geisler, GIB, 229) م خدا از سوی قوم خدا دريافت می�شد، مطالب آن  وقتی کتابی به مثابه ک

ھای  گرفت، و جزو کتاب شد و از سوی قوم خدا مورد استفاده قرار می ده میگشت، خوان آوری می جمع
يک نمونه آن ھنگامی . خورد مقدس به چشم می اين فرآيند اغلب در خود کتاب. شد کانُنی محسوب می

داند و تعلق آن  ھای پولس رسول را ھمسنگ با کتب مقدس عھدعتيق می است که پطرس رسول نوشته
 .(١۶ :٣دوم پطرس (کند  مقدس تصديق می را به مجموعه کتب

 (عھدجديد(ھای کاننی مسيحی  کتاب: ب      -٣
 ھای کاننی عھدجديد معيار گزينش کتاب: ج      -١

ھای کانُنی عھدجديد، برخورداری آن از الھام  عامل اساسی برای گزينش يک کتاب به عنوان کتاب
در «: نويسند گايسلِر و نيکس می. به حلقه رسوjن بود، تعلق آن  اjھی بود؛ معيار اصلی در اين زمينه

که مسيح بديشان ) ٢٠ :٢اَفَُسسيان (بنا شده است ” بر بنياد رسوjن و انبيا“واژگان عھدجديد، کليسا 
شود که  گفته می). ١٣ :١۶يوحنا (ھدايت کند ” جميع راستی“القدس ايشان را به  وعده داد تا توسط روح

  ). ۴٢ :٢اعمال (بود ” رسوjن“وسته مشغول تعليم گرفتن از کليسا در اورشليم پي
گيرد که آيا  به منزله معياری برای تشخيص اين امر مورد استفاده قرار می» رسولی«ھنگامی که واژه 
رسوjن “شود يا خير، اين امر ضرورتاً بدين معنا نيست که  ھای کانُنی محسوب می کتابی جزو کتاب

 ,Geisler/Nix, GIB) «. تھيه شده است” تحت نظارت و راھنمايی رسوjن“و يا ” اند نويسنده آن بوده
.  بی.  ، بی رسد که بھتر است با نظر لوئيس گاِسن به نظر می«: دھند گايسلِر و نيکس ادامه می (283

يک  رأی شد که مرجعيت رسولی ھا ھم ، و بسياری از پروتستان ِکلی. دی.  اِن.  ، ِجی وارفيلد، چارلز ھاج
، معيار اوليه برای گنجاندن  ، و نه نگارش آن از سوی رسوjن کتاب يا تأييد شدن آن از سوی رسوjن

 استونھاؤس (Geisler/Nix, GIB, 283) «.ھای کانُنی بوده است يک کتاب در زمرۀ کتاب
(N. B. Stonehouse) که در عھدجديد از آن سخن گفته «سازد که مرجعيت رسولی  خاطرنشان می

شود که در  ھا پيوسته اين موضوع تصديق می در نامه.  شود، ھرگز از مرجعيت خداوند مجزا نيست یم
ھرگاه رسوjن با اقتدار .  کليسا تنھا يک مرجعيت مطلق وجود دارد که ھمانا مرجعيت خوِد خداوند است

،  برای مثال. ھندد اساس اقتدار و مرجعيت خداوند انجام می گويند، اين کار را بر و مرجعيت سخن می
کند، ادعای خود را صرفاً و  ھنگامی که پولس رسول از مرجعيت خود در مقام يک رسول دفاع می

).  ھای اول و دوم َغ�طيان فصل(دھد که از خداوند يافته است  اساس رسالتی قرار می مستقيماً بر
کند که برای انجام اين کار از  گيرد، ادعا می ھنگامی که او ايجاد نظم در حيات کليسا را بر عھده می

، حتی اگر در اين مورد ک�می مستقيماً از خداوند دريافت  اقتدار و مرجعيت خداوند برخوردار است
 ,Stonehouse, ANT) «.(١٠ :٧و نيز مراجعه کنيد به اول قُِرنتيان  ٣٧ :١۴اول قُِرنتيان (نکرده باشد 

117-     118) 
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تنھا کسی که در عھدجديد با چنان اقتدار و مرجعيتی سخن «: سدنوي می (J. Murray) جان موِری
) عيسای مسيح(کند، خود خداوند  گويد که سرچشمۀ آن خودش است و خودش خودش را اثبات می می

 (Murray, AS, 18) «. است
 ھای کاننی عھدجديد کتاب: ج      -٢
 دليل گردآوری آنھا: د      -١
 بودندھا نبوتی  اين کتاب: ھ      -١
بدين معنی که . ھا نبوتی بودند نخستين دليل برای گردآوری و حفظ کتب الھامی اين بود که اين کتاب»

بودند، و چون ارزشمند  چون آنھا توسط يک رسول يا نبی خدا نوشته شده بودند، پس بايد ارزشمند می
کنيم که  زيرا مشاھده میاين استدjل در زمان رسوjن استدjلی قوی بود . شدند بودند بايد حفظ می

مراجعه کنيد به دوم (گشت  ، در ميان کليساھای مختلف دست به دست می ھای پولس گردآوری شده نامه
 (Geisler, GIB, 227) «.(١۶ :۴، کولُسيان ١۶     -١۵ :٣پطرس 

  نياز کليسای اوليه: ھ      -٢
د و تکريم گردند، و تعاليم آنھا را چگونه در ھايی بايد خوانده شون کليساھا نياز داشتند دريابند چه کتاب

شد؛ به اين  بايست حل می رو بودند که می آنھا با مسائل بسياری روبه. محيطی خصمانه به کار گيرند
 .توانند ايشان را در اين مسير ھدايت کنند ھا می بايست بدانند کدام کتاب منظور، می

 ھا پديد آمدن بدعت: ھ      -٣
ھای کانُنی را  ای از کتاب ، مجموعه آميزی داشت ، مارسيون که عقايد بدعت مي�دی ١۴٠در حدود سال 

ھای الھامی  بايست کتاب کليسا برای مبارزه با نفوذ مخرب او، می. ، شروع به تبليغ آنھا نمود گرد آورده
 .عھدجديد را گردآوری کند

  ھای جعلی دست به دست گشتن نوشته: ھ      -۴
اين . کردند که آشکارا جعلی بودند ھايی استفاده می اھای شرق در جلسات خود از کتاببسياری از کليس

 . ھای کانُنی را بيشتر ساخت امر نيز ضرورت اتخاذ تصميم در مورد کتاب
  ھای بشارتی فعاليت: ھ      -۵
ھای  مقدس به زبان مسيحيت به سرعت در حال گسترش به کشورھای ديگر بود و نياز به ترجمه کتاب»

اما . مقدس به زبان سوری و jتين کھن ترجمه شد ، کتاب در نيمه اوِل قرن دوم… شد  ديگر احساس می
، پس توجھات معطوف  مقدسی را ترجمه کنند که وجود نداشت توانستند کتاب از آنجايی که مبشران نمی

 (Geisler, GIB,278) «.باشند ھايی حقيقتاً کانُنی و مرجع می اين موضوع گشت که چه کتاب
 جفا و آزار: ھ      -۶

چه کسی حاضر . شد بايست نابود می ، کتب مقدس مسيحيان می) مي�دی ٣٠٣(طبق فرمان ديوکلِسيان 
؟ مسيحيان نياز داشتند  بود برای کتابی بميرد که ممکن بود مذھبی باشد، اما نه الزاماً مقدس و آسمانی

 .باشند می ھايی حقيقتاً مقدس الھامی بدانند چه کتاب
  ھای کاننی مشخص شدن کتاب: د      -٢
  آتاناسيوس اسکندريه: ھ      -١

ھای  ھای عھدجديد است که دقيقاً با کتاب دھندۀ نخستين فھرست از کتاب ارائه)  مي�دی ٣۶٧(آتاناسيوس 
ليساھا ای که به مناسبت يکی از اعياد به ک او اين فھرست را در نامه.  عھدجديد موجود يکسان است

آور  ھای عھدجديد موضوعی م�ل ھمچنين سخن گفتن از کتاب«: نويسد وی می. دھد نويسد، ارائه می می
، لوقا و يوحنا نگاشته  ، مرقس ھای عھدجديد تشکيل شده از چھار انجيل که به قلم متی کتاب.  نيست
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که ) اند ھای عمومی نام گرفته که نامه(ھا قرار دارند  پس از آنھا کتاب اعمال رسوjن و نامه. اند شده
. ، سه نامۀ يوحنا و پس از آنھا نامۀ يھودا ، دو نامۀ پطرس ھفت نامه ھستند که عبارتند از نامۀ يعقوب

، آنگاه دو  نامۀ اول خطاب به روميان: اند ع�وه بر اينھا چھارده نامۀ پولس نيز ھست که به اين ترتيب
، سپس نامه به  ، سپس نامه به فيليپيان ، سپس نامه به اَفَُسسيان َغ�طيان ، پس از آن نامه به نامه به قُِرنتيان

، و آنگاه دو نامه به تيموتائوس و  ، پس از اينھا دو نامه به تِسالونيکيان و سپس نامه به ِعبرانيان کولُسيان
مکاشفه يوحنای  و ع�وه بر ھمۀ اينھا،.  ، نامه به فليمون ؛ و باjخره آخر از ھمه يک نامه به تيطُس

 (Athanasius, L, 552) «.رسول قرار دارد
  جروم و آگوستين: ھ      -٢

مدت کوتاھی پس از اينکه آتاناسيوس فھرست خود را ارائه داد، ِجروم و آگوستين نيز از آن دفاع کردند 
 (Bruce, BP, 112) .ھای کانُنی عھدجديد را متشکل از بيست و ھفت کتاب معرفی نمودند و کتاب

  پوليکارپ و معاصرانش: ھ      -٣
، و ساير پدران اوليۀ کليسا با )پس از مي�د ٢٠٠حدود (، کلِِمنِت اسکندريه ) مي�دی ١١۵(پوليکارپ 

 .اند ھای عھدجديد اشاره کرده ، به کتاب» گونه که در کتب مقدس مکتوب است ھمان«بکارگيری جملۀ 
 ژوستين شھيد: ھ      -۴

به مراسم عشای ربانی ) ١٫۶٧(در نخستين کتاب دفاعيات خود )  مي�دی ١۶۵تا  ١٠٠(ژوستيِن شھيد 
ھای  شود، اشخاص در شھرھا و مکان و در روزی که يکشنبه خوانده می«: نويسد کند و می اشاره می

ھای انبيا  دھد، خاطرات رسوjن يا نوشته آيند و تا آنجا که وقت اجازه می مختلف در مکانی گرد ھم می
ھا به پايان رسيد، پيشوای جماعت اندرزھايی به  آنگاه ھنگامی که خواندن اين نوشته. خوانند می را

 «.، سرمشق بگيرند کند تا از نکات خوبی که بيان شده دھد و از آنھا دعوت می حاضران می
ھنگامی که از اناجيل نقل قول ) ١٠٧، ١٠۵، ١٠٣، ۴٩صفحات (» گفتگو با تريفو«وی در کتاب 

ھم او و ھم تريفو بايد از اين موضوع آگاه بوده . برد را به کار می  »مکتوب است«ند، اصط�ح ک می
به چه چيز اشاره دارد و اين نوع اشاره به اناجيل نشانه اين است که آنھا به » مکتوب است«باشند که 

 .شان باور داشتند الھامی بودن
  ايِرنيوس: ھ      -۵

 :نويسد می)  مي�دی ١٨٠(ميت ايِرنيوس بروس در مورد اھ.  اِف.  اِف
اھميت ايِرنيوس به سبب نزديکی وی به دوران رسوjن و ارتباطات گسترده وی با ھمۀ کليساھا »

 ١٨٠وی در آسيای صغير و زير نظر پوليکارپ که شاگرد يوحنا بود، تربيت يافت و در سال . باشد می
او در اثبات اين موضوع که چھار انجيل و . گرديد)  فرانسۀ امروزی(مي�دی اسقف شھر ليون در ُگل 

، اول و دوم  ، کولُسيان ، فيليپيان ، اَفَُسسيان ، َغ�طيان ، اول و دوم قُِرنتيان ، روميان اعمال رسوjن
ھای کانُنی  ، جزو کتاب ، اول پطرس و اول يوحنا و مکاشفه ، اول و دوم تيموتائوس و تيطُس تِسالونيکيان

، آشکار (III, ii, 8) «ھا بر ضد بدعت«از نامۀ او تحت عنوان .  بسياری نگاشته است ھستند، مطالب
مي�دی فکر اناجيل چھارگانه در جھان مسيحی به عنوان اصلی بديھی  ١٨٠شود که در حدود سال  می

د و يا چھار با)  ايم که ما بر ھر يک نامی نھاده(گونه که چھار جھت اصلی  و ھمان. پذيرفته شده بود
 (Bruce, BP, 109) «.شد اصلی وجود دارند، وجود چھار انجيل نيز بديھی انگاشته می

  ايگناتيوس: ھ      -۶
خواھم شما را ھمانند پطرس و پولس مخاطب  من نمی«: نويسد می)  مي�دی ١١۵تا  ۵٠(ايگناتيوس 

 (Trall. 3. 3) «.، زيرا آنان رسول بودند قرار دھم
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  سايیشوراھای کلي: ھ      -٧
 ٣٩٣، يعنی شورای ھيپو، در سال  ھنگامی که باjخره شورايی کليسايی«: نويسد بروس می.  اِف.  اِف

ھا اعطا نکرد که  مي�دی فھرست بيست و ھفت کتاب عھدجديد را تھيه کرد، مرجعيتی را به اين کتاب
بيانيۀ شورای ھيپو، چھار . ردتا کنون از آن برخوردار نبودند، بلکه صرفاً کانُنی بودِن آنھا را تثبيت ک

 (Bruce, BP, 113) «.سال بعد توسط سومين شورای کارتاژ از نو اع�م شد
،  ، ھرگز مرجعيت اين بيست و ھفت کتاِب پذيرفته شده توسط کليساھای کاتوليک پس از اين تاريخ

 . پروتستان و ارتدکس شرق به شکل جدی زير سؤال نرفته است
  ھای کاننی کتاببندی  طبقه: د      -٣

 :اند بندی شده ھای کانُنی عھدجديد به ترتيب ذيل طبقه کتاب
 عھدجديد)  اjصل مشکوک(ھای آپوکريفای  کتاب: ج      -٣
 ھای آپوکريفا فھرست کتاب: د      -١

 ( مي�دی ٧٩     -٧٠(نامۀ بَرنابای کاذب 
 ( مي�دی ٩۶حدود (نامه به قُِرنتيان 

� ( مي�دی ١۴٠     -١٢٠حدود (ح نامۀ کلِِمنت موعظه کھن يا به اصط
 ( مي�دی ١۴٠     -١١۵حدود (شبان ِھرماس 

 ( مي�دی ١٢٠     -١٠٠حدود ] (رسول[، تعليم دوازده  ديداکه
 ( مي�دی ١۵٠حدود (مکاشفه پطرس 

 � ( مي�دی ١٧٠(اعمال پولس و تِک
 ( احتماjً قرن چھارم(نامه به jئودکيان 

 ( مي�دی ١٠٠     -۶۵(ايت ِعبرانيان انجيل به رو
 ( مي�دی ١٠٨حدود (نامۀ پوليکارپ به فيليپيان 

 ( مي�دی ١٠٠حدود (ھفت نامۀ ايگناتيوس 
 (Geisler, GIB, 297-     316) .ھای غيرکانُنی است اين فھرست فقط بخشی از نوشته

 ھای آپوکريفا علت رد کتاب: د      -٢
ھای کانُنی شدند، چنين  ھا جزو کتاب که مانع از قرار گرفتن اين کتابگايسلِر و نيکس دjيلی را 

ھا فقط مدتی کوتاه و صرفاً در محدوده مکانی مشخصی  ھر يک از اين کتاب) ١(« :کنند بندی می جمع
شدند و  کانُنی محسوب می ھای نيمه ھا به زحمت جزو کتاب اين کتاب  )٢. (از مقبوليت برخوردار شدند

ھای کانُنی ھم حتی نامی از آنھا برده نشده  کانُنی ديگر اضافه نشده و در فھرست کتاب ھای به کتاب
يک از شوراھای  ھای کانُنی يا در ھيچ ھای معتبر مربوط به کتاب يک از فھرست در ھيچ )٣. ( است

حدوِد اين پذيرش م )۴. ( ھای الھامی عھدجديد نام برده نشده است عنوان کتاب ھا به کليسايی از اين کتاب
اند که در کتب کانُنی آمده  ھا خود را به اموری مرتبط ساخته ھا نيز به اين علت بوده که اين کتاب کتاب
، يا به شکلی خود را به )اشاره دارد ١۶ :۴، کتاب آپوکريفای jئودکيان به کولُسيان  برای مثال(است 

).  برای مثال کتاب اعمال پولس(ختند سا حلقۀ رسوjن و وقايع مرتبط و مورد تأييد آنھا مربوط می
ھا به  ، ديگر ترديد زيادی در مورد عدم تعلق اين کتاب ھنگامی که نادرستی اين ادعاھا آشکار گشت

 (Geisler, GIB, 317) «.ھای کانُنی باقی نماند کتاب
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 کوار  بازداشت يکی ديگر از دراويش گنابادی در

   2012, 3ژانويه 

  
 .ش گنابادی در کوار روز يکشنبه توسط نيروھای امنيتی بازداشت شديکی ديگر از دراوي

به تفتيش و ” رضا پيشکار“به گزارش وبسايت مجذوبان نور، نيروھای امنيتی با حمله به منزل 
  .بازرسی غيرقانونی پرداخته و او را به زندان عادل آباد شيراز منتقل کردند

ز مورد حمله نيروھای امنيت و لباس شخصی قرار بر پايه اين گزارش رضا پيشکار چندی پيش ني
  .گرفته بود اما دستگير نشده بود

طی چند ماه گذشته بازداشت دراويش گنابادی شدت گرفته و ع�وه بر درويشان، چند تن از وکي�ن 
 .مدافع آنان نيز بازداشت و زندانی شده اند

  
  
  

 مقدس کتاب  حکمت در

 
 مقدس حکمت در کتاب

 دهزا افشين لطيف
امروزه ديگر به کسی . ای است آيد کلمۀ حکمت در زمان حاضر واژۀ از دور خارج شده نظر می به
» دانش اندوزی«و » تحصيل«. کنند تشويق نمی» اندوزی حکمت«گويند و ما را برای  نمی» حکيم«

 »حکيم«اگر شخصی دارای تحصي�ت عاليه باشد، او را حتی ناگفته . واژگان رايج عصر فعلی است
بريم و اگر کسی از نعمت  مکانی است که در آن به عمق مفاھيم پی می» دانشگاه«زعم ما  به. پنداريم می



  حبتشناخت م برای

169  

 

آموزش دانشگاھی برخوردار نباشد، خود را از درک عميق مفاھيم و معانی و يا به اصط�ح قدما 
ر برای واژۀ ت تر و کاربردی تر و عمومی اما ک�م خدا معنايی بس ژرف. محروم داشته است» حکمت«

نامد  می» حکمت«توان به باjترين مدارج تحصيلی رسيد، اما از آنچه ک�م خدا  می. حکمت قائل است
ترين تحقيقات علمی را انجام داد اما از فھم و درک  توان در انزوا و تنھايی، تخصصی می. فاصله گرفت

نظر آمد و با اتکا به  فردی عالم بهتوان در پيش چشم ديگران  می). ١  :١٨امثال سليمان (صحيح دور شد 
آنچه امروزه . مدارک درخشان تحصيلی به خود باليد، اما در برابر چشمان نافذ خدا بس تھی و حقير بود

 و خاص (Analytical) ، تحليلی(Abstract) در مراکز آکادميک تحت عنوان دانش انتزاعی
(Specified) م خدا حکمت میشود، ھمگون و ھمسنگ با آنچه  نام برده می�از اين رو . نامد نيست ک

دست دھيم تا از خلط آن با مفاھيم رايج اجتناب  در ابتدا jزم است که تعريف درستی از اين واژه به
 .ورزيم

 مقدس معنای حکمت در کتاب
ھايی خاص، زندگی  ھمۀ ما بر اساس ارزش. محور است باور و ارزش انسان فطرتاً موجودی ارزش

ھمچو خورشيد که در منظومۀ ما، محور حرکت اجسام سماوی است، . دھيم سو می خود را سمت و
گيريم و برای تحقق آنھا تمام  دھندۀ راه و طريقی است که در زندگی در پيش می  ھا جھت ارزش
ما . برای عدۀ بسياری اين محوريت خواست خود و يا خواست ديگران است. کنيم مان را ھزينه می ت�ش

کنيم و يا برای ديگران و اگر کسی را بيابيم که اينگونه نيست، او را فردی فاقد  زندگی میيا برای خود 
  . کنيم ھدف و ارزش قلمداد می

ھايش نه خود و نه  کند که شخص حکيم کسی است که محور ارزش روشنی بيان می اما ک�م خدا به
نشگاھی باشد اما زندگی خود چنين شخصی ممکن است فاقد ھر نوع تحصي�ت دا. ديگران بلکه خداست

انديشد و به عمل  کوشد اھداف الھی را در ھر آنچه می کند و می را بر مبنای انجام خواست خدا بنا می
  . آورد به اجرا درآورد می

کنندۀ  واژۀ ترس ترسيم). ٧  : ١امثال سليمان (نامد  را آغاز حکمت می» ترس خدا«سبب ک�م خدا  بدين
از اين رو، . گذاريم ترسيم، حالتی خاص از حيات را به نمايش می از چيزی می وقتی. حالتی خاص است

  . حکمت امری فراتر از آگاھی صرف است و معرف حالت و وضعيت ما در برابر خداست
حکمت بس واjتر از انجام تکاليف . ھای ذھنی و انتزاعی است حکمت فراتر از بھرۀ ھوشی و توانايی

  . درسی است
توان  می. دھد ھا با محوريت خدا رخ می ا به سفری تشبيه کرد که در آن دگرگونی ارزشتوان آن ر می

در ک�م خدا با دو . تر درک کردن رازھای ھستی و حيات آن را جستجويی ناميد برای ھر چه عميق
  . توان منبع مکتوب ناميد يکی را می. شويم منبع مھم کسب حکمت آشنا می

اما ک�م خدا . برد طور قطع به سرزمين حکمت و خداترسی می دا، ما را بهمطالعۀ توأم با تعمق ک�م خ
شايد بتوان اين منبع . است» تعمق در مشاھدات و تجربيات«کند و آن  به منبع ديگری نيز اشاره می

  .حکمت اندوزی را منبع شفاھی ناميد
ه آفرينش و سفر زندگی با بايد ب. بايد جدا از مطالعه، به جھان پيرامون و زندگی نگاھی عميق داشت

ھای تحتانی  حالت ترس نظر انداخت و به راز آفرينش و حيات انديشيد چرا که ھر دوی آنھا در jيه
ھا نيست  وجه، مختص دانشجويان دانشگاه حکمت در ک�م خدا به ھيچ. اند حاوی معانی غنی و عميقی

  . طرز باور نکردنی در دسترس ھمگان است بلکه به
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امثال سليمان (خواند  را فرا می» ھمه«ھای عمومی شھر  ھا و ميدان ی انزواطلبی، در کوچهجا حکمت به
کنيم تا از خوان غنی و لذيذ او  ھمۀ ما کارت دعوتی سخاوتمندانه را از خدا دريافت می). ٢١       - ٢٠  : ١

در ک�م خدا  ]1[یخواھيم به سه بُعد و يا سه تأکيد مھم ادبيات حکمت حال می. درس حيات بياموزيم
 .اشاره کنيم

  تأکيد بر اھميت خلقت        -١
آنچه . ھای زيست محيطی است انگيزی درگير و شاھد بحران طرز غم بريم که به ما در جھانی بسر می

شود، معرف ارزشی است که خدا برای  از آن با حساسيت ياد می” زمين“در ک�م خدا تحت عنوان 
کند که ما به زمين تعلق داريم و  وضوح بيان می ک�م خدا به. شود م قائل میبري زمينی که در آن بسر می

نام دارد و ” خلقت“تری است که  به ديگر سخن خلقت انسان زير مجموعۀ دايرۀ بزرگ. نه زمين به ما
از اين رو، تمامی ). ١۵  : ٢پيدايش (عھده داشت  انسان در بدو آن، مسئوليت حفاظت از خلقت را به

. گيرد در تطابق با ھدف خدا برای خلقت است ھايی که در جھت حفظ محيط زيست صورت می فعاليت
چاپ شده که حتی نگاه اجمالی به آن ) The Green Bible(مقدس سبز  نام کتاب مقدسی به اخيراً کتاب

  . بيانگر تعداد شگرف آياتی است که در ک�م خدا به طبيعت اشاره شده است
تعلق ما به . ھا نيست، بلکه جھان طبيعی عرصۀ عمل و نجات اوست ات انسانخداوند فقط به فکر نج

طبيعت و نه حاکميت مستبدانۀ ما بر طبيعت، به معنای در پيش گرفتن نوع ديگری از زندگی است که 
از سوی ديگر تأکيد . گردد در آن انسان به ھدف اوليۀ خلقت که ھمانا پاسداری از آفرينش است باز می

. دارد گونه بر حذر می افراط) Dualism(متی بر اھميت خلقت ما را از دوگانه باوری ادبيات حک
دوگانه باوری تفکری است که در آن جھان طبيعی فاقد معنا قلمداد شده و صرفاً در پرتو فانی بودنش 

  . گردد تعريف می
ی از ھرگونه جھان طبيعی نه عين ذات خداست و نه عار. شود چنين رويکردی در ک�م خدا رد می

  . بلکه مصنوع و اثر خداست. جلوۀ اوست
مقدس به دفعات با اشاره  خداوند در کتاب. اش به سوی خالقش است بسان تابلوی زيبايی که انگشت اشاره

به  ۴٠ھای  کتاب اشعيا باب(دھد که در صدد خلق امر نويی است  به خلقت جھان به قومش پيغام می
کند که نگاه خود را به خلقت تغيير دھيم و به نوعی در  را تشويق می مطالعۀ ادبيات حکمتی ما). بعد

به ديگر سخن، . آفرينش و در پس آن، خدای خ�قی را ببينيم که دائم در حال نوسازی خلقت است
 .کند مطالعۀ اين ادبيات، الھيات آفرينش را در ما تقويت می

  تأکيد بر جايگاه انسان در جھان       -٢
ابتدا بايد جايگاه خود را . جستجويی است برای يافتن جای خود در نظام آفرينشجستجوی حکمت 

بدون درک جای خود در جھان، ) آنتروپولوژی(شناسی  انسان. شناخت و از آنجا به شناخت خود نايل شد
برای ھر يک از . تعيين مختصات مکانی سھم غيرقابل انکاری در تعريف خود دارد. پذير نيست امکان
شويم و نااميدانه در پی تعيين ھدف  ار اتفاق افتاده است که گاه در معمای ھزار توی زندگی گم میما بسي

  . دانيم کجا ھستيم آييم اما نمی و تعريف خود برمی
پيدا ” خود را“و به بيانی ديگر ” راه خود را“کند تا بتوانيم  حکمت، مختصات مکانی ما را تعريف می

روند که ديگران  بسياری دچار بحران ھويتند و کورکورانه به راھی میامروزه شاھد آنيم که . کنيم
  . سالک آنند

ما ھر روزه با ھزاران تعريف عرضه شده در بازار برای تعريف خود روبروييم و گاه خود را در جمع 
حکمت ما را به تعريف . گشتگی خطری دائمی است شدگی و گم گويی خطر گم. کنيم اين تعاريف گم می
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انگيزی است  گاه اين نگاه، نگاه غم. کند بينانه به زندگی تشويق می خود و نگاه درست و واقعدرست 
سفر حکمت و . انگيز حيات بردارد ، اما حکمت ابايی ندارد که پرده از حقايق غم)کتاب جامعه و ايوب(

جامعه (مد انجا سفری که در آن درک به رنج می. جستجوی آن، گاه سفری پردرد و رنج و جانکاه است
شدت  از اين رو، اين ادبيات به. شود ھای کاذبانه نمی بينی اما جايگاه واقعی ما قربانی خوش) ١٨  :١

گويی حکمت در پی آن است که از جز به کل و يا از شخص بسوی مجموعۀ اشخاص . شخصی است
 .کند شناسی را در ما تقويت می مطالعۀ ادبيات حکمتی، انسان. حرکت کند

  تأکيد بر ارزش واGی زن        -٣
در امثال سليمان، حکمت به زنی تشبيه . ھا، زن نقش کليدی دارد غزل ھای امثال سليمان و غزل در کتاب

از سوی ديگر در اين کتاب زن . کند داشتنی که ھمه را دعوت به مصاحبت با خود می شود دوست می
  . ديگری نيز وجود دارد که بايد از او پرھيز کرد

دھد و سرنوشت ما  برد و زن ضد حکمت زندگی ما را به باد می کمت ما را به قلمرو سعادت میخانم ح
تشبيه حکمت به زن از آن رو حائز اھميت است . در گرو گوش دادن و تبعيت از يکی از دو زن است

ز ھای خارج ا که در اسرائيل باستان، زنان از ھويت اجتماعی برخوردار نبودند و مردان حاکم عرصه
  . خانه بودند

به ھمين دليل، توجه به اين ادبيات برای قوم خدا بسيار اھميت داشت تا نقش غيرقابل انکار و حياتی 
  . گيری جامعه از ياد نبرند زنان را در شکل

ھمگان ) خارج از خانه(نتيجه ھم رسيد که تشبيه حکمت به زنی که در کوی و برزن  توان بدين  اما می
کند، بذر فروپاشی نظام اجتماعی کھن اسرائيل را نيز در خود  از خود میرا دعوت به پيروی 

  . پروراند می
ايم، نگاھی  ھا آنھا را بی چون و چرا پذيرفته گويد به ھنجارھای اجتماعی که قرن گويی حکمت به ما می

شان را  اشیاند، بذر فروپ ای ختم شده دوباره بيندازيم و اگر آنھا به محدود کردن سھم حيات برای عده
ھای اصلی داستان زن است که درد جانگاه  ھا نيز يکی از شخصيت غزل در کتاب غزل. آگاھانه بکاريم

کشد و  کند، درد می گويد، شماتت می زدنی سخن می نفس مثال او با اعتمادبه. عشق را در وجود خود دارد
نوعی  ائيل بديع و بهچنين تصويری در فضای اجتماعی مرد ساjر اسر. دائم در حال جستجوست

شدت مرد ساjر اسرائيل به تصوير  تشبيه حکمت به زن، الگويی را برای جامعۀ به. دھنده است تکان
  . کشد که برای آنان غيرقابل ھضم بود می

مردان بايد به خانم حکمت و نه زن ويرانگر حکمت . شود زن، مدل و الگوی رفتاری برای مرد می
بيه حکمت به زن، معرف جذابيت و زيبايی و خواستنی بودن حکمت از سوی ديگر تش. گوش دھند

  . است
حکيمان شاعران و ھنرمندان عصر خويشند که . اندوزی سفری ھنرمندانه و زيباشناسانه است حکمت

بيان اين حقيقت که سبک ادبی . کوشند با خلق اثری زيبا، معنای حيات را برای ما ترسيم کنند می
کننده و بدون شور حيات مصون  ون و شعری است، ما را از درک خستهھای حکمتی، موز نوشته

  . دارد می
تشبيه حکمت به زن، زايايی . ھدف اين ادبيات ايجاد آرزوھای سالم و سرشار از طراوت زندگی است

 .کند گيری با معنای حيات گوشزد می کند و اھميت واjی زنان را در شکل ھستی را به ما يادآوری می
انگيزاند و زيبايی خانم حکمت ما را  ای زيباشناسانه، نيروی زندگی را در ما برمی نوان مقولهع ھنر به

  ).١٨  :٣امثال سليمان (کند تا آن را بدست آورده، با آن خوب زندگی کنيم  تشويق می
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کوشيم ارزش  پردازيم و می مقدس می حال به بررسی اجمالی ھر يک از کتب حکمتی در کتاب
  .ھر يک را در سطوری کوتاه باز شناسيمفرد  منحصربه

  امثال سليمان
). ٣۴       - ٣٢  :۴اول پادشاھان (گيری کرد  اين کتاب در دوران پادشاھی و پس از تبعيد شروع به شکل

تبعيد و شکست معرف بحران ھويت است و در چنين لحظاتی نياز به تعريف مجدد خود داريم تا مجدداً 
سپاری مفاھيم بنيادی را  خاطر سبک شعری اين کتاب، امکان به. به ياد آوريم ھای بنيادين خود را ارزش

  . سازد تر می سھل
به ديگر . ھای اخ�قی است که در زندگی روزمره بايد آنھا را به کار گيريم کتاب امثال نمايانگر ارزش

سبات اجتماعی چگونه در زندگی روزمره و در منا. پردازد سخن، اين کتاب، به خداترسی در عمل می
ھای ارائه شده  شايان ذکرست که ارزش. ايی زندگی کنيم که خواست خدا انجام شود گونه ھر روزه، به

در اين کتاب با قوانين حيات . در اين کتاب را نبايد به شکل جزمی و غيرقابل انعطاف بررسی کرد
ای باز و  گونه به ھدف امثال، خلق فضايی است که در آن. ھمچون قانون جاذبه روبرو نيستيم

 .پردازيم حال به بررسی تعدادی از آنھا می. پذير به مسائل نگاه کنيم و فکر خود را وسعت دھيم انعطاف

  نقد مخرب و نقد سازنده
 توبيخ آشکار به از محبت پنھان ۶       -۵   :٢٧امثال سليمان 

  .زخمی ھم که از دوست رسد وفادار است
  .ن اعتماد کرداما به صد بوسۀ دشمن ھم نتوا

  ١٢ :١٠و  ۵ :١۵، ١٨ :١٣، ١٧ :١٠، ١٠ :١٠، ١٠ :١٧ھمچنين نگاه کنيد به، 
گويی ھيچ چيز از برخورد سريع و . کشند اين آيات فضای صحبت و انتقاد سازنده را به تصوير می

ف از ھد). ١٢  :١٠امثال (پوشی کند  تواند حتی از برخی تقصيرات چشم محبت می. آيد تأمل بدست نمی بی
  . انتقاد، تخريب نبايد باشد، بلکه ھدف ايجاد شالوم و آرامش الھی در وجود و محيط شخص است

گاه بايد حتی به ھنگام ديدن معايب، شکيبايی به خرج داد، چون ممکن است شخص خاطی توانايی 
آيا گوينده . ھای خود نيز اطمينان کسب کرد بايد از انگيزه. شنيدن و پذيرش معايب خود را نداشته باشد

از محبت کافی برای ابراز نقص ديگری برخوردار است و يا صرفاً بدون محبت در پی بيان حقيقت 
  است؟ 
توانم با حکمت و سعۀ صدر  توان به جرأت گفت که من اين شخص را چنان دوست دارم که می آيا می

  ه او بيان کنم؟ ای که آرامش و شالوم الھی در زندگيش پديد آيد، تقصيراتش را ب گونه به
سنجد، بلکه شنونده نيز با نوع شنيدن خود، پرده از  در اين راستا، نه تنھا گوينده، حکمت خود را می

  کنيم؟ ما چگونه به انتقادات گوش می. دارد ميزان گشودگی خود به حکمت خدا برمی
ق فضايی جديد در خوانندۀ عزيز ھمانگونه که در مطالعۀ اين سری از امثال دريافتيد، ھدف آنھا خل

ای  کتاب امثال در بردارندۀ سخنان حکيمانه. گونه درک کرد امثال را نبايد فرمول. افکار و حاjت ماست
اين کتاب تبلور راھکارھايی است که . ھا آزموده شده و صحت آنھا به اثبات رسيده است است که قرن

بخشد که مجزا از زندگی اخ�قی نيست  می آورد و دانشی را به ما فھم و رفتار خردمندانه را به بار می
  ).٧       - ١  :١امثال (

  جامعه
اگر حکمت در امثال سليمان . ھای حکمتی به حساب آورد شايد بتوان اين کتاب را نقدی بر ساير نوشته

  . حاصل آن است» غم و درد«آورد، مطابق نظر اين کتاب  به ارمغان می» سعادت و شادی«با خود 
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�ھا به دقت گوش کرد، زيرا حقيقتی  ظاھر متضاد کتاب ھای به م خدا بايد به صداھا و پيامدر مطالعۀ ک
ھای عھدعتيق از  شايان ذکر است که عنوان کتاب. گونه وجود دارد عميق در پس اين شھادات تناقض

است که » کوِھلِت«در اصل عبری، عنوان اين کتاب . مقدس برگرفته شده است ترجمۀ يونانی کتاب
  . خواند تا تجربياتش را با آنھا در ميان بگذارد تواند به معنای فردی باشد که ديگران را فرا می می

تواند به معنای  ِھبِل می. شود است که بارھا در کتاب ذکر می) بطالت(» ِھبِل«واژۀ کليدی اين کتاب، 
ه آنچه کوِھلِت به ما بر اين باورم ک. باشد» ناپايداری و زودگذری«و ھمچنين » معنايی پوچی و بی«

گويد  کوھلت نمی. انگيز است گويد به معنای آن نيست که زندگی و حيات يک شوخی و يا جوک غم می
آنچه کوھلت به . بينانۀ خود پيرامون باور به حيات با معنا بيدار شو لوحانه و توھم خوش از درک ساده
معنا صرفاً در دايرۀ ت�ش و دستاوردھای معنايی خلق  معنايی حيات، بل بی کشد نه بی ِجد به نقد می

. کند گيرد، ترسيم می ، فضايی را که درک در آن صورت می»در زير آسمان«عبارت . انسانی است
انسانی که محدود در . دھد زمانی، مکانی، ادراکی و فيزيکی بشر می  ، خبر از محدوديت»زير آسمان«

تواند و نبايد  ر دام حوادث اسير است، نمیزمان و فضاست و مرگ ھر لحظه در تعقيب اوست و د
نبايد به خود و . کند به بيان ديگر، اين کتاب خواننده را تشويق به افتادگی می. ادعاھای بزرگ کند

از . ھا جاودانه باقی خواھند ماند اند و در خاطره دستاوردھای خويش چنان بنگريم که گويی آنھا ابدی
مان را  نشدنی زندگی دارد که قدر لحظات تکرار  ما را وا می سوی ديگر، باور به زودگذری حيات،

به معنای » دادن«بار از واژۀ  ٢٨در اين کتاب حدود . بدانيم و ھر لحظه از آن را حرمت و ارج نھيم
  .شود بخشيده شدن استفاده می
مار و قدر آنھا ھدايای زندگيت را بش. گويد ببين که چقدر به تو بخشيده شده است گويی کوِھلِت به ما می

نعمت خانواده، خلقت، زمان و تمامی آنچه را که خداوند به ھر يک از ما بخشيده است، تکرار . را بدان
  . دھندۀ ِھبِل حيات ھستند دستی دو عامل مھم تسکين برای کوِھلِت، شادی و گشاده. نشدنی است

عنوان  ترس خدا به. کند را گوشزد می» ترس خدا«نصيحت پايانی کتاب بار ديگر اھميت بنيادی 
، ما را از پوچی، »تعريف انسان«ترين طريق  عبارت ديگر اساسی و يا به» تکليف انسان«ترين  مھم

 .دارد زودگذری و مصائب حيات محفوظ می
  ھا غزل غزل

بايد عاشق حکمت بود تا . توان آنھا را از يکديگر جدا نمود اند که نمی حکمت و عشق چنان در ھم تنيده
 .بايد عاشقانه به جستجوی آن پرداخت و درد و زجر ھرمان آن را به جان خريد. بدست آورد آن را

فقر عشق به خدا، به ديگری و به . داند ترين مشکل حيات را فقر عشق و صميميت می اين کتاب بزرگ
تی اين کتاب دعو. اين کتاب دعوتی است jينقطع برای بازگشت به عشقی بالغ و رو به فزونی. طبيعت

تنھا در سايۀ بازيابی اين صميميت از . است برای رفع بيگانگی از خدا، از خود، از ديگری و از خلقت
  .گردد دھد و جھان عرصۀ تجلی عمل الھی می دست رفته است که تقدس رخ می

اين کتاب روايت درد . آنچه احياکنندۀ عشق انسانی است، عشق jيتغير و ھميشه حاضر و فعال خداست
در باب اول آيۀ . عاشق است که با نھايت احترام و عطش فراوان در انتظار وصال يکديگرند عشق دو

نويسنده در اين قسمت به رويدادی شناخته شده . کند ، مرد زن را به اسبی در ارابه فرعون تشبيه می٩
  . در نبردی که فرعون با پادشاه قادش داشت. کند در نبردھای باستانی اشاره می

ھای او نزديک کردند تا در  باشند، اسبان نر را به ارابه دانستند اسبان فرعون، ماده می ه میقادشيان ک
تو مردان را از خود بيخود «گويد  به ديگر سخن مرد به زن می. ميان آنھا ناآرامی و ھمھمه بيندازند
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گری است و عشق اکسير رھا شدن از خود و توجه به دي. گونه است عشق خدا به انسان اين. »کنی می
  .کند حد و مرز محبوب، در ما ايجاد عشق می آگاھی از عشق بی

  ايوب
اين کتاب بيشتر از آن که بخواھد دليل رنج را . کتاب ايوب روايت شنيدن حکمت از شخص رنجبر است

گويی فرد . از خدا بپرسد و يا به تجربه و تحليل خود رنج بپردازد، بر شخص رنجبر متمرکز است
و فراتر » سکوت«اقتداری که شنونده را به . تداری خاص برای سخن گفتن برخوردار استرنجبر از اق

اين کتاب نمايانگر آن است که او که دردی . کند نسبت به شخص رنجبر تشويق می» احترام«از آن به 
 ايوب روايت الھيات. فرد از خدا دارد دانی است که درکی خاص و منحصربه جانکاه بر خود دارد، الھی

 .رنجبری که حق سخن گفتن و حق شنيده شدن را به تمامی داراست. نه رنج بلکه رنجبر است
توان ھميشه به  شايد پيغام کتاب آن است که نمی. ھای پايانی اين کتاب بسيار پر رمز و راز است باب

د و رنج چرا که پاسخ، خود به در. دنبال پاسخ بود درک روشن درد و رنج رسيد و يا نبايد ھمواره به
و يا شايد پيغام آن است که خدا را نبايد تنھا در دايرۀ درک اخ�قی خود تعريف کرد . دھد مشروعيت می

او گاه . پذير بسازيم بينی و فرمول از خدا نبايد با درک محدود خود، موجودی قابل پيش). ۶  :٣۴خروج (
توان مثل ايوب از  نی است، اما میمان ھضم ناشد برد که برای ھايی می برای خير ما، ما را به عرصه

  .آمد کورۀ آزمايش سربلند و متحول شده بيرون 
کند، نياز به مطالعۀ آھسته و  آنچه در پايان اين نوشتۀ اجمالی و سرشار از نقض بيش از پيش جلوه می

 امثال سليمان(از ياد نبريم که ترس از خداوند سرآغاز دانش است . پر از تعمق ادبيات حکمتی است
٧  :١.(  

  
ھا و ايوب اشاره دارد اما  غزل ھای امثال سليمان، جامعه، غزل طور خاص به کتاب مقدس به ادبيات حکمتی درکتاب  ]1[

طور کلی ھر گاه نويسنده در پی قياس دو راه  به. توان در زمرۀ اين ادبيات به حساب آورد برخی از مزامير را نيز می
کند، گفتگوی  ، و يا خواننده را تشويق به مشاھدۀ عميق خلقت و يا تجربيات زندگی می)راه حکمت و راه تباھی(آيد  برمی

  .او از سبک حکمتی برخوردار است

  
  

 ايران  افزايش فشار بر شھروندان بھائی در شھرھای شمالی

   2012, 3ژانويه 

 
زجويی در طی ھفته ھای گذشته در شھرھای ساری و رشت بيش از سی بھايی مورد احضار و با  

بنا بر اخبار واصله در ماه گذشته مامورين . قرار گرفته و برای ترک کشور مورد فشار قرار گرفته اند
تن از شھروندان بھايی اين شھر مراجعه و ضمن  30اماکن شھرستان ساری به محل کسب بيش از 

  . تفتيش محل کسب ايشان، برخی را نيز به اماکن احضار نموده اند
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روز گذشته از سوی اط�عات ساری به محل کسب ارسطو نوبخت، علی بابا نوبخت ھم چنين طی چند 
و عارف گلی مراجعه نموده و از ايشان در مورد نحوه کسب سرمايه شان و نيز علل عدم مھاجرت و 

    .در ايران ماندن ايشان سوال نموده اند
در محله بيست و دو ) ضيافت(ود جمعه گذشته نيز مامورين اط�عات، بھائيانی را که به جلسه عبادی خ

در . بھمن ساری ميرفته اند، زير نظر داشته و به فيلم برداری از رفتار و آمد اين شھروندان پرداخته اند
عين حال گزارشات رسيده از شھر رشت حاکی از آن است که اط�عات اين شھر در ھفته ھای گذشته 

احضار و ايشان را در مورد محل زندگی، محل  تعدادی از اعضای خانواده ھای بھايی ساکن رشت را
، اسامی سايرين بھائيان ساکن رشت و مسايل دينی مورد )ضيافت(کسب، ميزان درآمد، مراسم عبادی 

اين احضار به نحوی بوده است که در مرتبه اول به عنوان رفع نواقص . سوال و بازجويی قرار داده اند
ھفته بعد از تماس اول آن ھا را  2شده و در مرحله دوم و حدودا پرونده سيم کارت با ايشان تماس گرفته 

  .به اط�عات احضار نموده اند
  
  
  

  اوين ٢٠٩نگھداری نصرهللا Gله مدير انتشارات حقيقت در بند 

   2012, 4ژانويه 

  
در بند امنيتی زندان اوين در بازداشت  حقيقت انتشارات گنابادی و مدير دراويش jله از نصرهللا

 .باشد  می
 ٢٩به گزارش خبرنگار سايت مجذوبان نور ؛ نصرهللا jله مدير انتشارات حقيقت که روز سه شنبه 

زندان اوين منتقل شده و  ٢٠٩آذرماه توسط نيروھای امنيتی در تھران بازداشت شده است به بند امنينی 
  .شود در سلول انفرادی نگھداری می

ھای ويژه پزشکی و  يش گنابادی با توجه نياز وی به مراقبتjزم به ذکر است وضعيت جسمی اين درو
ھا از به خطر افتادن  ھا طی دو ھفته گذشته در شرايط وخيمی قرار دارد و نگرانی فشار بازجويی

  .س�متی ايشان در حال افزايش است 
گنابادی  رضا پيشکار ديگر درويش ،شود ع�وه بر بازداشت نصرهللا jله در روزھای اخير  يادآور می

  .دی ماه در شھر کوار بازداشت و به زندان عادل آباد شيراز منتقل شده اشت  ١١نيز در تاريخ 
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 گنابادی حمله و يورش نيروھای امنيتی به منزل يک درويش

   2012, 4ژانويه 

 
کردند و تن از نيروھای امنيتی مسلح به س�حھای گرم به منزل يک درويش گنابادی در کوار حمله  ۵

  .ع�وه بر تخريب و تفتيش منزل وی منجر به وخامت حال جسمانی ھمسر اين دوريش شدند 
تن از نيروھای امنيتی و لباس  ۵ ،دی ماه  ١۴به گزارش خبرنگار سايت مجذوبان نور ؛ عصر امروز 

 پور يکی از دراويش گنابادی ساکن کوار ع�وه بر تفتيش و شخصی با حمله به منزل نظام ملک
بازرسی غيرقانونی منزل وی اقدام به تخريب اموال و وسايل شخصی و ايجاد رعب و وحشت در بين 

  .خانواده ايشان کردند 
حمله وحشيانه نيروھای امنيتی و لباس شخصی ع�وه بر صدمات و تخريب ھای اشاره شده منجر به 

ی اين  خانواده. نيز شده است پور و انتقال ايشان به بيمارستان  وخامت وضعيت جسمی ھمسر نظام ملک
ای که س�متی ايشان را  درويش گنابادی مقامات امنيتی اين شھرستان را مسئول ھرگونه آسيب و صدمه

  .دانند  می ،تھديد کند 
پور  jزم به ذکر است حمله مسلحانه نيروھای امنيتی و لباس شخصی به قصد دستگيری نظام ملک

  .بازداشت نشد  ،در منزل  صورت گرفت که به علت عدم حضور وی
آبان ماه سال جاری نيز مورد حمله نيروھای  ١٠منزل اين درويش گنابادی در تاريخ  ،شود  يادآور می

  .امنيتی قرار گرفته بود 
ی شھريور سال جاری از سوی نيروھای  ی بازداشت و آزار و اذيت دراويش گنابادی از نيمه موج تازه

  .بی سابقه آغاز و تاکنون ادامه داشته است امنيتی و لباس شخصی با شدتی 
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 ٩٠ روز شمار نقض حقوق شھروندان بھايی آذر

   2012, 5ژانويه 

  
در تدوام سرکوب اقليت مذھبی بھايی گزارشی ماھانه از سوی واحد آمار، نشر و  –خبرگزاری ھرانا 

حقوق بھائيان در آذرماه  شود که گزارش زير نقض آثار مجموعه فعاjن حقوق بشر در ايران منتشر می
 .سال جاری است

  :متن اين گزارش به قرار زير است
رشته مھندسی مکانيک  ٩٠دانشجوی بھايی ورودی سال » شيما رنجبر«طی روزھای گذشته : آذر ١

ماشين آjت کشاورزی دانشگاه علوم کشاورزی گرگان به دليل اعتقاد به آئين بھايی از دانشگاه مزبور 
  .اخراج شد

شھروند بھايی ساکن بابل که در خرداد ماه سال جاری مدتی ھمراه » شراره کاشانی نژاد«: ذرآ ٢
سال  ۵ھمسرش بازداشت بود طبق حکم دادگاه به يک سال حبس تعزيری محکوم که حکم مزبور به 

    .حبس تعليقی تبديل شد
انتظامی استان پليس ناظر بر اماکن عمومی فرماندھی  ١١/٨/٩٠طی نامه ای به تاريخ : آذر ٣

کرمانشاه به رياست مجمع عمومی صنفی استان درخواست شناسايی اقليت ھای مذھبی در اصناف و 
  .ھمکاری در معرفی ايشان به پليش را خواستار شد

طی ھفته ھای گذشته ماموران اداره اماکن کرمان با مراجعه به تعدادی از اماکن کسب : آذر ۵
ھرمزبور به ايشان مھلت دو ماھه برای تعطيل اماکن کسبشان اده شھروندان بھايی در محله سرباز ش

  .می شود
بدنبال فشارھای اقتصادی بر شھروندان بھايی، خبر رسيده طی ماھھای گذشته ھيچ جواز کسبی در  -

  .شھر رفسنجان در استان کرمان تمديد نشده است
  .به قيد وثيقه آزاد شدفاران حسامی پس از دو ماه و نيم بازداشت از زندان اوين : آذر ٧
صھبا رضوانی شھروند بھايی ساکن سمنان پس از گذراندن محکوميت سه ساله در زندان اوين : آذر ٨

  .آزاد شد
فرھام «و » کيوان کرمی«، »وحدت دانا«سه شھروند بھايی ساکن شيراز به نام ھای : آذر ٩

شيراز معرفی  ١٠٠تگاه پ�ک ماھه خود را به بازداش ١٠برای گذراندن دوره محکوميت » معصومی
  .نمودند

سال حبس تعزيری محکوم  ٣شھروند بھايی ساکن سمنان که پيش از اين به » نادر کسايی«: آذر ١٠
  .شده بود برای گذراندن دوران محکوميت راھی زندان شد

ماھه خود را به  ١٠شھروند بھايی ساکن شيراز برای گذراندن محکوميت » افشين احسنيان« -
  .معرفی و راھی زندان شد – ١٠٠پ�ک  –تگاه اداره اط�عات بازداش
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  .از کشور ممنوع الخروج شد» امرهللا منوچھری«يک شھروند بھايی ساکن کاشان به نام : آذر ١۴
شھروند بھايی ساکن سمنان پس از اتمام محکوميت يک ساله در زندان اوين » شعله طائف«: آذر ١۶

ساله به خارج از  ٢ھلت سه روزه داده شد تا برای گذراندن دوره تبعيد آزاد گرديد ولی به نامبرده يک م
  .سمنان خود را آماده و سپس معرفی کند

سال حبس  ٧شھروند بھايی ساکن سمنان طبق حکم دادگاه انق�ب به » زھره نيک آيين«: آذر ١٧
وم و فنون، راه تعزيری محکوم شد نامبرده متھم به عضويت در گروه روحی، ضيافت نوزده روزه، عل

اندازی ک�سھای درس اخ�ق برای کودکان بھايی و تبليغ عليه نظام از طريق دريافت پيامھای بيت 
  .العدل و اجرای آن می باشد

ميليون  ١۶روز بازداشت به قيد وثيقه معادل  ١٩سيمين گرجی شھروند بھايی ساکن قائم شھر پس از  -
  .تومان آزاد شد

رشته مھندسی کامپيوتر دانشگاه مازندران  ٩٠انشجوی بھايی ورودی سال د» نگار صالحی«: آذر ١٩
  .به دليل اعتقاد به آئين بھايی از دانشگاه اخراج شد

 ۵شھروند بھايی ساکن اصفھان که پس از بازداشت به مشھد منتقل شده بود پس از » فرھود اشتياق« -
  .زاد شدماه بازداشت موقت به قيد وثيقه از اداره اط�عات مشھد آ

 
  
  

پور، از دراويش گنابادی  اقدام به بازداشت نظام ملک

 فارس استان

   2012, 5ژانويه 

  
پور يکی از دراويش گنابادی ساکن  منابع خبری از اقدام به بازداشت نظام ملک –خبرگزاری ھرانا 

 .کوار استان فارس گزارش می دھند
منيتی مسلح به س�حھای گرم به منزل يک تن از نيروھای ا ۵به گزارش تارنمای مجذوبان نور، 

درويش گنابادی در کوار حمله کردند و ع�وه بر تخريب و تفتيش منزل وی منجر به وخامت حال 
  .جسمانی ھمسر اين درويش شدند
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پور يکی از  بر اساس اين گزارش، نيروھای امنيتی و لباس شخصی با حمله به منزل نظام ملک
ع�وه بر تفتيش و بازرسی غيرقانونی منزل وی اقدام به تخريب اموال و دراويش گنابادی ساکن کوار 

  .وسايل شخصی و ايجاد رعب و وحشت در بين خانواده ايشان کردند
حمله نيروھای امنيتی و لباس شخصی ع�وه بر صدمات و تخريب ھای اشاره شده منجر به وخامت 

  .ارستان نيز شده استپور و انتقال ايشان به بيم وضعيت جسمی ھمسر نظام ملک
ای که  ی اين درويش گنابادی مقامات امنيتی اين شھرستان را مسئول ھرگونه آسيب و صدمه خانواده

  .دانند می ،س�متی ايشان را تھديد کند 
پور  jزم به ذکر است حمله مسلحانه نيروھای امنيتی و لباس شخصی به قصد دستگيری نظام ملک

  .بازداشت نشد ،ور وی در منزل صورت گرفت که به علت عدم حض
آبان ماه سال جاری نيز مورد حمله نيروھای امنيتی قرار  ١٠منزل اين درويش گنابادی در تاريخ 

  .گرفته بود
ی شھريور سال جاری از  ی بازداشت و آزار و اذيت دراويش گنابادی از نيمه گفتنی است، موج تازه

  .سابقه آغاز و تاکنون ادامه داشته است سوی نيروھای امنيتی و لباس شخصی با شدتی بی
روز گذشته نيز گزارش رسيد که نصرهللا jله مدير انتشارات حقيقت و از پيروان اين طريقت، در بند 

  .باشد امنيتی زندان اوين در بازداشت می
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  افسانه واقعيت يا: رستاخيز مسيح

   2011, 11دسامبر 

  واقعيت يا افسانه: تاخيز مسيحرس

 
 دکتر مھرداد فاتحی

ايام عيد رستاخيز است و فکر کردم بد نباشد کمی دربارۀ ابعاد تاريخی اين باور بنيادين مسيحی با ھم 
توان در عين حفظ صداقت و س�مت انديشه به رستاخيز عيسی از  آيا در اين دوره و زمانه می. بينديشيم

  ت؟ ميان مردگان باور داش
آور علم و تکنيک، خصوصاً در جوامعی که سه قرن از انق�ب روشنگری  آيا در عصر پيشرفت سرسام

توان به جد معتقد بود که عيسی سه روز پس از مرگش از قبر برخاسته  اند، می را پشت سر گذاشته
  باشد؟ 
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تۀ اذھان گروھی مذھبی ای ساخته و پرداخ آيا رستاخيز مسيح از مردگان واقعيتی تاريخی است يا افسانه
 که شجاعت رو به رو شدن با حقيقت تلخ مرگِ رھبر و استاد خود را نداشتند؟

 رستاخيز و فلسفۀ تاريخ
برای اينکه بتوانيم رستاخيز مسيح را به لحاظ تاريخی بررسی کنيم، نخست بايد به شيوۀ نگرش 

اين . قيقت از خطا نگاھی بيفکنيمھای آنھا برای تشخيص ح پژوھندگان تاريخ به وقايع گذشته و م�ک
از قرون وسطی تا اواخر قرن ھجدھم، به تاريخ . شود بحث به لحاظ فنی، فلسفۀ تاريخ ناميده می

در اين دوره، شمار بس اندکی به تاريخ عمومی . شد ای بس متفاوت با عصر مدرن نگريسته می گونه به
آنچه در تمام قرون وسطی . گريستندن عنوان منبعی برای معرفت و شناخت حقيقت می جھان به

مقدس در اختيار مردم قرار داشت و انسان  شد، تاريخ مقدس بود که در کتاب حائزاھميت تلقی می
ولی بقيۀ وقايع تاريخی، چندان حائزاھميت تلقی . توانست با رجوع به آن به حقايق الھی دست يابد می
يشمندان جنبش روشنگری بر اين اعتقاد بودند که حتی اند. گرفت شد و مورد بررسی جدی قرار نمی نمی

نگاراِن گذشته سبب شده است که آنھا با دقت و نقّادی کافی به وقايع ننگرند و در  باوری تاريخ خرافه
دکارت، ھابس و . نتيجه، دستاوردھای آنھا فاقد ارزش علمی برای شناخت حقايق تاريخی باشد

دانيم بسيار نامطمئن است، از  ون حقيقِت آنچه از گذشته میبخصوص لسينگ بر اين اعتقاد بودند که چ
: ھاست ھاست که بر سر زبان گفتۀ معروف لسينگ مدت. اين رو از ارزش زيادی برخوردار نيست

 .«تواند مبنای حقايق ضروری عقل باشد حقايق تصادفی تاريخ ھرگز نمی«
ری به اواخر قرن ھجده و خصوصاً عنوان منبعی مھم برای معرفت بش شروع توجه جدی به تاريخ به

معنای مدرن آن  در آثار انديشمندانی چون ِھرِدر، ِھِگل و رانکه، علم تاريخ به. گردد قرن نوزده بازمی
  . ظھور رسيد به

از زمان متفکرين فوق، اين باور اوج گرفت که رمز زندگی و سرنوشت بشر را بايد نه در حرکت 
اين انديشمندان، خصوصاً رانکه، کوشيدند . ر تاريخش جستجو کردھا بلکه در خودآگاھی انسان د اتم

رانکه ھدف علم تاريخ را کشف و شناخت حقايق . گرايی مدرن را در عرصۀ علم تاريخ پياده کنند عقل
او بر نگاه کام�ً . ھای پيشينيان شمرد باوری  اند و به دور از خرافه  وقوع پيوسته تاريخی چنانکه واقعاً به

 .معنای مدرن را نھاد ھای علم تاريخ به گونه پايه دور از ھر طرفداری به وقايع تأکيد کرد، و اين عينی و
مقدس اثر گذاشت و   ولی انديشمندی که بيش از ھر کس ديگر بر نگرش تاريخی مدرن به کتاب

  . ھای چنين برخورد تاريخی را با باورھای مسيحی شکل داد، تروئلچ بود م�ک
مقدس بدين   ھای علم تاريخ در مطالعه تاريخ کتاب کارگيری روش ر اين اعتقاد بود که بهاو از يک سو ب

طبيعی خدا در وقايع  توان و نبايد در تبيين وقايع تاريخ نجات به دخالت مافوق معناست که ديگر نمی
يع وجود توسل جست، بلکه بايد آنھا را با اِرجاع به علل و عوامل صرفاً تاريخی که در بطن خود وقا

  . دارند، تبيين کرد
شود، تأکيد  کارگيری اصل مھم ديگری که اصل آنالوژی يا قياس ناميده می از سوی ديگر، تروئلچ بر به

تواند حقيقت وقايعی را ُمحتَِمل و قابل قبول بداند که با تجربۀ  کرد که بنا بر آن، پژوھندۀ تاريخ تنھا می
شوند، او  پژوه، مردگان زنده نمی ثال، اگر در تجربۀ تاريخبرای م. پذير باشند کنونی خود او قياس

بر طبق اين ديدگاه، ھمۀ وقايع . ای است بپذيرد تواند حقيقت گزارشی را که مدعی زنده شدن مرده نمی
پيوندند و از اين لحاظ ھمگون و  وقوع می جھانی به ھای اين ھا و معلول ای از علت تاريخ در شبکه

  . اند ھمسان
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مقدس به نتايج بسيار منفی در ارزيابی حقيقت  ست که اِعمال چنين فلسفۀ تاريخی بر وقايع کتاببديھی ا
انجامد، نه به اين دليل که شواھد و قرائن تاريخی قوی برای آنھا وجود ندارد، بلکه از  تاريخی آنھا می

فرد  اد منحصر بهپژوھِی به کار گرفته شده، از پيش وقوع ھرگونه رخد آن رو که نگرش و روش تاريخ
 .کند طبيعی قابل تبيين باشد اساساً ناممکن تلقی می را که تنھا با علل مافوق

گروھی که . اند انديشمندان مسيحی در برابر اين نگرش مدرن به تاريخ، به سه شکل واکنش نشان داده
عھدجديد را به  رودلف بولتمان را بايد َسرَدمدارشان تلقی کرد، نتايج منفی اين رويکرِد تاريخی به

ھايی برای  طبيعی گزارش شده در اناجيل را صرفاً اسطوره اند وقايع مافوق و کوشيده  تمامی پذيرا شده
تلقی     -در اصط�ح فلسفی، حقايق اگزيستانسيل يا وجودی     -بيان حقايق مربوط به عوالم باطنی انسان 

  . کنند
کارگيری  شمار آورد، در عين حال که به ارز آنھا بهتوان کارل بارت را نمونۀ ب گروھی ديگر، که می

اند که اعمال خدا  اند، بر اين پای فشرده عنوان نگرش غالب مفروض گرفته نگرش مدرن به تاريخ را به
در تاريخ نجات از آن رو که معلول علتی فراتاريخی است، با ابزارھای علم تاريخ قابل کشف و تبيين 

  . نيست
  . ھای تاريخی در تأييد حقايق ايمان مسيحی قائل نيستند زش زيادی برای پژوھشاين ھر دو گروه، ار

ترين نمايندۀ آنھا  توان ُزبده برگ را می در برابر اين دو گروه، گروه سومی وجود دارد که ولفھارت پانن
ت ھای تاريخی به اين رويکرد مدرن، دس اين گروه به جای واگذار کردن ميدان پژوھش. شمار آورد به
نگاری مدرن کار خود را با مفھومی  شرطی که تاريخ برگ، به بنا بر اعتقاد پانن. اند کار نقد آن شده به

عنوان تبيين  اjصول از رستاخيز مسيح به تواند علی بيش از اندازه محدود از واقعيت آغاز نکند، می
  . وقايعی چون مشاھدۀ قبر خالی يا ظھور عيسی به شاگردان سخن بگويد

گرايانه آغاز کرديم که  ل اينجاست که اگر در پژوھش تاريخی، کار خود را با اين فرض جزممشک
اعتقاد  به. طرف بنگريم توانيم به رستاخيز عيسی با ديدی باز و بی طبع نمی ، به»شوند مردگان زنده نمی«

ه و جای مفروض گرفتن يک جھانبينی بست برگ، روش درست پژوھش تاريخی اين است که به پانن
کند، با نگرشی باز به پژوھش  محدود که وجود خدا و امکان عمل او در تاريخ را از پيش انکار می

تر است رھنمون  ای که محتمل زنيم و بگذاريم شواھد و قرائن تاريخی، ما را به ھر نتيجه تاريخی دست 
ه موضوع رستاخيز ھای سفت و سخت فلسفی و با چنين نگرش بازی ب داوری اگر به دور از پيش. گردد

مسيح نزديک شويم، پرسش بعدی که بايد بدان بپردازيم اين است که مقصود نويسندگان عھدجديد از 
 اينکه مسيح از مردگان برخاسته، واقعاً چيست؟

 رستاخيز و عھدجديد
پيش از نگاھی اجمالی به شواھد و قرائن تاريخی رستاخيز عيسی، بايد بپرسيم ادعای عھدجديد در اين 

  صوص چيست؟ خ
محور  طرح اين پرسش از آن جھت ضروری است که برخی مفسرين عھدجديد که مبانی جھانبينی انسان

اند تفسيرھای  اند، کوشيده ھای تاريخی مبتنی بر اين جھانبينی بسته را پذيرفته مدرن و نتايج پژوھش
  . فتنی باشدای از رستاخيز مسيح ارائه دھند که برای پيروان اين جھانبينی پذير تازه

نه زنده شدن جسمانی » رستاخيز«اند که مقصود نويسندگان عھدجديد از  برای مثال، برخی مدعی شده
برخی ديگر، . عيسی از قبر، بلکه ادامۀ حضور روحانی او در کليسا و در جمع شاگردان بوده است

 .اند ا تلقی کردهمعنی بقای روح و ادامۀ حيات عيسی پس از مرگ و در حضور خد را به» رستاخيز«
  ولی مقصود نويسندگان عھدجديد از رستاخيز عيسی چه بود؟ 
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در ميان . بردند کار می معنی يھودی آن به را به» رستاخيز«مسيحيان نخستين يھودی بودند و کلمۀ 
صدوقيان که طبقۀ . يھوديان قرن اول، طيفی از عقايد گوناگون دربارۀ زندگی پس از مرگ وجود داشت

  . کردند کلی انکار می دادند، وجود زندگی پس از مرگ را به جامعۀ يھود را تشکيل میحاکم بر 
گروھی ديگر مانند فيلون اسکندرانی که تحت تأثير آراء اف�طون قرار داشتند، به بقای روح و ادامۀ 

ولی . دبخش حيات پس از مرگ معتقد بودند بدون اينکه اعتقاد داشته باشند خدا به انسان بدنی تازه می
را » رستاخيز«نکتۀ بسيار مھم آن است که اين گروه در اشاره به اعتقاد خود به بقای روح ھرگز واژۀ 

. گروه سوم فريسيان بودند که اعتقاد آنھا به رستاخيز جسمانی کام�ً شناخته شده است. بردند کار نمی به
يدن از زندگی نوين در بدنی تازه در جھانبينی فريسيان صرفاً اطمينان بخش» رستاخيز«کارکرد مفھوم 

رفت که با  رستاخيز جزئی از مجموعۀ بزرگتری از باورھا بود که بنا بر آن خدای اسرائيل می. نبود
وجود آورد، وضعيتی که در آن  نيروی خ�قۀ خود وضعيتی کام�ً جديد را در فضا و زمان واقعی به

رستاخيز جزئی از . ی برقرار خواھد گرديدکن خواھد شد و عدالت و صلح حقيق ظلم و شرارت ريشه
اعتقاد فريسيان و پيروان آنھا به نيکويی خلقت ماّدی خدا بود و به اينکه او در کار رھانيدن اين خلقت از 

آفريد  رستاخيز طريقی بود که مردگان پارسا از آسمان و زمين نوينی که خدا می. فساد و تباھی است
  . شدند مند می بھره

کار  سی و مسيحيان نخستين، واژۀ رستاخيز تنھا در اشاره به اين دستۀ سوم از اعتقادات بهدر زمان عي
گويند، جای  بنابراين، وقتی اناجيل و ساير نويسندگان عھدجديد از رستاخيز عيسی سخن می. رفت می

او پس ترديد نيست که مقصود آنھا نه ادامۀ حضور تأثيرگذار عيسی در ميان شاگردان و يا بقای روح 
حال که معنای دقيق واژۀ . از مرگ در حضور خدا، بلکه زنده شدن جسمانی او از ميان مردگان است

توانيم به بررسی شواھد  و ادعای مسيحيان نخستين دربارۀ رستاخيز عيسی روشن شد، می» رستاخيز«
 .و قرائن تاريخی رستاخيز او بپردازيم

 رستاخيز و آغاز جنبش مسيحی
پژوھی بايد با آن دست و پنجه نرم کند، آغاز  شواھد تاريخی رستاخيز که ھر تاريخ يکی از مھمترين

انق�بيون ديگری نيز در ايام عيسی ظھور کردند که مدعی بودند مسيحای موعوِد . جنبش مسيحی است
يی ھا جنبش. پايان رسيد بار به دست حکومت روم به ولی فعاليت آنھا غالباً با مرگی خشونت. يھود ھستند

  . که آنھا آغاز کردند يا با خود آنھا ُمرد يا به جنبشی نوين ِگرد مسيحايی نوين بدل شد
با توجه به چنين سابقه و زمينۀ تاريخی، چه شد که شاگردان وحشتزده، اندوھگين و متواری عيسی در 

  ای به خود گرفتند؟  بار و شرماگين او جان تازه کمتر از چند روز پس از مرگ فاجعه
شد که آنھا در کمتر از چند ھفته پس از آن جمعۀ دلخراش تمام اورشليم را از اين پيام پر کردند که چه 

  راستی ھمان مسيحای يھود است؟  اين عيسای مصلوب به
و چه شد که ھمين شاگردان ترسو در کمتر از دو يا سه سال پس از اين واقعه، با ت�ش و فداکاری 

در تمام دنيا ھّمت گماشتند که يگانه خداوندگاِر بر حق جھان نه قيصر  باورنکردنی به موعظۀ اين پيام
  بلکه ھمين عيسای مصلوب است؟ 

ھای بسيار مھم تاريخی دارند و آن اين که عيسی  نويسندگان عھدجديد تنھا يک پاسخ برای اين پرسش
 .سه روز پس از کشته شدن بر صليب، از قبر قيام کرد

ز جسمانی عيسی، نه فقط تنھا پاسخی است که قادر به تبيين تحول پاسخ عھدجديد، يعنی رستاخي
انگيز رخ داده در زندگی شاگردان و آغاز جنبش مسيحی است، بلکه به لحاظی ديگر نيز درخور  شگفت

  .توجه جدی تاريخی است
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اعتقاد به رستاخيز جسمانی مسيحايی مصلوب آن ھم در وسط تاريخ به ھيچ وجه با انتظار يھوديان 
عاصر عيسی چه در خصوص مسيحا و چه در خصوص رستاخيز مردگان مطابقت ندارد و در نتيجه م

  . تواند برخاسته از چنين انتظاراتی باشد نمی
بنابراين، ظھور و بروز چنين اعتقادی در ميان مسيحيان نخستين به خودی خود نيازمند تبيين تاريخی 

تظار يھوديان دربارۀ ظھور مسيحا اين بود که با آمدن او ان. نکتۀ اخير به توضيح بيشتر نياز دارد. است
عدالتی و مرگ بود،  ھای شيطانی قرار داشت و اسير گناه، بی نظام کنونی جھان که تحت حاکميت قدرت

جای خود را به نظامی نوين بدھد که در آن پادشاھی خدا به کمال برقرار است و پارسايی، عدالت و 
شد که  رستاخيز مردگان جزئی از اين نظام و خلقت نوين خدا تلقی می .جاودانی حکمفرماست  حيات

يھوديان انتظار وقوع آن را تنھا در پايان تاريخ کنونی جھان و آن ھم نه فقط برای يک تن بلکه برای 
با توجه به اين زمينۀ فکری يھود، پرسش تاريخی مھم اين است که چرا و چگونه . ھمۀ مؤمنان داشتند

ھا کماکان بر اريکۀ قدرت  که نظام کنونی جھان آشکارا ادامه داشت و کاليگوjھا و نروندر شرايطی 
عدالتی و مرگ ھمچنان بر جھان حکمفرما بود، مسيحيان نخستين که ھمگی  بودند و گناه، بی  تکيه زده

شرماگين سابقه رسيدند که عيسايی که به آن طرز  يھودی بودند به اين اعتقاد راسخ ولی بس عجيب و بی
راستی ھمان مسيحای موعود است و دليل اين مدعا نيز آن است که خدا او را به  بر صليب کشته شد به

کننده به پرسش تاريخی فوق  تنھايی سه روز پس از مرگ، از مردگان برخيزانيده است؟ تنھا پاسخ قانع
 !رخاسته استراستی از مردگان ب عيسی به: شنويم ھمان است که از زبان خود شاگردان می

 قبر خالی
ھر چھار زندگينامۀ عيسی که از قرن اول مي�دی به دست ما رسيده است و نيز سنت مسيحِی دو ھزار 
ساله، در اين مورد اتفاق نظر دارند که قبر عيسی از چند روز پس از کشته شدن او بر صليب خالی 

زار ساله در اين مقالۀ کوتاه ميسر بحث مفصل دربارۀ دjيل اعتبار تاريخی اين سنت دو ھ. بوده است
 :کنيم وار مھمترين دjيل بسنده می ما صرفاً به بيان فھرست. نيست

پژوھان، روايت مربوط به خاکسپاری عيسی از اعتبار تاريخی باjيی  اعتقاد اکثريت قاطع انجيل به (١
لحاظ  خاکسپاری عيسی به پژوھان اذعان دارند که اگر روايت مربوط به نيز اکثر انجيل. برخوردار است

چه اگر محل قبر . تاريخی معتبر باشد، انکار حقيقت قبر خالی بس دشوار بلکه ناممکن خواھد بود
توانستند ادعای مسيحيان  آسانی می عيسی برای عموم معلوم بوده است، مخالفان جنبش مسيحی به

توان  تاريخی روايت خاکسپاری می در تأييد اعتبار. نخستين مبنی بر خالی بودن قبر عيسی را رد کنند
. کند روايت خاکسپاری را تأييد می ۴ :١۵گفتۀ پولس در اول قرنتيان ) الف: به نکات زير اشاره کرد

پژوھی در  ھيچ تاريخ. گفتۀ پولس در اين قسمت يکی از مھمترين اسناد تاريخی دربارۀ قيام مسيح است
و مدافع سرسخت مسيحيت در قرن اول بوده باشد، اينکه اين سطور واقعاً نوشتۀ پولس، جفاکننده 

ھمچنين اکثريت قاطع پژوھندگان آثار پولس اتفاق نظر دارند که او در اينجا سنتی . ترديدی ندارد
او به احتمال . کند که در اوايل ايمانش از رسوjن ديگر مسيح به او رسيده است تر را نقل می قديمی

ای خود با پطرس و يعقوب در اورشليم، سه سال پس از  دو ھفتهبسيار زياد اين سنت را طی م�قات 
بنابراين، اکثر پژوھشگران بر اين اعتقادند که قدمت اين سنت به . ايمانش به مسيح، دريافت داشته است

گزارش مربوط به ) ب! گردد سال پس از مرگ مسيح بازمی ۵مي�دی، يعنی به کمتر از  ٣٧حدود 
 ۶٠(ترين زندگينامۀ عيسی است  تی است که نگارندۀ انجيل مرقس که قديمیتدفين عيسی بخشی از رواي

با توجه به اين ھر دو . بنابراين گزارش فوق بسيار قديمی است. از آن سود جسته است) مي�دی ٧٠تا 
گمان  نکته، بايد گفت که قدمت فراوان روايت خاکسپاری عيسی، زنده بودن شاھدان عينی و آگاھی بی
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روايت خاکسپاری، ) ج. سازد پردازی را منتفی می ايت خاکسپاری، امکان ھرگونه افسانهپولس از رو
پيرايه و فاقد ھرگونه تأم�ت الھياتی و شاخ و برگ دفاعياتی است، که خود مؤيد موثق  بسيار ساده و بی

ای در خاکسپاری عيسی از اعتبار تاريخی فراوانی  نقش يوسف رامه) د. بودن تاريخی آن است
ھای اناجيل از ھيچ  طور مشخص، شھر موطن او رامه که در بقيه داستان ذکر نام او به. رخوردار استب

اھميتی برخوردار نيست، و اشاره به اينکه او عضو شورای سنھيدرين يھود بود که از مخالفان و 
را با کنندگان عيسی بودند، ھمه و ھمه ساختگی بودن روايت خاکسپاری عيسی در قبر يوسف  مصلوب

عنوان شاھدان  اشاره به حضور زنان به) ه. گرداند توجه به قدمت باjی روايت فوق بسيار نامحتمل می
در فرھنگ آن زمان يھود، شھادت زنان ارزش . کند عينی خاکسپاری، موثق بودن روايت را تأييد می

به جای زنان از  نمايد که بنابراين اگر روايت خاکسپاری ساختگی باشد، عجيب می. چندانی نداشت
لحاظ  اگر روايت خاکسپاری موثق نباشد، به) و. برده نشده است  عنوان شاھدان عينی نام شاگردان مرد به

ای حتی  رسد که ھيچ روايت ديگری از خاکسپاری عيسی در ھيچ دوره نظر می تاريخی بس عجيب به
شود که روايت  ينھا نتيجه میاز ھمۀ ا. دست نيامده است در مباحث جدلی يھود بر ضد مسيحيان، به

لحاظ تاريخی موثق است، که اين چنانکه در باj گفتيم مؤيد  ای به خاکسپاری عيسی در قبر يوسف رامه
 .درست بودن روايت قبر خالی نيز ھست

روايت قبر خالی نيز مانند روايت خاکسپاری به سنتی تعلق دارد که مرقس در نوشتن انجيلش از آن  (٢
 .دھندۀ قدمت باjی آن است ، که نشانسود جسته است

ھای  روايت قبر خالی نيز مانند روايت خاکسپاری فاقد ھر گونه تأم�ت الھياتی و شاخ و برگ (٣
 .دفاعياتی است، که اين حاکی از موثق بودن آن است

اين  عنوان شاھدان عينی اشاره شده است، که در اين روايت نيز مانند روايت خاکسپاری به زنان به (۴
 .گرداند ھم به دjيلی که پيشتر توضيح داده شد، ساختگی بودن آن را نامحتمل می

در روايت مربوط به قبر خالی، حاکی » روز سوم«به جای » روز اول ھفته«کار رفتن عبارت  به (۵
در اشاره به زمان وقوع » روز سوم«در سنت عھدجديد، ھميشه عبارت . از قدمت باjی آن است

کار رفتن عبارت  پژوھان، به اعتقاد بسياری از انجيل از ھمين رو، به. کار رفته است سيح بهرستاخيز م
دھد که قدمت اين روايت به قبل از مرسوم شدن عبارت  در روايت قبر خالی نشان می» روز اول ھفته«
 .گردد در روزھای نخستيِن جنبش مسيحی بازمی» روز سوم«
ترتيب . کند طور غيرمستقيم روايت قبر خالی را تأييد می به ۴ :١۵شھادت پولس در اول قرنتيان  (۶

در راه گناھان ما مرد، و اينکه … اينکه مسيح «: عبارات پولس حاکی از آگاھی او از قبر خالی است
» از مردگان«سخن گفتن از برخاستن مسيح » .در روز سوم از مردگان برخاست… دفن شد، و اينکه 

ه تدفين او، آن ھم از سوی يک يھودی فريسی با عقايدی که پيشتر بدان اشاره ب�فاصله پس از اشاره ب
 !ترديد حاکی از اعتقاد به خالی بودن قبر عيسی است شد، بی

بدون خالی بودن قبر عيسی، اينکه شاگردان بتوانند چند روز پس از مصلوب شدن عيسی اورشليم  (٧
آسانی  مقامات يھودی و رومی به. رسد نظر می هرا از خبر رستاخيز او پر کنند، تقريباً محال ب

تاريخ گواه است که . توانستند با به نمايش گذاشتن جسد عيسی جنبش مسيحی را در نطفه خفه کنند می
 !راستی خالی بود تنھا تبيين قابل قبول اين است که قبر عيسی به. آنھا موفق به اين کار نشدند

ادعای شاگردان مبنی بر رستاخيز عيسی، واقعيت قبر خالی را يھودياِن آن روز در حم�ت خود به  (٨
ايشان در رّد ادعای شاگردان، آنھا را به دزديدن جسد مسيح از قبر متھم . اند ھميشه مفروض گرفته

 !، که اين خود مؤيد خالی بودن قبر عيسی است)١۵   -١١ :٢٨متی (کردند 
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 .گذارد خالی بودن قبر عيسی باقی می دjيل نامبرده کمتر شکی دربارۀ موثق بودن روايت
 ظاھر شدن عيسی پس از مرگ

تر از آن در اثبات تاريخی رستاخيز، روايات مربوط به ظاھر شدن  مکمل روايت قبر خالی مسيح و مھم
چھار دسته از شواھد بر اعتبار تاريخی اين روايات . او بر شاگردانش پس از مرگ بر صليب است

 :گذارند صحه می
مھمترين سند تاريخی در خصوص ظھور عيسی پس از  ١٠   -٣ :١۵ر پولس در اول قرنتيان گفتا (١

پس از آن يک بار بر . ظاھر کرد و سپس بر آن دوازده تن) پطرس(اينکه خود را بر کيفا «: مرگ است
 .اند اند، ھر چند برخی خفته بيش از پانصد تن از برادران ظاھر شد که بسياری از ايشان ھنوز زنده

سپس بر يعقوب ظاھر شد و بعد بر ھمۀ رسوjن و آخر از ھمه بر من نيز، چون طفلی که غيرطبيعی 
. کند در اينجا پولس دست کم به شش مورد از ظھورات مسيح اشاره می. »زاده شده باشد، ظاھر گرديد

سی چنانکه پيشتر گفتيم، قدمت سنت نقل شده در اين قسمت به کمتر از پنج سال پس از مرگ عي
کوتاه بودن اين فاصلۀ زمانی، زنده بودن بسياری از شھود عينی، و تماس شخصی پولس . گردد بازمی

در اين متن تاريخی از قرن اول، ما . سازد پردازی را منتفی می با برخی از آنھا، امکان ھرگونه افسانه
ين شاگرد او، گواھی کسی را داريم که شخصاً با برادر خود عيسی، يعقوب رسول، و با بزرگتر

احتمال  و به) ٢٠   -١٨ :١غ�طيان (پطرس، که ھر دو جان خود را در راه عيسی فدا کردند، ديدار کرده 
 !شان با عيسای زنده شنيده است يقين از خود آنھا درباره م�قات قريب به

کان اثبات ھر چند ام. لحاظ تاريخی قابل اعتماد است روايات ظھور مسيح قيام کرده در اناجيل به (٢
اعتماد بودن  تاريخی ھيچ يک از موارد خاص گزارش شده وجود ندارد، ولی عوامل مختلف بر قابل 

لحاظ موقعيت و اشخاصی که عيسی به آنھا  تعّدد موارد گزارش شده، تنوع آنھا به: گذارد آنھا صحه می
ھا، حضور  ياد روايتدليل قدمت ز پردازی به شود، نبود فاصلۀ زمانی کافی برای افسانه ظاھر می

شاھدان عينی زنده، نظارت و کنترل حلقۀ رسوjن مسيح که حافظان سنت عيسی بودند، ھمه و ھمه بر 
 .گذارد ھا صحه می موثق بودن روايت

ھا، که برخی بدان به ديده شک و تمسخر  در خصوص اخت�فات ظاھری موجود ميان اين روايت
ھای مشھود ميان اين  اند که تفاوت کّرات اظھار داشته اِت بسيار بهاند، بايد گفت که وک� و قُضّ  نگريسته

ھا مشاھده  ھای شھود عينی در دادگاه طور معمول ميان شھادت ھا دقيقاً از ھمان گونه است که به روايت
در چنين مواردی، اخت�فات ظاھری موجود، بدين معنا نيست که واقعۀ مورد ادعا رخ نداده . شود می

 !اند دھد که شھود با ھم تبانی نکرده برعکس نشان میاست، بلکه 
اينکه زنان، و نه شاگردان مرد ) الف. اھميت است طور خاص حائز برخی از موارد ظھور مسيح به (٣

دjيلی که پيشتر  اند که عيسای زنده بر آنھا ظاھر شد، به عنوان نخستين کسانی معرفی شده عيسی، به
اعتقاد تقريباً  ظھور عيسی بر پطرس به) ب. کند ی مربوطه را تقويت میھا توضيح داديم اعتبار روايت

کند، خود شخصاً  پولس که ھمچون لوقا به اين ظھور اشاره می. ھمۀ پژوھشگران عھدجديد موثق است
يقين از خود او شرح ماجرا را شنيده  احتمال قريب به مي�دی با پطرس به سر برده و به ٣۶در سال 

يسی به جمع دوازده شاگرد که ھم در اناجيل و ھم توسط پولس گزارش گرديده است، ظھور ع) ج. است
ای باشد که پس از گذشت مدتی  تواند با توجه به ارتباط و تماس شخصی پولس با شاگردان، افسانه نمی

ظھور عيسی بر بيش از پانصد تن، ھر چند شرحی از آن در دست ) د. مديد ساخته و پرداخته شده است
عنوان شاھدان عينی  ، بايد موثق باشد، زيرا پولس شخصاً با برخی از آنھا تماس داشته و از آنھا بهنيست

تبديل يعقوب از برادر مخالف با عيسی به رھبر برجستۀ کليسای ) ه). ۶ :١۵اول قرنتيان (کرده است   ياد
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مي�دی  ٣۶س با او در تماس شخصی پول. اورشليم، به احتمال زياد نتيجۀ ظھور عيسی بر او بوده است
و نام بردن او در فھرست شھود رستاخيز در نامه به قرنتيان، مؤيّد موثق بودن تاريخی اين روايت 

 .است
نوعی  در ميان پژوھشگران عھدجديد اتفاق نظر است که شاگردان چند روز پس از مرگ عيسی به (۴

ان بر اين اعتقادند که عيسی جسماً خود را ای از اين پژوھشگر عدۀ قابل م�حظه. اند با او روياروی شده
کنند و بُعد فيزيکی آن  بر شاگردان ظاھر ساخته، ولی بسياری نيز اين موارد ظھور را به رؤيا تعبير می

پولس ) ١: ولی شواھد چندی حاکی از جسمانی بودن ظھور مسيح بر شاگردان است. نمايند را انکار می
داند و روشن است که او فائل به رستاخيز  مؤمنان از يک سنخ می رستاخيز مسيح را با رستاخيز آينده

گويد، مقصودش  مؤمنان رستاخيز کرده سخن می «بدن روحانی«وقتی پولس از . جسمانی مؤمنان است
او بر مبنای بدن رستاخيز . القدس است نه بدنی از جنس روح بلکه بدنی تحت نفوذ و حاکميت کامل روح

دھد که در نظر او  اد دربارۀ بدن آيندۀ مؤمنان رسيده است و اين نشان میکردۀ عيسی به اين اعتق
ھای مربوط به ظھور  ھمۀ روايت) ٢. رستاخيز عيسی نيز دارای بُعدی فيزيکی و جسمی بوده است

اينکه گروھی از . عيسای زنده در اناجيل آشکارا حاکی از بُعد فيزيکی بدن رستاخيز کردۀ او ھستند
کنند، و  خورد، اينکه شاگردان او را لمس می بينند، اينکه عيسی با آنھا غذا می او را میشاگردان با ھم 
دھندۀ بُعد  گويد، ھمه و ھمه نشان صراحت از گوشت و استخوان داشتن خود سخن می اينکه خود او به

ی بدن ھا البته بدن او بدنی ج�ل يافته بود که برخی از محدوديت. فيزيکی بدن رستاخيز کرده اوست
) ٣. فعلی ما را نداشت، ولی اين بدان معنی نيست که بدن او واقعی نبود يا عاری از ابعاد فيزيکی بود

ھم پولس و ھم نويسندگان اناجيل تأکيد دارند که ھر چند م�قات با عيسی در عالم رؤيا در تجربۀ 
؛ اعمال ٨ :١۵ل قرنتيان او(مسيحيان ادامه داشته و دارد، ولی ظھور فيزيکی او متوقف گرديده است 

برای مثال پولس ظھور عيسی بر خود در راه دمشق را آخرين ظھور عينی عيسای قيام کرده ). ٣ :١
دھد که  اين نشان می. داند شمارد و آن را از موارد ديگر ظھور او بر خود در عالم رؤيا متفاوت می می

 .کند ا تلقی نمیاو موارد ظھور عيسای قيام کرده را تجربياتی در عالم رؤي
 :خاتمه

ای ساخته و پرداختۀ کليسا پس از گذشت مدت زمانی  آيا رستاخيز عيسی واقعيتی تاريخی است يا افسانه
  طوjنی از مرگ او؟

سراغ اسناد و مدارک تاريخی  ھای سفت و سخت فلسفی به داوری اگر با ديدی باز و عاری از پيش
و قرائن حاکی از آنند که عيسای ناصری سه روز پس از موجود برويم، بايد بگوييم که ھمۀ شواھد 

رستاخيز او پيام از خلقتی نو و . راستی از مردگان برخاست مرگ شرماگين خود بر صليبی رومی به
کند که روزی نور بر  رستاخيز او ضمانت می. خدايی نيکو دارد که در کار احيا و بازسازی جھان است

رستاخيز . طور کامل پيروز خواھد شد بر گناه، و حيات بر مرگ بهتاريکی، عدالت بر ظلم، پارسايی 
  .کند که اين پيروزی آغاز شده است عيسی با صدای رسا اع�م می
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بازداشت عدالت و فرامرز فيرروزيان دو شھروند بھايی 

 سمنان ساکن

   2012, 5ژانويه 

  
جعه به منزل عدالت و فرامرز فيرروزيان، اين صبح امروز نيروھای امنيتی با مرا –خبرگزاری ھرانا 

 .دو شھروند بھايی را بازداشت کردند
صبح تنی چند از ماموران امنيتی با مراجعه  ٩به گزارش کميته گزارشگران حقوق بشر، امروز ساعت 

به محل سکونت اين دو نفر پس از تفتيش محل و ضبط لوازم شخصی، کامپيوتر و کتب مذھبی، ايشان 
  .داشت و به مکان نامعلومی منتقل نموده اندرا باز
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عدالت و فرامرز فيرروزيان پيش تر نيز از لحاظ اقتصادی مورد فشار قرار گرفته بودند و چاه زمين 
کشاورزی ايشان در سمنان پلمپ شده بود که منجر به از بين رفتن محصوjت کشاورزی آن ھا شده 

  .بود
ايی سمنان بازداشت شده اند و در حال حاضر بھفر خانجانی، تن از شھروندان بھ ١٠تا کنون بيش از 

افشين ايقانی، سيامک ايقانی و علی احسانی و نادر کسايی شھروندان بھايی ھستند که در حال گذراندن 
در عين حال فشارھای اقصادی بر اين شھروندان در . دوران محکوميت خود در زندان سمنان ھستند

  .تن در چند ماه گذشته در اين شھر پلمپ پلمپ شده است ۵بيش از حال افزايش است و محل کسب 
تا اين لحظه از علت بازداشت عدالت و فرامرز فيروزيان اط�ع دقيقی در دست نيست، اما براساس 
اط�عات رسيده از منابع آگاه به نظر نمی رسد که اين بازداشت به علت اعتقادات و فعاليت ھای مذھبی 

  .يی باشداين دو شھروند بھا
  
  
  
  
  
  
  
 
  

 شد شھناز جيزان شھروند مسيحی به صورت موقت آزاد

   2012, 5ژانويه 

  
شھناز جيزان ھمسر کشيش کليسای جماعت ربانی اھواز با سپردن وثيقه روز يک  –خبرگزاری ھرانا 

 .شنبه از بازداشتگاه اداره اط�عات به صورت موقت آزاد شد
ھمسر کشيش فرھاد سبکروح و از » شھناز جيزان«اھواز، خانم بنا به اط�ع گزارشگران ھرانا از 

روز بازداشت با  ١٠پس از  ١٣٩٠دی ماه  ١١خادمين کليسای جماعت ربانی، روز يکشنبه مورخ 
  .سپردن وثيقه بطور موقت آزاد شد
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وی به ھمراه ھمسرش و جمعی از اعضای کليسای جماعت ربانی اھواز در روز جشن کريسمس 
  .شده بود بازداشت ٢٠١١

، »فرھاد سبک روح«اکثر بازداشت شدگان پس از ساعاتی آزاد شدند، اما وی به ھمراه ھمسرش 
دو تن از خادمين کليسا به بازداشتگاه اداره اط�عات اھواز » داود عليجانی«و » ناصر ضامن دزفولی«

  .منتقل شدند
 .ر اط�عی در دست نيستگفتنی است علی رغم آزادی شھناز جيزان از وضعيت سه بازداشتی ديگ

  
  
  
  

 است خدای تو خدای من

 

 
 زاده افشين لطيف: ترجمه

اين . ھای کوتاھی است که تاکنون به رشته تحرير درآمده است کتاب روت يکی از زيباترين داستان 
بخِش ساخت  بارھا داستان اين کتاب الھام. کتاب حتی توجه غيرمسيحيان را نيز به خود جلب نموده است

ھای روحانی مھمی است  اما از ھمه مھمتر کتاب روت حاوی درس. ھا بوده است ھا و نگارش ُرمان فيلم
 .که به شرح آنھا خواھيم پرداخت

نعومی، زنی اسرائيلی از شھر . نعومی، روت، و بوعز: در اين کتاب سه شخصيت اصلی وجود دارد
  . ميرند زمين موآب میلحم است که شوھرش اليملک و پسرانش در زمان سکونت در سر بيت

بوعز، خويش شوھر . روت، بيوۀ جوان موآبی است که با يکی از پسران نعومی وصلت کرده است
باری است که بر خانواده نعومی در سرزمين  داستان حول مجموعه وقايع مصيبت. متوفای نعومی است

لحم  ه شھر بيتدھد و به توصيف بقای نعومی به ھنگام بازگشت با عروسش روت ب موآب رخ می
  . پردازد می

  .يابد انگيزی پايانی خوش می طرز حيرت اما داستانی که آغازی تراژديک داشت با دخالت بوعز به
ھا به اختصار  محتوای اصلی ھر يک از فصل. کتاب روت دارای چھار فصل متمايز از يکديگر است

  :عبارتند از
  فصل اول

 ).٢      -١  :١(روند  علت قحطی در سرزمين يھودا به موآب می هشان ب اليملک و نعومی با پسران      -الف
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اند پس از مدت کوتاھی  ميرد و دو پسرش نيز که زنان موآبی گرفته اليملک در سرزمين موآب می      -ب
  ).۵      -٣  :١(ميرند  می
يکی از . گردد میشنود قحطی در سرزمين يھودا به پايان رسيده، به بيت لحم باز نعومی که می       -ج

  ).١٨      -۶  :١(شود  نام روت با او ھمراه می ماند اما ديگری به عروسانش در موآب می
  ).٢٢      -١٩  :١(شود  نعومی با تلخی و اندوه بسيار وارد بيت لحم می      -د

  فصل دوم
 ).٧      -١  :٢(رود  چينی می بوعز برای خوشه  دست آوردن غذا به مزرعه روت برای به      -الف
ای  دھد تا توشه کند و با برخوردی مناسب به او اجازه می بوعز لطف خود را شامل حال روت می      -ب

  ).١۶      -٨  :٢(نيز با خود به خانه ببرد 
  ).٢٢      -١٧  :٢(يابد که بوعز خويش آنان است  نعومی درمی. گردد اش نزد نعومی برمی روت با توشه      -ج
  ).٢٣  :٢(کند  چينی می آوری محصول در مزرعۀ بوعز خوشه روت تا پايان جمع      -د

  فصل سوم
گويد تا به خرمنگاه نزد بوعز رفته نسبت خويشاوندی آنان را به بوعز بگويد  نعومی به روت می      -الف

)٩      -١  :٣.( 
کند که خويشی نزديکتر از او  ی میدھد، اما به او يادآور بوعز پاسخ مثبتی به درخواست روت می      -ب

  ).١٣      - ١٠   :٣(بوعز در پی آن است که صبحگاه اين مسئله را رفع و رجوع کند . نيز وجود دارد
  ).١٨      -١۴  :٣(گردد  ای که بوعز به او داده برمی روت نزد نعومی با غله      -ج

  فصل چھارم
 ).١  :۴(دھد  ر در حضور مشايخ میای را با خويش ديگ بوعز ترتيب جلسه      -الف
اما آن شخص پيشنھاد . دھد بوعز به خويش ديگر پيشنھاد خريد زمينی را که از آن اليملک بود می      -ب

  ).٨      -٢  :۴(کند  يابد بايد روت را نيز به زنی بگيرد رد می بوعز را زمانی که درمی
کند که زمين را  رد و در حضور شاھدان موافقت میگي بوعز مسئوليت خويش را خود به عھده می      -ج

  ).١٢      -٩  :۴(خريده، با روت ازدواج کند 
عوبيد پدر يسی و يسی پدر . آورد روت پسری عوبيد نام را در نتيجه ازدواج با بوعز به دنيا می      -د

  ).١٧      -١٣  :۴(داوود است 
يابد  گيرد پايان می ا از فارص پسر يھودا تا داوود در برمیای که ده نسل ر نامه کتاب با ذکر شجره      -ه
)۴:  ٢٢      -١٢.(  

  زمينه پيش
او در سرزمينی بيگانه . نعومی به ھنگام مرگ شوھر و فرزندانش در وضعيت اسفناکی قرار داشت

  . ای فقير بود نعومی حتی به ھنگام بازگشت به بيت لحم بيوه. کس بود کام�ً تنھا و بی
شريعت . ھا و يتيمان داشت پذير از جمله فقرا، بيوه يعت موسی توجه خاصی به اقشار آسيباما شر

موسی دربردارندۀ سه حکم مھم برای اين اقشار بود و ھدف اين احکام نجات اشخاصی مانند نعومی 
 .بود

با احکامی  ٢٢      -١٩  :٢۴و ھمچنين تثنيه  ١٠و٩  :١٩در jويان . چينی است اولين حکم پيرامون خوشه
قوم اسرائيل دستور داشتند که ھمه محصول . شويم که ھدف آنھا دستگيری از نيازمندان است روبرو می

ھای درختان  ھای گندم و يا انگور و زيتون را بر شاخه آوری نکنند و قدری از خوشه زمين خود را جمع
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البته . روت روايت چنين حکمی استکتاب  ٢باب . داد چنين تمھيدی به فقرا اجازۀ بقا می. باقی بگذارند
  .کرد اين حکم پاسخ پابرجايی برای مسئله فقر نبود، بلکه در کوتاه مدت نيازھای شخص را برطرف می

  . حکم ديگر فروش زمين به بستگان شخصی است
قوم اسرائيل پس از ورود به سرزمين موعود به تقسيم اراضی پرداختند و به ھنگام فقر و تنگدستی 

  . ستند زمين خود را فروخته به بقای خود ادامه دھندتوان می
بايست برای  شايان ذکر است که زمين فروخته شده نمی. آمده است ٢٨      -٢۵  :٢۵اين حکم در jويان 

  . چرا که در اسرائيل، زمين ارثی دائمی بود. ھميشه از دسترس صاحبان اصلی آن خارج شود
بايست آن زمين  د شرايطی در احکام شريعت وجود داشت که میش خاطر فقر فروخته می اگر زمينی به

به نمايندگی از فردی که آن را فروخته ) عمو يا برادر يا بستگان ديگر(توسط خويشان ديگر شخص 
  . خريداری شود

دھنده  داد فديه و به کسی که اين کار را انجام می. گويند می) در ترجمه قبلی انفکاک(به اين عمل فديه 
علت نسبت  بوعز به. گفت توان  دھنده نيز می يند و چون او خويِش شخص بود او را خويِش فديهگو می

  .کتاب روت است ۴زمينۀ باب  قوانين فديه پيش. خانوادگی با نعومی چنين نقشی را به عھده داشت
مسئوليت  دارِ  دھنده عھده شد و پسری نداشت خويش فديه در پايان اگر زنی در اسرائيل باستان بيوه می

شد و  بدين سان از آن زن مراقبت می. کرد آن بيوه ازدواج می  خويش نزديک بايد با . ديگری نيز بود
. آمده است ۶و۵  :٢۵اين حکم در تثنيه . کرد اش را حفظ می آورد نام شوھر درگذشته پسری که به دنيا می

  .خورد به چشم می ۴اين قانون نيز در کتاب روت باب 
البته اين مفاھيم حاوی معانی . کرد داوند از نيازمندان و فقرای قوم اسرائيل مراقبت میبدين ترتيب خ

  .تری نيز ھستند که متعاقباً به آن خواھيم پرداخت عميق
  تاريخی زمينۀ

جايگاه اين کتاب بين اين دو بخش از . کتاب روت بين کتاب داوران و کتاب اول سموئيل قرار دارد
يه اول باب اول کتاب روت معرف وقايعی است که در زمان حکومت داوران آ. منطقی برخوردار است

  . دھد در اسرائيل روی می
کند و آخرين کلمه در آخرين آيۀ کتاب  آيه کتاب را به کتاب قبلی که ھمانا داوران است وصل می اين 

اه اسرائيل است و بدين ترتيب کتاب روت با کتاب اول سموئيل که در آن داوود پادش” داوود“روت 
 .يابد گردد، پيوند می می

پس از مرگ يوشع خدمتگذار خدا و . کتاب داوران معرف زمان تاريکی در تاريخ اسرائيل است
. ھای کنعان و خدايان ساير ملل پرداختند ھمچنين مرگ بزرگان آن نسل، اسرائيليان به پرستش بت

  . تا آنان به دست دشمنان خود افتاده رنج کشندخداوند نيز برای اينکه قوم خود را بيدار کند اجازه داد 
خداوند نيز رھبرانی را تحت . سوی خداوند بازگشتند سرانجام قوم با ديدن اشتباه خود توبه کرده به

اما با مرگ داوران قوم . شان رھايی بخشد عنوان داوران به آنھا بخشيد تا اسرائيل را از چنگ دشمنان
  . شان گشتند پرداخته، اسير دشمنان بار ديگر به پرستش خدايان غير

  .کردند راحتی درس خود را فراموش می گويی به
شود و اسرائيل از لحاظ روحانی و اخ�قی به  اين چرخه مخرب بارھا در کتاب داوران تکرار می

  . رود ورطه سقوط پيش می
  . خورد يم به چشم نمیھای آخر کتاب داوران نمايانگر رفتاری از قوم است که در ھيچ کجای عھد قد باب

  : شويم آخرين داور شمشون ديگر توان رھايی اسرائيل را ندارد و ما با بندگردانی به دفعات روبرو می
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» آورد آمد به جا می در آن روزگار پادشاھی در اسرائيل نبود و ھر کس ھر کاری را که پسندش می«
  ).١  :١٩و  ١  :١٨، ۶  :١٧مقايسه کنيد با  ٢۵  :٢١داوران (

صورت کلی روبرو  در اينجا با سقوط ملت اسرائيل به. دھد در اين فضاست که وقايع کتاب روت رخ می
خوانيم  می ١ :١قحطی که در روت . گريم بختی يک خانوادۀ منفرد اسرائيلی را نظاره نيستيم بلکه تيره

 ٢٣و آيات  ١٩      -١۵  :٢٨يه نگاه کنيد به تثن(يقيناً معرف داوری بود که خدا بر اسرائيل روا داشته بود 
  ). ٢۴الی 

کنند و در نتيجه کل خانواده با خطر  اش به سرزمين موآب مھاجرت می در اين شرايط اليملک با خانواده
  .شوند نابودی کامل روبرو می

دھد و آمدن فرزند تازه برای نعومی  اما عملکرد بوعز که مردی از بيت لحم بود نعومی را نجات می
ای که مشرف به نابودی بود  بدين سان خانواده). ١۶      -١۵  :۴(آورد  ر حيات و زندگی به بار میبار ديگ

  .دھد بار ديگر به حيات خود ادامه می
پارسايانی چون بوعز و نعومی ھنوز در ميان . بنابراين روايت کتاب داوران تماماً تاريکی نيست

عنوان يک غيريھودی در  شود، او به تر می ت برجستهدر اينجاست که نقش رو. اسرائيليان وجود دارند
  . آورد اند به خدای اسرائيل روی می ھا گرويده حالی که بسياری از اسرائيليان به پرستش خدايان امت

خداوند ھم در . طرز عجيبی مشغول کار است ھای تاريک نيز دست خداوند به پس در ھمين زمان
بخشد و  شان رھايی می روت است و آنان را از نياز دردناک مقياسی کوچک ھم به فکر نجات نعومی و

واقع با ازدواج بوعز و  به. ھم در مقياسی بزرگتر از طريق ھمين افراد به فکر نجات تمامی قومش است
خدايی که برای نعومی و روت، بوعز را تدارک . آيد روت داوود پادشاه به صحنۀ حيات اسرائيل می

  . بيند رای تمامی قوم اسرائيل تدارک میديد، از طريق مرد ديگر ب
شدت به او نياز داشت و از طريق داوود بود که نجات از  شود که اسرائيل به داوود، پادشاھی می
  .فلسطينيان مھيا گشت

ای برای  خداوند در کتاب روت نه فقط يک رھاننده شخصی برای يک خانواده مھيا کرد بلکه رھاننده
  .کل اسرائيل در نظر داشت

  پيام نبوتی
داستان زيبای کتاب روت فقط از لحاظ تاريخی برای اسرائيل حائز اھميت نيست بلکه پيامی نبوتی 

ای برای نجات از  اگر روت و نعومی نياز به رھاننده. ھا، چه يھود و چه غيريھودی دارد برای ھمه نسل
شان  دايان بيگانه و دشمنانای برای نجات از بردگی خ فقر و مرگ داشتند، اسرائيل نيز به رھاننده

  . احتياج داشت
خيزاند، اول بوعز و دوم داوود که ھر دو از يک قبيله، يک  ای را برمی در ھر دو مورد خدا رھاننده

 .نامه ھستند شھر و از يک نسب
ما ھمه از لحاظ روحانی . تمامی بشر ھمچون نعومی و روت و قوم اسرائيل، نياز به نجات دارند

در يک وضعيت سراسر . ر گناه و مرگيم و کام�ً ناتوان از نجات خويش ھستيمورشکسته، اسي
لحم و  او شخص ديگری را از فرزندان يھودا از شھر بيت. زند نااميدانه، خداوند خود دست به عمل می

عيسی نيز ھمچون بوعز خويِش رھانندۀ . فرستد که ھمانا عيسای مسيح است از تبار داوود برای ما می
بلکه عملکرد او تمامی . کند اما برخ�ف بوعز فقط برای خانواده نزديک خود عمل نمی. شود ما می

و آنان که مقدس ) عيسی(سازد  زيرا او که مقدس می«گويد  کتاب عبرانيان می. گيرد بشريت را در برمی
  . شوند ھمه از يک تبارند می
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که فرزندان از جسم و خون  از آنجا…از ھمين رو عيسی عار ندارد ايشان را برادر بخواند
برخوردارند، او نيز در اينھا سھيم شد تا با مرگ خود صاحب قدرت مرگ يعنی ابليس را به زير کشد، 

از ھمين رو jزم بود از ھر . اند، آزاد سازد و آنان را که ھمه عمر در بندگی ترس از مرگ به سر برده
ارتباط بوعز با نعومی خونی و با ). ١٧و  ١۵و ١۴و ١١  :٢عبرانيان (» حيث ھمانند برادران خود شود

اما عيسی، فرزند خدا، انسان شد و در بشريت ما سھيم گشت و ما را از قدرت گناه و . روت ازدواج بود
عنوان اشخاص يھودی و غيريھودی فيض خدا را از طريق  روت و نعومی به. بخشد مرگ آزادی می

  ).١۶  :١روميان (از آِن ھمگان است بوعز تجربه کردند و اين فيض ھم در مسيح 
بر طبق قوانين تورات نقش خويش، رھايی . بخشد عنوان خويِش رھاننده به ما آزادی کامل می عيسی به

  .از فقر و بردگی و تضمين ارث بود
مسيح نه فقط ما را از فقر . آورد بس فراتر از قوانين شريعت است اما رھايی که عيسی به ارمغان می

عيسی تضمين ميراث . کند بخشد بلکه ما را از فقر گناه آزاد می بردگی به ديگران رھايی می اقتصادی و
  .کتاب روت انعکاسی زيبا از انجيل عيسای مسيح، برادر و رھانندۀ ماست. ابدی در پادشاھی خداست

  جايگاه روت
در . ی تفاوت داردمقدس با ترتيب آن در ترجمه يونان ھای عھدعتيق در ترجمه عبری کتاب ترتيب کتاب

آيا اين ترتيب درست است يا . ھاست ھای امثال و غزل غزل ترجمه عبری جای کتاب روت بين کتاب
ھای داوران و اول  بينيم که در آن کتاب روت بين کتاب ترتيبی که در ترجمه يونانی عھدعتيق می

  گيرد؟  سموئيل قرار می
 .وبی با محتوای کتاب روت ھمخوانی داردخ توان به اين نتيجه رسيد که ھر دو ترتيب به می

عبارت عبری به کار رفته . کند ياد می” با فضيلت“عنوان زنی  بوعز از روت به ١١  :٣در کتاب روت 
اين عبارت تنھا در دو جا از . معنای زنی با شخصيت واjست  است که به Eshet khayil شده

در باب آخر کتاب امثال سليمان . ثال سليمان استرود و ھر دو بار آن در کتاب ام عھدعتيق به کار می
  گويد زن بافضيلت را کيست که پيدا کند؟  سليمان می). ١٠  :٣١امثال (شود  نيز اين عبارت تکرار می

ای بر بخش پايانی کتاب امثال سليمان است  اين کلمات مقدمه. ھا گرانبھاتر است زيرا که ارزشش از لعل
توان از اين بخش  اگرچه می. گردد ماً حول موضوع زنی با شخصيت واj میکه تما) ٣١      -١٠  :٣١(

ال نام برد اما مفسرين بر اين باورند که بايد آن را به شکل  برای برشمردن خصوصيات يک زن ايده
  .مجازی تعريف کرد

ی برای در شويم که نويسنده از آنان به شکل مجاز زيرا از ھمان ابتدای کتاب امثال با دو زن روبرو می
برای نمونه (يکی زنی فاسد که سمبل حماقت است . کند پيش گرفتِن دو راه مختلف در زندگی ياد می

  ). ١  :٨برای نمونه امثال (و ديگری زنی درست که سمبل حکمت است ) ١٣  :٩امثال 
براين زن بنا. انجامد پيروی از زن اول به انواع تباھی و پيروی از زن دوم به زندگی خداپرستانه می

ذکر شده در باب آخر کتاب امثال معرف حکمت واقعی است که زندگی پرثمری را با خود به بار 
بنابراين زن در امثال سليمان سمبل حکمت است که در قالب انسان، شخصيت به خود گرفته . آورد می

  .است
د که در آن روت گير ، کتاب روت در ترجمه عبری عھدعتيق قرار می٣١ب�فاصله پس از امثال باب 

  . شود عنوان زنی با فضيلت معرفی می به
  . روت در واقع تجسم عملی حکمت ذکرشده در کتاب امثال سليمان است
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ھای مندرج در حکمت را از خود بروز  روت چه به لحاظ اخ�قی و چه از نظر روحانی ويژگی
  . دھد می

اش برای  کوشانه او در پشتکار سخت. اش نمونه است او در وقف و توجھش به نعومی، مادرشوھر بيوه
  . نظير است رفع نيازھای خود و نعومی بی

عنوان زنی که بھتر از ھفت پسر برای نعومی است  در پايان کتاب، روت از جانب زنان بيت لحمی به
  . شود تعريف می) ١۵  :۴(

بيان خدای کموش و با وجود آنکه موآبی است و موآ. ای است از لحاظ روحانی نيز روت نمونه برجسته
خدای «گويد  زند و به نعومی می کردند، اما روت از عبادت آنان سر باز می ساير خدايان را عبادت می

  ).١٢  :٢(آورد  روت به يھوه خدای اسرائيل پناه می). ١۶  :١(» تو خدای من است
اما . کند را ترک میاش  او سرزمين مادری و خانواده. آيد ايمان جديد روت به بھای بزرگی به دست می

  .پذيرند خوبی می دھد و قوم خدا او را به خداوند او را بسيار برکت می
ای نه فقط برای زنان بلکه برای مردان نيز در  نمونه. بينيم در روت نمونه عالی حکمت واقعی را می

  . ھا و اعصار ھمه زمان
گيرند و مذھب قديمی و  یبدون شک امروز نيز بسياری وجود دارند که راه روت را در پيش م

  کنند و با ايمان به  شان را ترک می پدران
  .کنند که در مسيح از آِن آنان گشته است خدای واقعی برکاتی را تجربه می
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  مسيح  روايت يوحنا از تولد: شکست تاريکی

  
 روايت يوحنا از تولد مسيح: شکست تاريکی

 زاده افشين لطيف
زنی که خورشيد به تن داشت و ماه زير پا داشت و : آنگاه نشانی عظيم و شگرف در آسمان پديدار شد»

آنگاه نشانی . زن آبستن بود و فريادش از درد زايمان بلند بود. تاجی از دوازده ستاره بر سر داشت
شاخ، و ھفت تاج بر فام و عظيم که ھفت سر داشت و ده  اژدھايی سرخ:  ديگر در آسمان پديدار شد

  . ُدمش يک سوم ستارگان آسمان را جاروب کرد و بر زمين ريخت. سرھايش بود
. نيا آمد ببلعد اژدھا پيش روی آن زن که در آستانۀ زايمان بود ايستاد، بدان قصد که فرزند او را تا به د

درنگ  و فرزند او بی. ھا فرمان خواھد راند آن زن پسری به دنيا آورد که با عصای آھنين بر ھمۀ قوم
  . ربوده شد و نزد خدا و پيش تخت او فرستاده شد

و زن به بيابان، به جايی که خدا برای او مھيا کرده بود، گريخت تا در آنجا به مدت ھزار و دويست و 
  . و ناگھان جنگی در آسمان در گرفت. اری کنند شصت روز نگھد

دھا و فرشتگانش در برابر آنھا به پيکار ايستادند، اما ند و اژ ميکاييل و فرشتگانش با اژدھا جنگيد
اژدھای بزرگ به زير افکنده شد، ھمان مار کھن که . شکست خوردند و پايگاه خود را از دست دادند

نش به زمين افکنده  ھم او و ھم فرشتگا. کشاند ابليس يا شيطان نام دارد و جملۀ جھان را به گمراھی می
 (٩              - ١: ١٢مکاشفه (» شدند

خبر از ورود خدا به عرصه حيات بشر در نھايت ) متی و لوقا(نظر  روايت تولد مسيح در اناجيل ھم
خدا با ورود به قلمروی . گويی اين اناجيل نگاھی از باj به پايين دارند. دھد پذيری و افتادگی می آسيب
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اما يوحنا نگاھی از باj به پايين . بخشد حيات بشر، انسان را در مسيح به قلمرو خدا برده، صعود می
برای . کند می) آسمان(يوحنا چه در انجيلش و چه در اينجا دوربين خدا را معطوف به قلمرو خدا . دارد

  .شود ھای وقايع زمينی در قلمرويی ديگر يافت می يوحنا ريشه
دسترسی دارد و  ای است که فراتر از وقايع آشکار روی صحنه، به پشت صحنه ه يوحنا نويسند 

  . خواھد خوانندگانش را نيز بدانجا برد تا علل وقايع زمينی را درک کنند می
جويد ويکی از  يوحنا برای آن که پيامش برای ھمه قابل درک باشد از تمامی ابزارھای موجود بھره می

يکی . ح دھند ن شرشا ن ھای پنھا کوشند وقايع زمينی را در پرتو ريشه است که می] 1[”فرا رواياتی“آنھا 
گذرد، سرنوشت آفرينش را تعيين  ھا پيرامون زن آبستنی است که آنچه بر او می از اين فرا روايت

  . کند می
ھای  کند در اسطوره به بيان ديگر، داستانی مشابه با آنچه يوحنا در باب دوازده کتاب مکاشفه ابراز می

، اما روايت يوحنا حايز تمايزات خاصی با ای خاص، بابل نيز وجود داشت گونه يونان، مصر و به
ھای يونان و مصر و  بايد نگاھی اجمالی به اسطوره تمامی آنھاست که برای درک بھتر آن نخست می

  .بابل بيندازيم
  

  
 

وجود داشت که باردار بود و اژدھايی بزرگ پايتون  (Leto) ای به نام لِتو ھای يونان، الھه در اسطوره
ای  ه لِتورا به جزير (Poseidon) دون اما خدای دريا پوسی. دد قتل بچۀ او بوددر ص (Python) نام

پس از اين تعقيب و گريز، . دوردست برد و آن جزيره را زير دريا پنھان کرد تا پايتون او را نيابد
ر بود که د (Apolo) نام آن بچه آپولو. جزيره دوباره به سطح آب آمد و لِتو بچۀ خود را به دنيا آورد

 .ظرف چند روز پايتون را قطعه قطعه کرد
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او نيز  .(Set-        typhon) تايفون شويم به نام ِست فام روبرو می ھای مصر با اژدھايی سرخ در اسطوره
رساند و  اژدھا نخست اُزريس را به قتل می. است (Osiris) ھمسر اُزريس (Isis) دنبال قتل ايزيس به

ای  آورد و به جزيره دنيا می آسا فرزندش را به طرزی معجزه اما زن به. ددنبال ايزيس باردار بو سپس به
شود و سرانجام او را در آتش نابود  بر اژدھا پيروز می (Horus) پسر ايزيس، ھوروش. گريزد می
 .کند می

خوريم که سرانجام  ھای بابلی نيز به نبرد تيامات، غول ھفت سر دريا با خدايان آسمان برمی در اسطوره
مادر مردوک ھمچون روايت مکاشفه . رسد برتری تيامات توسط مردوک، خدای جوان نور به پايان می

تنھا در اين روايت است که با سقوط يک سوم از ستارگان در نتيجۀ . شود به تصوير کشيده می ١٢باب 
توان  یانگيزی است که نم آنچه در اين روايت ديديم تشابھات شگفت .شويم شکست تيامات روبرو می

  . کاربرد آنھا را در کتاب مکاشفه صرفاً تصادفی قلمداد کرد
کوشيدند  پادشاھان مصر، يونان و بابل می. ھای باستان به واقعيت مبدل شدند در واقع، در مسيح اسطوره

ھا، قدرت خود را توجيه کنند و به آن مشروعيتی فرازمينی بخشند، اما يوحنا  با توسل به اين اسطوره
ھای موجود را به  واقعيتی که اسطوره. کند ھا معرفی می يح را تجسم و تحقق واقعی اين اسطورهتولد مس

 .کشيد چالش می
برد در ک�م خدا معرف قوم وفادار خداست که ثمرۀ پايداری و  زنی که از درد زايمان رنج می

- ١۶: ٢۶نيد به اشعيا نگاه ک(آورد  وفادريش، تولد پادشاھی است که نجات را برای ھمۀ ملل به بار می
ای به  ننده شود که از بطن او رھا بارھا در ک�م خدا، قوم خدا به مادری تشبيه می). ٩         - ٧: ۶۶، ١: ۵۴، ١٨         

  . آورد آيد که تاريکی را شکست داده، نور به بار می جھان می
در ). ٢: ١٠۴      مزمور (ت زنی که از ديد دنيا حقير است، اما ھمانند خداوندش غرق در نور اس

کردند، اما  ھا و اجرام سماوی خدايانی بودند که مسير تاريخ را ھدايت می ھای يونان، ستاره اسطوره
تمامی ھويت و عملکرد زن در . گذرد بيند که بر اين زن می يوحنا سرنوشت تاريخ را در وقايعی می

  . گردد تولد فرزند ذکورش ترسيم می
گويی يوحنا در اين باب تولد، مرگ و قيام . کست تاريکی به سردمداری اژدھاستتولدی که تضمين ش

  .کشد صعود مسيح را يک باره به تصوير می
يوحنا به دفعات از به . رسد و شکست اژدھا نتيجۀ آن است تاريخ نجات در تولد اين پسر به کمال می

  ). ١٣و ١٠         - ٩: ١٢مکاشفه (گويد  زير افکنده شدن اژدھا سخن می
مکاشفه (در واقع، جفايی که کتاب مکاشفه معرف آن است، نتيجۀ سقوط و شکست اژدھاست 

  ).  ١٧و ١٢: ١٢
کنند به  علت پايداری در برابر خداسازی امپراطوران روم بر خود ھموار می رنجی که ايمانداران به

  ).  ١٧: ١٢مکاشفه (سبب شکست ابليس از فرزندان اين زن است 
، ريشۀ خصومت روم را با ايمانداران به مسيح در نتيجۀ شکست ابليس از ١۴تا ١٢ھای  باب يوحنا در
گرفت، تأثيری  پيروزی مسيح که تمامی ايام حيات، مرگ، قيام و صعود او را در بر می. داند مسيح می

  . فراجھانی و کيھانی دارد
 .غاز سقوط ابليس وپايان تاريکی بودھای تاريکی برای از بين بردنش، آ تولد مسيح عليرغم تمامی ت�ش

، معرف تدارک الھی برای حفظ ) ١۴: ١٢مکاشفه (و پرواز به مکان امن )  ۶: ١٢مکاشفه (ايدۀ گريختن 
پذيری کامل، زير چتر حفاظت الھی قرار دارند و زمان  زن و بچه در عين آسيت. زن و بچه است

  . کنند را سپری می) روز١٢۶٠(بحران 
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در اين نبرد ). مکاشفه(آيند تا او بتواند نقش خود را ايفا کند  نيز به کمک زن می خلقت و آفرينش
 .خلقت، فرشتگان، انسان و خدا، ھمه در آن نقش دارند. تماشگری وجود ندارد کيھانی،

يوحنا به ايمانداران تحت جفا در حکومت روم، آنان که ھمچون خداوند خود، جان خود را عزيز نداشتند 
  . دھد ، خبر پيروزی می) ١١: ١٢مکاشفه (

اند و خشم اژدھا به زن و فرزندش نتيجۀ  وفاداران به مسيح در رنج و مرگ خود بر ابليس پيروز شده
مکاشفه (ھا فرمان خواھد راند  شکست آنان از فرزند ذکوری است که با عصای آھنين بر ھمۀ قوم

  [1].مسيح مبارک باد شکست تاريکی بر ھمۀ مؤمنان).  ٢و ھمچنين مزمور   ۵: ١٢
تنھا ” فراروايت“. دھند ھای وقايع زمينی را شرح می ھايی است که ريشه ن ھا و يا داستا ره منظور اسطو

  . ط به پيشينيان نيست ای مربو له مقو
نظريه نيوتن و نظريه کوانتوم . ھای علمی، فراروايت خاص خود را دارند امروزه نيز بسياری از پديده

  .ھای علمی است فراروايت خاصی در توضيح پديدهھر يک بيانگر 
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ممانعت از آزادی وحيد محمودی از مسئولين دانشگاه آن3ين 

 /بھايی 

   2012, 6ژانويه 

  
  

سال حبس تعزيری وحيد محمودی از آزادی اين زندانی عقيدتی و از مسئولين  5با وجود تعليق حکم 
 .آن�ين بھايی بنا به دjئل واھی ممانعت به عمل آمده استدانشگاه 

سال حبس تعزيری وحيد محمودی ھم  5روز از تعليق حکم  10بر اساس اين گزارش، با وجود گذشت 
چنان بنا به دjيل واھی از آزادی وی ممانعت به عمل آمده و علت اين امر نيز از سوی مسئوjن دادگاه 

دان اوين و زندان رجائی شھر طی شدن مراحل اداری عنوان شده است؛ اين انق�ب و اجرای احکام زن
در حالی است که بنا بر قانون پس از تعليق حکم يک زندانی، نگھداری متھم حتی برای يک ساعت 

  .عملی غير قانونی است
حکم سال حبس تعزيری محکوم شده بود که اين  5دادگاه انق�ب به  28وحيد محمودی پيش تر در شعبه 

سال با احتساب ايام  4سال حبس تعليقی به مدت  5دادگاه تجديدنظر استان تھران به  54از سوی شعبه 
ايشان دوم خرداد ماه و در پی بازداشت و تفتيش مسئولين و مرتبطين موسسه . بازداشت تبديل شده است

کرج بازداشت و به بند پس از احضار و مراجعه به دادسرای انق�ب ) دانشگاه آن�ين بھائيان( علمی 
  .زندان اوين منتقل شد ٢٠٩
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 ايرانی مصاحبه با روزنامه نگار مسيحی

  

  
  

امسال با فرا رسيدن ايام کريسمس به نظر می آيد مقامات ايران مجددا در حال تشديد نظارت و آزار و 
خبری مسيحيان فارسی  به گزارش شبکۀ   .اذيت مسيحيان پروتستان و کليساھای خانگی ايران ھستند

تعدادی مسيحی “، که صرفا مسايل مسيحيان را پوشش ميدھد، ظرف ھفته ھای اخير (FCNN) زبان
در تھران و شش شھر ديگر به مراکز امنيتی حکومتی احضار شده، به مدتھای طوjنی بازجويی شده 

ستورات عمل کنند آزاد شده اند، و با ھشدار نسبت به اين که مجددا احضار خواھند شد و بھتر است به د
 ”.اند

مسيحی پروتستان و  ١٠٠، مقامات ايرانی بيش از ٢٠١٠ظرف ھفته ھای منتھی به ايام کريسمس سال 
بسياری از اين افراد در   .نوکيشان مسيحی را در تھران و ساير شھرھای سراسر ايران دستگير کردند

 .نان را آزاد کردندکليساھای خانگی فعال بودندو در انتھا مقامات اکثر آ
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برای درک بھتر مشک�ت زندانيان عقيدتی مسيحی در ايران، کمپين بين المللی برای حقوق بشر در 
 .به گفتگو نشست (FCNN) ايران با مدير و سردبير شبکۀ خبر مسيحيان فارسی زبان

 .و کار خود را معرفی کنيد FCNN لطفا  : کمپين
FCNN :  ن فارسی زبان در حدود پنج سال پيش توسط گروھی از افراد لزوم وجود شبکۀ خبر مسيحيا

اين شبکه اول به   .در داخل ايران که سابقۀ کارھای فرھنگی و مطبوعاتی داشتند تشخيص داده شد
ت�ش شبکۀ خبر اين بوده که کار را . صورت يک وب�گ آغاز به کار کرد و به تدريج توسعه پيدا کرد

ما به دو نيت آغاز به اين فعاليت کرديم، يکی اينکه مسيحيان داخل   .به صورت حرفه ای انجام بدھد
ايران را از اخباری که ميگذرد آگاه کنيم، و ديگری اينکه صدای مسيحيان ايران را به گوش جھان 

بنابراين در حال حاضر شبکۀ خبری مسيحيان فارسی زبان به عنوان يکی از منابع رسمی   .برسانيم
راجع رسمی و کليساھايی در سراسر جھان که می خواھند بيشتر در مورد مسيحيت برای بسياری از م

به عنوان مثال ، کميساريای عالی سازمان ملل   .بدانند قرار گرفته است) درايران(و وضعيت مسيحيت 
با شبکۀ ما تماس می گيرد و از وبسايت ما به عنوان يکی از منابع  (UNHCR) متحد برای پناھندگان

 .خود استفاده می کندمعتبر 
که در حال حاضر در بازداشت به  آيا می توانيد از برخی موارد مھم زندانيان عقيدتی مسيحی  :کمپين

 سر می برند نام ببريد؟
FCNN:    ما فقط می توانيم در خصوص مواردی صحبت کنيم که اجازۀ کامل ازطرف خانواده ھا
رسمی راجع به نورهللا قبيتی زاده در زندان کارون من در حال حاضر می توانم بطور . داشته باشيم

در موج بازداشتھای سال گذشته ھنوز  ١٣٨٩ديماه  ٣اھواز صحبت کنم که پس از دستگيری در تاريخ 
آزاد نشده است، ھمچنين فرشيد فتحی در زندان اوين تھران ، و يوسف ندرخانی که به جرم خروج از 

اقدام عليه امنيت ” اتھام فرشيد فتحی    .�ن در حبس به سر می برنددر زندان jکان استان گي   دين اس�م
 .می باشد” ارتباط با سازمانھای متخاصم در خارج از کشور“و ” ملی

اما در ھر دو مورد، براساس اخباری که از داخل زندان به ما می رسد، موضوعی که مورد بحث است 
قامات می خواستند قبيتی زاده از مسيحيت دست به عنوان مثال ، م. مسئلۀ مسيحيت اين افراد است

اما او حاضر به انجام اين کار نشده است و به آنھا اعتراض . رسما اع�م کند که مسلمان است بردارد و 
کرده است که درحال حاضر او بيش از يک سال است که از دسترسی به کتاب انجيل محروم بوده 

 .است
د اما ما می دانيم که در ھر دو مورد گفته اند اگر شما به اس�م اين پرونده ھا سياسی عنوان می شون
 .بازگرديد، ما شما را آزاد خواھيم کرد

او يکی از کسانی بود که به مسيحيت ايمان آورد و با . فرشيد يک مسيحی بسيار فعال در تھران بود
جالب اين . اعی بوددر واقع او يک فعال اجتم…بسياری از تيپ ھای جوان و دانشجو در ارتباط بود

است که دادستانی حکم آزادی او را داد، حتی از داخل زندان ھم او را بيرون آوردند تا آزادش کنند، اما 
 .دفتر دادستانی مستقر در زندان گفت که او اجازه ندارد برود و او را نگھداشتند در آخرين لحظه 

ت رسمی عليه آنان اقامه نشده و محاکمه نشده ھر دوی اين افراد ھنوز در زندان ھستند اما ھرگز اتھاما
 .اند

 چرا بسياری از مسيحيان به جرائم سياسی متھم شده اند؟ :کمپين
FCNN :   می بسيار مشکل است، اما مقابله با يک�مقابله با يک حرکت روحانی برای جمھوری اس

 .حرکت سياسی برای حکومت جمھوی اس�می بسيار آسان است
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ن ، خودمان را ھيچوقت آپوزيسيون حکومت جمھوری اس�می ايران نمی دانيم ، ولی ما مسيحيان ايرا
حکومت ميخواھد ما را سياسی نشان بدھد چون می خواھد ما را وابسته به خارج از کشور، و وابسته و 

 .تحت حمايت بيگانگان قلمداد کند و به اين ترتيب و با اين بھانه ما را سرکوب کند
ھيچ چيز سياسی در    خانگی چه گفته ميشود که دولت اينقدر با آن مخالف است؟مگر در کليساھای 

 .کليساھای خانگی گفته نميشود
در واقع مسيحيان چيزی نمی گويند که حکومت بتواند به آن بھانه بگيرد، جز اينکه در جلساتشان در 

نکه در مورد خدا اگر کسی را به خاطر اي  .مورد خدا صحبت می کنند و خدا را ستايش می کنند
بنابر اين مجبور    .صحبت کرده است بکشند يا زندانی بکنند با تناقض بسيار بزرگی روبروخواھند شد

ھستند بگويند که اينھا سياسی ھستند و تحت حمايت خارجی ھستند و مسئله را سياسی کنند تا بتوانند 
 .سرکوب کنند

ا کند، وقتی مسلمان مسيحی شده ای را می گرفتند، پيش از اينکه اين مسئله در داخل ايران عموميت پيد
برای مثال، کشيش حسين سودمند يا کشيش مھدی ديباج که ھر دو    .او را به جرم ارتداد می بردند

بر اساس قوانين ” ارتداد از اس�م“اين دو را اصوj با جرم   .مسلمانانی بودند که مسيحی شده بودند
اما وقتی که مسئله عمومی تر شد، ديدند    .ه زندان و دادگاه بردندشريعت و قوانين مجازات اس�می ب

نمی توانند ساjنه چندصد نفر را بگيرند و به جرم ارتداد زندانی کنند، چون اين ميتواند بحث بسيار 
تشکيل “و ” اقدام عليه امنيت ملی“بنا براين اينھا را با اتھام   .بزرگی در جامعۀ جھانی ايجاد کند

اما در طول   .طبق قوانين مجازات اس�می دستگير می کنند” مخالف نظام جمھوری اس�میگروھھای 
  .بازجويی ھا، تاکيد را بيشتر روی مسئلۀ ارتداد و خارج شدن از دين اس�م می گذارند
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اط3عي از  سقط جنين ھمسر وكيل زنداني به دليل بي

 ھمسرش وضعيت

 
اط�عي  اس�مي، ھمسر امير اس�مي، وكيل ِ دربند ِ دراويش گنابادي، به دليل استرس ناشي از بي مريم

به گزارش .ماھه خود را از دست داد 5اش ، سقط جنين كرد و دوقلوھاي  از وضعيت ھمسر ِ زنداني
  .ردار شده بوداين اتفاق در حالي افتاده است كه وي بعد از ھشت سال با  خبرنگار سايت مجذوبان نور ؛

شھريور، در جريان حادثه كوار كه طي آن يك درويش گنابادي  ١٣گفتني است امير اس�مي، روز 
كشته و شماري از آنان زخمي و دستگير شده بودند، بازداشت و پس از چند روز از زندان امنيتي 

  .شيراز به زندان اوين در تھران منتقل شد
انون وك� كه ھنوز از پيشامد ياد شده اط�عي ندارد، ھمراه با اين وكيل و عضو كميسيون حقوق بشر ك

ديگر ھمكاران وكيل خود و مديران سايت مجذوبان نور ، از جمله اميد بھروزي، فرشيد يداللھي، افشين 
  .زندان اوين محبوس است 350در بند    حميد مرادي و رضا انتصاری ،پور، مصطفي دانشجو  كرم
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 شود  اه پنج شھروند مسيحی فردا در رشت برگزار میدادگ

   2012, 10ژانويه 

  
 ٢صبح فردا دادگاه رسيدگی به اتھامات پنج تن از شھروندان مسيحی در شعبه  –خبرگزاری ھرانا 

 .دادگاه انق�ب رشت برگزار می شود
ک نژاد، سھراب بنا به اط�ع گزارشگران ھرانا از رشت، عماد فروحی، کمال نعمانيان، احمد ني

  .صيادی چھار شھروند مسيحی ھستند که به جھت محاکمه به دادگاه انق�ب احضار شدند
ميليون  ١٠افراد ياد شده در پی احضار به شعبه بازپرسی در آبان ماه به صورت موقت و با وثيقه 

  .تومانی تا زمان صدور حکم نھايی آزاد شدند
 .چندی پيش از کشور خارج شده استjزم به ذکر است متھم پنجم اين پرونده 
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  گنابادی درويش يک منزل به امنيتی نيروھای يورش و حمله

  

  
 

تن از نيروھای امنيتی مسلح به س�حھای گرم به منزل يک درويش گنابادی در کوار حمله کردند و  ۵
  .ع�وه بر تخريب و تفتيش منزل وی منجر به وخامت حال جسمانی ھمسر اين دوريش شدند 

تن از نيروھای امنيتی و لباس  ۵ ،دی ماه  ١۴گزارش خبرنگار سايت مجذوبان نور ؛ عصر امروز  به
پور يکی از دراويش گنابادی ساکن کوار ع�وه بر تفتيش و  شخصی با حمله به منزل نظام ملک

بازرسی غيرقانونی منزل وی اقدام به تخريب اموال و وسايل شخصی و ايجاد رعب و وحشت در بين 
  .نواده ايشان کردند خا

  

 بجنورد اخراج شروين ف3ح دانشجوی بھايی دانشگاه

   2012, 12ژانويه 

 
  

دانشجوی مھندسی تکنولوژی  ٩٠شروين ف�ح دانشجوی ورودی  –کميته گزارشگران حقوق بشر 
  .معماری دانشگاه دارالفنون بجنورد از دانشگاه اخراج شد
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ماه امسال در حين امتحانات پايان ترم به صورت  دی  ٢٠ بر اساس اين گزارش اين دانشجو در روز
  . از دانشگاه اخراج شده است» آيين بھائی«شفاھی و بدون ذکر دليل مشخص و به جھت اعتقاد به 

معماری دانشگاه غير انتفاھی انديشه جھرم دوره کاردانی را سپری کرده  ١٣٩٠تا  ١٣٨٨وی از سال 
  .تکنولوژی معماری دانشگاه بجنورد پذيرفته شددر رشته مھندسی  ١٣٩٠بود و مھر 

اعتقاد به آئين «دانشجوی بھائی به دليل  ٢٠بيش از  j١٣٩٠زم به توضيح است که تنھا در سال 
  . ھای مختلف نظير صنعتی اصفھان، صنعتی شريف و دانشگاه شيراز اخراج شدند از دانشگاه» بھائی

ير تشکر، البرز نورانی، آوا توکلی، مونا مومنی، ارکيده هللا تشکر، بش توان به روح از اين جمله می
آقايی، حنانه کنعانی، ھومن رحمانيان، مليکا وزيرزاده، نورا سھرنگی، فرنود جھانگيری، پويا محّمدی، 
شيده آبادی، دjرا دارابی، صھبا متحدين، سميرا غ�می، شيما رنجبر، شادی مودی، نگار صالحی و 

  .کردوردی اشاره درسا اله 
در مرحله » نقص پرونده«ھا دانشجوی بھائی ديگر نيز امسال به دليل  jزم به يادآوری است که ده

  .انتخاب رشته از ورود به دانشگاه محروم شدند
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 اھواز وضعيت نورهللا قبيتی زاده زندانی مسيحی در زندان کارون

   2012, 18ژانويه 

 
او که برای انکار عيسی مسيح تحت . ايماندار خوزستانی پيروی از عيسی مسيح است  تنھا جرم اين

  !فشار می باشد درخواست يک جلد کتاب مقدس دارد
به گزارش شبکه خبر مسيحيان فارسی زبان به نقل از منابع مسيحی در شھر اھواز مرکز استان  

نورهللا قبيتی زاده يکی از ايمانداران کليساھای خانگی خوزستان ، اکنون بيش از يک سال از بازداشت 
  .خوزستان در شھر دزفول می گذرد

  روز جمعه   غروباو. سال سن دارد يک کارگر زحمتکش باغات ميوه دزفول است 47قبيتی زاده که 
يک گروه   نفر اعضای 10در حالی بازداشت شد که پذيرای) 2010دسامبر  24( 1389سوم دی ماه 

در محل اقامت خود در يکی   کليسای خانگی متشکل از نوکيشان مسيحی شھرھای دزفول و انديمشک
رای برگزاری مراسم تولد عيسی مسيح در آن مکان جمع اين افراد ب . از باغات شھرستان دزفول بود

  .شده بودند 
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نفر  10با شدت عمل و بد رفتاری از   ھمگی افراد مسلح بودند اين کليسای خانگی که   مھاجمان به 
اعضای حاضر بدون ارائه ھرگونه مجوز قانونی عکس و اثر انگشت گرفتند و بعد از ثبت مشخصات 

ط اينکه در صورت احضار بايد فورا خود را معرفی کنند ، چند ساعت بعد و بازجوئی آنھا را با شر
  .آزاد کردند 

که مسئوليت جمع را به عھده گرفته بود از » نورهللا قبيتی زاده » اما ماموران اط�عاتی از ھمان ابتدا 
ی به دست آمد وقتی از او اط�عات. تا چندين ھفته ھيچکس از محل اقامت او خبر نداشت. بقيه جدا کردند

  .که او به زندان کارون اھواز منتقل شده بود
در شھريور ماه سال جاری او به دادگاھی فاقد خصوصيات يک دادگاه قانونی برده شد و در آنجا 

  .شخصی که خود را قاضی دادگاه معرفی می کرد از او خواست که برود فکر کند و به اس�م برگردد
زندان و بازجوھای پرونده اش برای انکار ايمان مسيحی خود، تحت  نورهللا به دفعات توسط ماموران

اما در . در اين اواخر بعد از برگزاری دادگاه به شدت اين فشارھا افزوده شد. فشار قرار گرفته است
مقابل اين فشارھا نورهللا مصرانه درخواست يک جلد کتاب مقدس مسيحی را به آنھا داد و با اصرار بر 

نورهللا به آنھا گفته است که پيرو عيسی مسيح است و داشتن يک جلد کتاب . ای فشردخواسته خود پ
  .مقدس در زندان را حق خود می داند

در آبانماه انتشار خبری در مورد او در يکی از رسانه ھا باعث بروز دردسرھائی برای اين زندانی 
ھمين موضوع و . خانگی ياد شده بوددر اين خبر از نورهللا به عنوان يک رھبر کليساھای . مسيحی شد

ھرچند بعدا اين رسانه متوجه . نکات ديگر باعث گرديد تا بر شدت فشارھا بر قبيتی زاده افزوده شود
اشتباه خود شد و متن نوشته اش را به کلی تغيير داد ولی ماموران بھانه جو و کينه توز به بھانه آن 

  .فشار زيادی بر اسير خود آوردند
يک ايماندار مسيحی بسيار ساده اما فوق  زديکان نورهللا به اف سی ان ان گفت که او تنھا يکی از ن 

العاده محکم است که می گويد حاضر نيست ايمان به عيسی مسيح را با ھيچ چيز ديگر در زندگيش 
 ھمين شخص اضافه کرد که صميميت واراده محکم نورهللا قبيتی زاده به ايمان قلبيش از يک.عوض کند

قادر به پی گيری کارش باشند از   در خارج زندان ندارد تا  نزديکان و اقوام چندانی  سو و اينکه او
  .سوی ديگر، باعث شده تا وی ھمچنان در بازداشت باقی بماند

گزارشات رسيده از زندان کارون اھواز حاکی از وضعيت نامناسب جسمانی قبيتی زاده به علت نبودن 
اين زندان از نظر امکانات بھداشتی و رفاھی يکی از بدترين زندانھای . تی استحداقل امکانات بھداش

  .کشور محسوب می شود
دفاع از مسيحيان ايران درباره وضعيت نورهللا قبيتی زاده با شبکه خبر  اروپائی کميته   سخنگوی

انی مسيحی از او معتقد است که بازداشت طوjنی مدت اين زند. مسيحيان فارسی زبان به گفتگو نشست
مطابق گزارشات واصله ھيچ مدرک يا شاکی خصوصی عليه قبيتی زاده وجود . اساس غير قانونی است

ندارد و تنھا پايبند ماندن او بر ايمان مسيحی باعث نگه داشتن اين شخص بيش از يک سال شده است و 
که افزايش گرايش به ضمن اين. به راه بيفتد  شايد وقت آن می باشد که کارزاری برای آزادی او

مسيحيت در استان خوزستان باعث نگرانی مسئوj امنيتی و اط�عاتی آنجاست و ھمين امر باعث انجام 
  .حرکات کور و حساب نشده از سوی آنان می شود

انتظار جامعه مسيحی ايران اين بود که در آستانه کريسمس نورهللا قبيتی زاده آزاد و از فشار : او گفت 
اما نه تنھا اين امر محقق نشد بلکه با حمله به . ن و کليساھا در منطقه خوزستان کاسته شودبر مسيحيا

مراسم کريسمس کليسای جماعت ربانی اھواز که يک کليسای رسمی و شناخته شده است تا حدود 
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زيادی مشخص شد که حکومت اس�می روز به روز بر قھر و کينه خود نسبت به مسيحيان می افزايد و 
  .ا را در فشار بيشتری قرار می دھدآنھ
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 . مصاحبه کمپين بين المللی حقوق بشر ايران با اف سی ان ان

» : با مدير شبکه خبر مسيحيان فارسی زبان اينطور تيتر زد    پس از مصاحبه  سايت رسمی کمپين
پروتستان پرده  روزنامه نگار مسيحی ايرانی ازپروژۀ حکومت ايران برای ھدف قرار دادن مسيحيان

 ».برمی دارد
دی ماه سال جاری سايت کمپين بين المللی  15به گزارش شبکه خبر مسيحيان فارسی زبان ، در تاريخ 

حقوق بشر در ايران ، که در ھمکاری نزديک با سازمان ديده بان حقوق بشر فعاليت جھانی گسترده ای 
ھد، متن مصاحبه با مدير اف سی ان ان درباره را برای توجه به مسئله حقوق بشر در ايران انجام می د

  .به مسيحيان ايران را منتشر کرد  اتھامات حکومت جمھوری اس�می
کمپين بين المللی حقوق بشر در «  ع�قه مندان برای خواندن متن کامل اين مصاحبه می توانند به سايت

روزنامه نگار مسيحی ايرانی از پروژه حکومت «خ�صه اين مصاحبه با عنوان . مراجعه کنند »ايران
  .، به شرح زير می باشد»ايران برای ھدف قرار دادن مسيحيان پروتستان پرده بر می دارد

 و آزار و نظارت تشديد حال در مجددا ايران اتمقام آيد می نظر به کريسمس ايام رسيدن فرا با امسال
 فارسی مسيحيان خبری شبکۀ گزارش به.  ھستند ايران خانگی کليساھای و پروتستان مسيحيان اذيت
 اخير ھای ھفته ظرف ميدھد، پوشش را مسيحيان مسايل  تخصصی بطور که ،)FCNN( زبان

 مدتھای به شده، احضار حکومتی امنيتی مراکز به ديگر شھر شش و تھران در مسيحی تعدادی“
 به است بھتر و شد خواھند احضار مجددا که اين به نسبت ھشدار با و اند، شده بازجويی طوjنی

  ”.اند شده آزاد کنند عمل دستورات
مسيحی پروتستان و  ١٠٠، مقامات ايرانی بيش از ٢٠١٠ظرف ھفته ھای منتھی به ايام کريسمس سال 

بسياری از اين افراد در   .ان و ساير شھرھای سراسر ايران دستگير کردندنوکيشان مسيحی را در تھر
  .کليساھای خانگی فعال بودندو در انتھا مقامات اکثر آنان را آزاد کردند

برای درک بھتر مشک�ت زندانيان عقيدتی مسيحی در ايران، کمپين بين المللی برای حقوق بشر در 
  .به گفتگو نشست) FCNN(يحيان فارسی زبان ايران با مدير و سردبير شبکۀ خبر مس

  .و کار خود را معرفی کنيد FCNNلطفا   : کمپين
در حدود پنج سال پيش  ايران    تخصصی خبر برای مسيحيان لزوم وجود يک شبکۀ  :اف سی ان ان 

سابقۀ کارھای فرھنگی و مطبوعاتی داشتند تشخيص  توسط گروھی از افراد مسيحی که در داخل ايران 
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ت�ش شبکۀ . و به تدريج توسعه پيدا کرد اين شبکه اول به صورت يک وب�گ آغاز به کار   .اده شدد
ما به دو نيت    .مسيحيان فارسی زبان از ابتدا اين بوده که کار را به صورت حرفه ای انجام بدھد خبر 

گذرد آگاه کنيم، و آغاز به اين فعاليت کرديم، يکی اينکه مسيحيان داخل ايران را از اخباری که مي
در حال حاضر شبکۀ خبری مسيحيان    .ديگری اينکه صدای مسيحيان ايران را به گوش جھان برسانيم

و کليساھايی در سراسر  فارسی زبان به عنوان يکی از منابع رسمی، برای بسياری از مراجع قانونی 
بدانند، شناخته شده است  ان وضعيت مسيحيت در اير جھان که می خواھند بيشتر در مورد مسيحيان و 

در موارد مورد نيازش از ) UNHCR( به عنوان مثال ، کميساريای عالی پناھندگان سازمان ملل   .
و وبسايت ما به عنوان يکی از منابع معتبر آن سازمان و اداره    کسب اط�ع می کند  اف سی ان ان 

اھجويان مسيحی ايرانی در سراسر دنيا در مورد رسيدگی به پرونده پن  مھاجرت بسياری از کشورھا
  .  مورد استفاده قرار می گيرد

که در حال حاضر در بازداشت به  آيا می توانيد از برخی موارد مھم زندانيان عقيدتی مسيحی  :کمپين
  سر می برند نام ببريد؟

ا خود ي ما فقط می توانيم در خصوص مواردی صحبت کنيم که اجازۀ کامل ازطرف  :اف سی ان 
من در حال حاضر می توانم بطور رسمی . داريم خانواده آن افراد برای بردن نامشان در رسانه ھا 

ديماه  ٣در زندان کارون اھواز صحبت کنم که پس از دستگيری در تاريخ  نورهللا قبيتی زاده راجع به
در زندان اوين  فرشيد فتحی در موج بازداشتھای سال گذشته ھنوز آزاد نشده است، ھمچنين ١٣٨٩

در زندان jکان    را ھمه می شناسند که به جرم خروج از دين اس�م تھران ، و البته يوسف ندرخانی 
با  ارتباط“و ” اقدام عليه امنيت ملی” اتھام فرشيد فتحی    .استان گي�ن در حبس به سر می برند
  .می باشد” سازمانھای متخاصم در خارج از کشور

در ھر دو مور قبيتی زاده و فتحی ، براساس اخباری که از داخل زندان به ما می رسد،   بطور مثال 
برای نمونه عرض . موضوعی که مورد بحث است مسئلۀ مسيحيت اين افراد است نه اتھامات سياسی 

رسما اع�م کند که  از مسيحيت دست بردارد و  خواسته اند که  قبيتی زاده می کنم ، بازجوھا مرتب از 
اما او حاضر به انجام اين کار نشده است و به آنھا اعتراض کرده که درحال حاضر او . مسلمان است

  .می باشد از دسترسی به کتاب انجيل محروم بوده   بيش از يک سال
به زندانيان  ا ما می دانيم که در ھر دو مورد توجه کنيد که اين پرونده ھا سياسی عنوان می شوند ام

  .گفته اند اگر شما به اس�م بازگرديد، ما شما را آزاد خواھيم کرد
  . در تھران بود مسيحی و يک فعال فرھنگی و ھنری  يک  فرشيد فتحی 

باط او يکی از کسانی بود که به مسيحيت ايمان آورد و با بسياری از تيپ ھای جوان و دانشجو در ارت
او را داد، حتی  جالب اين است که دادگاه حکم آزادی موقت . در واقع او يک فعال اجتماعی بود …بود

دفتر دادستانی مستقر در  از داخل زندان ھم او را بيرون آوردند تا آزادش کنند، اما در آخرين لحظه 
ھنوز در زندان ھستند اما  ھر دوی اين افراد. زندان گفت که او اجازه ندارد برود و او را نگھداشتند

  .ھرگز اتھامات رسمی عليه آنان اقامه نشده و محاکمه نشده اند
  چرا بسياری از مسيحيان به جرائم سياسی متھم شده اند؟: کمپين

مقابله با يک حرکت روحانی برای جمھوری اس�می بسيار مشکل است، اما مقابله با  :اف سی ان ان 
ما مسيحيان ايران ، خودمان را ھيچوقت  .ت بسيار آسان استيک حرکت سياسی برای اين حکوم

آپوزيسيون حکومت جمھوری اس�می ايران نمی دانيم ، ولی حکومت ميخواھد ما را سياسی نشان بدھد 
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چون می خواھد ما را وابسته به خارج از کشور، و وابسته و تحت حمايت بيگانگان قلمداد کند و به اين 
  .ما را سرکوب نمايدترتيب و با اين بھانه 

بايد از حکومت جمھوری اس�می پرسيد ؛ مگر در کليساھای خانگی چه گفته ميشود که دولت شما 
    اينقدر با آن مخالف است؟

  .ھيچ چيز سياسی در کليساھای خانگی گفته نميشود
تشان در در واقع مسيحيان چيزی نمی گويند که حکومت بتواند به آن بھانه بگيرد، جز اينکه در جلسا

اگر کسی را به خاطر اينکه در مورد خدا   .مورد خدا صحبت می کنند و خدا را ستايش می کنند
با تناقض بسيار بزرگی  صحبت کرده است بکشند يا زندانی بکنند به خاطر ماھيت تبليغاتشان 

ھستند و بنابر اين مجبور ھستند بگويند که اينھا سياسی ه و تحت حمايت خارجی   .روبروخواھند شد
  .مسئله را سياسی کنند تا بتوانند سرکوب نمايند

مسيحی شدن در داخل ايران عموميت پيدا کند، وقتی مسلمان مسيحی شده ای  پيش از اينکه اين مسئله 
برای مثال، کشيش حسين سودمند يا   .را می گرفتند، او را به جرم ارتداد می بردند و محاکمه می کردند

ارتداد “اين دو را اصوj با جرم   .ھر دو مسلمانانی بودند که مسيحی شده بودندکشيش مھدی ديباج که 
  .بر اساس قوانين شريعت و قوانين مجازات اس�می به زندان و دادگاه بردند” از اس�م

ايرانی   اما وقتی که مسئله گرايش به ايمان مسيحی عمومی تر شد و ھر روز عده بيشتری از ھموطنان
دست عيسی مسيح سپردند، ديدند نمی توانند ساjنه چندصد نفر را بگيرند و به جرم دل خود را به 

در جامعۀ جھانی ايجاد  بسيار بزرگ و سختی   چون اين عمل ميتواند واکنش  . ارتداد زندانی کنند
 تشکيل گروھھای مخالف نظام جمھوری“و ” اقدام عليه امنيت ملی“بنا براين اينھا را با اتھام   .نمايد

اما در طول بازجويی ھا، تاکيد را بيشتر    .طبق قوانين مجازات اس�می دستگير می کنند” اس�می
می  مسئلۀ ارتداد و خارج شدن از دين اس�م و بشارت پيام مسيح  روی ھمان موضوع اصلی يعنی 

  .گذارند
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 یبھائ آغاز دوران محکوميت فواد خانجانی شھروند

   2012, 19ژانويه 

 
فواد خانجانی، از شھروند بھائی بازداشت شده پس از حوادث روز  -کميته گزارشگران حقوق بشر

اش به زندان اوين ¬دی ماه خود را برای گذراندن دوران محکوميت چھار ساله 27عاشورا، امروز 
  .معرفی کرد

دادگاه انق�ب به  28تر در شعبه ¬بنا بر اين گزارش، اين دانشجوی محروم از تحصيل بھائی پيش
دادگاه  54رياست قاضی مقيسه به چھار سال حبس تعزيری محکوم شده بود که اين حکم عينا در شعبه 

ھم چنين وکيل فواد خانجانی چندی پيش به ديوان . تجديدنظر به رياست قاضی موحد تاييد شده است
قاضی شعبه ديوان اين شھروند بھائی از سوی  عالی کشور اعتراض کرده بود که بنا بر اط�ع، وکيل و

  .اند وزارت اط�عات مورد تھديد قرار گرفته
و پس از احضار به دفتر پيگيری بازداشت و پس از  89ارديبھشت ماه سال  7فواد خانجانی در تاريخ 

پس از  jزم به توضيح است که پدر وی آقای ع�ءالدين خانجانی نيز. چند روز با قرار وثيقه آزاد شد
  .بازداشت شده بودند 88عاشورای سال 
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ی بھائی است که در حال سپری کردن 

ن مديريت صنعتی در اين دانشجوی محروم از تحصيل، پيشتر به علت اعتقاد به ديانت بھايی از سازما

 تبريز  جلوگيری از دفن يک شھروند بھائی در

خانه حقوق بشر ايرانمسئولين قبرستان وادی رحمت در تبريز از دفن يک شھروند بھائی در آن 
 

مسئولين قبرستان وادی رحمت در تبريز از دفن يک شھروند بھائی در آن قبرستان خودداری کرده و 

دی ماه محمد حسين برقی، شھروند بھائی 
خانواده برقی ايشان را . مغزی درگذشت

  .طبق رسوم بھائی غسل و کفن نموده سپس، به شھرداری مرکزی مراجعه و ماوقع را اط�ع دادند
يک روز بعد از وادی رحمت با خانواده مرحوم 

فرزندان محمدحسين برقی، اظھار می دارند که طبق وصيت نامه ايشان بايستی در ھمين مکان دفن 

تا لحظه ی تنظيم اين خبر محمدحسين برقی دفن نگرديده و در سرد خانه وادی رحمت نگھداری می 

  حبتشناخت م برای

ی بھائی است که در حال سپری کردن  الدين خانجانی، پدربزرگ ايشان نيز يکی از مديران جامعه
  .باشد ی خود در زندان رجائی شھر کرج می

اين دانشجوی محروم از تحصيل، پيشتر به علت اعتقاد به ديانت بھايی از سازما
  .اصفھان اخراج گرديده بود

جلوگيری از دفن يک شھروند بھائی در

خانه حقوق بشر ايرانمسئولين قبرستان وادی رحمت در تبريز از دفن يک شھروند بھائی در آن 
 .قبرستان خودداری کرده و خواستار انتقال جسد به شھر ديگری شدند

  
مسئولين قبرستان وادی رحمت در تبريز از دفن يک شھروند بھائی در آن قبرستان خودداری کرده و 

  .خواستار انتقال جسد به شھر ديگری شدند
دی ماه محمد حسين برقی، شھروند بھائی  ١۶، روز جمعه »خانه حقوق بشر ايران

مغزی درگذشت ساکن تبريز، در منزل شخصی خود به علت عارضه سکته
طبق رسوم بھائی غسل و کفن نموده سپس، به شھرداری مرکزی مراجعه و ماوقع را اط�ع دادند

يک روز بعد از وادی رحمت با خانواده مرحوم . طبق دستور مسئولين جسد به وادی رحمت منتقل شد
  . اندوآب بروندتماس گرفته و اع�م می کنند که جھت تشييع بايد به مي

فرزندان محمدحسين برقی، اظھار می دارند که طبق وصيت نامه ايشان بايستی در ھمين مکان دفن 
  .شوند و آنھا حاضر نيستند به جای ديگری بروند

تا لحظه ی تنظيم اين خبر محمدحسين برقی دفن نگرديده و در سرد خانه وادی رحمت نگھداری می 

الدين خانجانی، پدربزرگ ايشان نيز يکی از مديران جامعه جمال
ی خود در زندان رجائی شھر کرج می ساله 20محکوميت 

اين دانشجوی محروم از تحصيل، پيشتر به علت اعتقاد به ديانت بھايی از سازما
اصفھان اخراج گرديده بود

  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
  

جلوگيری از دفن يک شھروند بھائی در

   2012, 19ژانويه 

خانه حقوق بشر ايرانمسئولين قبرستان وادی رحمت در تبريز از دفن يک شھروند بھائی در آن 
قبرستان خودداری کرده و خواستار انتقال جسد به شھر ديگری شدند

مسئولين قبرستان وادی رحمت در تبريز از دفن يک شھروند بھائی در آن قبرستان خودداری کرده و 
خواستار انتقال جسد به شھر ديگری شدند

خانه حقوق بشر ايران«بنابر گزارش 
ساکن تبريز، در منزل شخصی خود به علت عارضه سکته

طبق رسوم بھائی غسل و کفن نموده سپس، به شھرداری مرکزی مراجعه و ماوقع را اط�ع دادند
طبق دستور مسئولين جسد به وادی رحمت منتقل شد

تماس گرفته و اع�م می کنند که جھت تشييع بايد به مي
فرزندان محمدحسين برقی، اظھار می دارند که طبق وصيت نامه ايشان بايستی در ھمين مکان دفن 

شوند و آنھا حاضر نيستند به جای ديگری بروند
تا لحظه ی تنظيم اين خبر محمدحسين برقی دفن نگرديده و در سرد خانه وادی رحمت نگھداری می 

  .شود
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حکوميت چھار سال حبس شاھرخ طائف آغاز دوران م

 بھايی شھروند

   2012, 19ژانويه 

  
  

خانه حقوق بشر ايرانشاھرخ طائف ، شھروند بھائی ساکن تھران برای گذراندن دوران محکوميت چھار 
 .ساله اش به زندان اوين بازگشت

دادگاه  ٢٨عبه تارنمای کميته گزارشگران حقوق بشر گزارش داده است که شاھرخ طائف پيش تر در ش
سال حبس  ۴به ) ۴٩٩ماده (”عضويت در جامعه بھائی“انق�ب به رياست قاضی مقيسه به اتھام 

  .تعزيری محکوم شده بود که اين حکم در دادگاه تجديد نظر عينا تاييد شد
به ھمراه  ٨٧ماه سال  برای اولين بار بازداشت و پس از مدتی آزاد شد اما در دی ٨٣ايشان در سال 

وس سبحانی، عزيزهللا سمندری، پيام اغصانی، ديدار رئوفی و نيما حقار مجددا بازداشت و پس از ژين
  .زندان اوين با قرار وثيقه آزاد شد ٢٠٩نزديک به دو ماه بازداشت در بند 

اکنون ديدار رئوفی در حال سپری کردن محکوميت سه  ھم ٨٧ماه  از بين افراد بازداشت شده در دی
اين در حالی است که پيام اغصانی به سه سال حبس تعزيری و نيما حقار و عزيزهللا . تی خود اس ساله

  .سمندری به پنج سال حبس تعزيری محکوم شده اند
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  ھای زندانی؛  نگاھی به وضعيت بھايی

 نگار احسان مھرابی روزنامه

  
موضوع شوخی زندانيان   آيت هللا خمينی  اين جمله )١.(اند اينھا  آقا بترسيد شما از اينھا؛ يک جانورھايى

دردسرھای مضاعفی را برای بھائيان به ارمغان آورد اما  ٨٨انتخابات . بود اوين با آنان  ٣۵٠بند 
حداقل يک حسن بزرگ داشت و آن اينکه فعاjن سياسی،روزنامه نگاران و حتی فعاjن حقوق بشری 

  .ننددا ھا چه قدر کم می تازه فھميدند درباره بھايی
دردسرھای مضاعفی را برای بھائيان به ارمغان آورد، اما حداقل يک حسن بزرگ داشت  ٨٨انتخابات  

ھا چه  نگاران و حتی فعاjن حقوق بشری تازه فھميدند درباره بھايی و آن اينکه فعاjن سياسی، روزنامه
داستان حداقل . ديگری نيز ھست زندانيان سياسی فھميدند به جز داستان تلخ آنان داستان. دانند قدر کم می

کنند و  نيم ميليون انسانی که تنھا دوست دارند ھرروز به سرکار روند به تکليف بچه ھايشان کمک می
ھا دور ھم جمع  بچه ھايشان را به دانشگاه بفرستند و گاه گاھی ھم درمکانی سربسته به دور از ھمه نگاه

  شوند و عبادت کنند
  .انگونه که دوست دارند
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ای  نه سودای انتخابات داشتند و نه حتی داعيه. تر ازاميد زندانيان سياسی بود ميدھای آنان بسيار سادها
تنھا . ديدند شان با ديگران نيز نمی ھای به اشتراک گذاشتن انديشه آنان نيازی ھم . برای حق آزادی بيان

در ھمه گفتگوھای بھائيان   يک سوال اما. خواستند کسی وادارشان نکند دين خود را تغيير دھند می
چرا شما درکنکور و ديگر موارد دين خود را پنھان و به اصط�ح شيعيان چرا تقيه «: مشترک بود

پاسخ آنان البته اين بود که اگر بنا بر پنھان کردن دين باشد به مرور زمان ديگر ھيچ بھايی » .کنيد نمی
  !ماند باقی نمی

نماينده مجلس ششم   رضا يوسفيان ای از نگاران خاطره وزنامهدريکی از گفتگوھا بود که يکی از ر
يوسفيان ھم از يک بھايی که بھايی بودن برايش دردسرھای زياد درست کرده بود و به . تعريف کرد

بود و جواب شنيده بود که شما که نماينده مجلس ششم برای دادخواھی امده بود ھمين را پرسيده 
طلبی خود پنھان کنيد و  توانيد اص�ح طلبی برايتان دردسردارد آيا می طلب ھستيد و اص�ح اص�ح

  گرائيد؟ بگوئيد اصول
هللا خمينی را  شان شايد ھمين جمله آيت تر بودند و برخی بانان البته عجيب زندانيان بھايی برای زندان

ھا نجس ھستند و شما که  اين بھايی«روزی رئيس زندان ازيکی از زندانيان پرسيده بود  .باور داشتند
برای فعاjن سياسی که خود تاوان استقامت   ».کنيد خوانيد دراتاق چطور طھارت را رعايت می نماز می

ذرشان به ھا نيز ستودنی بود ھر کدام از زندانيان سياسی که گ پرداختند مقاومت بھائی درراه عقيده می
سپری کرده بودند و  ٢٠٩که دو سال را در ھا بھايیشنيدند حکايت افتاده بود می ٢٠٩طبقه زير پله 

ايشی را نيز ترک کرده آنان جلسه دادگاه نم. ھای مامورين امنيتی شوند حاضر نشده بودند وارد برنامه
اگر زندان سھم سران  ٨٨پيش ازانتخابات .برای فعاjن سياسی امری ستودنی بود بودند و اين اقدام
دادگاه حوادث عاشورا اوج نمايش . زندان را بين بھائيان تقسيم کرد ٨٨انتخابات . جامعه بھايی بود

پيش . اند تان آمده يد بھائيان برای غارت دينا داران را به ھراس اندازد که چه نشسته حاکميت بود تا دين
اع�م کرد که اين بھائيان ھم در سازماندھی روز عاشورا نقش   جعفری دولت آبادی از اين دادگاه نيز

  .اسلحه و گلوله جنگی کشف شده است   ازآنان  صوير ارسال کردند و ھمداشتند ھم به خارج ت
. به محاکمه شد ٨٨شورای خواندند دردادگاه عا می» بنجامين باتن«که زندانيان سياسی او را  پيام فنائيان

. سال حبس محکوم شد و پس از ان با گذراندن يک سال حبس آزاد شد ۶فنائيان دردادگاه ابتدايی به 
و يا  ژينوس سبحانی  و  آرتين غضنفری شناختند؛ يک زوج بھايی را نيز می ٣۵٠زندانيان سياسی بند 

کردند که ھمسرش مشھورتر از  به آرتين يادآوری می ٣۵٠ھا زندانيان بند  بالعکس، چرا که درشوخی
ای بود برای اينکه او را ھم به  هاو است چرا که او منشی کانون مدافعان حقوق بشر بود و ھمين بھان

سبحانی و . دليل بھايی بودن تحت فشار بگذارند و ھم به دليل کانون مدافعان حقوق بشر و شيرين عبادی
  .آرتين غضنفری ھر دو پس از حوادث عاشورا بازداشت شدند و حکم گرفتند

برای محکوميت يک ساله آرتين غضنفری ديد و بازديدھای نوروزی را که تمام کرد به اوين رفت تا 
دانست گاھی به ھمراه ديگر دوستان  غضنفری که عکاس بود و دف نواختن می. خود را معرفی کند

 ٣۵٠بھائيان بند   .ھای زندان را قابل تحمل تر کند نواخت تا اندکی از سختی اش برای زندانيان می زندانی
دو زندانی بھايی بودند که وقت خود را  سما نورانیو پيمان کشفی.کردند کتابخانه داری ھم می

بابت «ای کتبی،  با احضاريه ٨٨مھر ماه  ٢٧پيمان کشفی . گذراندند می ٣۵٠درکتابخانه محقر بند 
جرم او برگزاری . منتقل شد ٢٠٩به دادگاه انق�ب تھران رفت و از ھمان جا به » ی توضيحاتا پاره

  .ضيافت نوزده روزه بود از جمله فرايض دينی
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خواندندش، به دليل بھايی بودن از حق تحصيل  می» چابی«ھای زندان  سما نورانی که برخی بچه
زندان اوين البته  ٣۵٠بھائيان بند . سال حبس ١به محروم شده است و به دليل فعاليت تبليغی عليه نظام 

ھا بودند چرا که به دليل تجمع زندانيان سياسی دراين زندان ھم شرايط  تر از ديگر بھايی خوش شانس
زندانيان سياسی پس از گذشته دو سال درباره . شان ساده تر بود بھتری داشتند و ھم تحمل زندان برای

گويند  هللا خمينی را گاه به بھائيان می ر چند که به شوخی ھنوز اين جمله آيتاند ھ بھائيان بسيار اموخته
ايران، جدی  داران شيعه اين شوخی البته ھنوز برای برخی از دين. »اند  اينھا؛ يک جانورھايى«که 

  .شود گرفته می
  
  
  
  

 شدند  تن از شھروندان اھل سنت در اھواز بازداشت ١٠

   2012, 19ژانويه 

  
دی، جمعی از شھروندان اھل سنت اھواز توسط نيروی انتظامی  ٢۶دوشنبه شب  –ھرانا  خبرگزاری

 .امنيتی دستگير و به مکان نامعلومی منتقل شده اند و
أخر «و » کوت عبدهللا«به گزارش سنی نيوز از اھواز نيروھای امنيتی منازل اھل سنت در محله ھای 

اھل سنت عرب تبار را دستگير نموده و به مکان تن از  ١٠را مورد ھجوم قرار داده و » سفالت
  .نامعلومی انتقال دادند

   :بر اساس اين گزارش اسامی افراد دستگير شده به قرار ذيل می باشد
  متاھل –دعوتگر  –ساله  ۴٧ –بن حميد  –) ابو ماجد(استاد عبدالواحد بيت صياح . ١
ايشان از ھر دو پا فلج می باشد و قادر به  –متاھل  –ساله  ٣۵ –بن عبد  –) ابوأنس(مجيد باوی . ٢

  حرکت نيست
  متاھل –ساله  ۴۴ –بن حاشی  –) ابونادية(حميد خنفری بترانی . ٣
  متاھل –ساله  ۴۴ –بن ناصر  –) ابوخالد(جمال حزباوی . ۴
  متاھل –ساله  ٣٨ –بن عبدالرزاق  –) ابو شرار(غازی ھندالی فرحانی . ۵
  متاھل –ساله  ۶۵ – بن حميد –سيد احمد نزاری . ۶
  متاھل –ساله  ۴٣ –) ابوص�ح(خلف زبيدی . ٧
  متاھل –) ابومحمد(سعيد خزرجی . ٨
  متاھل –) ابوشھاب(احمد عفراوی . ٩

  متاھل –) ابوعلی(حسين خزرجی . ١٠
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 ھستند بھائيان ايران حتّی در مرگ با تبعيض مواجه

    2012, 19ژانويه 

 

  
در سال ھای اخير، ده ھا مورد تخريب، آتش افروزی يا مشک�ت ديگری مرتبط با گورستانھای بھائی 

مقامات اکنون می کوشند گورستان . شان پيش آمده است خاکسپاری درگذشتگانيا ت�شھای بھائيان برای 
 .کيلومتری غرب تھران را توقيف و تخريب کنند ٤٠٠بھائيان سنندج، در حدود 

ھجده سال پيش، يک  –سرويس خبری جامعۀ جھانی بھائی ) ٢٠١٢ژانويه  ١٩( ١٣٩٠دی  ٢٩ژنو، 
حاشيه يک جاده به بھائيان شھر سنندج در ايران داده شد حاصل به مساحت يک ھکتار در  تکه زمين بی

 .تا به عنوان گورستان مورد استفاده قرار دھند
به اين زمين در دامنۀ سنگی کوھستان و تھی از زندگی گياھی، به سختی می شد نام يک ملک واقعی 

دور ھم جمع شدند تا  ، بھائيان محل)١٩٩٣( ١٣٧٢داد، اّما پس از اّولين خاکسپاری در آنجا در پاييز 
آنھا به صورت . سازی کنند، صخره ھا را بيرون بياورند و خاک آن را عوض کنند در آنجا محوطه

نھال سرو و صنوبر را که ادارۀ کشاورزی داده بود، در آنجا کاشتند و آبياری کردند؛ برق  ٢۵٠دستی 
 .ای خاکسپاری آماده کردبه محل آوردند و اتاق کوچکی ساختند که در آن بتوان جسدھا را بر
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وقتی بھائيان می خواستند چاھی حفر کنند، از ادارۀ ناحيه ای . در ھر گامی مجّوزھای مربوطه تھيه شد
 .شد رسيد، جواز به موقع تمديد می ھر بار که تاريخ انقضا فرا می. آب جواز خواستند و گرفتند

ته بود، پيشنھاد داد که بھائيان درختانی در دفتر منابع طبيعی که از دگرگونی محل تحت تأثير قرار گرف
در نتيجه ساکنان . زمين عمومی مجاور گورستان بکارند و به اين ترتيب فضای سبز را گسترش دھند

سنندج که عموماً مسلمان سنّی ھستند، به تدريج برای محل به عنوان نمادی از حضور مسالمت آميز 
 .جامعۀ بھائی در شھرشان احترام پيدا کردند

. رسد حاj زيبايی و سرسبزی ناحيه تغييری را در رويکردھای مأموران برانگيخته است اّما به نظر می
خواھند دوباره گورستان را صاحب شوند و دعوی مالکيت دولت بر زمين را دارند، ھرچند  مقامات می

دربارۀ دستور ) ي�دیتا آخر اين ماه م(ظرف دو ھفتۀ آينده . يک بار سند آن به بھائيان داده شده است
 .ھا و گورھا در دادگاھی قضاوت خواھد شد ضبط آن و تخريب ساختمان

 ١٩(آذر  ٢٨در . آزارھای اخير بھائيان در سنندج نشانۀ خوبی برای رأی احتمالی اين دادگاه نيست
ا، کتاب ھ. بھائی در شھر يورش بردند ١٢ھای  ، مأموران وزارت اطّ�عات صبح زود به خانه)دسامبر
ھای صوتی، کامپيوترھا، تلفن ھای ھمراه،  ھا، کاست دی ھای بھائی ھمراه سی ھا و عکس جزوه
 .افزارھای کامپيوتری و اسناد شخصی مختلف توقيف شدند سخت

با توجه به افزايش آزار «: ديان ع�ئی، نمايندۀ جامعۀ جھانی بھائی در سازمان ملل متّحد در ژنو، گفت
اکنون به دستور وزارت  رسد دربارۀ سرنوشت گورستان از ھم به نظر می جامعۀ بھائی در سنندج،

 «.اطّ�عات تصميم گرفته شده است

�  
 « …١٣٨۶در مثال ديگری از ويران کردن گورستان ھای متعلّق به بھائيان در ايران، در شھريور 

 بزرگ کردن تصوير
تساھل «خواھان اجرای  ٢٠١٢ژانويه  ١٧ای موّرخ  سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان، در اط�عيه

موج «اين سازمان . از سوی مسئوjن و اوليای امور شده است» و تسامح در پذيرش دگر باوری
سانی و غير قانونی و خ�ف ھا بر جامعه بھايی را اقدامی غير ان ای از فشارھا و محدوديت تازه

 .خوانده است» ھای حقوق مدنی و سياسی معاھدات و کنوانسيون
 مزاحمت برای درگذشتگان
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مورد تخريب،  ٣٠بيش از ) ٢٠٠٧( ١٣٨۵از سال . پروندۀ سنندج در نظام فعلی ايران يگانه نيست
يان برای خاکسپاری ھای بھائ ھای بھائی يا ت�ش افروزی يا مشک�ت ديگر مرتبط با گورستان آتش

 .شان رخ داده است محترمانۂ درگذشتگان
خواھند آرامش  کند، می شان نمی ھا به تنھايی راضی مقامات ايرانی که آزار زنده«: به گفتۂ خانم ع�ئی

ترين مورد از رشتۀ طوjنی حم�ت به  اين تازه. اند را ھم مختل کنند کسانی که از دنيا رفته
المللی حقوق بشر و درک ھر  ھمۀ اينھا معيارھای بين. راسم خاکسپاری استھای بھائی و م گورستان

 «.کند انسان شريف از احترام به مردگان را به طور کامل نقض می
 :از جمله موارد اخير

يک گورستان تازه تأسيس در سنگسر، استان سمنان، که شھرداری به بھائيان محل داده بود، توسط  •
گورھا به توده ای از خاک تبديل شدند، . ويران شد) ٢٠١١مارس ( ١٣٨٩د مزاحمان ناشناس در اسفن

 .درختان از ريشه خارج و دو اتاق کوچک تخريب گرديدند
، گورھای گورستان بھائی جيرفت، استان کرمان، توسط مزاحمان )٢٠١٠ژوئيۀ ( ١٣٨٩در تير  •

 .ناشناس با بولدوزر تخريب شدند
، گورستان بھائيان مشھد در شب با استفاده از يک لودر و ديگر )٢٠١٠اواخر مه ( ١٣٨٩در خرداد  •

ديوارھای گورستان، غّسال خانه و محل دعا و نماز به شّدت خسارت . ماشين آjت سنگين ويران شد
 .ديد

رويدادھای ديگری نيز در جھت ت�ش ھای مسئوjن برای دخالت در مراسم خاکسپاری بھائيان پيش 
 .آمده است

در . در تبريز، به بھائيان سال ھا اجازۀ دسترسی به گورستان عمومی شھر داده شده بود برای مثال
گذشته، به خانوادۀ يک زن بھائی تازه درگذشته گفته شد که او بايد طبق مراسم ) اوت(مرداد ماه 

بقايای جسد آن زن به اجبار در يک گورستان بھائی در شھرستانی ديگر . اس�می به خاک سپرده شود
گذشته، جسد يک مرد بھائی از تبريز به يک گورستان ) اکتبر(در رويدادی مشابه در آبان . دفن شد

 .کيلومتری محل برده و بدون اطّ�ع خانواده اش به خاک سپرده شد ١٠٠بھائی ديگر در حدود 
به شکلی  کنند که با بھائيان المللی با اصرار اّدعا می مقامات ايران در عرصۀ بين«: خانم ع�ئی گفت

که عملی غيرقانونی انجام › مجازات خواھند شد‹شود و آنھا فقط وقتی  متفاوت با ديگران برخورد نمی
 «اند که شايان چنين برخوردی باشند؟ اين درگذشتگان دقيقاً چه کار کرده. دھند

 در زيباسازی گورستان سنندج و پيرامون آن آرزوی بھائيان برای مشارکت خالصانه و مثبت در»
اما چيز ديگری که به ھمان اندازه مشھود است اين است که برای . ساختن کشور خودشان مشھود است

  «.مقامات پذيرفتن اين واقعيت غير ممکن است
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تن از مسئولين دانشگاه  6سال حبس تعزيری برای  25تائيد 

 نظر  آن3ين بھايی در دادگاه تجديد

  
تن از مسئولين دانشگاه آن�ين  6سال حبس تعزيری برای  25مجموع  –حقوق بشر  کميته گزارشگران

 .دادگاه تجديد نظر استان تھران تائيد شد  36بھايی درشعبه 
دادگاه انق�ب  28بر اساس اين گزارش، حکم بدوی مسئوjن دانشگاه آن�ين بھائی ايران که توسط شعبه 

بر اين اساس، کامران مرتضايی . د نظر استان تھران تائيد شددادگاه تجدي 36صادر شده بود، درشعبه 
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 4سال و رياض سبحانی، رامين زيبائی، فرھاد صدقی، محمود بادوام و نوشين خادم ھريک به  5به 
  .سال حبس تعزيری محکوم شدند

ی چند ط. زندان اوين و زندان رجائی شھر کرج گذرانده اند 209ماه گذشته را در بند  8اين افراد مدت 
روز گذشته وحيد محمودی که ھمراه اين نفرات در خرداد ماه گذشته بازداشت شده بود و در دادگاه 

سال حبس تعليقی  5دادگاه تجديد نظر به  54سال حبس تعزيری محکوم شده بود، در شعبه  5بدوی به 
  .محکوم و از زندان آزاد شد

  
  
  

 گرگان  وبرای شھروندان بھايی سمنان، تبريز افزايش فشار 

   2012, 20ژانويه 

بنا به گزارش منابع خبری و حقوق بشری، فشار و آزار و اذيت بر شھروندان بھايی در  –جـــرس 
شھرھای مختلف ايران طی ھفته ھای اخير مجددا افزايش يافته و مواردی چون صدور و اجرای احکام 

دم اجازه دفن اموات، تھديد و قضايی، پلمب و حريق محل کسب و منازل، اخراج از محل تحصيل، ع
 .موارد مشابه گزارش شده است

بنا به گزارش ھای رسيده به جرس، نمونه ھايی از برخورد ھای قضايی، امنيتی و آزار شھروندان 
  :بھايی در سمنان به شرح زير است

  .پلمپ و ابطال جواز کسب و نوشتن شعار ھا ی توھين آميز بر بروی درب مغازه: ليدر تبيانيان
  .پلمپ و آتش زدن محل کسب: احمد و پيمان شادمان

  .پلمپ محل کسب و نوشتن شعار ھای توھين آميز بر روی درب مغازه: سپھر سبحانی
  .نامبرده ھم اکنون در زندان به سر می برد.پلمپ غير قانون محل کسب : افشين ايقانی

چاه آب از رويه ھای معمولی  پلمپ(پلمپ چاه آب زمين کشاورزی: عدالت، شيردل و شھرام فيروزيان
  )آزار اين شھروندان است تا زمين ھای کشاورزی شان خشک شود

نامبرده ھم اکنون در زندان .پلمپ محل کسب و ابطال جواز و مصادره غير قانونی اموال: علی احسانی
  .به سر می برد

که نام برده بعداز jزم به ذکر است . پلمپ غير قانونی محل کسب و ابطال جواز: پيمان رحمانيان
مراجعه به مراجع قانونی جھت بازگشايی و صدور مجدد پروانه کسب و دريافت مجوز ھای قانونی 

  .jزم،با عدم ھمکاری مسوjن مواجه شده است
  .نامبرده به مدت يک سال زندانی بوده است.پلمپ محل کسب و ابطال جواز: سوسن تبيانيان

نامبرده يک سال دوران حبس …نزل و شکستن شيشه ھای منزل واذيت و ازار ساکنان م: يحيی ھدايتی
  .خويش را سپری نموده است

نامبرده ھم اکنون در زندان به .به آتش کشيدن منزل با کوکتل مولوتف و تخريب خودرو: بھفر خانجانی
  .سر می برد

  .فپلمپ محل کسب و ابطال جواز و آتش زدن منزل با کوکتل مولوت: شميل و شھناز پيراسته
گزارش داده است که مسئولين قبرستان وادی رحمت در تبريز از » خانه حقوق بشر ايران«ھمچنين 

  .دفن يک شھروند بھائی در آن قبرستان خودداری کرده و خواستار انتقال جسد به شھر ديگری شدند
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صی بر اساس اين گزارش، ھفته گذشته محمد حسين برقی، شھروند بھائی ساکن تبريز، در منزل شخ
خود به علت عارضه سکته مغزی درگذشت و خانواده وی طبق رسوم غسل و کفن نموده و به 

  .شھرداری مرکزی مراجعه و ماوقع را اط�ع دادند
طبق دستور مسئولين جسد به وادی رحمت منتقل شد، اما يک روز بعد از وادی رحمت با خانواده تماس 

  .برستانی ديگر در شھر مياندوآب بروندگرفته و اع�م کردند که جھت تشييع بايد به ق
وردی دانشجوی  گزارش داده است که درسا اله» جمعيت مبارزه با تبعيض تحصيلی«ھمزمان، سايت 
ھای کشاورزی دانشگاه گرگان از دانشگاه اخراج  ی مھندسی مکانيک ماشين رشته ٩٠بھايی ورودی 

  .شد
ل نقص پرونده بايد به سازمان سنجش مراجعه کند شود که به دلي اين دانشجو طی تماس تلفنی متوجه می

  .از دانشگاه اخراج شده است» آيين بھائی«شود که به دليل اعتقاد به  و در پی مراجعه به وی اب�غ می
اعتقاد به آئين «دانشجوی بھائی به دليل  ٢٠بيش از  j١٣٩٠زم به توضيح است که تنھا در سال 

از . صنعتی اصفھان، صنعتی شريف و دانشگاه شيراز اخراج شدند ھای مختلف نظير از دانشگاه» بھائی
هللا تشکر، بشير تشکر، البرز نورانی، آوا توکلی، مونا مومنی، ارکيده آقايی،  توان به روح اين جمله می

حنانه کنعانی، ھومن رحمانيان، مليکا وزيرزاده، نورا سھرنگی، فرنود جھانگيری، پويا محّمدی، شيده 
jمی، شيما رنجبر، شادی مودی و نگار صالحی اشاره آبادی، د�را دارابی، صھبا متحدين، سميرا غ

  .کرد
  
  
  
  

 اھواز تن از بازداشت شدگان مسيحی به زندان سپيدار ٣انتقال 

   2012, 25ژانويه 

 
عليرغم گذشت بيش از يک ماه از يورش خشونت آميز نيروھای امنيتی به کليسای جماعت ربانی 

  .تن بازداشت شدگان اين رويداد در دست نيست ٣عی دقيقی از وضعيت و س�مت اط�  اھواز
فرھاد سبک روح شبان کليسای جماعت ربانی اھواز ،   -» محبت نيوز«آژانس خبر مسيحيان ايران 

 ٢٣(  ١٣٩٠نوكيشان مسيحی بازداشتی حادثه دوم دی ماه  داوود عليجانی و ناصر ضامن دزفولی از
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می باشند كه علی رغم گذشت بيش از يک ماه ھمچنان در بازداشت وزارت اط�عات  )٢٠١١دسامبر 
  .بسر می برند

jن حقوق بشر ايران ، کليسای جماعت ربانی اھواز از کليساھای رسمی و به نقل از مجموعه فعا
شناسنامه دار کشور محسوب می شود كه از ابتدای انق�ب اس�می ايران به صورت نيمه علنی با وجود 
مصادره ساختمان کليسا در اوايل انق�ب مشغول فعاليت بوده است و برخورد امنيتی با شھروندان 

  .ا در آستانه کريسمس توجيه قانونی نداردمسيحی اين کليس
طبق اط�ع گزارشگران محبت نيوز ، بازداشت شدگان تاکنون از حق دسترسی به وکيل و م�قات 
آزادانه با خانواده ھای خود محروم بوده و از حق تماس محدود و با کنترل بازجويان برخوردار بوده 

ست ھای مكرر از مسئولين و مقامات درخواست عليرغم اينكه ھمسر فرھاد سبكرو طی درخوا. اند
م�قات با ھمسرش را داشته است اما متاسفانه مسئوjن امنيتی به درخواست ايشان تاكنون ترتيب اثری 

  .نداده اند
ھمسر كشيش فرھاد سبكروح ايشان خود نيز از  «شھناز جيزان »   jزم به ياد آور ی است خانم

روز بازداشت،  ١٠بازداشت شدگان روز جشن كريسمس كليسای جماعت ربانی اھواز بودند كه پس از 
  .اه اداره اط�عات اھواز بطور موقت آزاد شدندبا سپردن سند منزل بعنوان وثيقه از بازداشتگ

گفته می شود اين افراد که به ھمراه کليه اعضای کليسا در روز جشن کريسمس بازداشت شدند تحت 
  .فشار بازجويی برای اخذ تعھد کتبی قرار گرفته اند

حق خروج از  ساير اعضای کليسا نيز که ساعتی پس از بازداشت و بازجويی آزاد شدند تا اط�ع ثانوی
شھر اھواز را ندارند و برای اط�ع رسانی از بازداشت خشونت آميز خود و فرزندانشان مورد تھديد 

  .قرار گرفته اند
می شود در حال حاضر بازداشت شدگان مسيحی، فرھاد سبكروح،   بر طبق گزارش دريافتی گفته

وضعيت س�مت آنان در دست داوود عليجانی و ناصر ضامن دزفولی كه تا اين لحظه گزارشی از 
اما اين موضوع ھنوز از سوی . نيست برای بازجويی ھای بيشتر به زندان سپيدار اھواز انتقال يافته اند

  .مقامات رسمی تائيد نشده است
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محکوميت استادان دانشگاه آن3ين بھائيان به چھار تا پنج 

 زندان سال

   2012, 26ژانويه 

  
تن از استادان دانشگاه مجازی بھائيان  ٦دادگاه تجديد نظر استان تھران  ٣٦شعبۀ  –خبرگزاری ھرانا 

  .سال زندان محکوم کرد ٢٥ايران را در مجموع به 
دادگاه انق�ب به ھمين مدت زندان محکوم شده بودند  ٢٨اين عده پيش از اين در دادگاه بدوی در شعبۀ 

  .ز تأييد حکم دادگاه نخست کاری ديگر نکرده استودادگاه تجديد نظر در عمل ج
به گزارش کميتۀ گزارشگران حقوق بشر، بر اساس احکام صادره در دادگاه تجديد نظر، کامران 

سال زندان و رياض سبحانی، رامين زيبائی، فرھاد صدقی، محمود بادوام و نوشين  ٥مرتضائی به 
  .ندسال زندان تعزيری محکوم شده ا ٤خادم ھريک به 

  .زندان اوين و ندان رجائی شھر کرج بوده اند ٢٠٩ماه اخير در بند  ٨اين افراد طی 
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به نام وحيد محمودی که با » آن�ين»افزون بر اين يکی ديگر از استادان بھائی اين دانشگاه مجازی يا
دگاه سال زندان تعزيری محکوم شده بود در دا ٥ديگر محکوم شدگان دستگير و در دادگاه بدوی به 

  .سال زندان تعليقی گرفت و آزادی خود را باز يافت ٥تجديد نظر خوشبختانه 
در جمھوری اس�می ايران، جوانان بھائی تنھا مجازند در سطح ابتدائی و متوسطه در مدارس به 

  .تحصيل بپردازند و حق ورود به دانشگاه ھای کشور را ندارند
دست زده اند اما اين دانشگاه و » آن�ين«ايجاد يک دانشگاه  برای مقابله با اين مشکل، بھائيان ايران به

ک�س ھای محدود آن که بيشتر در منازل تشکيل می شود ھر از چندگاھی مورد يورش و ھجوم 
مأموران امنيتی قرار می گيرد و به بازداشت ھا و محکوميت مسئوjن و اداره کنندگان به زندان منجر 

  .می شود
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 شدند سه تن از شھروندان اھل سنت در کامياران بازداشت

   2012, 26ژانويه 

  
سه تن از فعالين اھل سنت در شھرستان کامياران به دليل اعتراض به سخنان يک  –خبرگزاری ھرانا 

انق�ب اين  روحانی شيعه از سوی ماموران اط�عات نيروی انتظامی و به دستور دادستان عمومی و
 .شھرستان بازداشت شدند

بنا به اط�ع گزارشگران ھرانا از کامياران، علی اکبر کمانگر، خبات عزيزی و سيف هللا روحانی سه 
تن ازنمازگزاران اھل سنت کامياران از سوی ماموران اط�عات نيروی انتظامی وبا دستور دادستان 

  .شدند عمومی وانق�ب اين شھرستان روز گذشته بازداشت
اين فعالين به دليل اعتراض به سخنان اھانت آميز يک روحانی شيعه بنام حجة اjس�م ربانی 

  .درنمازجمعه مسجد جامع اھل سنت کامياران ايرادکرده بود، بازداشت شدند
خواسته نمازگزاران ومعترضين عذرخواھی حجة اjس�م ربانی ازمردم اين شھرستان به 

نسبت به يکی ازصحابه پيامبربود که با واکنش تند ماموران امنيتی اين خاطراظھارات اھانت آميز
  .شھرستان مواجھه شد

  .تاکنون اتھام انتسابی به بازداشت شدگان اع�م نگرديده است
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 مسيحی شھروند بازداشتی ٣بی خبری مطلق از سرنوشت 

   2012, 26ژانويه 

  
از يورش خشونت آميز نيروھای امنيتی به  علی رغم گذشت بيش از يک ماه –خبرگزاری ھرانا 

 .کليسای جماعت ربانی اھواز ھيچ اط�عی از سرنوشت بازداشت شدگان در دست نيست
بنا به اط�ع گزارشگران ھرانا از اھواز، فرھاد سبک روح کشيش کليسای جماعت ربانی، داوود 

ذشت بيش از يک ماه عليجانی و ناصر ضامن دزفولی سه شھروند مسيحی بازداشتی علی رغم گ
   .ھمچنان در بازداشت وزارت اط�عات بسر می برند

کليسای جماعت ربانی اھواز که از کليساھای رسمی و شناسنامه دار کشور محسوب می شود از ابتدای 
انق�ب اس�می ايران به صورت نيمه علنی با وجود مصادره ساختمان کليسا در اوايل انق�ب مشغول 

و برخورد امنيتی با شھروندان مسيحی اين کليسا در آستانه کريسمس توجيه قانونی  فعاليت بوده است
  .ندارد

بازداشت شدگان تاکنون از حق دسترسی به وکيل و م�قات آزادانه با خانواده ھای خود محروم بوده و 
  .از حق تماس محدود و با کنترل بازجويان برخوردار بوده اند

اعضای کليسا در روز جشن کريسمس بازداشت شدند تحت فشار بازجويی اين افراد که به ھمراه کليه 
  .برای اخذ تعھد کتبی قرار گرفته اند

ساير اعضای کليسا نيز که ساعتی پس از بازداشت و بازجويی آزاد شدند تا اط�ع ثانوی حق خروج از 
دانشان مورد تھديد شھر اھواز را ندارند و برای اط�ع رسانی از بازداشت خشونت آميز خود و فرزن

  .قرار گرفته اند
ميليون  ٢۵٠گفتنی است، ھمسر کشيش فرھاد سبک روح چند روز پس از بازداشت با قرار وثيقه 

  .تومانی از بازداشتگاه اداره اط�عات اھواز آزاد شده است
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 سمنان احضار پی در پی و محاکمه پنج شھروند بھايی

   2012, 26ژانويه 

  
در طی يک ماھه اخير پنج شھروند بھايی ساکن سمنان جھت بازجويی به اداره  –برگزاری ھرانا خ

 .اط�عات احضار شدند
بنا به اط�ع گزارشگران ھرانا از سمنان، ماموران وزارت اط�عات در يک ماه گذشته طی چند روز 

منان احضار و در بعد از برخی شھروندان بھايی ساکن شھر سمنان را به اداره اط�عات س متوالی 
  .ظھر ھمان روز پس از چند ساعت بازجويی ؛ آزاد کردند

اين احضارھا که تا مرحله بازپرسی و سپس تا تشکيل دادگاه و اع�م حکم ادامه پيدا کرده است موجب 
  .صدور احکام حبس برای حداقل پنج تن از شھروندان شده است

» سپھر سبحانی » و » عرفان احسانی » ، » انيسا فنائيان » از جمله اين شھروندان بھايی می توان به 
اشاره کرد که سپھر سبحانی به يک سال حبس تعزيری ، لغو جواز کسب و پنج سال ممنوعيت از کسب 

  .محکوم شده است
  .شھروند ديگر اط�عی در دست نيست ۴از احکام صادره برای 
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  :بررسی موارد حقوقی نقض شده در اين گزارش
تفتيش عقايد ممنوع است و ھيچ کس را نمی توان به  :قانون اساسی جمھوری اس3می ٢٣اصل  �

  .صرف داشتن عقيده ای مورد تعرض و مواخذه قرار داد
ھيچکس را نمی توان بمناسبت عقايدش  :ميثاق بين المللی حقوق مدنی و سياسی ١٩ماده  ١بند  �

  .مورد مزاحمت اخافه قرار داد
اين حق . ھر کس حق آزادی بيان دارد :المللی حقوق مدنی و سياسی ميثاق بين ١٩ماده  ٢بند  �

شامل آزادی تفحص و تحصيل و اشاعه اط�عات و افکار از ھر قبيل بدون توجه به سر حدات خواه 
  .شفاھاً يا بصورت نوشته يا چاپ يا بصورت ھنری يا به ھر وسيله ديگر به انتخاب خود می باشد

مند  ھر شخصی حق دارد از آزادی انديشه، وجدان و دين بھره  :ق بشراع3ميه جھانی حقو ١٨ماده  �
اين حق مستلزم آزادی تغيير دين يا اعتقاد و ھمچنين آزادی اظھار دين يا اعتقاد، در قالب : شود

ھا و مراسم دينی به تنھايی يا به صورت جمعی، به طور  ھا و اجرای آيين آموزش دينی، عبادت
  .خصوصی يا عمومی است

  .ھر فردی حق آزادی عقيده و بيان دارد :اع3ميه جھانی حقوق بشر ١٩ده ما �
ھر کس حق آزادی فکر، وجدان و مذھب  :ميثاق بين المللی حقوق مدنی و سياسی ١٨ماده  ١بند  �

اين حق شامل آزادی داشتن يا قبول يک مذھب يا معتقدات به انتخاب خود، ھمچنين آزادی . دارد
خود، خواه بطور فردی يا جمعی، خواه به طورعلنی يا در خفا در عبادات و ابراز مذھب يا معتقدات 

 اجرای آداب و اعمال و تعليمات مذھبی می با شد
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  حبتشناخت م برای

232  

 

   

  

  

  

  

  

  

مسيحی توسط دادگاه انق3ب به دو سال زندان محكوم  نوكيش

 . شد

   2012, 29ژانويه 

 
  

از نوكيشان » لي� محمدی« ، خانم «محبت نيوز » ايران  به نقل از گزارشگران آژانس خبری مسيحيان
ماه ب�تكليفی در زندان اوين از سوی دادگاه انق�ب  ۵مسيحی ساكن در شرق تھران، پس از گذراندن 

  .اس�می به تحمل دو سال حبس تعزيزی محكوم شد
ابان شعبه معلم دی ماه سالجاری توسط دادگاه انق�ب اس�می واقع در خي ٢٨در » لي� محمدی« 

ھمكاری با عوامل وابسته به گروھھای خارجی ، تبليغات ضد اس�می « محاكمه شد، كه در اين دادگاه 
، ايجاد تشكل و فريب ھموطنان تحت عنوان كليسای خانگی، توھين به مقدسات و اقدام عليه امنيت ملی 

  .از جمله اتھاماتی بود كه به اين ايشان تفھيم شد 
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را بدليل ناآگاھانه بودن » ھمكاری با عوامل وابسته به گروھھای خارجی«امبرده را از اتھام اما دادگاه ن
بر ھمين اساس اين نوكيش مسيحی به دو سال حبس تعزيری محكوم و رای صادره به ايشان . تبرئه كرد
  .اب�غ شد

ونده به دادگاه تجديد منابع آگاه گزارش دادند، پس از صدور رای از سوی دادگاه، وكيل وی از ارسال پر
  .نظر استان تھران جھت بررسی خبر داد 

دقيقه شب با ورود تعدادی از  ١٠: ٣٠در ساعت  ١٣٩٠مرداد  ٨در روز شنبه مورخ  »لي� محمدی« 
  . ماموران امنيتی به محل سكونتش در شھرك كيانشھر واقع در شرق تھران بازداشت شد

ھمچنين ماموران، آپارتمان محل سكونت وی را نيز مورد بازرسی و تفتيش قرار داده و برخی از 
  .لوازم شخصی ايشان را نيز ضبط و با خود بردند

متعلق به نيروی انتظامی و سپس از آنجا به زندان » حر«دی پس از دستگيری به بازداشتگاه خانم محم
  . اوين انتقال يافت 

دی ماه  ٧روز را در سلول انفرادی زندان اوين در وضعيت دشواری گذراند در مورخ  ٧۴وی كه 
  .ور موقت آزاد شد ميليون تومانی بط ١۵٠ماه بازداشت و ب�تكليفی با قرار وثيقه  ۵پس از  ١٣٩٠

ھمزمان نيز برخی ديگر افراد كه گويا » لي� محمدی« گفته می شود در ارتباط با بازداشت و پرونده 
  در اين پرونده مرتبط بوده اند نيز بازداشت شده اند، بر اساس اين گزارش ، پس از چند روز از

. رران امنيتی نيز بازداشت شدمامو توسط) گ –پرويز (دستگيری خانم محمدی شخص ديگری نيز بنام 
ماموران پس از بازرسی از خانه و توقيف كامپيوتر ، نامبرده را پس از سه روز بازداشت در 

  . بازداشتگاه اوين وی را تحت بازجويی قرار دادند و سپس با دادن تعھد و ضمانت آزاد شد 
از » معصومه « رش خانم گويا علت دستگيری نامبرده نيز بدليل فعاليت ھای بشارتی مسيحی ھمس

  .بوده است» لي� محمدی« ديگر نوكيشان مسيحی است كه در ارتباط با پرونده 
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 ھای تازه برای جلوگيری از رشد بھائيان ايران  گيری سخت

   2012, 29ژانويه 

اين اقدامات . ای در مورد کارھای تجاری بھائيان در شھر کرمان گزارش شده است گيری تازه سخت
راه ترقّی «کردن » مسدود«بخشی از سياستی است که به تأييد رھبر عالی ايران رسيده و آشکارا ھدف 

 .کند جامعۀ بھائی ايران را دنبال می» و توسعۀ
استراتژی روشمند حکومت ايران برای ورشکسته ساختن بھائيان  –جامعۀ جھانی بھائی سرويس خبری 

 .از نظر اقتصادی، نشانی از فروکش و خاتمه ندارد
ای در کرمان، شھری عمده در جنوب  ھای رسيده به جامعۀ جھانی بھائی، کمپين تازه طبق گزارش

 .مرکزی ايران، در راه است
ايم که دفتر  ما دريافته«: امعۀ جھانی بھائی در سازمان ملل متّحد، گفتبانی دوگال، نمايندۀ ارشد ج

و بعضی از  –نظارت بر اماکن عمومی از تجديد جواز برای کارھای تجاری بھائيان شھر خودداری
 «.کند می –جوازھای موجود را باطل 

ھای  گرفته تا بنگاهھای فروش و تعمير کامپيوتر  گسترۀ وسيعی از مشاغل، از مغازه«: او ادامه داد
پردازند،  بھائيانی که به فروش آلياژھای آھن، فوjد يا ط� می. گيرند معام�ت ملکی، ھدف قرار می

دھند و در مورد کارھائی که با محصوjت غذايی و خدمات آرايشی و  جواز خود را از دست می
 «.سازی مرتبط است نيز وضع ھمين گونه است بھداشتی مانند عينک
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 .ائيان کرمان ھمچنين گفته شده که اجازه ندارند تعداد زيادی مغازه در يک خيابان داشته باشندبه بھ
اند که جوازھای شريکان تجاری بھائيان را که پيرو  مقامات حتّی تا آنجا پيش رفته«: خانم دوگال گفت

 «.کنند آئين بھائی نيستند، لغو می
. اند بھائی شغل يا منابع درآمد خود را از دست داده، ھزاران )١٩٧٩( ١٣۵٧از زمان انق�ب اس�می 

که به تأييد رھبر عالی  –، سازمان ملل يادداشتی از حکومت ايران را )١٩٩٣( ١٣٧٢/١٣٧١در سال 
» راه ترقّی و توسعۀ«کردن » مسدود«ای برای  فاش کرد که در آن آشکارا برنامه –کشور رسيده 

 .شود جامعۀ بھائی ايران مطرح می
دوگال افزود روشن است که مقامات ع�وه بر محروم کردن بھائياِن جوان از آموزش عالی، کار  خانم

 .دھند ای از اقدامات ديگر، ادامه می خود را برای اجرای اين سياست، با گستره
ھا و  رويداد را که برای محدود کردن موقعيت ٦٠ما در پنج سال گذشته شرح حّداقل «: او گزارش داد

 «.ايم زھای اقتصادی بھائيان طّراحی شده بود، دريافت کردهاندا چشم
 :ھای اخير عبارتند از بعضی از نمونه

درصد از کارھای تجاری بھائيان در  ٧٠، بيش از )٢٠١٢ژانويه  ١٢تا  ٢( ١٣٩٠دی  ٢٢تا  ١٢از  -
زرسی قرار مورد با) استان گلستان(و تعدادی در گرگان و گنبد ) استان مازندران(ساری و قائمشھر 

مقامات حتّی منازل بھائيانی را، که در خانه . ای برای تھديد يا دستگيری بھائيان پيدا شود گرفت تا بھانه
 شان، بازرسی کردند؛ ھای کنند، در بعضی موارد بيش از دو سال پس از تعطيل کردن مغازه کار می

دان اخطاری از اتّحاديۀ ای در آبا ، صاحب بھائی مغازه)٢٠١١ژوئيۀ ( ١٣٩٠مرداد /در تير -
خواست جواز کارش را  فروشان و سازندگان جواھر، ساعت و عينک دريافت کرد که از او می خرده

 ساعت نقد کند؛ ٢۴ھای خود را ظرف  بازگرداند و سرمايه
سازی به بھانۀ انتقال جواز به مکانی تازه تعطيل  ، يک مغازۀ عينک)٢٠١١ژوئن ( ١٣٩٠در تير  -
ارۀ نظارت بر امکان عمومی اشاره کرد که دستور پلمب مغازه توّسط مقامات باj صادر رئيس اد. شد

ھمراه چھار مغازۀ ديگر متعلّق به بھائيان ) ٢٠٠٨دسامبر ( ١٣٨٧تر در دى  اين مغازه پيش. شده بود
ن را اّما پس از يک پيکار قانونی، صاحب مغازه موفّق شد آ. در نظرآباد توّسط مقامات بسته شده بود

 .ولی نتيجه آن شد که مجّدد تعطيلش کردند –در مکانی تازه دوباره باز کند 
ھای کسب بھائيان در  افروزی در دوازده مورد از محل¬پس از موجی از حم�ت به قصد آتش -

ای ارسال  خانه و محّل کسب اخطارنامه ٢٠، به حدود )٢٠١٠( ١٣٨٩رفسنجان ايران در اواخر سال 
به «و » ھا رابطه و دوستی با مسلمان«خواست تعھّدی را مبنی بر خودداری از  ان میشد که از بھائي

 .امضا کنند» کار گيری و استخدام شاگردان مسلمان
ای محلّی را به  ھای تجاری مصّوبه در شھر سمنان، انجمن اتّحاديه) ٢٠٠٩اوايل (در اواخر سال  -

متعاقب آن، به زودی، . جواز کسب دريافت کنددارد ھيچ بھائی نبايد  تصويب رساند که اظھار می
 .ھای متعلّق به بھائيان در سراسر شھر پلمب يا تعطيل شد ھا و مغازه تعدادی از شرکت

–کمی پيش از اخراج شدن از کارش  –در نمونۀ ديگری از فشار اقتصادی، يک بھائی در اصفھان  -
ای دريافت کرد  او اب�غيه. ن اجتماعی داددرخواست انتقال کسور بازنشستگی خود را به سازمان تأمي

مبنی بر اين که درخواستش پيگيری نخواھد شد زيرا با توّجه به اين که دليل از دست دادن شغلش 
در اب�غيه مشخص . »موضوعيت ندارد«بوده، اين درخواست » فرقۀ ضالّۀ بھائيت«عضويت او در 

شان  شان اخراج شدند و بنابراين دعاوی نفر ديگر بر اساس منع قانونی استخدام اّوليه ١۴شد که او و 
 .ارزش است بی
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المللی حّق افراد مبنی بر آزادی در کار و کسب معاش بدون تبعيض را  قانون بين«: خانم دوگال گفت
 «.کند قاطعانه تصريح می

ا قاطعيت بر محکوميت ايران به خاطر نقض المللی در سازمان ملل متّحد ب ماه گذشته، جامعۀ بين»
تواند ھنگام ظلم به  قطعاً وقت آن رسيده که ايران دريابد ديگر نمی. مداوم و مکّرر حقوق بشر رأی داد

  «.شھروندان خود از مسئوليت بگريزد و فکر کند ھيچ کس توّجه نخواھد کرد
  
  
  
 
  
  
  
  
  
  
  

تھران بدستور وزارت اط3عات سرويس فارسی دو کليسا در 

 شد تعطيل

   2012, 27فوريه 

  
وزارت اط�عات جمھوری اس�می طی دستوری از دو کليسای رسمی در تھران خواسته که مراسم 

 .کليسايی خود را به زبان فارسی لغو کنند

، به نقل از خبرگزاری کامپس دايرکت، مقامات »محبت نيوز«به گزارش آژانس خبری مسيحيان ايران 
بھمن ماه سالجاری برای کليسای پروتستان عمانوئيل و کليسای  ٢١ر را در تاريخ امنيتی اين دستو

 .انجيلی پطرس صادر نمودند
اين دو کليسا آخرين کليساھايی بودند که در روز جمعه مراسم کليسايی به زبان فارسی برگزار می 

 .کردند
سات روز ھای جمعه خود مجبور به تعطيل نمودن جل 2009کليسای جماعت ربانی مرکز نيز در سال 

 .به زبان فارسی شد
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اين تصميم بدين معناست که «: در اين رابطه آمده است» ميدل ايست کانسرن«در گزارشی از سازمان 
اکنون ديگر ھيچ مراسم کليسايی به زبان فارسی در ھيچ کليسای رسمی در تھران در روزھای جمعه 

دولت نمی تواند «: بماند به اين خبرگزاری گفت يک مسيحی که خواست ناشناس» .برگزار نخواھد شد
اما آنھا ھرکاری بتوانند . اين کليساھا را به کل تعطيل کند، زيرا آنھا متعلق به اقليت ھای قومی ھستند

اين . انجام می دھند تا اين کليساھا و گسترش مسيحيت ميان فارسی زبانان را محدود و محدودتر کنند
 .ھای جديد جمعيت کليسا را به نصف البته کاھش داده استمنبع گفت که اين محدوديت 

بطور كلی کليساھا را تعطيل کند،   تصميم دارد تا   دولت«: اين منبع که نامش برده نشده است ادامه داد
اما به دليل اينکه اين کليساھا توسط ارامنه و آشوريان تأسيس شده اند و رھبرانشان از اين دو اقليت 

اما حداقل کاری که می توانند را انجام می دھند و مراسم . کار برايشان ميسر نيست قومی ھستند، اين
 «.فارسی را لغو می کنند

دستور جديد توقف مراسم کليسايی به «: در بخشی آورد که» ميدل ايست کانسرن«گزارش سازمان 
ن سياست در اي. زبان فارسی در راستای سياست محدودسازی فعاليت ھای مسيحی از سوی دولت است

اين بخش از اين گزارش نشان دھنده اين است » .نظر دارد اين فعاليت ھا را به جوامع سنتی محدود کند
که دولت جمھوری اس�می برای توقف دسترسی نوکيشان مسيحی ايرانی به مراسم عبادتی مسيحی 

 .بسيار مصمم است
ر کليسای جماعت ربانی مرکز جمھوری اس�می پرستش ھمراه با موزيک و پخش کتاب مقدس را د

دسامبر گذشته نيز در . اين کليسا شاخص ترين کليسای کشور محسوب می شود. ممنوع کرده است
آستانه مراسم مي�د مسيح، دولت دستوری وضع کرد که طبق آن فقط ميھمانان دعوت شده اجازه شرکت 

 .در اين کليسا را داشتند
گی مقامات دولتی رھبران کليساھای عمانوئل و پطرس را  يکی از مسيحيان ايرانی گفت که به تازه

از اين رو بسياری از اعضای اين . تحت فشار قرار دادند تا کد ھای ملی مسيحيان را به آنھا تحويل دھند
اشخاصی را داريم «: اين مسيحی ايرانی گفت. کليساھا و کليسای مرکز مشاغل خود را از دست دادند

 «.ر کارفرماھايشان از کارشان اخراج شده اندکه به دليل فشار دولت ب
اين فرد گفت که اين تاکتيک جديد دولت برای دلسرد کردن ايرانيان از گرويدن به مسيحيت و بازداشتن 

اگر مشک�تم زياد شوند زمانی برای شرکت در کليسا پيدا نمی «. مسيحيان از فعاليت ھای کليسايی است
اين تصوير خوبی از مسيحيان ارائه نمی . بودن چقدر دشوار استمردم شاھد ھستند که مسيحی . کنم
مردم آنھا را می بينند و می گويند که آنھا مسيحی شده اند و خدا برکاتش را بروی آنھا بسته . دھد

 «.است
آنھا حتی برای حفظ امنيت . بيشتر نوکيشان مسيحی ايران در کليساھای خانگی مختلف شرکت می کنند

مقامات ھمواره آنھا را به عنوان عوامل تبليغات غرب . ای خانگی ھم با خبر نيستنداز ديگر کليساھ
در نيتيجه اين نوکيشان مسيحی مجبور به عبادت . مورد بازداشت، بازجويی و فشار قرار داده اند

 .مخفيانه می شوند
ر نوکيش ھزا 350به گفته اين منبع خبری و بر اساس منابع غير ر سمی در ايران بطور تخمينی 

من کاملن معتقدم که تمامی اين جنبش در «: اين منبع در ادامه افزود. مسيحی از زمينه اس�م وجود دارد
اين فشار ھا می توانند ساختمان ھای کليسا را متوقف کنند اما متوقف کردن . دستان خدا قرار دارد

  «.ملکوت خدا در توان آنھا نيست
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 اصفھان يت از نوكيشان مسيحی دربازداشت مجيد عنا

   2012, 27فوريه 

  
مسيحيان فارسی زبان در داخل  در بين ھمزمان با برگزاری جشن ھای كريسمس در كليساھا و بويژه

ايران و عليرغم گذشت دو ماه از آغاز سال جديد مي�دی، آنگونه كه پيش بينی می شد نيروھای امنيتی 
وری اس�می طبق روال ھرساله فشارھای خود را بر عليه نوكيشان وابسته به دستگاه اط�عاتی جمھ

 .مسيحی شدت بخشيدند

، مقامات امنيتی جمھوری اس�می در جھت »محبت نيوز«به گزارش آژانس خبری مسيحيان ايران 
ای را در  مقابله با گسترش مسيحيت و كليساھای خانگی به صورت سازمان يافته دستگيری ھای گسترده

اين برخوردھا كه در ادامه بازداشت گسترده . لف ايران به ويژه اصفھان نيز آغاز كرده اندنقاط مخت
از » حكمت سليمی »مسيحيان در شھرھای اھواز و شيراز می باشد، در اصفھان نيز با دستگيری آقای

 ١٣٩٠ماموران امنيتی صبح روز چھارشنبه مورخ سوم اسفند . آغاز شد كشيشان كليسای رسمی پولس
بدون   با ھجوم به منزل وی واقع در فوjد شھر اصفھان ضمن بازداشت نامبرده) ٢٠١٢فوريه  ٢٢(

 .ضيحی ايشان را به مكان نامعلومی منتقل کردندھيچ تو
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ساله نيز ھمزمان در ھمان روز  ٧٨ھمچنين به دنبال آن بر اساس گزارش منتشره، يك بانوی مسيحی 
بود که در  از اعضا و خادمين كليسای لوقای اصفھان» گيتی حكيم پور »بانو. بازداشت شده است

به گفته شاھدان عينی در روز دستگيری خودروھای شخصی و . آپارتمان محل اقامت خود بازداشت شد
 .صبح در جلوی ساختمان ايشان مستقر بودند ۶از ساعت پليس 

 ادامه بازداشت ھا ی ھمزمان -
، در ادامه بازداشت تعدادی از »محبت نيوز«بر طبق آخرين گزارش آژانس خبری مسيحيان ايران 
و از اعضای كليسای خانگی    »مجيد عنايت«   مسيحيان در شھر اصفھان يكی از نوكيشان اصفھان بنام

در محل كارش توسط ماموران امنيتی ) فوريه ٢٢(  ١٣٩٠ھمان روز چھارشنبه سوم اسفند ماه نيز در 
 .بازداشت شد

نيز مورد بازرسی و تفتيش قرار می دھند و    ماموران امنيتی پس از بازداشت به خانه او رفته و آنجا را
كه در اواخر  »مجيد عنايت«. برخی از وسايل شخصی وی را نيز ضبط كرده و با خود می برند

ماموران در تفتيش منزل او حتی فيلم خصوصی عروسی ايشان   تابستان سالجاری ازدواج كرده بود،
را نيز با خود بردند که بيم آن می رود ماموران امنيتی بخواھند جھت شناسايی ديگر دوستان مسيحی 

 .ايشان و يا افراد مرتبط با وی از آن سوء استفاده نمايند
ت اين نوكيش مسيحی ، ماموران تا روز جمعه پنجم اسفند ماه بدفعات ھمسر وی را پس از بازداش

برخی وسايل   ھمچنين از ھمسر وی نيز خواسته شده تا. احضار و از ايشان بازجويی بعمل آوردند
را تحويل سرويس ھای اط�عاتی دھد که احتمالن اينگونه برخورد نشان از تداوم » مجيد «شخصی 

 .ن داردبازداشت ايشا
از زمان بازداشت تاكنون حق م�قات و يا تماس تلفنی با ھمسر و يا » مجيد«اين گزارش می افزايد 

 . خانواده اش را نداشته است
jزم به ذكر است نيروھای امنيتی از طريق يكی ديگر از مسيحيان اصفھان كه قبلن بازداشت شده بود 

اغش خواھند آمد و خود ايشان نيز اين مطلب را پيش پيغام می فرستند كه بزودی به سر» مجيد«برای 
 .بينی كرده بود

ھنگامی كه از تركيه به ايران باز می گشت توسط  ١٣٨٨پيش از اين نيز در سال » مجيد عنايت»
 .ماموران امنيتی بازداشت و مورد بازجويی قرار گرفته بود که ضمن دادن تعھد در ھمان روز آزاد شد

ت س�مت و محل نگھداری ايشان اط�عی در دست نيست اما خبرھای تائيد در حال حاضر از وضعي
مربوط به زندانيان عقيدتی و (الف  –نشده حاكی از آن است كه وی در زندان دستگرد اصفھان بند طا 

 .نگھداری می شود) امنيتی
ه از نشان می دھد که اين مرحل  نحوه دستگيری و ھمينطور زمان بازداشت اين ھموطنان مسيحی

ماموران . دستگيری ھا با برنامه ريزی گسترده و در پی سلسله شناسايی ھای قبلی صورت گرفته است
و اصفھان اقدام بازداشت گسترده شھروندان  تھران،شيراز ،اھواز امنيتی پيش از اين نيز در شھرھای

ن و اين در حاليست که ھر روز بر آمار دستگيرشدگا. مسيحی به صورت انفرادی و يا جمعی نموده اند
  .افزوده می شود
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 آزادی خانم گيتی حکيم پور 

   2012, 27فوريه 

 
   اصفھان آزادی خانم گيتی حکيم پور و گزارشات بيشتر از بازداشت مسيحيان پس از توقيف تعداد زيادی کتاب مقدس در

اين . گوش ميرسدھمزمان با اين خبر آزادی گزارش دستگيريھا ی بيشتر مسيحيان از اصفھان به 
فشارھا از زمانی شروع شد که ھفته گذشته خبرتوقيف يک کاميون کتاب مقدس توسط نيروھای امنيتی 

 .درآن شھر منتشرشد
به گزارش شبکه خبر مسيحيان فارسی زبان به نقل از منابع مسيحی در اصفھان و نزديکان خانم گيتی  

) 2010فوريه  22(در بامداد چھارشنبه سوم اسفند ساله که  78حکيم پوردر خارج از کشور، اين بانوی 
با ت�ش رھبران ) 2010فوريه  25(اسفند  6در محل مسکونيش بازداشت شده بود ، روز شنبه 

  .از زندان آزاد شد  کليساھای اسقفی اصفھان
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ھنوز ھيچ اط�عی از دjيل اين بازداشت سازماندھی شده در دست نيست و به درستی معلوم نيست که 
مطابق گزارشات منتشر شده ايشان در يک . ه اتھاماتی به اين بانوی سالخورده مسيحی وارد شده استچ

  .خانواده نوکيش مسيحی متولد شده اند و احتمال طرح اتھام ارتداد در مورد ايشان به کلی منتفی است
فھان او اعضای کليسای اص خانم حکيم پوراز اعضای قديمی کليسای حضرت لوقای اصفھان است و 

او يک پرستار ارشد بازنشسته و از استادان قديمی مدرسه . می شناسند» خاله گيتی«نام    را به
رھبر سابق کليسای اسقفی » اسقف ايرج متحده»   ايشان خواھر ھمسر. می باشد پرستاری اصفھان 

  .بوده ، خانواده اش به تمامی در خارج از ايران به سر می برند 
حال کننده آزادی اين ايماندار مسيحی اخبار دستگيريھا و فشارھای بيشتر بر ھمزمان با خبر خوش

گفته می شود اين فشارھا از زمانی شروع شد . مسيحيان و نوکيشان مسيحی اصفھان به گوش می رسد
که ھفته گذشته خبر بازداشت يک کاميون حاوی تعداد زيادی کتاب مقدس توسط نيروھای امنيتی در 

  .داصفھان منتشر ش
اعضای کليساھای خانگی بلکه کليساھای رسمی و ساختمانی نيز در شھر تاريخی و  اينبار نه فقط 

که پيدا شدن اين   منابع مستقل در اصفھان اظھار می دارند . زيبای اصفھان مورد تھاجم قرار گرفته اند
ترش مسيحيت و حجم زياد کتاب مقدس در شھر اصفھان ماموران امنيتی و اط�عات را به شدت از گس
از اين رو به . افزايش درخواست برای کتاب مقدس مسيحيان در اين شھر به ھراس انداخته است

  .حرکتھای کور و بازداشتھای بی دليل روی آورده اند
مطابق گزارشات احضار و بازداشت ھمزمان چندين نفر ديگر از نوکيشان مسيحی نيز در روز سوم 

اسفند  6روز گذشته شنبه  ل در يک مورد آژانس خبری مسيحيان ايران حداق. اسفند اتفاق افتاده است
اين گزارش . را منتشر کرد» مجيد عنايت«گزارشی از دستگيری يک ايماندار نوکيش مسيحی به نام 

حاوی اين نکته است که پس از بازداشت اين نوكيش مسيحی ، ماموران تا روز جمعه پنجم اسفند ماه به 
  .احضار و از ايشان بازجويی بعمل آوردنددفعات ھمسر وی را 

کشيش حکمت «خبرگزاری مجموعه فعاjن حقوق بشر نيز روز پنج شنبه ھفته قبل خبر از دستگيری 
کليسای . داده بود) فوريه 22(اسفند  3شبان کليسای پولس مقدس در ھمان روز چھارشنبه » سليمی

سقفی اصفھان می باشند که دارای سرويسھای پولس مقدس و کليسای حضرت لوقا از کليساھای دايره ا
  .پرستشی فارسی زبان نيز ھستند

در حال حاضر اخبار متعددی از بازداشتھا و فشار بر مسيحيان اصفھان به شبکه خبر مسيحيان فارسی 
زبان رسيده است که در صورت تائيد منابع موثق و رسمی مسيحی جزئيات آنھا به اط�ع ھموطنان 

  .خواھد رسيد
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 کرمان انتقال فرين راسخی و فرحناز نعيمی به بند عمومی زندان

 

 
  

 .دی امسال، به بند عمومی منتقل شدند ١۶فرين راسخی و فرحناز نعيمی از بھائيان بازداشت شده در 
ی  که جوانان بھايی سراسر کشور در اين روز که از سوی جامعه ماه امسال و در حالی دی ١۶در روز 

گذاری شده است، مشغول برگزاری مراسم مذھبی خود بودند،  بھايی، روز جوانان بھايی ايران نام
امی برداری و گرفتن عکس از تم مامورين امنيتی با حمله به مراسمی در شھر کرمان، ضمن فيلم
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ھای کامپيوتر، اقدام به بازداشت  ی کتب مربوط به ديانت بھايی و دستگاه حاضرين و ضبط کليه
  .ی اين مراسم کردند ی برگزار کننده خانواده

فرحناز نعيمی و بختيار راسخی که در اين مراسم بازداشت شده » خانه حقوق بشر ايران«به گزارش 
عمومی زندان کرمان منتقل شده و بختيار راسخی ھمچنان روز به بند  ۵٠بودند پس از گذشت بيش از 
 .برد در سلول انفرادی به سر می

ھمچنين عرفان شجاعی ديگر شھروند بھايی شھر کرمان است که در تاريخ يک اسفند ماه بازداشت شده 
 .و از وی اط�عی در دست نيست

است که نسبت به برگزار کنندگان اين ھايی  ی بازداشت به نظر بازداشت اين شھروند بھايی نيز در ادامه
 .گيرد جشن از سوی نھادھای امنيتی صورت می

عرفان شجاعی در بيرون از منزل خود بازداشت شده و ماموران امنيتی وی را به منزل بازگردانده و 
 .اند ضمن بازررسی خانه وسائل شخصی وی را نيز ضبط کرده

  .ی نيستاز محل نگھداری شجاعی تاکنون اط�عی در دست
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بازداشت جمعی از نوكيشان مسيحی در كليسای خانگی 

 كرمانشاه در

  
تن از نوكيشان مسيحی  ١٣در پی ھجوم ماموران امنيتی به يك كليسای خانگی كه منجر به بازداشت 

 .سر می برندتن از اين افراد در مكان نامعلومی در بازداشت ب ٣شده است، ھم اكنون 

، تاكنون ٢٠١٢با فرا رسيدن كريسمس مي�د عيسی مسيح و آغاز سال نو مي�دی  –» محبت نيوز  »
بطور متناوب خبرھايی از اجرای حكم دادگاھھای انق�ب اس�می برای نوكيشان مسيحی و بازداشت و 

ر رسانه ھا منتشر كماكان د» محبت نيوز«ھجوم ماموران امنيتی به اجتماع مسيحيان از سوی سايت 
شده است،متاسفانه بدليل محدوديت ھا و عدم دسترسی به منابع خبری و ھمچنين جلوگيری از گردش 
آزاد خبر و تھديد خانواده زندانيان مسيحی از سوی ماموران اط�عات مبنی بر عدم انتشار خبر در 

. ر شده منتشر نمی گردد رسانه ھا، بسياری از خبرھا و گزارشات در اين خصوص به دليل موارد ذك
در ت�ش است تا توسط تيم خبری خود در برخی از شھرھای ايران موارد » محبت نيوز » اگر چه 

نقض حقوق مسيحيان را گردآوری كرده و جھت اط�ع رسانی در اختيار سازمان ھا و فعاjن حقوق 
 .بشر قرار دھد

ی گذشته، بدستور مقامات قضايی و امنيتی در ادامه روند موج مسيحيت ستيزی در ايران در طی ماھا
جمھوری اس�می تاكنون جمع بسياری از نوكيشان مسيحی در برخی از شھرھای ايران در كليساھای 

كه دامنه و روند اين جريان مسيحيت ستيز پس از . خانگی، منازل و يا محل كارشان بازداشت شدند 
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اكنون به يكی ديگر از شھرستانھای غربی كشور رسيده تھران و اصفھان ، شيراز ، اھواز شھرھای
 .است

ھجوم ماموران امنيتی به  ، در پی»محبت نيوز« به نقل از گزارشگران آژانس خبری مسيحيان ايران 
تن از افراد حاضر در آنجا شد، ھم اكنون از  ١٣يك كليسای خانگی در كرمانشاه كه منجر به بازداشت 
 .وضعيت برخی از آنان اط�عی دقيقی در دست نيست

بعداظھر  ٧در ساعت ) ٢٠١٢فوريه  ٢١(بر اساس اين گزارش در روز سه شنبه دوم اسفندماه 
ا ھجوم به خانه ايی كه از آن به عنوان كليسای خانگی ذكر شده كليه افراد حاضر در ماموران امنيتی ب

 .تن گزارش شده است را بازداشت كردند ١٣محل را كه 
در پی اين رويداد ماموران امنيتی كه لباس شخصی بر تن داشتند ضمن توھين و بدرفتاری با كليه 

ھمچنين ماموران بدقت آن مكان را نيز . انتقال دادند  بازداشت شدگان، اين افراد را به مكانی نامعلوم
 .مورد بازرسی و تفتيش قرار داده و كتاب ھای مقدس اين افراد را نيز ضبط كردند

ماموران ھمچنين به خانه ھای اين افراد نيز مراجعه و پس از تفتيش و بازرسی كامل خانه برخی 
 .وسايل شخصی افراد را نيز ضبط و با خود بردند

گفته است احتمال می رود، بازداشت شدگان مسيحی را برای بازجويی » محبت نيوز«ك منبع آگاه به ي
بھمن، كه گفته می شود محل استقرار  ٢٢ھای بيشتر به ساختمان سه راه حافظيه كرمانشاه و يا خيابان 

 .نيروھای امنيتی و اط�عات است انتقال داده باشند
) نام در محبت نيوز محفوظ است(تن از اين بازداشت شدگان  ٩ گزارشات رسيده ھمچنين حاكی است

پس از بازجويی و گرفتن عكس و مشخصات كامل آنان و انگشت نگاری و ھمچنين اخذ تعھد مبنی بر 
 .عدم شركت در ھرگونه اجتماعات مسيحی، فردای آن روز آزاد شدند

» كه در ميان بازداشت شدگان خانم  خبر رسيد،» محبت نيوز«در آخرين دقايق تنظيم اين گزارش، به 
) ٢٠١٢فوريه  ٢٨(  ١٣٩٠اسفند ماه  ٩سه شنبه  - امروز –روز بازداشت  ٨پس از » آزاده شريفی

 . آزاد شد اما ھنوز گزارشی از جزئيات و نحوه آزادی ايشان گزارشی ارسال نشده است
شيرين «و خانم » جتبی باباكرمیم«، » مھدی چقاكبودی«تن از اين افراد بنام ھای آقايان،  ٣ھمچنين 

كه برخی از اين افراد در گذشته نيز توسط ماموران امنيتی . كماكان در بازداشت بسر می برند» قنبری
 . بازداشت شده بودند

 –روز بازداشت  ٨پس از » مجتبی بابا كرمی«و » شيرين قنبری«ھمچنين طبق خبر دريافتی خانم 
به آنان اجازه داده شد تا طی تماسی كوتاه فقط خبر س�متی ) فوريه  ٢٨( اسفند ماه  ٩سه شنبه  - امروز

اما بنظر از دادن ھرگونه اط�عات و يا جزئياتی بيشتری در اين . خود را به خانواده ھايشان برسانند
 .خصوص از سوی مسئوjن زندان منع شده بودند

اد داده نشده اما حسب مستندات تاكنون از سوی مقامات امنيتی توضيحی در خصوص بازداشت اين افر
، اين بازداشت ھا به دليل اعتقادات مسيحی آنان و شركت در اجتماعات كليساھای خانگی بوده و در 

 .راستای افزايش فشار بر جامعه مسيحيان فارسی زبان ايران كه از ماه ھای گذشته شاھد آن ھستيم
از نوكيشان مسيحی ساكن كرمانشاه و از اعضای « مسعود دليجانی »ھمچنين jزم به يادآوری است ،

تھام اعتقاد به باورھای مسيحی، گردھمايی كليسای خانگی، از سوی دادگاه انق�ب اس�می كرمانشاه به ا
سال  ٣و برپايی غير قانونی جلسات كليسای خانگی و بشارت به مسلمانان و اقدام عليه امنيت ملی به 

حبس محكوم شده است كه در حال حاضر نامبرده در زندان ديزل آباد كرمانشاه در حال گذراندن 
 . محكوميت خود می باشد
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 ٢( برابر با )  ١٣٨٨دی  ١٢( از تاريخ  طيكاستی و رسمی آشوری كرمانشاه نيزپيش از نيز كليسای پن
بدستور مقامات قضايی و ماموران امنيتی به بھانه ترويج مسيحيت در بين فارسی )  ٢٠١٠ژانويه 

پس از اين اقدام نيز . شد  زبانان مسلمان و بشارت انجيل، ھمچنان درھای آن بروی مسيحيان بسته
توسط ماموران ) ٢٠١٠فوريه  ٢(  ١٣٨٨بھمن ماه  ١٣در تاريخ » ويلسون عيسوی«يسا كشيش اين كل

روز در زندان دستگرد اصفھان با سپردن وثيقه بطور موقت  ۵۴امنيتی بازداشت و پس از گذراندن 
 . آزاد شد

حيان موازات آن فشار دولت بر مسي  با افزايش و گرويدن ايرانيان به مسيحيت در چند سال اخير و به
بويژه نوكيشان مسيحی، جمھوری اس�می در صدد است تا به ھر وسيله ای مانع از رشد و گسترش 
كليسا ھای خانگی در ايران شود چرا كه آن را به عنوان يك تھديد مذھبی و اتھام بی اساس تھديد عليه 

  .اردامنيت ملی تلقی كرده و از نشر حقايق ك�م انجيل در بين آحاد مردم شديدن بيم د
 
  
  
  
  
  
  
  
  

 جزئيات کامل از بازداشت گروھی شھروندان بھايی شيراز

  
ھای تعداد زيادی از بھائيان شيراز  مأموران حکومت به خانه ١٣٩٠بھمن  ١۴در  –خبرگزاری ھرانا 

 .نفر را دستگير کردند ١١يورش بردند و 
بازرسی در . ار گرفتکليه شھروندان مورد بازرسی قر  در پی تحقيقات گزارشگران ھرانا، خانه

ھا،  ساعت بطول انجاميد با خشونت ماموران امنيتی نيز ھمراه بود و کامپيوتر ۵بعضی موارد تا 
ھا و وسايل شخصی که متعلق به متھم نبوده و مطالب ديگر مربوط به آئين بھائی توقيف  ھا، عکس کتاب

 .وبدون تحويل صورتجلسه، وسايل را بھمراه بردند
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تن از ايشان به نامھای نيما دھقان  ١١بھائی شيرازی را در دست داشتند  ٢١تگيری مأموران حکم دس
ماھه،  ٨کودک (، ھمسر آقای نيما دھقان، ژنا دھقان )٣٠حدود ) (دھقان(، ژينوس فنائيان )٣۵حدود (

حدود (، يکتا فھندژ )٣۵حدود (، مژگان عمادی )دھقان(دختر آقای نيما دھقان و خانم ژينوس فنائيان 
حدود (، سام جابری )٣٠حدود (، مژده فّ�ح )فّ�ح(سالۀ خانم فائزه تشّکر  ١٨فرزند (، نورا فّ�ح )٣١
  (۴۵حدود (، پيام تسليمی )۴٠حدود ) (فّ�ح(، فائزه تشّکر )٣٠(، سينا ساريخانی )۵٠

  

  
 

  : افراد زير متعاقباً پس از بازجويی آزاد شدند
  ، نورا فّ�ح)فّ�ح(قان، فائزه تشّکر ، ژنا دھ)دھقان(خانم ژينوس فنائيان 

اند تا خود را به  اند، احضار شده ھا حاضر نبوده ھم چنين مشخص شده افراد زير که ھنگام يورش
ھمسر آقای فرشيد (، رزيتا اس�می )شوھر خانم مژده فّ�ح(فريد عمادی : مقامات معّرفی نمايند

 ، ايمان رحمت پناه خان، فرشيد يزدانی)يزدانی
ھای خانم ماندانا کمالی، خانم طاھره نوروزی، سيما سپتو نيز مورد بازرسی قرار  بھمن خانه ١۴ در

اسفند نيروھای امنيتی ھومن زارعی،  ۴ھای قبلی در  روز از بازداشت ٢۴پس از گذشت .گرفت
سه در طی اين  .منتقل کردند ١٠٠شھروند بھايی را در محل کار خود بازداشت و به بازداشتگاه پ�ک 

ھفته بستگان بازداشت شدگان با مراجعه به دادسرای انق�ب، دادگستری استان فارس، دفتر امام جمعه، 
ستاد خبری، شورای تامين امنيت، دايره حقوق شھر وندی ھيچ گونه جواب قانونی دال بر اتھام 

اعتنايی و در پارھای  اند و با بی بازداشت شدگان، شماره پرونده و نام داديار از مسئولين دريافت نکرده
 .احترامی مواجھه شدند موارد بی
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در طی سه ھفته گذشته نه تنھا ھيچگونه اط�عی از آنان در دست نيست بلکه از ورود خانوادٔه نگران 
آنان به دادسرای انق�ب اس�می شيراز جھت پی گيری وضعيت پرونده و اتھام عزيزانشان ممانعت به 

ان را از حداقل حقوق قانونی خود و حتی سؤال از مسئولين، محروم آيد و بدين وسيله آن عمل می
 .نمايند می

بھمن به  ١۴نگرانی شديد نسبت به وضعيت س�متی آقای پيام تسليمی، يکی از بازداشت شدگان روز 
علت ابت�ء به سرطان تيروئيد و لزوم استفاده از داروی تخصصی با دوز متغيير و تحت نظر پزشک 

ھمان ابتدا خانوادٔه جناب تسليمی، با ارائٔه پروندٔه پزشکی ايشان و    دارد، در حاليکه ازمتخصص وجود 
 .اند نظر پزشک متخصص؛ مسئولين را از وضعيت جسمانی و خطرات شديد احتمالی با خبر ساخته

ا قرار مادر و پدر در بند؛ فريد عمادی و مژده ف�ح نه تنھ سالٔه بی ٢مشک�ت نگھداری از فرزند 
ھا حاضر به شنيدن  توجھی و ممانعت از ورود خانواده اعتنائی و بی باشد بلکه با بی دغدغه مسئولين نمی

  . دانند سؤاjت قانونی نبوده، خود را حتی ملزم به پاسخگوئی بر طبق قانون نيز نمی
جواب  تن گفته شد در٢به اط�عات که مراجعه شد و از بيماری فرزند اين  ٩/١٢/١٣٩٠و در تاريخ 

 .گفتند اگر مشکل در نگھداريش داريد آن را به پيش مادرش بياوريد
  :ھا بررسی موارد حقوقی نقض شده در اين بازداشت

توان به صرف  تفتيش عقايد ممنوع است و ھيچ کس را نمی :قانون اساسی جمھوری اس3می ٢٣اصل 
  .ای مورد تعرض و مواخذه قرار داد داشتن عقيده

توان دستگير کرد مگر به حکم و ترتيبی که  کس را نمی ھيچ :سی جمھوری اس3میقانون اسا ٣٢اصل 
در صورت بازداشت، موضوع اتھام بايد با ذکر دjيل ب�فاصله کتباً به متھم اب�غ . کند قانون معين می

و تفھيم شود و حداکثر ظرف مدت بيست و چھار ساعت پرونده مقدماتی به مراجع صالحه قضايی 
مختلف از اين اصل طبق قانون مجازات . مقدمات محاکمه، در اسرع وقت فراھم گرددارسال و 

  .شود می
توان بمناسبت عقايدش مورد  ھيچکس را نمی :ميثاق بين المللی حقوق مدنی و سياسی ١٩ماده  ١بند 

  .مزاحمت اخافه قرار داد
اين حق شامل . بيان دارد ھر کس حق آزادی :ميثاق بين المللی حقوق مدنی و سياسی ١٩ماده  ٢بند 

آزادی تفحص و تحصيل و اشاعه اط�عات و افکار از ھر قبيل بدون توجه به سر حدات خواه شفاھاً يا 
  .باشد بصورت نوشته يا چاپ يا بصورت ھنری يا به ھر وسيله ديگر به انتخاب خود می

  .ھر فردی حق آزادی عقيده و بيان دارد :اع3ميه جھانی حقوق بشر ١٩ماده 
مند  ھر شخصی حق دارد از آزادی انديشه، وجدان و دين بھره :اع3ميه جھانی حقوق بشر ١٨ماده 
اين حق مستلزم آزادی تغيير دين يا اعتقاد و ھمچنين آزادی اظھار دين يا اعتقاد، در قالب آموزش : شود

طور خصوصی يا  ھا و مراسم دينی به تنھايی يا به صورت جمعی، به ھا و اجرای آيين دينی، عبادت
  .عمومی است

ھيچ . ھرکس حق آزادی و امنيت شخصی دارد :ميثاق بين المللی حقوق مدنی و سياسی ٩ماده  ١بند 
  .توان خودسرانه دستگير يا بازداشت کرد کس را نمی

ھر کس حق آزادی فکر، وجدان و مذھب  :ميثاق بين المللی حقوق مدنی و سياسی ١٨ماده  ١بند 
مل آزادی داشتن يا قبول يک مذھب يا معتقدات به انتخاب خود، ھمچنين آزادی ابراز اين حق شا. دارد

  مذھب يا معتقدات خود،
   :ھای مشروع و حفظ حقوق شھر وندی قانون احترام به ازادی
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نمايد که در موارد ضروری نيز به حکم و ترتيبی  اصل منع دستگيری و بازداشت افراد ايجاب می -۵
معين گرديده است و ظرف مھلت مقرره پرونده به مراجع صالح قضايی ارسال شود باشد که در قانون 

  .و خانواده دستگيره شدگان در جريان قرار گيرند
مان فراری يا کشف آjت و ادوات جرم بر اساس  ھا و معاينات محلی، جھت دستگيری مته بازرسی -٨

واز تعرض نسبت به اسناد و مدارک  مقررات قانونی و بدون مزاحمت و در کمال احتياط انجام شود
ھا و  ھا و نوشته واشيايی که ارتباطی به جرم نداشته و يا به متھم تعلق ندارد و افشای مضمون نامه

  .ھا خودداری گردد مورد آن ھای خانوادگی و ضبط بی ھای فاميلی و فيلم عکس
  :منشور حقوق متھم

راولين فرصت به خانواده وی اط�ع دھند تا از ـ ھر متھمی حق دارد از مأموران بازجو بخواھد د ۴
ماده واحده  ۵بند (سرنوشت او مطلع شوند و در صورت لزوم برای آزادی او وثيقه يا کفيل آماده کنند 

  .(ھای مشروع و حفظ حقوق شھروندی قانون احترام به ازادی
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 شيراز ی شھروند بھايی درخبری يک ماھه از فرشيد يزدان بی

   2012, 1مارس 

 

 
  

 .از وضعيت فرشيد يزدانی شھروند بھايی بازداشت شده در شيراز ھيچ اط�عی در دست نيست
 ١٠٠سرش در بازداشتگاه پلک رزيتا اس�می ھمسر فرشيد يزدانی با ابراز نگرانی از وضعيت ھم

  : شيراز گفت
زنگ زدند تا گردنبند  ١٠٠که سه شنبه از پ�ک  روز است ھيچ خبری از او ندارم جز آن ٢٣اjن «

  . شوھرم را ببرم زيرا گردن او قب� شکسته بود
دھند و فقط  دھند، زنھا را اغلب راه نمی ام اغلب راھم نمی تقريبا ھر روز به دادگاه انق�ب مراجعه کرده

 «.توانند به راحتی وارد شوند مردھا می
ھای  فرشيد يزدانی جزو بھاييانی بود که در جريان بازداشت» خانه حقوق بشر ايران«به گزارش 

 .شيراز منتقل شده است ١٠٠گسترده بھمن ماه در شيراز بازداشت و به بازداشتگاه پ�ک 
بھمن ماه سه  ١١   در تاريخ«دھد که  رح میرزيتا اس�می ھمسر وی بازداشت ھمسرش را چنين ش

ساله ما خواب بوده و من و پدرش  ١۵لباس شخصی با ماسک ساعت ھفت صبح در حالی که فرزند 
  . مسافرت بوديم وارد خانه می شوند
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دھند و کليه لوازم خانه  خواسته داد بکشد دھان او را گرفته اسلحه نشانش می وقتی فرزند ما از ترس می
لپ تاپ، کيس کامپوتر . شوند وارد می   ريخته قفل در اتاق خواب ما را با لگد شکسته و را به ھم

ھا ھمه راضبط می کنند و بدون  ھای خصوصی و سی دی فرزندمان که وسيله درسی او بوده عکس
 «.اند که صورت اجناس را تحويل بدھند رفته اين

ه تلفن ھمسرم زنگ زده و گفتند اگر شنبه صبح ما در مسير برگشت بوديم که ب«: وی ادامه داد
ھا نبريمت خودت را ھمين که به شيراز رسيدی به  خواھيد بی آبرو نشويد و با دستبند جلو ھمسايه می

  . معرفی کن ١٠٠پ�ک 
ای مراتب را به دادستانی اع�م کرديم و کسب تکليف کرديم که آيا شوھرم برود  صبح يکشنبه طی نامه

 «.تا شب بر می گردد گفتند مسئله مھمی نيست
گويند  دادستان کل، دايره حقوق شھروندی، دادگستری کل استان فارس ھمگی يا می«: وی در ادامه گفت

تا به حال نه اتھامی از ايشان به من گفته شده نه . گويند بايد بررسی کنيم يا می  توانيم بکنيم کاری نمی
  .علت دستگيری

  
  
  
  
  
  
 

 شيراز ھايی دربازداشت ھومن زارعی شھروند ب

   2012, 1مارس 

ھومن زارعی شھروند بھايی روز پنج شنبه چھارم اسفند در شيراز در محل کارش توسط ماموران 
 .امنيتی بازداشت شده است

  
مامورين امنيتی در ابتدا به منزل ھومن زاعری مراجعه کرده و با نبود وی در منزل به محل کار اين 

  .کنند شھروند بھايی مراجعه می
ھنوز از محل دقيق   از بازداشت زارعی  با وجود گذشت سه روز »خانه حقوق بشر ايران«به گزارش 

  .نيست  نگھداری و اتھامات احتمالی وی اط�عی در دست
ھا خودداری  با وجود با مرجعه خانواده وی به دادگاه انق�ب، مسئولين قضايی از دادن جواب به آن

 .اند نداشته ھا برخورد خوبی کرده و با آن
به خانواده زارعی گفته است که بعد از عيد نوروز برای رسيدگی به   منشی دادستان از قول دادستان

  .کارھای و ی اقدام کنند و تا قبل از آن مراجعه نکنند
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 اصفھانان مسيحياز تداوم بازداشت و شناسايی تعداد ديگری 

   2012, 2مارس 

  
دستگيرشدگان مسيحی که از سوی نيروھای امنيتی در شھرھای مختلف ايران بازداشت  در حاليکه آمار

  اصفھان، خبر از تداوم بازداشت اين افراد  می شوند رو به فزونی گذاشته است، منابع خبری از شھر
 .و شناسايی برخی ديگر از بازداشت شدگان مسيحی می دھند

، در ھفته گذشته و در پی يورش ماموران »ت نيوز محب« به گزارش آژانس خبری مسيحيان ايران 
امنيتی به منازل و محل كار برخی از نوكيشان مسيحی كه منجر به بازداشت جمعی از اين افراد شده 
است، منابع خبری اسامی و مشخصات تعداد ديگری از بازداشت شدگان كه نامشان تاكنون منتشر نشده 

 .را نيز گزارش دادند
شھرام «آقای : ارش نام سه تن ديگر از بازداشت شدگان نوكيش مسيحی عبارتند ازبر پايه اين گز

، كه اين سه تن نيز در ادامه روند بازداشت »مريم دل آرام«و » شھناز ظريفی«و خانم ھا » قائدی
بوده در )  ٢٠١٢ماه فوريه  ٢٢(  ١٣٩٠گسترده نوكيشان مسيحی كه در روز چھارشنبه سوم اسفند ماه 

 .بازداشت شدنداصفھان 
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  شھرام قائدی – †

 
 شھرام قائدی بازيگر تئاتر در نقش عيسی مسيح

ماه  ٢٢(  ١٣٩٠اين نوكيش مسيحی توسط ماموران امنيتی در روز چھارشنبه به تاريخ سوم اسفند ماه 
ماموران امنيتی ضمن بازداشت نامبرده محل سكونت وی را . در منزلش بازداشت شد )  ٢٠١٢فوريه 

  .د تفتيش قرار داده و برخی از وسايل شخصی ايشان را ضبط و با خود بردندنيز مور
ھر دو ساكن فوjد شھر اصفھان می «حكمت سليمی»كشيش و» شھرام قائدی«jزم به ياد آوريست 

 . صبح صورت گرفته است ٧باشند كه بازداشت اين افراد بطور جداگانه و ھمزمان در ساعت 
شھرام قائدی از اعضای كليسای پولس در اصفھان و از ھنرمندان تئاتر اصفھان می باشد كه پيش تر 

  . عيسی مسيح به ايفای نقش پرداخته استنيز در نمايش ھايی در نقش 
پس از بازداشت ھنوز از وضعيت و محل نگھداری ايشان اط�ع دقيقی در دست   بر اساس گزارش ھا

 . نمی باشد
 مريم دل آرام -†

در منزلش با ورود تعدادی ) ١٣٩٠سوم اسفند ماه ( اين مادر مسيحی نيز صبح ھمان روز مورخه 
شد، ماموران طبق عادت بدون ھيچ توضيحی تمامی خانه را مورد  مامور لباس شخصی بازداشت

تفتيش قرار داده و كتاب مقدس و ھر چيزی كه می توانسته نشان از اعتقادات دينی و مسيحی ايشان 
اين . باشد و يا بنظر مشكوك می رسيد ضبط كرده و بھمراه ايشان با خود به مكان نامعلومی انتقال دادند

اله ھمچنين بيمار و از وضعيت س�مت خوبی برخوردار نيستند وی ھمچنين از س ۵۶) حدود(مادر 
داروھای ويژه ايی زير نظر دكتر استفاده ميكند كه گفته شده وقتی دخترشان قصد داشته تا داروھا را به 
زندان به مادرش برساند ماموران امنيتی ضمن ممانعت حتی از گرفتن داروھای وی نيز خودداری می 

 .وضعيت ايشان نيز كماكان از زمان دستگيری ھمچنان نامعلوم می باشد. كنند
 شھناز ظريفی -†

از نوكيشان مسيحی و مادر دو فرزند می باشد كه در صبح چھارشنبه ھمزمان با بازداشت جمعی از 
نوكيشان مسيحی در اصفھان ماموران امنيتی به خانه ايشان اعزام و ضمن تھديد و بازداشت نامبرده 

گفته می شود در طی بازرسی از . رتمان محل سكونت ايشان را بدقت مورد بررسی قرار می دھندآپا
محل سكونت وی تعدادی كتاب مقدس پيدا شده و آنھا را بھمراه برخی لوازم شخصی ايشان ضبط 

جزئيات بيشتری از بازداشت اين مادر مسيحی گزارشی منتشر نشده و خبرھای تائيد نشده . نمودند 
 . ت از انتقال ايشان به زندان دستگرد اصفھان داردحكاي
 گيتی حكيم پور  آزادی -†

كه در تاريخ سوم  ساله مسيحی ٧٨  ، بانوی» گيتی حكيم پور »طبق گزارش دريافتی، ھمچنين خانم
صبح درمنزلش توسط ماموران امنيتی  ۶در ساعت )  ٢٠١٢ماه فوريه  ٢٢(  ١٣٩٠اسفند ماه 
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 ٢۵( ١٣٩٠اسفندماه  ۶روز بازداشت در اداره اط�عات اصفھان در تاريخ  ٣بازداشت شده بود پس از 
  . بطور مشروط آزاد شد) ٢٠١٢فوريه 

وی را بدليل كھولت سن و ھمچنين بدليل جراحی كه به ) محسنی( گفته می شود گويا بازجوی پرونده 
  تازگی بر روی زانو پا انجام داده اند و نياز به مراقبت ھای ويژه داشته بطور موقت دستور آزادی

 .صادر كرده اند –سند خانه  –يقه ايشان را در صورت سپردن وث
  شخصی از  jزم به يادآوری است كه ماموران امنيتی در ھنگام بازداشت خانم حكيم پور كليه وسيله

 .حتی حساب بانكی وی را نيز ضبط كردند   جمله پاسپورت ، سند خانه و
در شھرھای اھواز، نيروھای امنيتی وابسته به دستگاه اط�عاتی جمھوری اس�می طی دو ماه گذشته 

شيراز، تھران و اصفھان اقدام به بازداشت گسترده شھروندان مسيحی به صورت انفرادی و يا جمعی 
گرچه انتظار می . و اين در حاليست که ھر روز بر آمار دستگيرشدگان نيز افزوده می شود. نموده اند

ی برای بيشتر شدن حضور رفت تا در راستای مصلحت انديشی، سران جمھوری اس�می از ھر ترفند
مردم در پای صندوق ھای رای و کسب مشروعيت خود استفاده کنند، اما سير گسترده بازداشت 
مسيحيان در ايران نشان داد كه سران جمھوری اس�می حتی ديگر برای اين موضوع ھم اھميتی قائل 

 .نيستند تا حداقل در اين ايام رنگ و ظاھری ديگر از خود نشان دھند
م به يادآور است نحوه بازداشت اين افراد و ھمينطور زمان آن نشان می دھد که اين مرحله از jز

 .دستگيری ھا با برنامه ريزی گسترده و در پی سلسله شناسايی ھای قبلی صورت گرفته است
ھم اكنون تعداد افراد بازداشت شده مسيحی در اصفھان كه خبر آن تائيد و بطور رسمی از سايت 

اما گزارشات   )به مطالب مرتبط مراجعه فرمائيد. ( رسيده است تن ۶ منتشر شده به» نيوزمحبت «
 . دريافتی از تعداد بيشتری از بازداشت شدگان مسيحی در اصفھان حكايت دارد

ارسال شده كه پس » محبت نيوز«تاكنون اسامی ديگری از بازداشت شدگان مسيحی در اصفھان نيز به 
  .سامی و جزئيات آن جھت روشنگری به اط�ع عموم كاربران خواھد رسيداز تائيد و بررسی ا

  
 

  آزادی فوری يوسف ندرخانی خواست مسيحيان ايران 

 
نشر شايعات بدون منبع درباره اتفاقاتی که رخ نداده نه تنھا ھيچ کمکی به وضعيت نامطلوب ندرخانی 

کم شدن حساسيت جھانی به اين موضوع  پس از دو سال رنج و اسارت نمی کند، بلکه به تدريج باعث 
 .مھم می شود

به گزارش شبکه خبر مسيحيان فارسی زبان به نقل از منابع نزديک به وک�ی پرونده يوسف   
ندرخانی، در دو ماه گذشته ھيچ اتفاق جديدی در پرونده او توسط منابع رسمی و موثق گزارش نشده 

ادگاه تجديد نظر استان می باشد و ھنوز اين دادگاه حکم پرونده اين زندانی عقيدتی در مرحله د. است
  .اعدام صادره از سوی دادگاه بدوی را تائيد يا رد نکرده است
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در حاليکه اکنون موج ديگری از ت�ش جامعه جھانی برای آزادی اين محکوم به اعدام باj گرفته 
که با به راه انداختن شايعات دروغ درباره اين پرونده  نيروھای اط�عاتی حکومت ت�ش دارند  .است

ھند فضا را بارديگر مه آلود کنند تا بتوانند مقاصد خود را برای سرپوش گذاشتن بر خفقانی که می خوا
  .بر جامعه مسيحی ايران حاکم کنند به نتيجه برسانند

  متاسفانه برخی دوستان نا آگاه نيز بر اين شايعات دامن می زنند و به خاطر مطرح کردن نام خود
نشر شايعات درباره اتفاقاتی که رخ . ناخواسته به مقاصد دشمنان مسيحيت در ايران ياری می رسانند

پس از دو سال رنج و اسارت نمی کند،  ه وضعيت نامطلوب يوسف ندرخانی نداده نه تنھا ھيچ کمکی ب
  .بلکه به تدريج باعث کم شدن حساسيت جھانی به اين موضوع مھم می شود

ھمواره  )مي�دی 2010( 1388در سال  جامعه مسيحيان ايران از ابتدای اسارت يوسف ندرخانی 
اکنون . او و ھمه زندانيان عقيدتی مسيحی و غير مسيحی در داخل ايران بوده و ھستند  خواھان آزادی

ختلف عليه حکم نيز مسيحيان ايران چه در داخل و چه در خارج کشور با راه انداختن کارزارھای م
برای يوسف ندرخانی ) از توابع استان گي�ن(اعدام صادر شده از سوی يک دادگاه در شھرستان jکان 

اين فعاليت جامعه مسيحی ايران نه فقط برای آزادی انسانی  .، بزرگترين حاميان او به شمار می روند
» حکم ارتداد«  ی شرمانه ای به ناماست که جرمی مرتکب نشده ، يلکه برای مقابله با قانون و قاعده ب

  .است که حتی خود فقھای مسلمان نيز بر سر درستی و لزوم آن توافق ندارند
جامعه  واقعيت اين است که اين قانون مضحک و غير بشری قرنھاست مانند پرنده ای شوم بر جان 

اين قانون ت�ش می . ه اندايرانی افتاده است و حتی بارھا در طول تاريخ خود شيعيان نيز قربانی آن شد
  .کند تا قدرت آزادی انديشه و انتخاب عقيده را که ھديه الھی به انسان است از او بگيرد

  پيامی به مسيحيان جھان
مي�دی به اتھام ارتداد و خارج شدن از دين اس�م در شھر محل  2010ندرخانی از تابستان سال 

  .سکونتش به زندان افتاد
ليه در يک شھر کوچک در شمال ايران برای صدور حکم اعدام به علت ارتداد برای اقدام يک دادگاه او

مي�دی، توسط وک�ی او به چالش کشيده و آنھا مطابق قوانين  2011   سال  يوسف ندرخانی در اوايل
اين درخواست تجديد نظر پرونده ندرخانی را به دادگاه تجديد نظر  .درخواست لغو آن حکم را کردند

اواخر . برد و از آن تاريخ تا کنون ھنوز اين دادگاه حکم خود را درباره متھم صادر نکرده است استان
وکيل اين متھم عقيدتی اع�م کرد که منتظر رای ديوانعالی کشور » دادخواه«تابستان سال گذشته آقای 

يد نظر استان منظور او از اين سخن اظھار نظری بود که دادگاه تجد. می باشد  در مورد حکم موکلش
  .مورد اين پرونده خواسته بود   از دادگاه عالی ايران

آنھا . برخی رسانه ھا طور ديگری جلوه داده شد  مطالب عنوان شده به وسيله وکيل ندرخانی توسط
اين مسئله واکنش . مطرح کردند که حکم اعدام ندرخانی قطعی شده است و او در آستانه اعدام می باشد

ه ھمراه داشت و وزرای خارجه اياjت متحده و بريتانيا نيز در اين مورد صحبت شديد جھانی را ب
کمی بعد اظھارات وکيل ندرخانی نشان داد که پرونده او ھمچنان در مرحله دادگاه تجديد نظر . کردند

  .استان است و ھنوز رای دادگاه تجديد نظر درباره او صادر نشده است
مرکز آمريکائی برای قانون و «از قول نزديکان ندرخانی و بعد به نقل از اينبار نيز در چند رسانه ابتدا 

اع�م شد که حکم اعدام او به شعبه اجرای احکام دادگاه گي�ن اع�م شده است ) ACLJ(  «عدالت 
در حالی که ھنوز ھيچ خبری در مورد حکم دادگاه تجديد نظر . ولی منبع اين خبر مشخص نيست 

ھيچ اط�عی از اعتراض به آن و ارسال پرونده به ديوان عالی کشور برای صدور   منتشر نشده است و
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فيروز  .رای نھائی توسط وک�ی ندرخانی در دست نيست، صدور چنين حکمی بعيد به نظر می رسد
صادق خانجانی از نزديکان و ھمفکران ندرخانی در خارج از ايران در مصاحبه اخير خود با رسانه 

يوسف ندرخانی به اجرای احکام اع�م   خارج کشور در خصوص اب�غ حكم اعدامھای فارسی زبان 
  .کرد از جزئيات آن بطور كامل اط�عی ندارد 

مسيحيان جھان بايد ضمن . جامعه جھانی مسيحيان نقش عمده ای در اين مورد می توانند بازی کنند
ندرخانی در سراسر دنيا راه انداخته حمايت يکپارچه از مسيحيان ايران در کمپينھائی که برای آزادی 

شده است، به روشنگری مردم دنيا درباره قانون غير عادjنه ارتداد در کشورھای مسلمان نشين 
ھمچنين مسيحيان دنيا بايد متوجه باشند که خواھران و برادران مسيحی .بپردازند و آن را محکوم کنند

تقريبا ھمه مسيحيان . آزادی يوسف ندرخانی ھستندآنھا در ايران يکپارچه و با صدای بلند خواستار 
ايران معتقدند که نداشتن اعتقاد به آموزه کتاب مقدسی تثليث و ادعای برخی از نزديکان آقای ندرخانی 
بر کشيش بودن او بدون داشتن مدارک کافی و گذراندن دوره ھای jزم ، ھيچکدام دليل موجھی بر 

نمی تواند  در زندان به جرم تغيير دين   اشتن طوjنی مدت ايشانصدور حکم ناعادjنه اعدام و نگھد
حکومت جمھوری اس�می يک حکومت غير قابل پيش بينی و ناقض حقوق انسانی شھروندان  .باشد

اينکه مراحل قضائی برای آقای ندرخانی کامل نشده است ھرگز نمی تواند مانع اين شود که . خود است
بنابراين مسيحيان دنيا بايد . ی دست به يک اقدام غير انسانی عليه او نزنددستگاه قضائی جمھوری اس�م

با ھوشياری و تکيه بر منابع و اخبار درست بر فشار منطقی و مستدل خود بر دولتھايشان بيفزايند تا 
  .در ايران باشد» حکم ارتداد«جھان شاھد آزادی ندرخانی و لغو قانون ناعادjنه 

  
  
  

 شد ھايی در شيراز بازداشتھومن زارعی، شھروند ب

   2012, 2مارس 

نيروھای امنيتی در شيراز صبح امروز ھومن زارعی، شھروند بھايی را در محل  –خبرگزاری ھرانا 
  .منتقل کردند ١٠٠کار خود بازداشت و به بازداشتگاه پ�ک 

 
موفق به بازداشت  بنا به اط�ع گزارشگران ھرانا، نی امنيتی صبح امروز که با مراجعه به منزل وی

وی نشدند و پس از کسب اط�ع از حضور ايشان در محل کار با مراجعه بدانجا نامبرده را بازداشت به 
  .منتقل کردند ١٠٠زندان پ�ک 

تن از شھروندان  ١۵تھديد و فشار بر شھروندان بھايی در طی ماه گذشته افزايش يافته است و دست کم  
  .شھروند بھايی نيز مورد تفتيش قرار گرفته است ٣٠ل بھايی در شيراز بازداشت و منز
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 مسيحی ناپاکی اس3م از نظر يک کشيش

   2012, 2مارس 

  
  

 .يک کشيش مسيحی مدعی شد در اس�م ناپاکی وجود دارد چرا که در اين دين دروغ گفتن مجاز است
ر حالی که از دروغ فوريه د 28در » روز نجات«کشيش صفا در برنامه  اديان نيوز، به گزارش

  :مصلحتی در اس�م انتقاد می کرد مدعی شد
  . وقتی به اس�م نگاه می کنيم متوجه می شويم که در آن ناپاکی وجود دارد« 

به عنوان نمونه خود تقيه که بر اساس آن انسان می تواند به ھنگام صلح به دشمنانش دروغ بگويد، 
يطان دروغگو است پس ذات دروغ شيطانی است پس خود خدا گفته که ش. نمايان گر ناپاکی است

 «.ھرکس دروغ بگويد از ناپاکی قلبش خبر می دھد
در تحليل و بررسی اين ادعای کشيش صفا بايد گفت که در شرايط خاص دروغ مصلحتی يا ھمان تقيه 

و کشمکش ھر نظام اخ�قی اعم از دينی يا غير دينی ناگزير است تا با تعارض ھا . معنادار خواھد بود
وجود مقوله . ھايی که ميان ارزش ھای اخ�قی به وجود می آيد مواجه شود و آنھا را حل و فصل کند

دروغ مصلحتی در نظام اخ�قی اس�م، نه تنھا نقطه ضعفی برای آن تلقی نمی شود بلکه از نقاط مھم 
 .قوت اين نظام اخ�قی به حساب می آيد

انسان بی گناھی را دارد و از ما درباره محل اختفای اين فرد  در شرايطی که فردی ديوانه قصد کشتن
سوال می کند، در صورت راستگويی ما ،جان فردی بی گناه به خطر می افتد، در چنين وضعيت 

از آن جا که . ارزش اخ�قی حفظ جان انسان ھا با ارزش اخ�قی راستگويی در تعارض قرار می گيرد
و صداقت در اين شرايط خاص مھم تر است، دروغ مصلحتی عق� حفظ جان يک انسان از راستگويی 

در واقع در اين شرايط يک ارزش اخ�قی، قربانی ارزش اخ�قی . امری درست و واجب خواھد بود
  مھم تر می شود

  
  
  



  حبتشناخت م برای

258  

 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
. 

 سمنان تداوم پلمپ اماکن کسب بھاييان در

   2012, 3مارس 

  
  

شارھای اقتصادی بر شھروندان بھايی در طی چند ماھه اخير تعدادی در پی تشديد ف –خبرگزاری ھرانا 
پلمپ ) به دستور اداره اط�عات(ھای کسب چند شھروند بھايی ساکن سمنان توسط اداره اماکن  از محل

ھای انجام گرفته توسط صاحبان اين مشاغل تاکنون ثمری نداشته و در بعضی موارد به  شده و پيگيری
 .شده است لغو جواز ھم منتھی

بر در خواست پليس ناظر بر اماکن عمومی فرماندھی انتظامی  سندی دال تر خبرگزاری ھرانا پيش
ھای مذھبی موجود در  استان کرمانشاه از رياست مجمع صنفی اين استان مبنی بر شناسايی اقلييت

 .ن استان و معرفی ايشان به پليس منتشر کردصنوف اي
ھا نيز صورت گرفته است و  رسد اقدامات مشابھی از سوی اداره اماکن در ساير استان بنظر می

  .شناسايی و پلمپ محل کسب شھروندان بھايی استان سمنان نمونه بارز و آشکار آن است
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 دراصفھان انمسيحياز تداوم بازداشت و شناسايی تعداد ديگری 

   2012, 4مارس 

  
  

در حاليکه آمار دستگيرشدگان مسيحی که از سوی نيروھای امنيتی در شھرھای  –خبرگزاری ھرانا 
اصفھان، خبر از   مختلف ايران بازداشت می شوند رو به فزونی گذاشته است، منابع خبری از شھر

 .شت اين افراد و شناسايی برخی ديگر از بازداشت شدگان مسيحی می دھندتداوم بازدا
به گزارش محبت نيوز، در ھفته گذشته و در پی مراجعه ماموران امنيتی به منازل و محل كار برخی 
از نوكيشان مسيحی كه منجر به بازداشت جمعی از اين افراد شده است، منابع خبری اسامی و 

 .بازداشت شدگان كه نامشان تاكنون منتشر نشده را نيز گزارش دادند مشخصات تعداد ديگری از
بر پايه اين گزارش شھرام قائدی، شھناز ظريفی و مريم دل آرام نام سه تن ديگر از بازداشت شدگان 
نوكيش مسيحی است که در ادامه روند بازداشت گسترده نوكيشان مسيحی كه در روز چھارشنبه سوم 

 .ه در اصفھان بازداشت شدندبود ١٣٩٠اسفند ماه 
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در خصوص بازداشت شھرام قائدی ماموران امنيتی ضمن بازداشت نامبرده محل سکونت وی را نيز 
jزم به ياد آوريست . مورد تفتيش قرار داده و برخی از وسايل شخصی ايشان را ضبط و با خود بردند

باشند که بازداشت اين افراد  می شھرام قائدی و کشيش حکمت سليمی ھر دو ساکن فوjد شھر اصفھان
 .صبح صورت گرفته است ٧بطور جداگانه و ھمزمان در ساعت 

شھرام قائدی از اعضای كليسای پولس در اصفھان و از ھنرمندان تئاتر اصفھان می باشد كه پيش تر 
پس از   بر اساس گزارش ھا. نيز در نمايش ھايی در نقش عيسی مسيح به ايفای نقش پرداخته است

 . بازداشت ھنوز از وضعيت و محل نگھداری ايشان اط�ع دقيقی در دست نمی باشد
ھم چنين مريم دل آرام نيز صبح ھمان روز مورخه در منزلش با ورود تعدادی مامور لباس شخصی 
بازداشت شد، ماموران طبق عادت بدون ھيچ توضيحی تمامی خانه را مورد تفتيش قرار داده و كتاب 

ی كه می توانسته نشان از اعتقادات دينی و مسيحی ايشان باشد و يا بنظر مشكوك می مقدس و ھر چيز
ساله  ۵۶) حدود(اين مادر . رسيد ضبط كرده و به ھمراه ايشان با خود به مكان نامعلومی انتقال دادند

ھمچنين بيمار و از وضعيت س�مت خوبی برخوردار نيستند وی ھمچنين از داروھای ويژه ايی زير 
ر دكتر استفاده ميكند كه گفته شده وقتی دخترشان قصد داشته تا داروھا را به زندان به مادرش نظ

وضعيت . برساند ماموران امنيتی ضمن ممانعت حتی از گرفتن داروھای وی نيز خودداری می كنند
 .ايشان نيز كماكان از زمان دستگيری ھمچنان نامعلوم می باشد

سيحی و مادر دو فرزند می باشد كه در صبح چھارشنبه ھمزمان با شھناز ظريفی نيز از نوكيشان م
بازداشت جمعی از نوكيشان مسيحی در اصفھان ماموران امنيتی به خانه ايشان اعزام و ضمن تھديد و 

گفته می شود در . بازداشت نامبرده آپارتمان محل سكونت ايشان را بدقت مورد بررسی قرار می دھند
نت وی تعدادی كتاب مقدس پيدا شده و آنھا را بھمراه برخی لوازم شخصی طی بازرسی از محل سكو

جزئيات بيشتری از بازداشت اين مادر مسيحی گزارشی منتشر نشده و خبرھای . ايشان ضبط نمودند 
 .تائيد نشده حكايت از انتقال ايشان به زندان دستگرد اصفھان دارد

ساله مسيحی كه در تاريخ سوم اسفند  ٧٨  ، بانویاز سوی ديگر بر اساس اين گزارش گيتی حكيم پور
روز  ٣صبح در منزلش توسط ماموران امنيتی بازداشت شده بود پس از  ۶در ساعت  ١٣٩٠ماه 

گفته می شود . بطور مشروط آزاد شد ١٣٩٠اسفندماه  ۶بازداشت در اداره اط�عات اصفھان در تاريخ 
ولت سن و ھمچنين بدليل جراحی كه به تازگی بر روی وی را بدليل كھ) محسنی( گويا بازجوی پرونده 

ايشان را در   زانو پا انجام داده اند و نياز به مراقبت ھای ويژه داشته بطور موقت دستور آزادی
 .صادر كرده اند –سند خانه  –صورت سپردن وثيقه 

وسيله شخصی از jزم به يادآوری است كه ماموران امنيتی در ھنگام بازداشت خانم حكيم پور كليه 
 .جمله پاسپورت، سند خانه و حتی حساب بانكی وی را نيز ضبط كردند

نيروھای امنيتی وابسته به دستگاه اط�عاتی جمھوری اس�می طی دو ماه گذشته در شھرھای اھواز، 
شيراز، تھران و اصفھان اقدام به بازداشت گسترده شھروندان مسيحی به صورت انفرادی و يا جمعی 

گرچه انتظار می . و اين در حاليست که ھر روز بر آمار دستگيرشدگان نيز افزوده می شود. اندنموده 
رفت تا در راستای مصلحت انديشی، سران جمھوری اس�می از ھر ترفندی برای بيشتر شدن حضور 
مردم در پای صندوق ھای رای و کسب مشروعيت خود استفاده کنند، اما سير گسترده بازداشت 

در ايران نشان داد كه سران جمھوری اس�می حتی ديگر برای اين موضوع ھم اھميتی قائل  مسيحيان
 .نيستند تا حداقل در اين ايام رنگ و ظاھری ديگر از خود نشان دھند
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jزم به يادآور است نحوه بازداشت اين افراد و ھمينطور زمان آن نشان می دھد که اين مرحله از 
 .گسترده و در پی سلسله شناسايی ھای قبلی صورت گرفته است دستگيری ھا با برنامه ريزی

تن  ۶ھم اكنون تعداد افراد بازداشت شده مسيحی در اصفھان كه خبر آن تائيد و منتشر شده است به 
  .رسيده است

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
. 

 دينی ھای جمعی اقليت بازداشت دسته

   2012, 4مارس 

 
 :راديو زمانه

 ١٣٩٠بھمن ماه -دينی در ايران ھای گزارش نقض حقوق اقليت
پس از دوسال در » ارتداد«طی روزھای اخير، حکم اعدام کشيش يوسف ندرخانی به اتھام  –لوا متحده 

حالی به دايره اجرای احکام فرستاده شد که شمار چشمگيری از شھروندان مسيحی و بھايی در يک ماه 
نازل و محروميت از تحصيل نيز از ديگر تھديد، تفتيش م. محکوم شدند گذشته بازداشت و به حبس

 .ھای دينی طی بھمن ماه گذشته در ايران بود موارد نقض حقوق اقليت
 ھا بازداشت
برای پيروان دو اقليت دينی مسيحی و بھايی ساکن شيراز ايام خوشی را در بر نداشت،  ١٣٩٠بھمن ماه 

بر اساس  .ر قرار گرفتندچراکه به شدت تحت فشار و اذيت از طرف اداره اط�عات اين شھ
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ھای منتشر شده، ماموران امنيتی با ھجوم به يک منزل مسکونی که به عنوان کليسای خانگی  گزارش
شد، ده تن از نوکيشان مسيحی ساکن شيراز را که برای اجرای مراسم عبادی دورھم  از آن استفاده می

 .گردآمده بودند، دستگير کردند
نفر از  ٣٠ماه ماموران اداره اط�عات به منازل حدود  بھمن ١۴از سوی ديگر در روز جمعه 

اين در حالی بود . تن از شھروندان بھايی را دستگير کردند ١١شھروندان بھايی اھل شيراز مراجعه و 
شھروند بھايی را در  ٢١، ماموران حکم بازداشت »جامعه بھايی«که براساس گزارش سرويس خبری 

شان از بازداشت آنان خودداری  دم حضور بعضی از اين اسامی در منازلاند که به دليل ع دست داشته
شود که عصر  شدگان يک کودک نه ماھه ھم به ھمراه مادرش دستگير می در ميان بازداشت. کردند

بھمن ماه  ١٨شنبه  ھا تا روز سه بازداشت .شوند ھمان روز به ھمراه دو شھروند بھايی ديگر آزاد می
طوری که در اين روز ماموران به منازل چھار شھروند بھايی ديگر اھل شيراز يابد؛ به  ادامه می

جامعه «سرويس خبری . کنند مراجعه و با برخوردی توام با توھين و خشونت آنھا را ھم دستگير می
آميز ماموران در حدی بوده است که در روردی منزل يکی از  گزارش داد، رفتار خشونت» بھايی

 .شود بھاييان شکسته می
بھمن ماه  ٢٨در روز جمعه . ھای دينی در اين ماه محدود به شيراز نبود جمعی اقليت ھای دسته بازداشت

ماموران اداره اط�عات شھر مشھد به منزل يک شھروند بھايی که در آن نمايشگاه خصوصی کارھای 
اد رعب و وحشت در دستی نوجوانان بھايی تشکيل شده بود، مراجعه و ضمن برھم زدن نمايشگاه با ايج

 .کنند بين حاضران به خصوص کودکان حاضر در محل، ھشت شھروند بھايی را بازداشت می
براساس گزارش . جمعی ختم نشد ھای دسته ھای دينی در بھمن ماه تنھا به بازداشت بازداشت اقليت

کار ماسيس  ماه ماموران امنيتی با مراجعه به محل بھمن ١٩در روز چھارشنبه » ھرانا«خبرگزاری 
بر اساس آخرين . کنند ، نامبرده را بازداشت می»جماعت ربانی نارمک«موسسيان، کشيش کليسای 

 .خبرھا در اين زمينه، آقای موسسيان به زندان رجايی شھر منتقل شده است
 دادگاه و اع3م حکم

ی شھروند پس از گذشت سيزده ماه از بازداشت فرشيد فتح» نيوز محبت«به گزارش تارنمای خبری 
در آستانه سال نو  ١٣٨٩ماه  اين شھروند که در پنجم دی. مسيحی، اولين جلسه دادگاه وی تشکيل شد

مسيحی پس از يورش ماموران امنيتی به مراسم مذھبی مسيحيان و بازداشت شماری از آنان، دستگير 
روز است که  ۴٠٠از ھای بازجويان و عدم انکار باور خود، بيش  شده بود به دليل عدم قبول خواسته

 .زندان اوين به طور انفرادی محبوس است ٢٠٩در بند 
گزارش داد، مسئوjن قضايی از آزادی بھنام ايرانی، » گزارشگران حقوق بشر«از طرف ديگر کميته 

شھروند مسيحی پس از اتمام دوران محکوميت يک ساله بدون ارائه دليل مشخصی ممانعت به عمل 
 .اند آورده

سال حبس  ٣٠ھای انق�ب در شھرھای مختلف ايران در مجموع  اه سال جاری قضات دادگاهم در بھمن
باjترين اين احکام صادره به عادل فناييان، . تعزيری برای شھروندان بھايی و مسيحی صادر کردند

اقدام عليه «و » اتھام تبليغ عليه نظام«اين شھروند به . شھروند بھايی ساکن سمنان اختصاص دارد
زمان تائيد محکوميت پنج ساله ايقان شھيدی،  ھم. به شش سال حبس تعزيری محکوم شد» منيت ملیا

ھای  دانشجوی محروم از تحصيل بھايی و از فعاjن حق تحصيل يکی ديگر از موارد نقض حقوق اقليت
  .دينی بود
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امی ھرکدام به ھای کامران رحيميان و فاران حس از سوی ديگر يک زن و شوھر جوان بھايی به نام

. برد کامران رحيميان ھم اکنون در زندان رجايی شھر به سر می. چھارسال حبس تعزيری محکوم شدند
الھام روزبھی، شھروند بھايی ساکن سمنان نيز به سه سال و صدف ثابتيان، شھروند بھايی ساکن ساری 

 .و لي� محمدی، نوکيش مسيحی ھرکدام به دوسال حبس تعزيری محکوم شدند
چنين دو  ھای گودرز و روفيا بيدقی و ھم در ھمان حال يک پدر و دختر بھايی ساکن سمنان به نام

ھای منوچھر منزويان و فرزاد نعيمی، ھرکدام به يک سال حبس تعزيری  شھروند بھايی ديگر به نام
ھای منتشر شده حاکی از اين است که دادگاه تجديد نظر شھرستان کرج  گزارش. محکوم شدند

هللا زيبايی را به جريمه نقدی معادل  حکوميت يک ساله يک شھروند بھايی ساکن اين شھر به نام روحم
 .سه ميليون لایر تبديل کرد

 تھديد، تفتيش و اخراج
بھمن ماه سال جاری وزارت اط�عات  ٢١در ) محبت نيوز(به گزارش آژانس خبری مسيحيان ايران 

در تھران خواست که سرويس » پطرس«و انجيلی » انوئيلعم«طی دستوری از دو کليسای پروتستان 
وطنان مسيحی  اين دو کليسا آخرين کليساھايی بودند که در ايران برای ھم. فارسی خود را تعطيل کنند

 .کردند مراسمی به زبان فارسی برگزار می
ب به مدت ھم گزارش داد، شھره اعظمی و ندا قربانی، ھرکدام به ترتي» جامعه بھايی«سرويس خبری 

خانه حقوق بشر ايران . ھشت و پنج روز متوالی در اداره اط�عات سمنان مورد بازجويی قرار گرفتند
ماه و خبرگزاری  هللا سنايی، شھروند بھايی ساکن ساری در يکم بھمن از تفتيش منزل عنايت) رھانا(
از .ماه خبر دادند بھمن ١٨شھر در  از تفتيش منزل فروغ عطائيان، شھروند بھايی ساکن قائم» ھرانا«

، نماينده ارشد جامعه جھانی بھايی در سازمان ملل از ايجاد کمپينی از سوی »بانی دوگال«طرف ديگر 
بسياری از . حکومت در شھر کرمان برای تحت فشار قرار دادن بھاييان از نظر اقتصادی خبر داد

يان کرمان گفته شده است اجازه ندارند در يک شود به بھاي گفته می .اند ھا، باطل يا تمديد نشده جواز کسب
اند که جواز شرکای تجاری  به گفته خانم دوگال، مقامات تا آنجا پيش رفته. خيابان چند مغازه داشته باشند

 [١.[اند اند، لغو کرده بھاييان را ھم با اينکه پيرو آئين بھايی نبوده
شيما موفقی، دانشجوی رشته . ه ادامه پيدا کردچنان در بھمن ما ھای دينی ھم اخراج دانشجويان اقليت

مديريت دانشگاه شمال آمل و سيدکيان ھاشمی دھج، دانشجوی مھندسی آب دانشگاه تھران دانشجويانی 
ھای  بودند که به دليل اعتقاد به آئين بھايی به ھمراه فاطمه نوری، دانشجوی رشته ھنر يکی از دانشگاه

 .سيحی از تحصيل محروم شدندتھران به دليل اعتقاد به آئين م
 التھاب بازار سکه و دGر: اتھام جديد بھاييان
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ماه آشفتگی بازار  بھمن ١١در سرمقاله روز سه شنبه » کيھان«حسين شريعتمداری، سردبير روزنامه 
 .سکه و ط� را به بھاييان نسبت داد

ھا مرتبط با محافل  یگروھی متشکل از بھاي«: در بخشی از يادداشت خود نوشت» کيھان«سردبير 
ھا به انجمن حجتيه  شود وابستگی آن صھيونيستی با ھمکاری افرادی از انجمن حجتيه که حتی گفته می

 «… اند نوعی پوشش بوده است در آشفته کردن بازار سکه و دjر طی دو ھفته اخير نقش موثری داشته
از دستگيری » مشرق نيوز«جمله  ھای حکومتی از چھار روز پس از انتشار اين سرمقاله، خبرگزاری

، »مثقال«تارنمای . خبر دادند» مثقال«گلشنی، مدير تارنمای ) شھنام(فردی بھايی به نام شھرام 
ای و  ای مربوط به حوزه اقتصاد است که قيمت سکه، ط�، مس، نقره و ارز را به طور لحظه رسانه

 .کرد روزانه اع�م می
 .ماه پيشتر فيلتر شده بود حالی گزارش شد که اين تارنما يک اع�م خبر دستگيری آقای گلشنی در

اند شھنام گلشنی چند روز پيش از سخنان حسين شريعتمداری  از طرف ديگر منابع محلی گزارش داده
با استناد با چه مدرکی اين اتھام را به شھروندان » کيھان«بازداشت شده و مشخص نيست سردبير 

  ن از سرنوشت شھرام گلشنی اط�عی در دست نيستتاکنو. بھايی نسبت داده است
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 ايرانی مجلس نمايندگان آمريکا خواستار آزادی فوری کشيش

   2012, 4مارس 

مجلس نمايندگان آمريکا روز پنجشنبه در قطعنامه ای صدور حکم اعدام برای يوسف : راديو فردا 
  . است   متھم به ارتداد ، را محکوم کردهندرخانی ، کشيش مسيحی 

  

  
  

رای مثبت و بدون مخالف به تصويب  ۴١٨به گزارش خبرگزاری فرانسه ، اين قطعنامه سمبوليک با 
دراين قطعنامه صدور حکم اعدام برای يوسف ندرخانی نقض حقوق بشر خوانده شده . رسيده است

ساله،  ٣٣يوسف ندرخانی،  شيش زندانی شده اندقانونگذاران آمريکايی خواھان آزادی فوری اين ک و
وی به ھنگام دستگيری رھبری يک گروه از . در سن نوزده سالگی از اس�م به مسيحيت گرويده است 

در ھفته ھای اخير گزارش ھايی در خصوص تاييد و اب�غ حکم . مسيحيان در رشت را برعھده داشت 
دادگاه بدوی ، يوسف . ندان رشت منتشر شده است اعدام يوسف ندرخانی به دايره اجرای احکام ز

ايجاد يک کليسای مخفی در «، » دعوت ساير مسلمانان به مسيحيت«و » ترک دين«ندرخانی را به 
. کرد    متھم و در نھايت وی را به اعدام محکوم» ابراز مخالفت آشکار با اس�م«و » خانه خود
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جمھوری اس�می حمله به مراسم مذھبی ، بازداشت حکومت : درقطعنامه مجلس نمايندگان آمده است 
. رھبران مذھبی ، تھديد و ارعاب پيروان اقليت ھای مذھبی را به طور فزاينده ای تشديد کرده است 

ھمه دولت ھا موظفند از حقوق بنيادی تمام شھروندان محافظت کرده : دراين قطعنامه تصريح شده است 
در ھمين زمينه ، کاخ سفيد و وزارت امور خارجه آمريکا . رند و عدالت را برای ھمه به اجرا بگذا

ھفته گذشته در بيانيه ھای جداگانه ای نسبت به گزارش ھای منتشره در خصوص احتمال اجرای حکم 
کاخ سفيد گفته بود ، . اعدام يوسف ندرخانی ، کشيش مسيحی متھم به ارتداد ، ابراز نگرانی کرده بودند 

  يل امتناع کشيش يوسف ندرخانی از تغيير مذھب خود تاييد شده استاين حکم تنھا به دل
  
  
  
  
 . 

 گفتگو +افزايش روند سرکوب مسيحيان 

   2012, 5مارس 

  
  

ھای اخير دستگاه امنيتی جمھوری اس�می روند سرکوب خود نسبت به شھروندان مسيحی در  طی ھفته
از ھموطنان مسيحی در شھرھای اھواز، ھای جمعی  کشور را افزايش داده که اين امر به بازداشت

 ( گفتگو در ھمين ارتباط  . (شيراز، اصفھان و کرمانشاه منجر شده است
در اين خصوص ) خبرگزاری مجموعه فعاjن حقوق بشر در ايران ( به ھمين منظور گزارشگر ھرانا  

 .شته است، دا)محبت نيوز(ای با سامان کامور، مدير آژانس خبری مسيحيان ايران  مصاحبه
 :خوانيد ی مذکور را در زير می متن مصاحبه

جناب کامور ھمانطور که مستحضر ھستيد در طی دو ماه گذشته از سال مي3دی جديد جمعی از 
ھموطنان مسيحی در شھرھای بزرگ ايران از جمله اھواز، اصفھان و شيراز به صورت جمعی 

وب اقلييت ھای مذھبی بخصوص مسيحيان بازداشت شدند، علت برخورد حاکميت و تشديد روند سرک
 ايران را در چه می دانيد؟

ھايی است که نظام جمھوری اس�می در  نظری ھای دينی و مذھبی در ادامه تنگ برخورد با اقليت
تعريف خودی و غيرخودی برای آنھا . ھای مختلف سياسی، فرھنگی و دينی در پيش گرفته است زمينه

تر  تر و تنگ آيند تنگ شود و دايره کسانی که غيرخودی به شمار می میبه تدريج محدودتر از گذشته 
ھای دينی  ای از تضييع حقوق اقليت ھای دينی، سالھای زيادی بھاييان سھم عمده در زمينه اقليت. شود می

به مرور سھم مسيحيان، صوفيان و حتی شيعيانی که به قرائت متفاوتی از اس�م شيعه معتقد . را داشتند
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ھای معترض، و از بھاييان تا اھل سنت تحت  هللا امروزه از مسيحيان بشارتی تا آيت. د بيشتر ھم شدبودن
 .تھديد و ارعاب حاکميت ھستند  فشار،

بنابراين دين را در خدمت مشروعيت . گيرد از طرفی اين نظام مذھبی مشروعيت خود را از دين می
ختلف به سرکوب مسيحيان به خصوص نوكيشان ھا م امروز حاكميت به بھانه. خواھند خودشان می
اين . اند پردازند، چرا که در ساليان گذشته شاھد رشد بی سابقه مسيحيت در ايران بوده مسيحی می

در يك جمعبندی می توان گفت كه حاكميت متاسفانه تحمل . موضوع ھم آنھا را شديدا نگران کرده است
ام مذھبی می خواھد از خود بدھد اين است که يک دين حق انديشه ديگری را ندارد و تعريفی كه اين نظ

 .است، و بقيه اديان باطلند
بر اساس گزارشات منتشر شده حداقل در دو مورد از بازداشت ھای جمعی، دايره برخورد با ھموطنان 

به کليساھای رسمی موسوم به جماعت ربانی نيز رسيده ) خانگی(مسيحی از کليساھای غير رسمی 
 اين موضوع در چيست؟است علت 

ھا ابتدا تمرکز بيشتری روی  در چند سال گذشته اين فشارھا و دستگيری. بله، اين موضوع صحت دارد
 اما به تدريج لحن خصمانه مسئولين نظام ھمه کليساھای بشارتی. کليساھای خانگی داشت

(evangelical) ودن را مختص يک کليساھايی ھستند که مسيحی ب  کليساھای بشارتی،. را شامل شد
دانند، اجرای مراسم  دانند در نتيجه شرکت در جلسات خود را برای عموم آزاد می قوم خاص نمی

شود عموما به زبان  مقدس يا انجيلی که در اين کليساھای استفاده می عبادتی به زبان فارسی است و کتاب
يابيد، و ھم  ھا آنجا می نه و آشوریدر اين کليساھا از ھمه اقوام شرکت دارند؛ ھم از ارام. فارسی است

کليساھای ديگری ھم ھستند مثل کليسای گريگوری ارامنه و يا کلدانی . کرد و ترک و لر و بلوچ و غيره
زبان اين کليساھا ھم به طبع يا ارمنی . پذيرند ھای خاصی را می آشوری که در جماعت خودشان قوميت

 .در اين کليسا مختص ھمان اقليت قومی استو يا آشوری است و خط نوشتاری کتب دينی ھم 
کليسای جماعت ربانی يک کليسای بشارتی است و مثل ھمه کليساھای بشارتی، به اين اصل معتقد 

اش را برگزيند و ھيچ کس نه والدين و نه  ھستند که ھر فرد حق انتخاب دارد و خود بايد دين و عقيده
دين و ايمان اساسا موروثی نيست . ن و يا يك انديشه بکندتواند آنھا را مجبور به گزينش دي حکومت نمی

اند و حاضر  بنابراين كليساھا ساليان زياد در مقابل فشارھای دولت تحمل کرده. بلکه شخصی است
در مقابل . ھا جلوگيری شود زاده ای را امضا بکنند که طی آن از ورود مسلمان نبودند تعھدنامه

وزارت اط�عات از  ٢٠٠٩گام به گام محدودتر شده تا اينكه در سال ھای اين کليسا به صورت  فعاليت
جلسات . شعبه مرکزی اين کليسا در تھران خواستند تا جلسات روز جمعه عصر خود را تعطيل کند

روز تعطيل جمعه از رونق زيادی برخوردار بود و اين جلسات در دو نوبت به زبان فارسی برگزار 
و فشار را به شعب ديگر اين کليسا   به اين ھم اكتفا نکردند و دامنه دستگيری اما مسئولين امنيتی. می شد

در دو سال گذشته در شھرھای كرمانشاه ، اروميه، اصفھان، تھران و اھواز مسئولين . نيز کشاندند
 .اند ھای طوjنی قرار گرفته شعب مختلف اين کليسا بازداشت شده و مورد بازجويی

يا (کليساھای مشايخی . اند اند که به اين جمع اضافه شده ديگری ھم بوده و البته کليساھای رسمی
و کليساھای اسقفی و ھمچنين کليساھای پنطيکاستی آشوری ھم از اين فشارھا در امان ) پرزبيتری

در چند ماه اخير به کليساھای مشايخی ھم دستور داده شد مراسم روز جمعه خود را تعطيل . اند نبوده
ھا عليه فعاليت کليسای اسقفی ھم شدت يافته و به تازگی ھم يکی از رھبران فارسی  يتمحدود. کنند

ھمچنين . زبان آنان در اصفھان دستگير شد و كماكان از وضعيت ايشان اط�ع دقيقی در دست نيست
کرد به ھمت آقای يوناتن  چند کليسای پنطيکاستی آشوری نيز که به فارسی زبانان خدمات ارايه می
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ليا، نماينده آشوريان در مجلس شورای اس�می، که ھمکاری زيادی با نيروھای اط�عاتی و ک بت
حتی يکی از . قضايی دارند جلسات برای فارسی زبانان يا تعطيل و يا كليسا بطور كلی پلمپ شد

 .رھبران ديگر اين کليسا در شھر کرمانشاه ھم دستگير شده و تحت آزار قرار گرفت
بازداشت ھای اھواز، اصفھان و شيراز جزئيات دقيق ترو ناگفته ای از نحوه عملکرد آيا در رابطه با 

غير قانونی نيروھای امنيتی در برخورد با ھموطنان مسيحی وجود داشته است؟ اگر پاسخ مثبت است 
 اين جزئيات و ناگفته ھا چيست؟

ر مورد اين چند شھری كه از دايره برخورد نيروھای امنيتی با اين موضوع بسيار گسترده است ، اما د
آن اسم برديد و طی ماه گذشته برخوردھايی با مسيحيان در آنجا صورت گرفته بايد عرض كنم، 
برخورد نيروھای امنيتی و شيوه اعمال بازداشت، کام� به منظور ايجاد فضای رعب و وحشت و 

عات اوليه صبح به منزل اينکه شبانه و يا در سا. کاستن از حضور و ادامه فعاليت مسيحيان است
محل سكونت اشخاص رو . کنند با الفاظ رکيک و ناسزا گويی آنھا را تھديد می. برند مسيحيان ھجوم می

مقدس و تصاوير مسيح در منزل مسيحيان بی حرمتی و  به کتاب. مورد بازرسی و تفتيش قرار می دھند 
اند و در چند مورد  دکان را ھم دخيل کردهھا حتی کو حتی شاھد بوديم در اين دستگيری. کنند توھين می

در ماجرای دستگيری مسيحيان اھواز . اند والدين را به ھمراه کودک خردسالشان به بازداشتگاه برده
مسيحيان اين کليسا در ايام كريسمس قصد . ماموران با نقاب بر چھره به يک کليسا ھجوم می برند

کردند که ماموران امنيتی در  ا خود را آماده يک جشن میھ برگزاری جشن مي�د مسيح را داشتند و بچه
شوند و اعضای اين کليسا را به ھمراه  ھا جلوی کليسا ظاھر می يک اقدام از پيش تعيين شده با اتوبوس

کنندگان اين جشن به  ھر چند اين کودکان و اکثر شرکت. کودکانشان دستگير کرده و به بازداشت بردند
ھبران و خادمين كليسا، ھمان شب با دادن تعھد و مشخصات خودشان آزاد شدند، استثنای چند نفر از ر

آن ھم زمانی که رھبران نظام جمھوری . بودند اما چرا بايد شاھد چنين فضای پر از رعب و وحشتی می
فرستند و آرزوی  اس�می درھمان ايام برای پاپ و روسای جمھور کشورھا پيام تبريک کريسمس می

 .کنند لت و رفع ظلم از عالم میبرقراری عدا
در برخورد با ھموطنان و بازداشت ھای چه شيوه ھای اعمال می شود و آيا شيوه جديدی در فشار بر 

 - شھروندان مشاھده و يا گزارش شده است؟
اند،  ھای ما از منابع داخل کشور و يا از شاھدان عينی که مدتی بعد مجبور به ترک ايران شده گزارش

بازجويان با ايجاد رعب و وحشت . شود برخوردھای غيرانسانی و خشنی است که با آنھا میحاکی از 
با نگاه داشتن آنھا . دھند زندانيان را برای اعتراف بر ضد ھمکيشان خود ساعت ھا تحت فشار قرار می

صط�ح کنند به ا و آزارھای فيزيکی و روانی، آنھا را مجبور می  در سلولھای انفرادی در دراز مدت،
برخی از شواھد . توبه كرده و به اس�م برگردند و حتی با آنھا برای کشف فعاjن مسيحی ھمکاری کنند

محبت «ھای جسمی مثل ش�ق مستند شده و چند نمونه آن تاکنون توسط سايت خبری  و آثار شکنجه
� امکان انتشار تصاوير بسيار ديگری ھم موجود است که به دjيل امنيتی فع. منتشر شده است» نيوز

 .آن را نداريم
گيرند تا دراين زمينه اط�ع  ھای زندانيان بعضا تھديد شده و تحت فشار قرار می در برخورد با خانواده

در اکثر موارد از آنھا خواسته شده مبالغ بسيار ک�نی را به عنوان وثيقه تھيه کنند تا به . رسانی نکنند
حتی به تازگی گزارشاتی رسيده مبنی بر اينكه مقامات قضايی و يا آزادی موقت فرزندانشان بيانجامد و 

بازجويان بطور دوستانه يا شخصی از آنان می خواھند تا در برابر آزادی موقت سند ملك و يا خانه ايی 
را بگذارند و پس از آن به آنان پيشنھاد می دھند بھتر است تا كشور را ترك كنند تا دردسرھای بيشتری 
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اين در واقع در برگيرنده دو نكته است اول اينكه با اين كار سعی می كنن تا كشور . وجود نيايدبرايشان ب
را با خروج مخالفان آنگونه كه خود می خواھند يكدست و يكپارچه بسازند و دوم اينكه به راحتی اموال 

با آن مواجه بودند ھمچنين مواردی كه اخيرا نوكيشان مسيحی در دانشگاھھا . اين افراد را تصاحب كنند
احضار به دفاتر عقيدتی و فرھنگ اس�می و يا محروميت از تحصيل بوده كه خبری نيز در اين زمينه 

 .منتشر شده
تن از شھروندان توسط نيروھای امنيتی در شھر ھای مختلف کشور بازداشت  ٧٠سال گذشته بيش از 

تند افرادی که کماکان در بازداشت و يا شدند سرنوشت پرونده اين افراد به کجا انجاميد؟ و آيا ھس
 ب3تکليف باشند؟

در ادامه تداوم سركوب مسيحيان فارسی زبان پس از بازداشت اين افراد در اکثر موارد مبالغی ھنگفت 
ماند تا به  شود و پروندھای آنان برای ماھھا و حتی سالھا معلق می به عنوان جريمه و يا وثيقه اخذ می

دارند تا مجبور به  زندانيان آزاد شده را مدام در ھراس نگاه می. ه به جريان بيافتدای دوبار ھر بھانه
بسياری از بازداشت شدگان پس از . ترک کشور شوند و يا ارتباط خود را با اجتماع مسيحيان قطع کنند

الجه آزادی بدليل تحمل فشارھای روحی و روانی در بازداشتگاھھا و در حين بازجويی تا مدتھا تحت مع
 .و البته نا گفته نماند كه خانوادھھای آنان ھم بھای سنگينی می پردازند. گيرند پزشکی قرار می

ای به  عده. در حال حاضر افراد بسياری از بازداشت شدگان مسيحی منتظر برگزاری دادگاه ھستند
متاسفانه بسياری خاطر فشارھای موجود از سوی مقامات امنيتی تھديد به عدم اط�ع رسانی می باشند ، 

ای نشده  بازداشت و جريان پرونده آنان رسانه  از اين بازداشت شدگان بدليل ھمين تھديدھا وضعيت
دھند که در صورتی که سکوت  متاسفانه به برخی از آنھا و يا خانواده بازداشت شدگان وعده می. است

اما در دادگاه و يا . خواھند کرد شوند و احکام سبکتری دريافت پيشه کنند با برخورد بھتری مواجه می
 .ھايی حقيقت نداشته است شوند که چنين وعده پس از آن متوجه می

نام و سابقه دستگيری آنھا تاكنون  ٢٠١٠از بين بازداشت شدگان مسيحی که در ارتباط با كريسمس سال 
كه اين افراد . اده اشاره کنمز توانم به آقايان فرشيد فتحی و نورهللا قبيتی ھا منتشر شده است می  در رسانه

و آقای مسعود دليجانی از ديگر . اند و ھم اكنون منتظر رای دادگاه ھستند چند مرحله دادگاھی داشته
سال زندان محكوم و ھم اكنون در زندان  ٣مسيحيانی است كه اخيرا از سوی دادگاه انق�ب كرمانشاه به 

 .ود می باشدديزل آباد كرمانشاه در حال گذراندن محكوميت خ
و در خصوص زندانيان و بازداشت شدگان مسيحی و اعمال محدوديت ھا برای كليساھا در ايران 

و گزارشات و خبرھا منتشره تاكنون حكايت از آن دارد كه  ٢٠١٢متاسفانه با آغاز سال نو مي�دی 
بسياری  ظاھرا امسال ھم مسيحيان ايران به خصوص نوكيشان مسيحی با فشارھا و محدوديت ھای

 .روبرو خواھند بود
چھره نظام جمھوری اس3می درسطح بين المللی در برخورد و يا جفا بر مسيحيان ايران چگونه است 

 ؟
سازمانی که حامی ) اوپن دورز( » درھای باز» من فقط اكتفا می كنم به ليست گزارش ساjنه سازمان 

کشور جفا کننده  ۶٠حی ساjنه ليستی را از کليسا ھای جفا ديده در سراسر جھان است اين سازمان مسي
 ۶٠كه اين ليست رتبه ھايی را از يک تا . منتشر می کند» ليست ديده بان جھانی» به مسيحيان با عنوان 

اين سازمان م�ک رتبه دھی خود را به کشور . به کشور ھايی بر اساس شدت جفا به مسيحيان می دھد
و متاسفانه در اين ليست شاھد ھستيم كه . فراد ذکر کرده استھا بر اساس جفا بخاطر ايمان مسيحی ا

 -بعد از كشورھای كره شمالی ٢٠١٢صفحه ايی ليست سال  ۶١جمھور ی اس�می در گزارش 
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و اين . . عربستان سعودی و سومالی رتبه پنجم اين ليست را به خود اختصاص داده است -افغانستان
 .ر ايران برای مسيحيان ھيچگونه بھبودی نداشته استنشان از آن دارد كه وضعيت آزادی دين د

ھمچنين می بينيم كه وزارت خارجه آمريکا ھم در گزارشات ساjنه خود، ايران را از جمله کشورھايی 
 معرفی کرده که آزادی ھای دينی اقليت ھا در آنھا به طور جدی نقض می شود

ران و جھت ايجاد حاشيه امنيت برای سازمان ھای مسيحی ايرانی برای اعمال فشار بر دولت اي
شھروندان مسيحی و برای مقابله با رفتارھای اخير حکومت ايران چه نوع تدابيری انديشه کردند و 

 تاکنون چه نوع اقداماتی اتخاذ شده است؟
در دسته اول سازمانھايی  –وقتی از سازمانھای مسيحی صحبت می كنيم به دو دسته تقسيم می شوند 

دفشان فقط تعيلم و بشارت و بنای كليسا در ايران است كه برای آن سازمان تعريفی ارائه می ھستند كه ھ
دھند و از اينگونه جريانات و مسائل سياسی در داخل خود را جدا می كنند البته نسبت به رخدادھا و 

ا در بين اتفاقات بی اھميت ھم نيستند اما پايه و اساس و اصول اوليه سازمان خود را نشر ك�م خد
دسته دوم كه متاسفانه تعداد آن بسيار كم و يا انگشت شمار است سازمانھايی ھستند  –ايرانيان می دانند 

كه بطور مستقيم در خصوص رخدادھا وموضوعات مسائل جاری مسيحيان ايران موضع گرفته و در 
ه ھمکيشان خود در اين خصوص حتی بيانيه ھايی را ھم نيز صادر ميكنند و مسئوليت بيشتری نسبت ب

اينگونه سازمانھا در . داخل کشور احساس کرده و اقدامات متعددی برای پشتيبانی آنھا شکل می دھند
» ١٨کميته «بطور نمونه . ت�ش ھستند تا با تشريک مساعی از حقوق ھموطنان مسيحی دفاع کنند

رسانی و ھمکاری با نھادھا وابسته به يک مجموعه کليساھای ايرانی در اروپا به طور خاص در اط�ع 
تنظيم گزارشات ساjنه از وضعيت مسيحيان . ای داشته است المللی فعاليت فزاينده ھای بين و سازمان

به . ھای آنان بوده است ايرانی و ارائه آن به نھادھايی نظير اتحاديه اروپا و سازمان ملل از جمله فعاليت
شرکای اقتصادی ايران بخواھند حکومت ايران را به نفوذ و  ع�وه سعی شده است تا از کشورھا ذی

 .تر نسبت به اقليت ھای دينی و مسيحيان قانع کنند برخوردی مناسبت
نيز ضمن روشنگری ھمواره ت�ش داشته تا خبررسانی به » محبت نيوز«آژانس خبری مسيحيان ايران 

ھمچنين نگاھی موشكافانه و . روز از وضعيت بازداشت شدگان مسيحی و كليساھای ايران داشته باشد
تحليلی نسبت به رسانه ھای مذھبی وابسته به حكومت كه اين روزھا با گزارشات و خبرھايشان درصدد 
تخريب مسيحيت ھستند كه در اين ايام جنگ رسانه ايی عظيمی را نيز نسبت به رشد و گسترش 

نگاری،  ی مختلف اعم از نامهھا تاكنون در کمپين» محبت نيوز«. مسيحيت در ايران آغاز كرده اند
است و ھمواره   نقش مھمی در خبررسانی ايفا کرده  تجمعات در حمايت از حقوق مسيحيان و امثال اينھا،

 .به عنوان منبعی مھم در تنظيم گزارشات مربوط به آزار مسيحيان در رسانه ھای جھان سھيم بوده است
مان  اند که بايد مطيع مقررات کشور مطبوع داشته نكته آخر اينكه مسيحيان ھميشه بر اين اصل تاکيد

در اعتراضاتی ھم که . باشيم و تا آنجا که امری خ�ف انجيل از ما خواسته نشده يک شھروند نمونه بود
قصد . ايم ايم به دنبال براندازی نظام حاکم نبوده به نقض حقوق قانونی، مشروع و انسانی خودمان داشته

ست که نبايد ھيچ شھروند ايرانی از آن محروم باشد؛ باjخص حق آزادی ما احقاق حقوق انسانی ا
و به جمھوری اس�می يادآوری كنيم كه ايران . انتخاب و عمل به دين و عقيده بدون نگرانی از تعرض

  .خود از امضاكنندگان كنوانسيون ھای بين المللی ضد تبعيض اقليت ھای قومی و مذھبی است
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 نوكيش مسيحی ايرانی درتركيه  پناھجوینگشتان پاھای دو قطع ا

   2012, 6مارس 

اين تصاوير تاسف بار و دلخراش که روح و قلب ھر بيننده ای را دچار تشويش و اضطراب می کند 
                                           .بيماری بر جسم آدمی نيست مربوط به يک حادثه سوختگی و يا تاثير
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براساس گزارش دريافتی،اين تصاوير مربوط به آسيب ناشی از سرمازدگی شديد در پای دو برادر  
ت جوان از نوکشيان مسيحی ايران است که از بيم جان خود و برای فرار از دستگيری و تھديدا

روز پيش مجبور شدند زادگاه و ديار خود در  ۴۵نيروھای تحت امر حکومتجمھوری اس�می حدود 
اصفھان را ترک کنند و در سرمای سخت کوھستان ھای شمال غربی کشور در برف و يخبندان شديد 
جانشان را در کف دست نھاده خود را از طريق مرزھای زمينی ايران به کمپ پناھندگان در شھر 

 .وان در ترکيه برساندند مرزی
، شدت آسيب و سرمازدگی در ناحيه »محبت نيوز«به نقل از گزارشگران آژانس خبری مسيحيان ايران 

پای آنان آنچنان وخيم گزارش شده که ضمن انتقال اين دو برادر به يکی از بيمارستان ھای مجھز در 
 .قرار گرفتنديکی از شھرھای بزرگ ترکيه، ب�فاصله ھر دو تحت عمل جراحی 

از اين کابوس سرد جان سالم به در بردند اما بايد » حامد«و » محمد«گرچه اين دو جوان با نام ھای 
تا باjی انگشتان ھر دو پای خود را از دست داد و  «محمد «گفت متاسفانه در اين عمل جراحی 

 .پزشکان مجبور به قطع آن شدند
نيز تحت عمل جراحی قرار گيرد و پزشکان از » مدحا«ھمچنين شدت سرما زدگی باعث شد پاھای 

jزم به ذکر است که پيشتر خانواده اين دو جوان . روی اجبار انگشت شصت پای او را نيز قطع کردند
 .به خاطر ھمين فشارھا و تھديدات مجبور به ترک وطن شدند و از ايران خارج شده بودند

به خاطر فشار حکومت بر دگر انديشان و منتقدان موج شديد مھاجرت از ايران که از مدت ھا قبل  
به اوج خود  88سياسی و اجتماعی و مذھبی کليد خورده بود اما پس از انتخابات رياست جمھوری سال 

 .رسيد
در اين ميان اقليت ھای دينی و مذھبی و به ويژه مسيحيان و نوکشيان مسيحی ايران نيز از زير تيغ 

ان نبودند و يا با احکام قضايی شديد ھمچون اعدام و زندان ھای بلند خصمانه نيروھای امنيتی در ام
بخش اعظمی . مدت روبرو شدند و يا زير شکنجه و تھديدات و فشارھا با مرگ دست و پنجه نرم کردند

از اين افراد نيز ترک وطن نموده و خويشاوندان و اقوام و کسب و کار خود را رھا کرده و با مھاجرت 
 .کوچ اجباری در غربت تن سپردندناخواسته به 

بايد اضافه کرد که فشار و تھديدات حاکميت جمھوری اس�می بر دگر انديشان سياسی و مذھبی در 
ايران آنچنان است که شنيدن مھاجرت و خروج اجباری ايرانيان از کشور و فرار آنھا به از طريق راه 

که به دنبال آن اخبار تاسف بار اينچنينی نيز ھای غيرقانونی به کشورھای ھمسايه رو به افزايش است 
 .به دنبال آن خواھد بود

مرگ زنان و کودکان خانواده ھای مھاجر در طول مسيرھا، تجاوز و کشتار و آدم ربايی و قاچاق 
انسان مخاطراتی است که با وجود آگاھی افراد از آنان باز ھم بر تھديدات و شکنجه ھا و اعدام ھای 

  .اس�می ترجيح داده می شودحاکمان جمھوری 
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 !کنيد آقايان، بس:محمد ملکی

 
 محمد ملکی

 بسم الحق
 !آقايان، بس کنيد

 ستان دادگاه انق�ب اس�می تھران”داد“سخنی با 
خبردار شدم که آقای دادستان دادگاه انق�ب اس�می تھران تھديد کرده اند اگر کسی مردم را دعوت به 

درست است که در اين سی و سه سال از . ريم انتخابات کند، تحت تعقيب و پيگرد قرار خواھد گرفتتح
سوی حکومتگران از اين نوع تھديدھا زياد شنيده ايم و مردم ما ھزينه ھای فراوانی را متحمل شده اند، 

می شود، از آن اما اين يکی در آستانه خيمه شب بازی جديدی که از آن به نام انتخابات نام برده 
 .حرفھاست؛ حرفی که در آن خشونت است و بی رحمی و شمشيرکشيدن به سوی مردم
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ستان آن ھستيد بايد به ” داد“اگر افرادی از جامعه جرات کنند عقايد خود را بگويند در نظامی که شما 
د و تعھد سر س�به کشيده شوند که چرا به کسانی که از فيلتر وزارت کشور و شورای نگھبان گذشته ان

فرود آوردن در برابر ولی فقيه، و بازوی عملياتی رھبر بودن و اطاعت چشم بسته از اوامر رھبری را 
  کرده اند، رأی نمی دھند؟ 

  ای برخ�ف نظر حاکميت را ببينند؟ ”عقيده“بايد چنين افرادی را تحت پيگرد قرار داد تا سزای داشتن 
م اجازه می دھيد از شما پرسشی داشته باشم يا به دليل ھمين آقای دادستان به من که يک شھروند ھست

  سئوال ھم دچار پيگرد قرار می گيرم؟ 
پرسش من اين است که به عقيده شما در يک جامعه عادjنه و در قرن بيست و يکم وظيفه ی يک 

  دادستان چيست؟ 
 گران بستاند؟”بی داد“مردم را از ” داد“جز اينکه 

ھای بسيار از سوی حاکميت ”بی داد“سمت منصوب شديد که اتفاقا مصادف با  شما از ھنگامی به اين
و  ٨٩بھمن  ٢۵و  ٨٨بود، از جمله کشتار ده ھا نفر در تظاھرات اعتراضی به کودتای انتخاباتی سال 

زندانی و شکجه شدن صدھا نفر بعد از اين حوادث، کشتار در زندانھا، شھادت مظلومانه ی ھاله 
ستان، براستی داد کدام خانواده ی دادخواه را از ”داد“آقای . بر و دھھا نمونه ديگرسحابی و ھدی صا

شما . بيدادگران گرفته ايد؟ شما ميدانيد نداھا و سھراب ھا و مختاری ھا، بدست چه کسانی شھيد شدند
شما . می دانيد مامورين وزارت اط�عات چگونه ھاله را در تشيع پيکر پدرش مھندس سحابی کشتند

شما ميدانيد در زندانھای کھريزک و . می دانيد در زندان اوين چه کسانی ھدی صابر را شھيد کردند
ستانی است از بيداديان نه تھديد مردم بخاطر ”داد“قرچک ورامين چه گذشت، بنابراين وظيفه ی شما 

 .اظھارنظر و تبليغ عقيده
انتخابات ھستيد؟ حکومت گران آنگونه شما چرا نگران تحريم انتخابات و عدم شرکت مردم در نمايش 

سال عمل کرده اند می دانند چگونه بخشی از مردم را به پای صندوق ھا بکشانند و  ٣٣که در اين 
سال تجربه نظام وjيی در تقلب ھا  ٣٣از . بازار انتخابات فرمايشی را گرم کنند، نگران اين امر نباشيد

حاکميت چه مردم در انتخابات شرکت بکنند يا نکنند، . نشويدو بداخ�قی ھا و آمار دروغ دادن ھا غافل 
کسان مورد نظر را از صندوق ھا بيرون می کشند و شما وظيفه داريد به جای تھديد مردم از حقوق 

شما حق نداريد مجری دستورات بازجويان و مسئولين وزارت اط�عات . ضايع شده ی آنھا دفاع کنيد
 .است” بيدادگران“ستم ديدگان و مظلومين از ” داد“وظيفه ی شما ستاندن . باشيد

من دقيق نمی دانم شما چند سال داريد و ھنگام . آقای دادستان، بگذاريد دراينجا نکته ای را يادآور باشم
در زمان آن پدر و پسر ھم  –بقول آقای خمينی  –انق�ب کجا بوديد و چه می کرديد، اما بدانيد 

سانی سر از صندوق ھا بيرون می آوردند که از فيلتر شاه و درباريان، انجام می شد و ک” انتخابات“
آن روزھا روحانيانی که . خان ھا و ارتشيان، قدرت بدستان و م�کان و آخوندھای درباری گذشته باشند

بعد از سقوط نظام شاھی قدرت را به دست گرفتند به ما می گفتند شرکت در انتخابات حرام است و ما 
راستی چه شده که آن اعمال که ديروز واجب . ه ھرگونه اخ�ل در انتخابات می کردندرا تشويق ب

شرعی و مباح و مرضی خداوند بود امروز حرام و جنگ با خدا و رسول و قابل پيگرد و مجازات شده 
  است؟ 

م�ک حق و . بودند ولی حکومت ما برحق است” ناحق“برای اينکه شاھان پھلوی : احتماj می گوييد
  باطل در ديدگاه شما چيست؟ 

 نظام شاھی در تجاوز به حقوق سياسی مردم چه می کرد که نظام شيخی نمی کند؟
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آيا فرعون و . می دانستند” حق“اگر تاريخ را ورق بزنيم تمام حکومت ھای جبار و ستمگر خود را 
  می دانستند؟ ” ناحق“نمرود که ادعای خدايی می کردند خود را 

  می دانستند؟” ناحق“تارھا و ھزاران قبيله ی خونخوار خود را آيا مغول ھا و تا
آيا استالين و ھيتلر، موسيلينی و ناپلئون و آغا محمدخان قاجار و محمدعلی شاه و آن پدر و پسر خود را 

  می دانستند؟ ” ناحق“
ی حکومت ھا بله آقای دادستان ھمه . می دانستند” حق“آنھا ھم مانند آقايان خمينی و خامنه ای خود را 

پس چرا به مردم اين حق را . تا بر سر قدرت نشسته اند خود را حق و مخالفين را ناحق می دانند
  نميدھيد که طبق اصل بيست و دوم قانون اساسی خودتان، عقيده ی خودشان را بيان کنند و بنويسند؟ 

 .ر دھيدشما حق نداريد ھيچ کس را به صرف داشتن عقيده ای مورد تعرض و مواخذه قرا
من اخيرا در سه يادداشت که حتما به سمع و نظر شما رسيده با ارجاع به اسناد غيرقابل انکار اع�م 
کردم که از اولين روزھای برپايی نظام وjيی، انتخاب ھا در ايران از جمله رفراندوم تغيير نظام، 

ھا و آمارسازی ھای بسيار انتخابات مجلس خبرگان و رفراندوم قانون اساسی با بداخ�قی ھا، تقلب 
  . صورت گرفت

شاھد بوديم که کودتای انتخاباتی چگونه صورت گرفت و با رأی مردم  ٨٨چرا راه دور برويم در سال 
حال جناب آقای دادستان چگونه است که اگر . حاکميت چه کرد، و با مردم معترض چه رفتاری داشت

عقيده خود پافشاری نمايند قابل تعقيب ھستند، اما اگر مردم انتخاب ھای اين چنينی را تحريم کنند و بر 
حکومت با تمام وسايل، با پول و پلو مردم را تشويق به شرکت در نمايش انتخابات نمايد، کار درست و 

شما که وظيفه داريد داد مردم را از بيدادگری ھای حکومت بگيريد چگونه . صحيحی انجام می دھد
  ه ايد؟ است که تاکنون برعکس عمل کرد

  مگر نبايد شما به عنوان يک قاضی در مسند قضاوت بی طرف باشيد و حق مظلوم را از ظالم بستانيد؟ 
. آقای دادستان از عاقبت کارتان بترسيد، شما در مقابل خدا و خلق مسئوليد و بايد روزی پاسخگو باشيد

که در … ی، بازجوھا و شما حتما از سرنوشت دادستانھا، ماموران ساواک، قضات دادگاھھای نظام
 .نظام شاھی آن چنان جوjن می دادند و مردم را به س�به می کشيدند بی خبر نيستيد

اين روزھا که حکومت با تمام امکانات عقايد خود را در مورد انتخابات به اط�ع مردم می رساند؛ پس 
د ورق کاغذ و چند سطر نوشته چرا اگر تعدادی از دگرانديشان با نبود ھيچ نوع امکاناتی و تنھا با چن

عقايد خود را بيان کنند تا مردم به قضاوت بنشينند و تصميم بگيرند، اين چنين ناراحت می شويد و تھديد 
 به تعقيب و پيگرد آنھا می کنيد؟

جناب آقای دادستان دادگاه انق�ب اس�می تھران، من به عنوان يک شھروند ايرانی وظيفه ی خود می 
م را بگويم و روی آن تبليغ کنم، بنابراين من رسالت و وظيفه ام را انجام می دھم شما ھم به دانم عقيده ا

 :در آخرين نامه نظرم را گفته ام و بازھم تکرار می کنم که. کار و مأموريت خود ادامه دھيد
گيری از  شرکت در انتخابات فرمايشی و نمايشی تاييد ھمه ی نابسامانی ھاست، بياييم اين بار با تجربه

گذشته، انتخابات را به يک تحريم فعال و ھدفمند تبديل کنيم و با اعتراض و عدم حضور پای 
صندوقھای رأی گيری به حاکمان بفھمانيم ملت ما ھنوز سرزنده و فعال، مقاوم و ھوشيار است و 

  .ديگربار فريب فريبکاران را نخواھد خورد
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 بس ناعدام کودکا

  
  

اعدام بس «در سومين اقدام ملی خود، با طرح فراخوانی با عنوان » کانون مدافعان حقوق بشر
  .، توقف اعدام کودکان را خواستار شد»کودکان
در آبان » شورای ملی صلح«و  1386در مرداد » کميته دفاع از انتخابات آزاد، سالم و عادjنه«تأسيس 
. دو اقدام ملی پيشين اين سازمان مردم نھاد بود» مدافعان حقوق بشر کانون«به ابتکار و پيشنھاد  1386

به اين ترتيب کانون مدافعان حقوق بشر در اين اقدام نيز ھمچون گذشته، توجه صاحب نظران را به 
اين سازمان مردم نھاد ھمچنين در  .نکته ديگری جلب و راھکارھای پيشنھادی خود را ارائه کرد

د بر آموزه ھای دينی از مديران قضايی، اجرايی و قانونگزاران درخواست کرده فراخوان خود با تأکي
به اين ترتيب . که در صيانت حيات کودکان و حذف مجازات مرگ برای آنھا اقدام فوری روا دارند

  . فعال می شود 1388فروردين  31از تاريخ » اعدام بس کودکان«طرح 
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درخواست اعدام بس کودکانھر جامعه ای :شرح زير استمتن فراخوان کانون مدافعان حقوق بشر به 
. حق دارد که برای صيانت از حقوق شھروندان در مقابل بزھکاران واکنشی درخور از خود نشان دھد

  .اين واکنش، تابع نظم خاصی به نام قانون است و قانون بايد برآيندی از خرد جمعی جامعه باشد
امر بتدريج پذيرفته شد که صرفاً اشخاصی بايد کيفر اعمال از ديرباز در جوامع مختلف بشری، اين 

خويش را ببينند که از نظر رشد jزم و کافی قوای فکری، توانايی پيش بينی نتايج کار خود را داشته 
از . باشند و به ھمين دليل مجانين و اشخاصی که به بلوغ فکری نرسيده اند را شايسته کيفر نمی دانند

کشورھای جھان با امضای پيمان نامه ھای جھانی، خود را ملزم به رعايت حفظ حق اين رو بسياری از 
  . سال کرده اند 18حيات برای کودکان زير 

سالگی مرتکب جرم می شوند، حکم اعدام  18اين کشورھا تضمين کرده اند که افرادی که در زير 
تنھا پنج کشور ) مي�دی 2005( خورشيدی  1386آمار نشان از اين دارد که از سال   .دريافت نکنند

  . در جھان، اعدام کننده نوجوانان ھستند
اين نوجوانان يا در کودکی و نوجوانی مجازات مرگ دريافت کرده و اين حکم برايشان در ھمان 

سالگی نشسته اند و پس از آن حکم اعدام  18نوجوانی اجرا شده است و يا در انتظار مرگ تا رسيدن به 
   .شده استبرايشان اجرا 

مجازات مرگ ، به ھر ( متاسفانه در يک دھه گذشته کشور ما، ايران، در صدور و اجرای حکم اعدام 
   .سال جزء کشورھای پيشرو بوده است 18برای کودکان زير ) اسمی که خوانده شود

زير کانون مدافعان حقوق بشر، با باور به اين که در دنيای امروز تعيين مجازات مرگ برای کودکان 
سال، ع�وه بر ظلم به کودکان اين مرز و بوم ، چھره ای خشن و غير انسانی در افکار عمومی دنيا  18

  .کرده است» اعدام بس کودکان« از ايران به نمايش می گذارد، اقدام به فراخوانی تحت عنوان 
سياسی و  -ق مدنیحقو( jزم به ذکر است که دولت ايران متعھد به اجرای مفاد دو ميثاق بين المللی 

و ھمچنين کنوانسيون بين المللی حمايت از حقوق کودکان است ) اجتماعی و اقتصادی - حقوق فرھنگی
  .سال تاکيد شده است 18که در ھر سه آنھا بر حذف مجازات مرگ برای کودکان زير 

، نه فقط کانون مدافعان حقوق بشر براين باور است که اعدام کودکان، به عنوان يک مساله اجتماعی
نيازمند آگاه سازی حقوقی برای تغيير قوانين و داشتن قوانينی پيش گيری کننده، حامی و صريح درباره 
حقوق کودکان است، بلکه نيازمند فعاليت ھای فرھنگی و مدنی و اجتماعی برای آگاھی دادن به مردم 

شونت است؛ و در آموزه ھای درباره تأثيرات منفی انتقام جويی و مقابله به مثل و ترويج و تثبيت خ
ما براين باوريم که برای مقابله با جرايم بايد . دينی ما نيز بر عفو و بخشودگی، تاکيد فراوانی شده است

  .به ريشه و علل آنھا پرداخت و اساسی ترين راه ھا را برای اص�ح جامعه انتخاب کرد
ھمچنين از قانونگزاران درخواست می کانون مدافعان حقوق بشر از مديران قضايی و اجرايی کشور و 

  از اين رو. کند که در صيانت حيات کودکان و حذف مجازات مرگ برای آنھا اقدام فوری روا دارند
از قانونگزاران می خواھيم که در نخستين فرصت حقوقی مجلس نسبت به تصويب يک قانون  –الف 

 18ا کودکان و نوجوانانی که در زير حمايتگر و منطبق بر موازين جھانی حقوق بشر اقدام کنند ت
  .سالگی دچار ناھنجاری ھای رفتاری می شوند، محکوم به مجازات مرگ نشوند

سال ارتقاء داده و آن را  18از نمايندگان مردم مصرانه می خواھيم که سن مسووليت کيفری را به  -ب
م، از آنرو بسزاست که ھم با اين مھ. از بلوغ شرعی که در واقع سن تکاليف عبادی است، متمايز کنند

پيمان نامه ھای جھانی که ايران به آن تعھد دارد، سازگار است و ھم مانع دوگانه و تفاسير متعدد از 
  . قوانين داخلی و بين المللی خواھد شد
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از دولت و مديران اجرايی کشور که تأمين امنيت و س�مت روانی جامعه بر عھده  -الف ھمچنين
جرای پيمان نامه ھای بين المللی کشور نيز ھستند، می خواھيم که نسبت به تعھداتی آنھاست و ضامن ا

که مسووليت حفظ جان و تضمين حق حيات فرزندان جامعه را به آنھا سپرده است، پی گير باشند و در 
حمايت از حق حيات کودکانی که اکنون حکم مجازات مرگ دريافت می کنند، بکوشند و از ھيچ 

  .ن راه دريغ نورزندکوششی دراي
رفتارھای خشن کودکان و نوجوانان که گاه منجر به وقوع قتل و در نتيجه صدور حکم قصاص  -ب

از اين رو از مسووjن . برای ايشان می شود، ريشه در بسياری از مسائل فرھنگی و تربيتی دارد
را وارد  ……سياستگذاری کشور انتظار می رود که برای مرگ ستيزی، آموزش حقوق بشر و 

  .کنند) بويژه نظام آموزش و پرورش و رسانه ھای کشور( نھادھای فرھنگ ساز 
و باjخره از مديران قضايی کشور که تھيه و تدوين پيش نويس jيحه دادرسی کودکان با ايشان است، 

  :می خواھيم که
 18شجاعت  در پيشنويس jيحه دادرسی کودکان، سن مسووليت کيفری کودکان را با صراحت و -الف

سال تعيين کرده و مانند بسياری از کشورھای پيشرفته اس�می، ھر گونه مجازات مرگ برای کودکان 
  .سال را حذف کنند18زير 

از تعيين دادگاه صالح گرفته تا داشتن حق وکيل و امکان ارتباط با ( بر روند دادرسی کودکان  -ب
برای اص�ح و تربيت کودکان دچار ناھنجاری  نظارت جدی روا دارند تا ھمه گونه امکان) خانواده

  .ھای رفتاری، با حفظ حقوق آنھا فراھم شود
اين فراخوان که توسط کانون مدافعان حقوق بشر تھيه شده، به مقام ھای کشور ايران ارسال شده و 

بنابراين از تمام صاحب نظران فقھی و حقوقی و فعاjن اجتماعی و . انتشار ھمگانی نيز می يابد
  .ياری کنند» اعدام بس کودکان«فرھنگی می خواھيم تا ما را در فراخوان 

  
  
 

برگشته از اس3م در ايران به کليساھای زير زمينی متوسل 

 اند شده

  
ايران مسيحيان را با موجی از دستگيری ھا ھدف «وال استريت جرنال زير عنوان  –خبرگزاری ھرانا 

ھا مسيحی را در دو ھفته پس از کريسمس، در جريان جديد می نويسد مقامات ايرانی دھ» گرفته است
بنظر می رسد  .ترين چالش درگيرجوامع کوچک اما پويای مسيحی خاورميانه، دستگير کرده اند

دستگيری ھا در گوشه وکنار ايران متوجه افراد برگشته از اس�م، و يا کسانی است که ديگران را به 
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اعمالی که در قوانين اس�می ارتداد شناخته می شود، و در ايران  –برگشتن از اس�م ترغيب می کنند 
 .با مجازات مرگ روبروست

مرتضی تمدن استاندارتھران گفته است دراين دستگيری ھا مسيحيان ارمنی يا کاتوليک ھدف نبوده اند 
ری که بخش اعظم جمعيت کوچک مسيحی ايران را تشکيل می دھند، بلکه به گفته او مسيحيان تبشي –

 .ھدف قرار گرفته اند، که در ديگر مناطق خاورميانه نيز به دردسر افتاده اند
تشکي�تی از مسيحيان بشارتی مستقر در تورنتو که ناشرخبرھای  –آژانس خبری مسيحيان ايرانی 

می گويد در دستگيری ھای اخير افرادی  –مربوط به مسيحيان در ايران، افغانستان و تاجيکستان است 
ار گرفته اند که از اس�م به مسيحيت گرويده اند، و يا سعی کرده اند چنين زمينه ای را برای ھدف قر

 .ديگران فراھم کنند
سامان کامور مدير اين آژانس می گويد کنجکاوی و ع�قه به مسيحيت در ميان مسلمانان ايرانی رو به 

  .افزايش است
م مذھبی مسيحيان به زبان فارسی ممنوع است، و اما در ايران نشر کتاب ھای انجيلی و برگزاری مراس

به عنوان مثال در حالی که مسيحيان ارمنی . حضور مسلمانان در مراسم مذھبی کليساھا نيزمجاز نيست
می توانند در مراسم مذھبی کليساھای ارمنی شرکت کنند، فارسی زبانان مجبورند سراغ تشکي�تی زير 

 .ی شده مراسم مذھبی برپا می کنندزمينی بروند که برای ايرانيان مسيح
وزير اط�عات ايران در ماه اکتبر گفته است ماموران او صد ھا گروه کليسائی زير زمينی، از جمله 

آيت هللا علی خامنه ای رھبر ارشد . دويست گروه زير زمينی را در شھرمذھبی مشھد کشف کرده اند
 .يران پشت سر کليساھای زير زمينی ھستندنيز در يک سخنرانی درھمان ماه اکتبر گفت دشمنان ا

آقای کامور می گويد از ھنگامی که مقامات چنين نظراتی را ارائه دادند، فشار بر جامعه ما نيز بيشتر و 
 .شکلی سازمان يافته تر پيدا کرده است

ست سرکوبی ھا در ايران با موجی نامرتبط با حم�ت اخير عليه مسيحيان در خاورميانه مصادف شده ا
  .که حم�ت به مسيحيان در عراق و مصر نمونه ھای بارز آن است

بعضی از مسيحيان در کليساھای با سابقه تر در خاورميانه، از جمله در مصر و عراق، مسيحيان 
بشارتی را به ت�ش ھائی غير ضروری و منجر به تشنج و اخت�فات مذھبی به سبب ترغيب به گرويدن 

 .به مسيحت متھم می کنند
مسيحيان بشارتی چنين اتھامی را رد می کنند، و از جمله نمايندگان آنھا در مصر می گويند سعی شان 

  .صرفا متوجه تبليغ برای جان بخشيدن به جامعه مسيحيان آن کشور است
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 دين شفافيت جامعه ی روستائی ايول با دو

  
  

؛ و آنچه اين اصط�ح را در شرايط »دھکده جھانی« وضعيت دنيای امروز شبيه يک دھکده می باشد
به طوری که با ھمين . فعلی قّوت می بخشد، وجود ابزار ارتباطی بين تمامی سکنه روی زمين است

وسيله، نفوسی که خواھان درستی و نادرستی مطلبی باشند، کافی است در ھر گوشه ای از جھان با 
  . صل موضوع پی برنداستفاده از پل ارتباطی الکترونيکی، به ا

در چنين شرايـــــطی jزم می آيد ھر فردی در پراکندگی مطالب خود محتاط باشد، لذا برای وصول به 
حقيقت و درستی موضوع، نبايد به انتشار ھر مطلبی مبادرت کرد، چه که کذب مطلب بعد روشن شدن 

چوپان دروغ گو در مورد وی  اصل آن، البته اعتبار فرد محقق را زير سوال برده و حکايت قديمی
  . مصداق می يابد

لذا jزم است که قبل از انتشار مطالب، حداقل با افراد ذی ربط موضوع مرتبط شويم و از آنان و 
کسانی که با آنان ارتباط دوستی وحتی دشمنی دارند به تحقيق پردازيم و ضمن ارائه مطالب تحقيقاتی، 
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واننده را تشويق به تحقيق بيشتر نمائيم تا صحت و سقم مطلب ديدگاه منصفانه خويش را بنگاريم و خ
دراين صورت انتشارآن نوشتار، اعتباری . درنھايت به وسيله طالب حقيقت است، روشن و مبرھن آيد

  .برای نويسنده ی آن به وجود می آورد
آنچه را که . دموارد مورد اشاره بستگی تام درعدم وجود تعصب وتقليد کورکورانه در نفوس انسانی دار

و ) ١(حاج آقای معمم سيد کاظم موسوی، نماينده مردم اردبيل در مجلس شورای اس�می 
خودبا ) ٣(راجع به جامعه روستائی ايول درماھنامه خويش و يا در سايت ) ٢(سردبيرماھنامه شفافيت 

ت، بايد توسط عنوان ناگفته ھائی ازتاريخ معاصرايران زمين راجع به روستای ايول بيان داشته اس
محققين منصف مورد امعان نظر قرار گيرد ومعلوم شود که مطالب منتشره وی تا چه اندازه به واقعيت 

  نزديک است؟ 
ھدف اين نوشتار بررسی وتامل برمطالب ايشان و روشن نمودن و پرده بر داشتن از جرياناتی است که 

  : خود ايشان بازگو کننده آن بوده است، آن عبارت است از
، که چه بسا خود وی و يا افرادی نظير ايشان موجد آن »ناگفته ھائی از تاريخ معاصر ايران زمين«

حقايق بايد از خفا، که سينه نفوس انسانی است و تا در دل خاک قرار نگرفته، استخراج شود، . بوده اند
  .و به اسناد و مدارک مدلل گردد، و سپس به کتابت درآيد

  :پيشينه روستای ايول
سال و اندی  ۴٠٠در حدود ) ۴(با تحقيقاتی که چند سال قبل صورت گرفت معلوم شد که روستای ايول 

. از قدمت آن می گذرد و در اوايل قرن يازدھم ھجری قمری امکان اسکان عده ای در آن فراھم آمد
و ) ۵(ن ايول در تاريخ پيشين آن مرتع دامداران بود، زيرا به جھت دارا بودن چشمه زارھای فراوا

محيطی مرتع گونه و يي�قی برای چرا و پرورش دام، از اواخر بھار تا اوائل پائيز مورد استفاده قرار 
  . می گرفت

و به تدريج با . اين يي�ق و يش�ق ھا، کم کم به کاشت زراعت در بخشی ازمراتع اين محل انجاميد
  .ده ای شدسکونت ايام بيشتر سال تبديل به روستائی با سکنه چند خانوا

ھمگی سکنه . اربابان آن دوره افراد بيشتری را برای کشت بر زمين ھای خود در ايول ساکن نمودند
اين روستا در زمان پيدايش آن، در ظل مذھب تشيع ديانت اس�م بودند و به روال معمول ھر روستائی، 

  .شيخ يا آخوندی در امور شرعيه خود داشتند
استان مازندران، قرارگرفته ) ٧(واقع درھزارجريب ) ۶(رتيچی، ملک ايول دربخش چھاردانگه سو

به نفل از تاريخ دوره قاجار، کل اراضی اين بخش طی فرمانی از جانب ناصرالدين شاه به حاج . است
مصطفی خان سورتی ترکمان بخشيده شد و از آن زمان به چھاردانگه سورتيچی به مرکزيت کياسر 

�ک و سکنه اراضی بخش يادشده از جمله روستای ايول از آن اربابان بنابراين ام) ٨. (تسميه يافت
سورتی بود که در ادامه نظام ارباب رعيتی به اشخاص ديگر واگذار گرديد که از آن جمله روستای 

  . ايول به ارباب سيد علی قطب واگذار و يا فروخته شد
در . ت دکتر نصرهللا خان نادری رسيدبعد از وی افرادی ديگر صاحب اين روستا بودند تا اينکه به دس

دوره اص�حات ارضی بنا به قانون مصوبه آن زمان، ھمسر دکتر نادری به نام فروغيه خانم، اين 
. ام�ک را به تعداد افرادی که نماينده از جانب کل سکنه روستای ايول بودند طی اسناد ثبتی فروختند

روستا سھمی از آن اراضی را با وسع مالی که ھر يک  نمايندگان مزبور به افراد بومی و ساکن در) ٩(
  . در آن زمان داشتند، منتقل و ثبت رسمی نمودند
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لذا تمامی کسانی که زادگاه آنان در قبل از اص�حات ارضی در ايول بوده، طی سند ثبتی ما يملکی در 
  .اين روستا دارند که قابل تعقيب برای وراث آنان از لحاظ قانونی می باشد

  :وه پيدايش ديانتی ديگر در جامعه اس3می روستای ايولنح
سال قبل، ميان مسلمانان ساکن روستای ايول خانواده ای زيست می کرد که سرپرست  ٢٨٠در حدود 

آن خانواده، شخصی مسلمان متقی و پرھيز گار و روحانی مورد اعتماد مردم محل و روستا ھای 
فرزندانی در اين خانواده متولد شدند که در ميان آنان . ده استمجاور، به نام م� عبدالمجيد عليشاه بو

يکی خوش درخشيد و آن حسين علی بود که چون به سن بلوغ رسيد و م� شد، دارای آثار نفيسی گرديد 
به . يکی از آن اثار، کتاب جوھری کليات در تارخ ديانت اس�م است. که از خود به يادگار گذاشت

سينه است م� حسين علی دراين کتاب به قربيت ظھور قائم آل محمد، بشارت طوری که نقل سينه به 
ديگراثر وی، تحرير وکتابت قرآن مجيد که با ترجمه و تحشيه و تفسير ھمراه است؛ و در . داده بود

پايان آن آمده است که اين اثر را حسينعلی بن عبدالمجيد عليشاه ھزار جريب، در روز يازدھم ربيع 
ذکر تاريخ تحرير اثر، بيانگر دوره حيات وی می باشد که . ختم نموده است. ق. ه ١٢٠٩ الثانی سال

  (١٠. (قريب نيم قرن قبل از زمان ظھور و پيدايش امر جديد الھی است
م�حسين علی فرزندی داشت به نام عبد هللا، که ھمچون پدر، اصول اعتقادات و تعاليم و دستورات دينی 

م� عبدهللا را خداوند فرزندی عنايت . و روستاھای مجاور آن ترويج می نمود شريعت اس�م را درايول
کرد که پدر بر حسب حسن شھرت و اعتباری که پدر بزرگ در منطقه داشت، نام وی را حسين علی 

در ايول متولد شد و نامدار نسل خويش . ش. ه ١٢١٠حسين علی، ھم نام جدش در حدود سال . گذاشت
  .ت مقدماتی زمان خود را، نزد پدر و پدر بزرگ خويش آموختوی تحصي�. گرديد

وی در کنار تحصيل، با صدای خوش ورسا و دلنشينی که از نسل خويش به ارث برده بود، روضه 
  . خوانی ھم می کرد

سالگی از روستا عازم شھرستان ساری شد، و برای تکميل تحصيل و  ٣۵م� حسين علی به سن 
وی ھمچنان در کنار تحصيل . مان خان روبروی مسجد جامع اين شھر شدمطالعات وارد مدرسه سلي

چنان مھارتی در گفتار و بيان به دست آورد که افراد برجسته و معاريف آن دوره، . روضه می خواند
آن گونه که نقل بزرگان است، . از وی دعوت به مجلس می نمودند، تا از علم وکماjتش بھره مند شوند

زندران برای عبدهللا خان سورتيچی و مھمانانش، و حبيب هللا خان اشجع الملک و در زرين آباد ما
  .تابعينش، درايام ماه رمضان و محرم روضه خوانی نمود

در اين مقام چنان شھرتی يافت که به دربار حکمران حکومت مازندران و گي�ن و طھران، کامران  
وضه خوانی کرد وبه ت�وت آيات قران و ذکر ائمه ميرزا و سپس در دربار شاه قاجار، ناصرالدينشاه ر

  .دين و مصيبات بر آنان پرداخت
م� حسين علی که تا ديروز در روستای دور افتاده ايول و در جامعه روستائی می زيست، امروز برای 

وی را ديگر م� . خود اعتباری کسب کرده و وارد جامعه ی بزرگتر شده و کسب شھرت و مقام نمود
بلبل الذاکرين دوست محبوبی داشت بنام م� علی جان، که با . تند، بلکه بلبل الذاکرين می خواندندنمی گف

  . يکديگرھمدرس و ھمک�س بودند
پرداختن به فرائض دينی، مدتی آندو را از ھم جدا نموده بود تا اين که خبر ظھور جديد را شنيد، و 

  . متوجه شد که دوستش به امر جديد گرويده است
با شنيدن اين موضوع دلتنگ شد، و می خواست بداند که چرا دوست محبوبش دست از اعتقاد دين  وی

آنقدر پيوند دوستی برای وی ! و آئين اس�م برداشته، و به مسير انحراف و ض�لت و گمراھی کشيده شد
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ی ساری اھميت داشت که با توجه به بعد مسافت وسختی امکان سفر در آن دوره، بار سفر بست و راھ
شد، تا شايد اين ارتباط و ھمنشينی و مصاحبت، باعث بازگشت به اس�م و ) ١١(و روستای ماھفروزک 

  .تبری دوستش از امر جديد گردد، ولی آنچه را که پيش بينی نمی کرد، بر او واقع شد
ی راجع ھردو نفر تحصيل کرده حوزه علميه زمان خود بودند و بر فھم آيات و احاديث و روايات اس�م

  . به ظھور قائم آل محمد و رجعت حسينی تبحر و مھارت کافی داشتند
ا تاملی اندک بر تاريخ ظھور عصر خويش و آنچه که بر ھياکل قدسيه واقع شده بود، وخون بيش از ب

بيست ھزار نفر که در سبيل الھی ريخته شده و قسمت اعظم آنان از علمای اع�می بودند که برای 
مصاحبت آن دو نفر . ھی از جان خويش مايه گذاشته بودند بر مھمان تاثير عميق گذاشتاثبات ظھور ال

) ١٢(در ذکر وقايع و اتفاقات قلعه شيخ طبرسی که نيمی از حروف حی در آن به شھادت رسيده بودند، 
و دو واقعه نيريز و زنجان که بسياری از علما و نفوس مخلصه ای که به فيض شھادت نائل آمده که 

سپس الواح و . گذشت) ١٣(رجسته ترين آن ھا جناب وحيد دارابی و جناب حجت زنجانی بوده اند، ب
ادعيه الھيه که مشابھت تام با آيات قرآنی داشته، ت�وت شد و روح و روان بلبل الذاکرين را تسخير 

  .نمود و مجال انکار و مخالفت را برای وی باقی نگذاشت
گرچه . د درآمد و حاضر و مھيا شد که جان خويش را ھم فدا نمايدوی فی المجلس در ظل ديانت جدي

سبيل فدای جان برای بلبل الذاکرين فراھم نيامد، ولی دوست محبوبش م� علی جان را چند سال بعد از 
  (١۴. (ساری تا طھران به اسارت بردند و در آن مدينه به فتوای علما به شھادت رساندند

  :د آن در ايولانتشار امر الھی و باز خور
م� حسين علی به ايول بازگشت ولی اين بار کوله باری جديد بر دوش داشت و آن پيام حضرت رحمان 

  و در اين تفکر که چگونه پيام ظھورجديد را به ديگران منتقل نمايد؟ . بود
  چگونه ھمانند خود که در محضر دوست منقلب شده بود، به تقليب نفوس ديگر پردازد؟ 

ه ذھنيتی که از جانب علماء سوء نسبت به آئين جديد در بين مردم انتشار يافته استبا چه روش با توجه ب
  و شيوه ای پرده از حقايق بردارد؟ 

چه که نيک می دانست کسی که امام عصر و مظھر الھی دوره حيات خويش را درک ننمايد و بدون 
و اينک خود از قبر تعصب و . است معرفت ولی عصر خويش از اين عالم برود به مرگ جاھليت مرده

. تقليد برخاسته و درھمين عالم از پل صراط الھی گذشته و حيات جديد معنوی و روحانی پيدا کرده بود
و حال . وی ھمه اين امور عظيمه را مديون دوست محبوب خويش بود که وسيله آن را فراھم نموده بود

  .را در دل نفوس محلی خويش و ديگران برافروزد در اين فکر که چگونه وی نيز شعله ايمان وايقان
اولين افراد مومن به ظھور جديد در روستای ايول، که توسط جناب م� حسين علی تبليغ شده بودند، دو 

�  . بانو بودند، يکی ھمسرش زيبائيه و ديگری خواھرش ام لي
ه ی جناب استاد محمد حسين و و سپس دوخانواد) ١۵(بعد ايمان اين دو نفر، فرزندان اين دو خانواده، 

و ) ١٧(و خانواده ھای جناب جمال هللا و جناب علی النقی و بانو سکينه خاله، ) ١۶(جناب علی اکبر، 
به اين ترتيب جامعه روستائی ) ١٨. (باjخره نيمی از اھالی روستای ايول در ظل امر بديع قرار گرفتند

مثل جوامع ديگر روستاھا و شھرھای ايران، به جای ديری نپائيد که . ايول متشکل از دو دين گرديد
  .تسامح و تساھل دينی و اعتقادی، راه تعارض و فتنه ايجاد شد

زيرا علماء سوء برای حفظ رياست و مقام ومنصب خويش، به انکار از امر بھائی پرداخته و متدينين به 
در ھر . که نسبت نداده بودند آن را ملحد ومشرک و کافر پنداشته، و ھزار حرف و حديث ناjيقه را

مکانی که رد پای اين گونه علماء سوء بوده، تکفير و فتوای قتل و غارت مومنين به امربديع ھم بوده 
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علمای ھزار جريب نامه ای پر از . ديری نپائيد که اين قضيه دامنگير جامعه روستای ايول شد. است
 ٣٠٠ه افراد مومنين می نمود تنظيم، و با بيش از اکاذيب که دال بر کفر و الحاد م� حسين علی و بقي

به امر شاه طی . امضاء ومھر به جھت تعقيب و تاديب به دربار شاه قاجار، ناصرالدين ميرزا فرستادند
حکمی که صادر شد، به نماينده اش اختيار داده شد تا چنانچه گفته علماء صحت داشته باشد، نماينده وی 

  .ثبوت قضيه، به فتوای علماء، افراد ضاله را از ميان برداردتام اjختيار است که بعد 
نماينده شاه در کياسر حضور يافت و مامورين خويش را به ايول فرستاد، تا افراد بھائی را دستگير و 

  . جھت استنطاق به کياسر بياورند
زن ومرد نفر ديگر که بعضی سالخورده و پير بودند از  ١۵م� حسين علی و خواھرش ام لي� و 

دستگير و اسير شدند، و به وضعيت اسارت گونه بعد از طی حدود بيست کيلومتر راه پياده در جلوی 
اھالی متعصب کياسر که براساس شايعات فکر می کردند اسراء از . اسبان مامورين، وارد کياسر شدند

کرده بودند، ولی با  دين برگشته، شاخ و دم دارند برای تماشا و اذيت و آزار در ورودی روستا تجمع
مشاھده آنان ابتدا لختی تامل کرده که از لحاظ ظاھری شبيه و چه بسا آشنا ھم ھستند، ولی صدور فتوای 
علماء در اذيت و آزار و ثواب آن، شايد آنان را وادارمی نمود که بی بھره از ثواب و عقاب نگردند، لذا 

  .آزار آنان پرداختند با وجود منع ونھی مامورين به لعن و طعن و اذيت و
نماينده که زحمت . مامورين موفق شدند اسراء را از دست ازدحام نجات داده و نزد نماينده شاه ببرند

سفر طول و درازی را داشته، با پرخاش و توھين و تحقير رو به واردين نمود، که چرا از ظل دين 
  ته اند؟ختمی مرتبت و ک�م هللا خارج گشته، و به کفر و الحاد دل بس

و چون مجال سخن به اسراء داده شد، از بين آنان ام لي� قيام نمود، و با ادله و براھين اثبات نمود که نه 
و . تنھا از ظل دين محمد مصطفی خارج نگشتند، بلکه به مفاد حقيقی آن عاملند و مسلمان واقعی اند

لحن مستدل و . مردم اثبات نمودکذب ادعای علماء را بر نماينده شاه و علمای حاضر و کثيری از 
بيانات متقنه بانوی ايولی چنان در فرستاده شاه اثر نمود که اين بار نماينده شاه با تغير رو به علما نمود، 

  :و گفت
سپس حکم برائت آنان را صادر » شما که ادعای کفر اين نفوس را نموده ايد، چرا خاموش گشته ايد؟« 

ه آن را امضا نمايند و اثر مھر خويش را پای آن حکم بنھند و ديگر نمود و از علمای حاضر خواست ک
مزاحمتی برای اعضای جامعه جديد التاسيس بھائی ايولی که در بطن جامعه ی اس�می روستای ايول 

  . ايجاد شده بود، فراھم نياورند
مومنين را به ايول نماينده شاه در پايان اين ھمايش مامورين خويش را دستور داد که با عزت و احترام 

و به اين طريق اسارت م� حسين علی و . ببرند؛ و خود تا خارج روستای کياسر آنان را مشايعت نمود
  .ھمراھان تبديل به عزت وشرافت شد

  :تعامل بين دو دين در يک جامعه ی روستائی
نچه که علماء بعد از حادثه مزبور، برھمگان معلوم ومبرھن شد که بھائيان روستای ايول بر خ�ف آ

سوء اتھامات واھی نسبت به آنان منتشر نموده بودند، به حقانيت کتاب آسمانی قرآن و شارع آن و ائمه 
. اطھار و ديگر انبيای الھی مقر و معترفند وبه يکايک آنان ھمچون طلعات مقدسه خويش احترام قائلند

  . به فردانيت و وحدانيت خداوند اعتقاد راسخ دارند
ظھورات الھيه کما فی السابق، در ھر برھه ای که خداوند برای تربيت بشر مصلحت بداند،  به استمرار

و حال در پی وقوع بشارات و وعود الھی براساس کتب آسمانی، به ظھور حضرت . توافق نظر دارند
  . بھاءهللا ايمان آورده بودند تا جامعه ای با نظم و ترتيب نوين در روستای ايول به وجود آورند
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لذا ديری نپائيد که بھائيان به انتخاب نمايندگانی از بين خود، افرادی را به عضويت شورای محلی خود 
ومھمترين موضوع مشورت آنان ) ١٩(برگزيدند و به اين ترتيب محفل روحانی ايول را تاسيس کردند، 

حمام ) ٢٠. (ندتعليم و تربيت عمومی بود که به تاسيس آن مبادرت نمودند ومعلمی را استخدام کرد
مجلس آيات خوانی و ضيافت ومھمانی راه . خزينه را به حمام دوش به سبک جديد آن ايجاد نمودند

انداختند به طوری که اين اقدامات بديع جالب و جاذب ديگر ھم محلی آنان قرار گرفت و تعدادی ديگر 
  (٢١. (نيز از جامعه ی اس�می محل به آنان پيوستند

ھمان طوری که در زندگی . دين در کنار ھم زندگی مصالحت آميزی را می گذراندند اھالی روستا با دو
روزمره و تامين امور معيشتی کمک ومساعدت يک ديگر می نمودند، در تکيه و مسجد با ھم ديگر 

آنان . مراسم را به صورت مشترک برگذار می نمودند و در جشن وعزا ی ھمديگر شرکت داشتند
  . تندقبرستان مشترکی داش

در . گاو وگوسفندانشان را در کنار ھم به چرا می بردند. کدخدا را از بين يکديگر انتخاب می کردند
بھائيانی از نسل م�حسين علی . کاشت و داشت و برداشت محصول با ھمديگر تعاون وتعاضد داشتند

محلی چه  بودند که صوت رسا و بيان شيرين داشته، و نوحه خوانی و روضه خوانی برای ھمه ی
  .بھائی و چه مسلمان می نمودند

آنان عزت و احترام يکديگر را حفظ می نمودند، و آبروی يکی آبروی جمع بود و در زمان قحطی و 
چون اکثر بھائيان در کنار زراعت و کشاورزی به . خشک سالی رعايت حال فقرا وضعفا را می نمودند

ن افرادی ماھر و کارآمدی بيرون آمدند که به آنھا صنعت نجاری روی آورده بودند، بزودی از بين آنا
استا نجار می گفتند، و به اين نام معروف منطقه شده بودند که از جمله آن ھا، دو برادر به نام ھای استا 

آنان با ابزار و وسائل ابتدائی دستی، بر چوب نقش و نگار زيبائی . کليم هللا و استا حب هللا موفقی بودند
ودند؛ ودر محل و روستاھای مجاور و حتی شھرھای نزديک، به کار وکسب می را خلق می نم

 .و ديگر ايول با استا نجار بھائی در منطقه پرآوازه شده بود. پرداختند
. بھائيان ايولی به خاطر نوع ايمان و اعتقادی که داشتند، امين و مورد اعتماد ديگران قرار گرفتند

نگام کوچ کشی فصلی، کليه لوازم زندگی خويش را نزد آنان به بطوری که اھالی روستاھای مجاور ھ
مطالب منقوله را می توان . امانت گذاشته و بعد گذشت ايام سخت زمستانی، از آنان تحويل می گرفتند

. بدون داشتن تعصب و حّب و بغض، از اھالی روستای ايول و روستاھای مجاور تحقيق و تفحص نمود
سالخورده آن دوران تعداد افراد اندکی حيات داشته باشند، ولی بسياری از گرچه ممکن است از پيران 

اين موارد ياد شده سينه به سينه نقل شده، وحتی سفارش نياکان مسلمين به بازماندگان خود بوده است که 
  . مبادا به اذيت و آزار بھائيان پردازند

اجتماعی ـ اخ�قی بھم ريخت و اھالی  با ھمه اين ھمبستگی و سفارشات، چه شد که آن نظم و انضباط
اين روستا از ھم جدا شدند؛ و کار اين جدائی به جائی رسيد که روزی گروه انتظامات محلی از زن 
ومرد ھمان نياکان مسلمان تشکيل شد، و درب منازل بھائيان را کوبيدند، و دست يکايک آنان از زن 

فته، و از منازلشان بيرون انداخته، و بر درب ومرد، از کودک شير خوار تا پير زمين گير را گر
  .منازلشان قفل زدند، و آنان را آواره و در به در نمودند

  :بذر پاشی کينه و نفاق در روستای ايول
اين رفت و آمدھا ضمن . گذرمبلغين تبليغات اس�می و بعد آن اعضای انجمن حجتيه به ايول باز شد

ه دامن اس�م برگرداند، از طرف ديگر عامل اخت�ف و نفاق بين اينکه توانست چند خانواده را مجدد ب
اھالی روستائی که با يکديگر قرابت و نسبت فاميلی داشتند و چه بسا يکی از طرفين ھمسر، . اھالی شد
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اخت�فات آنقدر توسط ھمان عوامل دامن زده شد که کم کم بعضی از . بھائی و ديگری مسلمان بوده است
جدا شد، مثل مراسم مذھبی مشترک، آنان ديگر بھائيان را به مسجد و تکيه راه نمی امور شان از ھم 

آنقدر از کينه و نفرت گفتند و گفتند و . حمامشان جدا شد و ھر يک برای خود حمام جداگانه داشتند. دادند
، و اين تفاوت به خورد مسلمانان محلی دادند، که کم کم باور آنان شد که در انسانيت با بھائيان متفاوتند

  .ھا بايد به صورت بارزی در زندگی مشترک آنان نمايان باشد
از جمله حوادث برجسته و تضييقات وارده بر احبای ايول را که متاثر از ھمين تحريکات و بر چسب 
ھای واھی بوده، و جامعه نوبنياد ايولی را در بر گرفت، موارد ذيل است که مجمل به آن اشاره می 

  :شود
، دسته ای از اشرار به سرکردگی صمد و باباعلی دودانگه ای، به ١٣٢٠آرامی ھای حدود سال در نا

  . ايول حمله نمودند
اشرار نفوس . به تحريک مسلمين و نجات خود از شرارت آنان، اشرار را روانه منازل بھائيان نمودند

د، و ديگر بھائيان را آواره را به اسارت گرفته، و به ضرب و شتم پرداختن) ٢٢(برجسته بھائی ايولی 
  .دشت و کوه وبيابان نمودند

با اين که ھمه مايملک بھائيان ايولی را غارت نمودند و ھر چه داشتند را به غنيمت گرفته و بردند،  
ولی به آن اکتفا ننمودند؛ و سينه بی کينه فرد کاردان و jيق و مدير جامعه، ميرزا آقا جان جذبانی که 

حل بوده، و امکان پيگيری امور اشرار از جانب او می رفته را ھدف تير خود قرار زمانی کدخدای م
اشرار در پی يافتن ميرزا فرج هللا نعيمی و از بين بردنش بودند، . دادند، و او را به شھادت رساندند

  . کسی که به تعليم و تربيت اھالی ھمت گماشته بود
ھم . ند، ولی ھرچه تفحص نمودند، او را نيافتندگرچه روز قبل وی را به شدت مضروب نموده بود

. محلی محّب وی بنام احمد ليالی، او را پناه داده بود و به اين ترتيب جان سالم از آن واقعه بدر برد
ضربات مھلک وارده اشرار به زودی بر وی اثر کرد، ومدتی بعد از حادثه مزبور، جان تسليم جانان 

  .نمود
حائز اھميت است و بھائيان را دچار صدمه و ) ٢٣( ١٣٣۴و  ١٣٢۵ی گرچه حوادث رمضان سال ھا

بليه نمود، ولی اين وقايع جامعه بھائی روستائی ايول را تطھير نمود؛ و بر اتحاد و اتفاق آنان افزود؛ و 
آنان وقتی حرکات و سکنات ھم محلی مسلمان خود را می ديدند، . آنان را بر اعتقادشان راسخ تر ساخت

روح تعاون و تعاضد و اتحاد و اتفاق حاکم بر محل را در بين خود، بر اساس القائات واھی  که چگونه
عده ای خدا نشناس از دست داده بودند، و اصرار و ابرام در اين داشتند که آنچه خود مبادرت به آن می 

اضر بودند بند از نمايند، مومنين به امر بديع را ھم به کيش خود فرا خوانند، که آنان ھم چنين کنند، ح
 .بند جدا شوند و يا کافر مطلق گردند، ولی به آن حرکات غير دينی وغير انسانی مبادرت ننمايند

وی به ھر ترفندی که jزم بوده مبادرت نمود که . عبداللھی از فرقه حجتيه وارد ايول شد ١٣۴٣سال 
وی چند جوان . ولی موفق نشدشايد به تبّری عده ای منجر شود و پاداشی از حوزه دريافت نمايد، 

مسلمان ايولی را خام نمود، که شبانه به منزل جناب غ�م حسين موفقی رفته و کتب اعتقادی وی را 
  .نقشه وی عملی گرديد و کتب را ھم به سرقت برد، ولی چيزی عايدش نشد. سرقت نمايند

  . تلذا از اقدام عليه انسان ھا به نتيجه ای نرسيد، به سراغ حيوانات رف
فتوا صادر کرد که گاو ھای بھائيان را بايد از گاوھای مسلمين جدا نمود، که مبادا گاوھای مسلمان با 
گاوھای بھائی که در يک صحرا با ھم آميزش می نمايند، و در يک مرغزار باھم می چرند، و از يک 

گاوھائی که چه . دطرح جدا سازی گاوھا به دستور عبداللھی عملی ش. چشمه آب می نوشند، نجس شوند



  حبتشناخت م برای

289  

 

بسا با يکديگر نسبت نسلی و قرابت داشته، و فقط به جرم اين که مال بھائی و مسلمان می باشند، از 
  . فردا بايد جدا از ھم باشند

ابتدا دستور داد که گاوھای بھائی را در طويله نگاه دارند و گاوھای مسلمان را به چرا برند و چون 
گوش وی را آزار می داد تجديد نظر در رای صادره نمود که گاوھا در صدای ما مای گاوھا بلند شد و 

دو ساعت متفاوت و در دو گروه جدا از ھم به سمت مخالف شرق و غرب و يا شمال و جنوب به چرا 
به ھر حال مدتی به سختی و عذوبت تام دستورات صادره عبداللھی در طرح برنامه جداسازی . بروند

امکان ادامه آن ميسر نبود و ب�خره حيوانات به ميل غرائز با ھمديگر  گاوھا انجام گرفت و چون
آميزش می کردند و از طرفی بھائيان اع�ن نمودند که گاو ھای خود را بھائی نمی دانند آنان را راضی 
نمود که روال معمول سابق نسبت به حيوانات مجری شود و عبداللھی از اين طرح خويش ھم طرفی 

  .ترک نمودنبست و محل را
  :۵٧حوادث بعد از انق3ب 

ايران که داعيه ی عدالت اس�م محوری خود را بر ھمه شئون جامعه ايران  ١٣۵٧انق�ب سال 
پراکنـــــده بود، و شعارھای آزادی و برابری و برادری و رفع ھر گونه مشک�ت را برای ايران وعده 

اقشار . شته بر مومنين امر الھی بکاھد، بر آن افزودمی داد، ديری نپائيد به جای اين که کمی از آjم گذ
  . جامعه را به صورت فراگير به مصيبت و ب�ی جديد دچار نمود

کمی بعد از گذشت پيروزی انق�ب، مامورين بنياد مستضعفين به جھت تصرف و مصادره زمين جناب 
ميده بودند ــ وارد ايول شدند، و جذبانی شھيد و زمين گلستان جاويد ــ که در آن نياکان بھائی ايولی آر

بدنبال اين اقدام، محيط مدرسه ابتدائی محل ايذاء و اذيت دانش آموزان بھائی . آن را متصرف گرديدند
  . از جانب معلم بی انصافشان قرار گرفت

نونھاjن بھائی مدرسه ابتدائی ايول، جرمشان اين بوده که بھائی زاده اند، توسط خسرو فروزنده معلم 
درسه و ھمک�سی ھای خود که توسط نامبرده تحريک می شدند، دچار اذيت وآزار و توھين وتحقير م

  .واقع می شدند، و يا درس ومشقشان با مشکل مواجه می گرديد
جرئت و جسارت مسلمين به جائی رسيده بود که بلندگوی مسجد بجای ت�وت آيات و دادن پند و اندرز، 

و پيوسته بھائيان را افرادی ضاله و نجس . استھزاء را پخش می کرد نوار صوتی مشحون از توھين و
گرچه سالخوردگان مسلمان ناراضی از اين گونه حرکات بودند، ولی توانائی آن را ھم . نسبت می داد

به ھمت جوانان انق�بی، . نداشتند که از اين گونه اقدامات غير شرعی و غير انسانی جلوگيری نمايند
ه ای تنظيم شده بود که ھرگونه مراوده و معامله بھائيان با مسلمين را قطع، و از تحويل استشھادي) ٢۴(

درحاليکه در تاسيس شاليکوبی سھام مشارکتی . محصوjت آنان در شاليکوبی محل جلوگيری می نمود
  . از جانب دو طرف بوده است

تضيقات وارده امور جاريه زندگی . به روستاھای مجاور ھم اع�م نمودند که رويه آنان را دنبال نمايند
  . را بر بھائيان تنگ و محدود نموده بود

بھائيان برای رفع مشکل خويش به بخشداری مراجعه نمودند، و بخشدار به ظاھر برای رفع معضل، به 
ايول آمد ولی بجای دادخواھی، بر مشک�ت دامن زد و با پرخاش و داد وقال، بھائيان را از محيطی که 

در آن وضعيت، اوليای امور وعلماء و مردم در صقع واحد، متحد و متفق . ه بودند، بيرون راندجمع شد
آنان امنيتی در رفت وآمد به مزارع خود نداشتند، و . و بسيج در اضمح�ل جامعه بھائی ايول شده بودند

قير از جانب ھم ھر بار خسته تر از روز قبل، به منزل مراجعه می نمودند؛ خسته از شنيدن توھين و تح
محلی خود، و حتی گاھی ضرب و شتم؛ آنان جز دعا و مناجات به درگاه قاضی الحاجات راھی 
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در اين . نداشتند، لذا تسليم اراده الھی گرديدند، که چه برنامه و نقشه ای برای آنان تقدير نموده است
  .فرا رسيد ١٣۶٢وضعيت بحرانی، تابستان 

را برای ارشاد و تبليغ و در نھايت وادار نمودن به تبّری از اعتقاداتشان،  در اين سال ابتدا مردان بھائی
چون نتيجه ای حاصل نکردند، تداوم اين اقدام را به زور و اجبار و . در منازل خود دعوت می نمودند

. دتھديد و ارعاب تشديد نمودند؛ تا شايد بتوانند آنان را مستاصل نموده، و موفق به ترک ايمان آنان شون
  . تھديد و ارعاب ھم فايده ای نداشت، لذا تصميم به اخراج بھائيان از ايول گرفتند

ضمن اينکه مسلمين با يکديگر ھم قسم شدند، از اھالی روستاھای اطراف ايول ھم دعوت نمودند که در 
ماه  .اين امر خطير مشارکت نمايند و سھم خود را ايفا نموده و از اجر ومزد معنوی برخوردار گردند

مبارک رمضان را برگزيدند که مصادف بود با فصل تابستان و موقع برداشت زراعت و روز ھفتم 
، در اين روز طرح از پيش برنامه ريزی شده اخراج و آوارگی بھائيان ايول رسماً شروع ١٣۶٢تيرماه 
حوادث بودند، اعضای انجمن اس�می ايول که گرداننده امور و از جمله محرکين و مسببين اين . گرديد

کام�ً چشم و گوش بسته در تحت ھدايات انجمن حجتيه مبادرت به عمل واقدام می نمودند، ومردم را 
زين العابدين م�ئی، اکرم مجيدی، عاقل م�ئی، محمود : آنان عبارت بودند از. تھييج می کردند

  .درخشان و حسين رجبی
و آرم بر بازوان آنان ) ٢۵(ی انتظامات برگزيد، انجمن اس�می ايول دو گروه از زنان ومردان را برا

بست و آنان را بسيج نمود که به ھمراه ازدحام، يکايک بھائيان را از منازلشان بيرون رانده، و در نقطه 
ای خارج از محل جمع نمايند؛ تا به وسيله اتوبوسی که تدارک ديده بودند، راھی شھرستان ساری 

ورند که برای ھميشه از شّر بھائيان خ�ص شده و روستای ايول را سپس دعای شکرانه بجا آ. نمايند
  . پاک سازی نموده و من بعد جامعه ای متشکل از مسلمين را داشته باشند

اتوبوس حامل اسراء که رمه وار در آن جا گرفته بودند، طی مسافت نموده و در ميدان شھرداری 
جمعيت روستائی از طفل شير خوار تاپيرمرد . ه نمودساری آنان را که بعضاً کفش به پا نداشتند، پياد

وپيرزن مريض و عليل و افتاده، ھاج و واج و سرگردان و حيران، و از بی مھری ھم محلی خود سر 
  .به جيب تفکر فرو برده، و اينکه چه سرنوشتی برايشان مقدر شده، منتظر عواقب کار بودند

آنان به دادشان رسيدند، و شکايت و حکايت به ھنگ  دقايقی سپری شد بعضی از بستگان و فاميل ھای
  . ژاندارمری بردند

جناب سرھنگی از ژاندارمری در ميدان حضور يافته و اظھار تاسف نموده ودستور صادر نمود که 
مامورين ژاندارمری با ھمان اتوبوس، آنان را مشايعت نموده وبه ايول بازگردانند و به منازلشان 

  .امنيت محل نمايندبرگردانند و تامين 
به دستور جناب سرھنگ، اتوبوس را آماده کردند واسراء را برآن سوار نمودند و راھی ايول شدند 

قبل از رسيدنشان به ايول، مخبرين مسلمان، اھالی را ازخواب بيدار و . ونيمه شب به ايول رسيدند
ستا در کنار قبرستان راه را بربھائيان باخبر نمودند که بھائيان را به ايول برگرداندند، لذا بيرون از رو

تا اينکه توافق حاصل آمد حاj که نيمه شب است و . بستند، و مانع اجرای دستور ھنگ زاندارمری شدند
ھوا سرد و باران می بارد، به صورت اضطرار آنان را وارد تکيه نمايند تا فردا به حساب و کتابشان 

ھای تکيه را جمع نمودند و اسراء بھائی، مھمانان ناخوانده مسلمين جلو افتاده و فرش . رسيدگی شود
خود را درحالی که زير باران خيس شده بودند، در زمين خاکی و بدون مفروش و چراغ و روشنائی و 

تکيه مناسبترين جا برای رسيدن به مقصود بود و گويا ھمه منتظر چنين . وسيله گرمائی جای دادند
اوليای امور به . بھائيان چنين تنگ نمايند، تا آنان به اجبار تبری کنندفرصتی بودند که عرصه را بر 
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ھمراھی چند شيخ و آخوند در ايول جمع شده بودند تا فرصت را مبارک دانسته و به شور بنشينند که با 
چه تدبير وحيله ای مقاومت و استقامت بھائيان روستائی را بشکنند و آنانرا وادار به تبری از 

  .ان نمايند و به دامان اس�م برگرداننداعتقاداتش
آنان يکی يکی وارد تکيه شدند و پند واندرز دادند، و عواقب مقاومت را مطرح نمودند، تھديد کردند، 

گرسنگی وتشنگی ھم نتوانست بر آنان تاثير گذار باشد، طفل شير خوار . ولی نتيجه ای حاصل ننمودند
  .ه رضاداده و مقاومت می کردکه بجای شير خون می مکيد ھم گويا تن ب

ص�ة ظھر را خيل عظيم جمعيت که . باjخره آخرھفته از راه رسيد ولی مقاومت بھائيان شکسته نشد
علمای اع�م قم و ساری و کياسر و . تاريخ ايول به خود نديده بود، به امامت امام جمعه کياسر ادا شد

ند، بعد خاتمه ص�ة شروع به سخنرانی نمودند ديگر نقاط برای ثواب بردن، در ايول گردھمايی داشت
. وآنچه از شکوکات و ظنونات راجع به اين فرقه ضاله در سينه خود داشتند تحويل اجتماع مسلمين دادند

حال ديگر اسراء آنان تنھا افراد ساده روستائی نبودند، بلکه غير از ضاله ونجس بودنشان، از عوامل 
  . حسوب می گرديدندفعاله جاسوسی کشورھای بيگانه م

تنھا راه رھائی آنان از بند تکيه، ترک دين و عقيده بوده، لذا جمعی از آنان وارد تکيه شدند، تا آخرين 
ھر چه . ھر چه آنان گفتند، از جانب بھائيان روستائی پاسخ شنيدند. انذارات را با بھائيان داشته باشند

  .راسخ تر گرديدند فشار بيشتر وارد نمودند، بھائيان بر اعتقاد خود
بيرون . ديگر راھی نماند که طی نکردند، لذا شبانگاه دستور بيرون راندن آنان را از تکيه صادر نمودند

  . راندن بھائيان از تکيه ھمان، و بدست انسان ھای گرگ صفت دچار شدن ھمان
اشته، تا بتوانند از ھر کدام به سمتی به حرکت آمدند که بعضاً افراد پير وناتوان ومريض را بر دوش د

مامورين که احساس خطر نموده بودند بر ماشين خود سوار شده و به ھمراه . دست آنان در امان مانند
  . ديگر اوليای امور محل راترک نمودند

بعضی از بھائيان از ده بيرون آمده رو به صحرا و جنگل آوردند و بعضی در طويله و آغل و jنه مرغ 
با اين حال بعضی از ضرب وشتم رھائی نيافته و . نزديک ترين منزل جا گرفتند پناه بردند وبعضی به

چه بسيار درب و پنجره منازل که در آن . ولی کسی صدمه جانی نديد) ٢۶(پيشانی فردی زخمی شد، 
  .شب خورد و خمير شد

ـد، و ما بقی به اين ترتيب بھائيانی که توانستند آن شب از دست مسلمين رسته و از روستا بيرون رونـ
  . آنان که تامين جان نداشته، روزھای بعد از ايول خارج شدند

گرچه بھائيان تا پای جان مقاومت کرده بودند، ولی برای حفظ جان و دين و آئين خود و دفاع از آن، 
آنان ھمه اموال ودارائی خود را برای حفظ از کيان امر الھی فدا . راھی جز ترک زادگاه خويش نداشتند

وده بودند، و در خارج از روستای ايول، برای احقاق حقوق حقه طبيعی خويش، به مجاری قانون نم
  . شکايت به اوليای امور نمودند متوسل شدند، و

گرچه در ھمان مراحل اوليه، توانستند اثبات بی گناھی خود نمايند و نفوس محرکين را محکوم کنند، 
در مورد بھائيان از حقوق ساقط شده را به اجرا در  ولی دستگاه قضا ھيچگاه احکام صادره خويش

را پيشه نمود، که در شروع برای  ۶٢قوه قضائيه شبيه سياست بازی بخشدار کياسر در سال. نياورد
دادخواھی روی خوش نشان داد، ولی در ادامه جز ظلم و ستم و باز نمودن ابواب جديد در اجرای آن از 

  . ام ندادطريق عوامل خود اقدام ديگری انج
در ھمان ) ٢٧(ھزار ھکتار می باشد به بھانه وقف،  ٨٠قسمت اعظم اراضی کشتزار آنان که بالغ بر 

سال بعد واقعه مزبور . سال اول اخراجی شان مورد تصرف اھالی مسلمان روستای ايول قرار گرفت
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ئيان کشاورز را عمداً دومنزل از منازل بھائيان طعمه حريق شد و در ادامه تعداد بيشتری از منازل بھا
  (٢٨. (به آتش کين خود سوزاندند

بھائيان قسمتی ديگرازاراضی کشاورزی خودراتحت تصرف داشته، وازھمان سال نخست اخراج، 
گرچه مزاحمت فراھم بود، ولی ارتباط با . برای کاشت، داشت وبرداشت به روستا رفت وآمد می کردند

آنان ھمين حداقل را بھانه نمودند و به تھمت و افترا  ھم محلی ھای. زادگاه خود را قطع نکردند
بھائيان کشاورز عقب نشينی ننمودند، برای رفع ھر گونه سوء تفاھمی من بعد با مراجعه به . پرداختند

دادگاه کياسر و اخذ اجازه، و به ھمراھی و نظارت پاسگاه پشتکوه واقع در تلمادره، به کاشت و 
   .برداشت محصول خود پرداختند

  . اين رويه را ھر ساله در دو نوبت و جھت جمع آوری گردو در نوبت ديگر اقدام نموده و ادامه دادند
، از منازلی که ھنوز بعد ساليان دراز آباد و معمور بود، استفاده می ٨٩تا قبل تخريب منازل در سال

ه بھائيان از منازلشان و کردند؛ تا اين که برای از بين بردن آن نقشه طرح نمودند که آثار باقی ماند
انبارکاه و علوفه دام و طويله احشام آنان را طعمه آتش نموده و تخريب و تسطيح وخاک برداری نمايند، 

  . تا ديگر آثاری از بقايای آنان را نظاره گر نباشند
شان شايد خواستند به اين وسيله، قطع ارتباط ھميشگی وعدم تعلق بھائيان ايولی را نسبت به آب و خاک

آب و خاکی که ھمان قدر خود سھم و شراکت داشته، بلکه بيشتر از آن را بھائيان ايولی . فراھم نمايند
  .مجدد تابستان فرا رسيد و طرح از قبل برنامه ريزی و تنظيم شده آنان به اجرا در آمد. مالک بودند

جوانی روستائی بود، اينک  ۶٢رحيم ليالی که در واقعه . را انتخاب نمودند ١٣٨٩اين بار اول تابستان 
  . در ظل نظام اس�می به مقام سرداری رسيده بود، و پيشاپيش بقيه حرکت می کرد

وی طرح و برنامه خود را با مراجع رده باjی نظام مشورت می نمود، جوانان ھم دوره وی که در 
آنان ابزار ) ٢٩. (دنھادھای مختلف، مصدر امور شده بودند، به عنوان نوچه وی را ھمراھی می نمودن

سنگين از لودر، بلدوزر و کاميون در محل گرد آوردند، و مخارج سنگينی را ھزينه نمودند که يک شبه 
موفق به تخريب شوند وعمليات تاکتيکی تا صبح اتمام پذيرد، ولی غافل از اينکه منازل ھمه بھائيان 

سياری از اين منازل در مجاورت منازل نمی توانست در مسير دھانه ماشين سنگين بلعيده شود، زيرا ب
مسلمين بوده، و می بايست کار تخريب با احتياط بيشتری صورت گيرد، لذا با دست وابزار دستی، 
تخريب بعضی از منازل انجام، وھمين موضوع باعث گرديد که کار تخريب دوام يافته و به جای 

وستای ايول قرنطينه بود، تعدادی از در تمام اين مدت ر. يکشب، نزديک يک ھفته به طول انجامد
مردان در خيابان فرعی به روستا از جاده اصلی ساری به سمنان، شبانه روز کشيک کشيده که مبادا 
کسی وارد روستا شود، و از ماجرا باخبر گردد؛ و يا اقدام آنان منعکس، وعوامل شناسائی شده و سند و 

  . مدرکی از آنان باقی ماند
م گرديد، روز قبل از اقدام سردار رحيم ليالی شورائی مرکب از نمايندگان به طوری که معلو

استانداری، فرمانداری، بخشداری، دادگاه و پاسگاه در کياسر تشکيل داده و با اوليای امور ھماھنگی 
  .کامل صورت داده بود

ه دنبال مخربين لذا ھمه منتطر اين بودند که کار تخريب خاتمه يابد، و بعد در صورت رجوع شکايت، ب
به ھمين لحاظ شکايات شکات را قبل وقوع جرم برای جلوگيری، و در حين ارتکاب جرم برای . بروند

متوقف کردن تخريب و يا شناسائی افراد خاطی را تحويل نگرفته و يا اگر ادنی توجه ای شد، ھيچ اقدام 
اد شد وپيگيری نسبی صورت بعد از پايان کار پرونده ای ايج) ٣٠. (باز دارنده ای صورت نگرفت

بھائيان کشاورز ايولی ھنوز ھم ) ٣١. (گرفت و منجر به صدور حکمی شد که کام�ً غير عادjنه بود
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اميدوارند، که افراد منصف وخدا شناسی در نظام قضائی پيدا شوند، و با تحقيق و تفحص پرده از راز 
  .بھائيان کشاورز را به آنان مسترد دارنداين پرونده باز نمايند و احقاق حقوق حقه طبيعی مسلوبه 

يک سال بعد از حادثه تخريب و تسطيح و خاکبرداری منازل و طويله احشام و انبار کاه و علوفه 
کشاورزان بھائی روستای ايول، و تنظيم پرونده ای که ھم اينک در مراجع قضائی در حال بررسی می 

مطالبی ساخته و پرداخته ذھن خويش در رسانه ) ٣٢( باشد، فردی به نام حجةاjس�م سيد کاظم موسوی
منتشر نمود، که گرچه برای ايولی ھا چه مسلمان و چه بھائی، صحت وسقمش مثل روز روشن است، 
ولی برای غير محلی و آنانی که حوادث اين روستا را تعقيب می نمايند، jزم آمده است به مطالب 

  . يح است به سمع عزيزان برسدمزبور اشاره نموده و آنچه که درست و صح
خبر سازی نموده و سه موضوع و عنوان ذيل را ) ٣٣(» گذشته و حال و آينده«نامبرده در ذيل عنوان 

 :مطرح کرده است
  (٣۴(» ھنوز ھم ھر کجا که می رويم می پرسند مسلمانی يا بھائی؟» (١
  (٣۵(» .دروغ تشکي3ت بھائيت روستای ايول را سوزاند» (٢
  (٣۶(» .يان حسينيه روستای ايول را آتش زدندبھائ» (٣

خواننده خود می تواند متن کامل موضوعات مزبور را در سايت نويسنده که در ابتدای ھمين مقال به آن 
لذا از نقل تمامی مطالب به علت تطويل ک�م پرھيز گرديده، . اشاره شده، مراجعه کرده و مطالعه نمايد

ه خيلی برجسته به ناحق نقل و يا استنباط ناقل آن است با توجه به تنھا بعضی از جم�ت وکلماتی ک
  . شماره گذاری باj در تحت عناوينی که می توانست قرارگيرد، در ذيل دسته بندی گرديد

از طرفی ھم تا آنجائی که ممکن بوده از ابتدا تا به اين قسمت به اختصار سير تاريخی جامعه ی 
ش، سکونت، تدين عده ای به ديانتی غير از اس�م و زندگی مسالمت روستای ايول در چگونگی پيداي

نھايت به تک بعدی دينی رسيد و دگر انديشی را نتوانست  در آميز تا تعارض فی ما بين پرداخته شد و
  .در خود ھضم نمايد

به اما نويسنده سه مقال باj قصد شفافيت موضوع را داشته، و يا وھمياتی را تخيل کرده و نسبت  و
محلی داده که حداقل برای مردم روستاھای اطراف آن در ھزار جريب چھاردانگه کام�ً روشن و 

از طرف ديگر بھائيانی که خاطرات فراوانی از زادگاه خود در روستای ايول دارند، و . مشخص است
بر او معلوم  در اين مقال تنھا قطره ای از آن بازگو شده را ھرمحققی می تواند تحقيق و تفحص نمايد تا

  آيد که شيخ با نيت سوء خويش ره به کجا می برد؟ 
سيدی که در نظام اس�می صاحب اسم و رسم شد و گرچه در کانديدائی مجلس نھم از جانب ھم شھری 

انتشار صفت کاذبه اش شايد متاثر از آه مظلومانی است ) ٣٧. (ھای خود به سيد کاذب لقب گرفته است
. قضاوت درست را تاريخ ورق خواھد زد! نظام سردار و سيد به جائی نرسيد؟ که دادشان در بيدادگاه

در ذيل سه موضوع فوق که به ظاھر دو مورد آن به صورت مصاحبه شيخ موسوی با قاسمعلی نوريان 
عضو شورای اس�می ايول و پير مرد روستائی است، و ديگری تکرار ھمان مطالب به انشاء شيخ و 

  :تحليل وی از موضوع
  :نحوه سکونت بھائيان در ايول و شمار آنان) الف

بعد ھا شش خوانوار بھائی … اھل ھمين روستا بودند… از وقتی که بھائيان وارد روستا شدند …» (١
) ٢» .…چھار پنج خانواربھائی که در روستا ساکن بودند… ديگر از روستاھای اطراف به ايول آمدند

ھائيت به چند خانوار بھائی به سر کردگی عبد الباقی روحانی چند سال قبل از انق�ب تشکي�ت ب«… 
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آن چند خانوار بھائی که شمار آنھا به زور به پنج خانوار می … دستور می دھد که در ايول ساکن شوند
  «.…سال پيش وارد روستا شدند ٧٠، ۶٠«… ) ٣» .…رسيد نه پنجاه خانوار

به تعبيری، . بھائيان از جائی ديگر وارد اين روستا نشدند با توجه به متن شفافی که از ابتدا بيان گرديد،
بھائيان ايول ازنسل ھمان مسلمانانی اند، که در پی استمرار ظھورات . ايول بھائی مھاجرنداشته است

  . الھی، ديانت عصر خويش را برگزيدند و به عھد وميثاق الھی وفا نمودند
عبدالباقی روحانی نوه م�حسين علی ريشه از ھمان . به تعبير قرآنی مسلمان واقعی محسوب می شوند

از ايول به ھمراه خانواده به ساری آمد و ديگر ھيچگاه به  ١٣۵٠وی در ابتدای سال . آب وخاک دارد
  . جھت سکونت دائم در ايول نبوده است

آقای روحانی وھمسرش ھردو حيات دارند و در ساری ساکنند و برای ھر کسی قابل دسترسی اند تا 
موسوی حداقل نام کسی را می برد که در . بروند و حکايت نقل شده موسوی را از وی استفسار کنند

  .دسترس نباشد
  :در چگونگی پيدايش و گسترش امر بھائی در روستا) ب
جدشان بنام عبدالباقی روحانی در سفری به شيراز فريب خورده و بھائی شده بود وقتی به  …» (١

آنھا ھر سه شنبه شب … بستگان خودرا که چھار خانوار بودند بھائی کردروستا برگشت نزديکان و 
می خواستند ده خانوار مسلمان … يک محفل داشتند که جوانان ما را به بھائی شدن تشويق می کردند

به سنگسر استان سمنان رفتند و يک مبلغ بھائی آوردند که تا صبح با مبلغ ما … ساکن را ھم بھائی کنند
  ».…ا در نھايت تسليم شدبحث کرد ام

از آنجا که اساس تشکي�ت بھائيت بر پايه تبليغ استوار است تشکي�ت ھر چند وقت يک بار «… ) ٢
… تعدادی از خانوار ھای بھائی را وادار می کند که به مدت چند سال به مکان ھای مورد نظر آنھا

  ».…بروند
گر يا شھرھای اصلی روستای ايول را با نام بد بختی اين است که ھنوز ھم بين روستاھای دي«… ) ٣

  «.…بھائيت می شناسند
. نيمی از سکنه روستای ايول بھائی بودند، پس تبليغی صورت گرفته است که افراد مسلمان بھائی شدند

لذا . اين زمانی بود که شيخ در جابلقا و جابلسای نياکان خود بوده و ازعدم بحت وارد ھستی نشده بود
  . ئی مھاجر از نقاط ديگر نبوده استنيازی به بھا

بلکه بر عکس از ايول در برھه ھائی از تاريخ، خانواده ھائی بر اساس عشق مھاجرت، از ايول راھی 
يا شيخ مگر نمی دانی که . نقاط مھاجرتی شدند، نه با فشار و اجباری که موسوی حکايت از آن دارد

  ).ص(ل اکرم پايه واساس اس�م بر ھجرت است و بدعت حضرت رسو
بايد ھمچون رودخانه جاری . آب با ھمه زjل و شفافيتی که دارد، وقتی در جائی راکد بماند، می گندد

شد و در صورت ضرورت به ھر کجا که مصلحت است، سفر کرد و متوقف شد و تغيير وتحول ايجاد 
  . نمود، اقدامی که سيره نبوی بوده است
به آن چسبيده و فکـــر می کند که حرکت، باعث از دست دادن ھمه بر خ�ف شيخ که به دنيا دل بسته و 

  . ی موقعيت ھا و شرايط است
در ثانی با توجه به اشرافی که در زمان . تشکي�ت رسمی در ايران ندارد ۶٢اوjً جامعه بھائی از سال 

خانواده مھاجرت  موجوديت خود داشته، مکان مھاجرتی را به خانواده بھائی پيشنھاد می داده، و به ميل
ولی مواد . بله، بسيار سفر بايد کرد، تا پخته شود خامی. انجام می شد و البته به آن افتخار ھم می کرد

بايد مدينه قلب را ازضغينه . خام تا تقليب نيابد و تغيير و تحول را تجربه نکند، بازھمان مواد خام است
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شيخ کاش در اين سفر، پای سفره درد دل . و بغضا زدود تا قابل اشراق تجليات الھی قرار گيرد
پيرمردان و پيرزنان بھائی می نشست که گرچه شکايت از اھل دنيا دارند، ولی آنچه بر آنان در سيبل 

  .انصاف jزم است. الھی وارد شده، افتخار می نمايند
  :ظلم و ستم بھائيان) ج
وھايمان را می گرفتند و پرچم ھای در اين شب ھا بلند گ… ظلم بھائيان در حق اھالی روستا …» (١

خانم ھای بھائی با بدترين وضع … بھائيان در حق اھالی ظلم بسياری کردند… مان را می شکستند
آنھا حتی آب فاض�ب شان را به سمت تنھا .. پوشش در روستا می گشتند تا جوانان را منحرف کنند

در مراسم مذھبی بلندگوھايمان را قطع  آنھا جلوی ما را می گرفتند… چشمه روستا ھدايت می کردند
ساواک چند جوان را … بی جھت مردم را اذيت می کردند وبه ساواک گزارش می دادند… می کردند

دستگير کرد يکی از آنھا به نام تيمور نوريان عموی من بود که به بدترين شکل شکنجه شدآنھا تا زمان 
  ».…انق�ب به ھمين کارھا ادامه دادند

ائيان اين منطقه ھم طبق دستور شروع به تبليغ و کار شکنی و گرفتن بلند گوھا در اعياد و بھ«… ) ٢
مراسم مذھبی مسلمانان رھا کردن آب فاض�ب خانه ھايشان در تنھا چشمه روستا و تشويق زنان و 

جاسوسی برای رژيم منحوس پھلوی و لو دادن جوانان مسلمان روستا به دليل … دختران به بی حجابی
  ».…مخالفت با شاه

خاطرات پير مرد روستائی که به چشم خود شاھد رفتار بھائيان بوده است دليل محکمی بر ظلم «… ) ٣
تمام مشک�ت ما … ھايی است که اعضای اين فرقه ضاله نسبت به مردمان روستای ايول روا داشته اند

ستيم برويم ھر کجا می رفتيم بايد ما در گذشته قبل از انق�ب ھيچ جائی نمی توان… ناشی از آنان است
کلی قسم و آيه می آورديم که مسلمانيم حتی در طوفانھای شديد ھم به ھيچ عنوان ما را راه نمی دادند و 

صد در صد اطمينان دارم که آنھا حسينيه را آتش زدند مگر بچه … بايد بر می گشتيم و يا می مرديم
  «.…مسلمان حسينيه را آتش می زند

رازی از بيان الھی را از حفظ اند ومناسبت دارد که در اين جا نقل نمايد که مشمول خودشان بھائيان ف
  :وديگر نفوس انسانی است

ای ظالمان ارض از ظلم دست خود را کوتاه نمائيد که قسم ياد نموده ام از ظلم احدی نگذرم و اين « 
ر به ادعای شيخ، بھائيان ظلمی اگ» .عھديست که در لوح محفوظ محتوم داشتم و به خاتم عز مختوم

  . نمودند، به مفاد ھمين بيان کوتاه ديگر نمی توانستند بھائی باشند
چون بھائی کسی است، که عموم اھل عالم از ضر دست و زبان او در امان و آسوده باشند، تا چه رسد 

دا لعنتتشان کند مردم خ«: شيخ به زبان قاسمعلی راست گفته است که در پايان مقال اول آمد. به ھم محلی
کار خدا، دير و زود . قاضی الحاجات لعنش را نصيب ظالم خواھد کرد» .اين روستا را گرفتار کرده اند

  !ويا به تعبيری ديگر، چوب خدا صدا ندارد، اگر بزند دوا ندارد! دارد، ولی سوخت وسوز ندارد
  :نحوه ترک بھائيان از محل و بعد آن) د
وقتی که می خواستند بروند نامه دادند که اگر ما … متواری شدند ۶٠در سال بعد از انق�ب  …» (١

مسلمان شديم بر ميگرديم در غير اين صورت ديگر نمی آئيم اما چند سال پيش با چند نفر مامور از 
پاسگاه آمدند و ديوار ھای باقيمانده را خراب کردند و چوب ھای شان را فروختند و به ما رسيد دادند 

مردم سراغ خانه ھای آنھا نرفتند آنھا بعد از انق�ب … از ھم به بھانه ھای مختلف به روستا آمدنداما ب
به ھيچ وجه مردم ايول در تخريب اين خانه … از اين روستا رفتند و خانه ھايشان به مرور تخريب شد

  ».…ھا دست نداشتند اين خانه ھا به مرور زمان خراب شده اند
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٢ ( …»�خانه … سال است که ٣٠ب اين روستا از لوث وجودشان پاک شد و بيش از به برکت انق
ھای کاھگلی و سست خود را رھا کرده و چتر تبليغاتشان را در جای ديگر پھن کردند خانه ھايشان بر 

  ».…اثر عوامل طبيعی ھمچون باد و ريزش برف و باران به مرور زمان تخريب شد
يکی از آنھا فردی … مخفی می آيند و مخفی ھم می روند… درست است که از اين جا رفتند«… ) ٣

روستائيان ايول » :ميگفنتند… خانم ھای بھائی… به نام شھاب الدين ثابتی بود که از آمريکا آمده بود
شما باور کرديد که … در حالی که برعکس است«. خانه ھای ما را خراب کرده و ما را آواره کردند

وستائی که اين ھمه در انق�ب نقش داشته شھيد داده جانباز داده بيايد خانه مسلمانان آن ھم مسلمانان ر
  «.…حاj ما بيائيم خانه اينھا را آتش بزنيم… آتش بزند… بھائيان

حتماً . سال داشت ١٠ساله بود،  ٣٨قاسمعلی نوريان به بيان شيخ اگر  ١٣۶٢درآوارگی بھائيان در سال 
شايد در آزادی بھائيان از تکيه قاسمعلی ھم سنگ يا . ای آفريده شديادش می آيد که در ايول چه حماسه 

چوب در دست داشته که پير مرد و يا پير زنی که نمی توانسته فرار کند، و يا بر دوش فرزندش 
ديگر اينکه اين ! سنگينی می کرد ونمی شد که با آن حال فرار نمود، ضرب شصت اش را خورده باشد

ديگر به قول شيخ، تشکي�ت بھائی اقدام نکرد؛ بلکه خيل جمعيت با تحريک بار برای رفتن به نقاط 
نفوس نا آگاه بھائيان ايول را در مسير اراده الھی قرار دادند تا از روستائی که به بھائيت شھره تام دارد 

نيست معلوم . و اقرار شيخ ھم به آن است، در نقطه ای ديگر رسالت انسانی ــ الھی خود را ايفا نمايند
  شيخ اھل دل ھست يا نه؟

بھائيان ايول اھل دلند احساس و عواطف دارند به ياد زادگاه خود و خاطرات زندگی در آن می باشند  
لذا در اوج چنين طغيان درونی، دل به دريا زده به کنار و گوشه زادگاه خود می روند، خاک متبرک آن 

در . شھاب ھم يکی از جوانان آن خطه بود. گردند را می بوسند، ھوای آن را می بويند و بــــــر می
ايول زاده شد، در دامان پرمھر پدر ومادر بزرگ شد، به مدرسه رفت وھزار خاطره ديگر، او اگر 

نويسنده چقدر بی انصاف است . ھوای وطن خود می کند، بايد مشمول ھزار آفرين باشد، نه لعن وطعن
ا که شايد روزانه انجام می شود به باد انتقاد می گيرد و مثل که چنين سفرھای کوتاه، مانند سفرشھاب ر

اين است که وارد منطقه ممنوعه شده که از نظر سوق الجيشی بايد ممانعت و حتی تعقيب قانونی نمود 
تخريب منازل وساختمان ھا مفصل به آن پرداخته شد و پرونده آن ھم در ! وآن را نشان جاسوسی گرفت

قضائی است تاريخ در خود اين گونه حوادث را دفن نخواھد کرد دير يا زود حال بررسی در مراجع 
  .چھره خواھد گشود

  :مايملک بھائيان در ايول) ه
ھکتار می رسد ولی از آن استفاده نمی  ١٠تا  ٨زمين که خيلی نداشتند کل زمين ھا يشان به  …» (١

خدا شاھد است که من در عمرم … ی کنندزمين ھا مصادره نشده اما مردم ھم از آنھا استفاده نم… کنند
در اين مدت برخی از ساکنان بھائی سابق به بھانه ھای «… ) ٢» .…تراکتور داخل زمين بھائی نبردم

مختلف به روستای ايول می رفتند تا سر و گوشی به آب بدھند و ببنند آيا مسلمانان چند ھکتار زمين و 
آنھا حتی حاضر نيستند از … فته شان را تصرف کردندچوبھای باقی مانده از خانه ھای فرسايش يا

  «.…کنار زمين ھای بھائيان رد بشوند چه برسد به تصرف در آنھا
اين که جای شکرانه دارد و نشانی از مسلمانی، که تراکتور داخل زمين بھائی نبرده و خدا را ھم شاھد 

چنين حرفی اگر . ا چه رسد به داخل آنگرفته است ويا حاضر نيستند که از کنار زمين بھائی رد شوند، ت
توام باعمل باشد، بھائيان ايولی حاضرند دست چنين مسلمانی را ببوسند، البته اگر به قولشان نجس 

سر وگوش آب دادن بھائی در باj آمد ولی اين که زمين زياد دارند يا کم، بھائيان برای کم و ! نشوند
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اگر کسی نداند، قاسمعلی که می داند زمين ھای مرگو بيش از . زياد زمين شان سند و بنچاق ثبتی دارند
ھزار ھکتار آن مال بھائيان است و وقف اوjد ذکور بر اساس اط�عيه اداره اوقاف، نه وقف  ٨٠

سال است که مسلمين ايول آن را در تصرف  ٣٠که به اين نام مقدس قريب ) ع(حضرت سيد الشھداء 
سل به فتوای آيةهللا جمارانی شدند که قانون به آن وقعی ننھاد و حکم خود دارند ودر مراجع قانونی متو

  .اتفاقاً غاصبين آن از بستگان قاسمعلی نوريان ھم بودند. خلع يد آن صادر و اجرا شد
  :اتھامات و افترائات) و
  …خانم ھای بھائی با بدترين وضع پوشش در روستا می گشتند …» (١
. …دروغ شاخدار تشکي�ت… ی آب خوردن دروغ می گويندتشکي�ت بھائيت که به راحت… )٢ 

اعضای فريب خورده و … واقعه دروغين… سفسطه بازی… مظلوم نمائی… ادعای دروغين
تشويق زنان و … مسلک از پايه ويرانشان… دروغھای تشکي�ت بھائيت… شستشوی مغزی داده شده

… فيلم بازی کردن… ویجاسوسی برای رژيم منحوس پھل… جاسوسی… دختران به بی حجابی
رفاقت گرمابه و گلستان بودن شبکه بی بی … داستان دروغين آتش سوزی… مالشان حرام… نجس

  ».…دروغ و ملعبه بھائيان… سی و بھائيان
بھائيان در کتاب اقدس شان و ايقان … بھائيان که دين ندارند آئين ندارند و فرقه ای ضاله ھستند) ٣ 

د که بايد ھفتاد پيغمبر را به قتل برسانند اينھا نه طھارت دارند نه پاکی و نه شان و بيان شان دستور دارن
  » .…تقوا خدای اينھا ميرزا علی محمد باب است

ساله جامعه بھائی سابقه دارد، نيازی به جواب ندارد و از  ١۶٨اين افترائات و اتھامات به طول تاريخ 
ان ايرانی می دانند چه کسی دين دارد و چه کسی حال ديگر ھم وطن. تھمت ھای سوخته محسوب می آيد

  دين ندارد؟
. الحمد� ھنوز بعد از ظھور امر بھائی پيامبری نيامده که بھائيان يکی را بکشند تا چه رسد به ھفتاد را

ولی بر اساس تحقيقات مرحوم استاد مطھری در کتاب حماسه حسينی که توصيه می شود ھر بچه 
و اصحاب با وفايش را در دشت کرب وب�، شيعه آل ) ع(حضرت سيدالشھداء مسلمانی آن را بخواند، 

اين اولی، دومی را امثال شيخ اقرار و اعتراف به آن دارند که نياکانش . علی به شھادت رساندند
دستشان به خون سيد شيرازی، حضرة نقطه اولی آلوده شد و ھزاران نفر از ھم وطنان ايرانی به جرم 

به تاريخ جامعه بھائی . جمله اقرار و اعتراف به بھائی بودن، خونشان مباح اع�م شددگر انديشی از 
رجوع نمائيد تا ببينيد که امثال شيخ با نفوس انسانی به جرم تغيير دين و آئين چه کردند، که قوه آن را 

در دسترس  کتب مقدسه بيان، ايقان و اقدس. خداوند به ھر انسانی داده و آن قوه اختيار وگزينش است
کمی ادعای شيخ شبيه نوشتار آيات شيطانی سلمان رشدی است ولی شيخ . ھمگان است، مراجعه نمائيد

  !و جانش از دست بھاائيان در امان است. آسوده بخوابد بھائيان محيی اند نه مميت
  :ياد داشت ھا

رعين در مجلس ھشتم می حجة اjس�م سيد کاظم موسوی نماينده مردم اردبيل، نير، و نمين و س      (١
موسوی در . وی راکارشناس تاريـخ معاصرمی دانند. رشته تحصيلی اش حقوق جزا است. باشد

مجمع روحانيون » و«حقوق وقضاء » ،«آموزش وتحقيقات » :کمسيون ھای مجـــــلس از جمله
  .وی سر دبير ماھنامه شفافيت می باشد. عضويت دارد«
نشريه تخصصی حمايت از قربانيان فرقه در ايران می باشد که به ھمت  ماھنامه شفافيت، اولين      (٢

  .موسسه مطالعات روشنگر منتشر می شود
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می باشد که  kaktoos .١٣٨٧ @com. yahoo :سايت خبر رسانی مربوط به نشر سه مقاله      (٣
. بل جستجو می باشدقا ٩٠و شھريور ماه  ٩٠در ذيل گذشته، حال و آينده آمده است و در رديف آبان ماه 

البته روش ھای ديگر ھم می توان به اين مطالب دست يافت از جمله جستجو از طريق ھمان عناوين 
  .است

.: دقيقه و طول ج ١۴درجه و٣۶.: روستای ايول در جنوب شرقی شھرستان ساری باعرض ج      (۴
کيلومتر فاصله  ٩٠از ساری متر از سطح دريا ارتفاع، و  ١٧٠٠. دقيقه واقع می باشد ۴١درجه و  ۵٣

  .دارد و در حد فاصل بين دو شھر ساری و شھميرزاد واقع شده است
وجود چشمه زار ھای فراوان در روستای ايول و اطراف آن، ابتدا اين محل را به نام اوــ ول       (۵

  .شد معروف نموده بود يعنی مکانی که در آن آب رھا شده است و به تدريج اوول تبديل به ايول
علت تسميه اين بخش به چھار دانگه سورتيچی، مر بوط می شود به واقعه قلعه شيخ طبرسی و       (۶

کشته شدن عبدهللا خان سورتيچی در محاصره و حمله به اصحاب جناب م� محمدعلی بارفروشی ملقب 
  :به قدوس، که مختصر آن از اين قرار است

اگر ميل مبارک باشد … عرض کرد] صرالدين شاهنا[حاج مصطفی خان ترکمان به شاه »… )الف
چون اين … فرمان بفرمائيد باسم برادرم عبدهللا خان ترکمان که برود و آتش اين فتنه را خاموش کند

ھزار نفر از طوايف  ١٢طولی نکشيد که لشکر بسياری بالغ بر … فرمان و نشان به عبدهللا خان رسيد
دقيقه  ۴۵در مدت … ھجری ١٢۶۵پنجم محرم سال  شب… اطراف قلعه را محاصره کرد… مختلف

اصحاب فاتح و غالب گشتند جناب م�حسين و قدوس بقيه لشکر فراری را اسير کردند عبدهللا خان 
ترکمان و دو نفر از روسای لشکرش و حبيب هللا افغانی و نورهللا افغان در اين ھنگامه به قتل رسيدند و 

، تلخيص و ترجمه ]مطالع اjنوار[تاريخ نبيل : ماخذ(«. قتول گشتندنفر ھم از لشکر عبدهللا خان م ۴٣٠
  (٣٧٢ــ ٣۶٧: ب، ص ١٢٣جناب اشراق خاوری، 

ھنگام تاجگذاری ناصرالدين شاه بود و شاه سرکوب اين غائله را به عھده بزرگان مازندرانی »… )ب
م را به برادرش آقا بنا براين حاج مصطفی خان سورتيچ اين مھ. که در مجلس حاضر بودند، گذاشت

عبا� واگذار می کندو برادرش با ھمکاری محمد سلطان ياور، عليخان سوادکوھی از سوادکوه و ھزار 
به قلعه شيخ طبرسی حمله می کنند که در نتيجه آقا عبدهللا … جريب رزمنده و تفنگچی جمع می کند

پاس خون شھيد آقا عبدهللا  به… ناصرالدين شاه… سورتيچ و عده ای از ھمراھانش کشته می شوند
چھار … سورتيچی، کليه ام�ک خالصه چھار دانگه را طی فرمانی به حاج مصطفی خان می بخشد

بازخوانی تاريخ : ماخذ(«. دانگه به اين ترتيب با مرکزيت کياسر به چھار دانگه سورتيچی مشھور شد
  (.٢۵۴. مازندران، به کوشش اسدهللا عمادی، ص

کوھستانی که در جنوب مازندران گسترش يافته و از مرز باختر به شکل قوسی » ،ھزار جريب      (٧
به خاور کشيده شده است در ھر بخشی به نامی خوانده می شود و در حد فاصل سواد کوه به استر آباد 

. چھاردانگه و دودانگه. ھزار جريب نام دارد و سرزمين آن به دو بخش تقسيم شده است) گرگان(
چھاردانگه سورتيچی، چھاردانگه مسعود الملک و چھاردانگه شھرياری : نيز سه قسم استچھاردانگه 

: ماخذ(«. و قسمت مھم دشت دو دانگه که از جنوب و شمال به کوھستان متصل است فريم نام دارد
  (.، اسماعيل مھجوری١تاريخ مازندران، ج

اخير شھرستان شده است و از  کياسر مرکز بخش چھاردانگه سورتيچی است و در چند سال      (٨
 ٧۵کياسر در . کيلومتر می باشد ٢٠فاصله روستای ايول از کياسر حدود . جمله دادسرای عمومی دارد

  .کيلومتری شھر ساری و در مسير جاده ساری ــ سمنان واقع است
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تا حب هللا استا کليم هللا موفقی، اس: خريداران اوليه شش دانگ روستای ايول عبارت بودند از      (٩
اين شش نفر ھر يک . موفقی، سعد هللا اسماعيلی، بابا جان م�ئی، ولی هللا جذبانی و عبدالباقی روحانی

از اين شش . به نمايندگی از طرف تعدادی از روستائيان ايول، شش دانگ روستا را خريداری نمودند
دتی بھائی بود و لی در زمان معامله اسماعيلی در دوره حيات خود م. نفر به جز دو نفر بقيه بھائی بودند

دکتر نادری مالک روستای ايول در زمان حيات خود وصيت . ايول مسلمان، و م�ئی ھم مسلمان بود
نمود که زمين شش دانگ ايول به بھائيان ايولی فروخته شود و دکتر اعتماد که وکالت فروش زمين را 

نزد ھمسر مرحوم دکتر نادری رفته و وساطت  نفر بھائی نامبرده ۴. داشت، نظرش اجرای وصيت بود
کردند تا قبول نمايند آن دو نفر مسلمان که به نمايندگی حاضر شده بودند، در خريد مشارکت داشته 

  .ايشان پذيرفتند و معامله محضری به نام شش نفر ثبت گرديد. باشند
اوjد ذکور خانواده وی  صاحب تفسير قرآن مجيد وصيت نموده بود که اين اثر نفيس، نزد     (١٠

بنا به سفارش صاحب اثر، ھريک از اوjد ذکور نيز چنين . محفوظ ماند و باعث برکت آن خانواده شود
  .وصيت کردند و اين اثر محفوظ مانده است

جناب م� علی جان در مدرسه . ماھفروزک در قسمت جنوبی جاده ساری قائم شھر واقع است     (١١
درسه ميرزا زکی بابل، تحصيل علمی ــ دينی زمان خود نمودند و بر اساس سليمان خان ساری و م

ھمان گونه که در متن اشاره شد باعث اقبال دوست خود . تحقيق و تفحص به امر بديع ايمان آوردند
اين دوستی ديری نپائيد که با شھادت جناب م� علی جان در طھران به سال . جناب م� حسين علی شدند

بعد . جناب م� علی جان دو بار به ايول سفر، و از دوست خود ديدن نمودند. اتمه يافتخ. ق. ه١٣٠٠
از شھادت، جناب م�حسين علی برای تسليت به ماھفروزک آمدند و در اين سفر فرزند دلبندش به نام 

  .ميرزا آقاجان را از دست دادند
ی می باشند که به حضرت باب حروف حی نفوس اوليه ا. است ١٨حی به حروف ابجد مساوی      (١٢

نيمی از حروف حی در واقعه قلعه شيخ طبرسی مازندران به . ايمان آوردند و به تبليغ امرش پرداختند
يکی از شھداء قلعه و چھاردھمين حرف حی جناب م� يوسف اردبيلی، ھم شھری سيد . شھادت رسيدند

ت اردبيلی داشته باشد، چه بسا فامليتی چنانچه موسوی از نظر آباء واجدادی اصال. کاظم موسوی است
آن جان . ولی تفاوت را ازفرقدان تا ارض، فرق دان، بلکه فرق بی منتھی در ميان. ھم در ميان باشد

تسليم جانان نمود و اين جانانش دنيا و به تعلقات آن دل بسته است و برای وصول بيشتر به آن که در 
 چراغی را که ايزد برفروزد: به قول شاعر! دارد نھايت قبر آدمی خواھد شد با که سر نزاع

  .ھر آن کس فوت کند ريشش بسوزد
ھر سه آن در اوائل . سه واقعه، در صدر امر بديع از اھميت به سزائی برخوردار است     (١٣

تقريباً در دو سال اول پادشاھی اش به وسيله قوای محلی و دولتی . پادشاھی ناصر الدين شاه واقع گرديد
به دنبال آن آقا سيد يحيی دارابی، . نخست واقعه قلعه شيخ طبرسی است که اشاره شد: وب شدسرک

معروف به وحيد دارابی با اصحابش در قلعه خواجو نيريز محاصره شدند و در نھايت وی و تعداد 
بعد آن جناب م� محمد علی زنجانی، ملقب به جناب حجت . کثيری از مومنين به شھادت رسيدند

ی با اصحابش در قلعه علی مردان خان زنجان محاصره گرديدند و بيش از دو واقعه ياد شده زنجان
تاريخ مفصل ھر سه واقعه، در کتب تاريخ عصر قاجار آمده است و به صورت جدا . شھداء داشته اند

در ھر سه واقعه . گانه نيز توسط مورخين بھائی و مسلمان وحتی نفوس غربی به رشته تحرير در آمد
. نيروھای محلی و دولتی با تجھيزات کامله دوران خود، عاجز از شکست اصحاب مومنين شدند

درھرسه واقعه، سران قوه به راھنمائی علما به خدعه ونيرنگ متوسل گرديدند، قرآن مھر کردند و قسم 
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نين اصحاب به احترام ک�م هللا چ. ياد نمودند که اصحاب خلع س�ح شده و به خانه ھای خود روند
  .کردند، ولی به محض خروج و بدون س�ح از دم تيغ قوای محلی ودولتی گذشتند

سوار به ھمراه تعدادی ديگر از بھائيان محلی  ۴٠٠جناب م� علی جان را . ١١. به ش. ک. ر     (١۴
دستگير واز ماھفروزک به ساری و با غل وزنجير به طھران بردند و به فرمان شاه و فتوای علما وی 

قبل شھادت وضو ساخت و نماز و دعای . در ميدان قاپوق معروف به ميدان اعدام به شھادت رساندندرا 
سپس از ميرغضب خواست کمی از رگ گردنش را ببرد، خون خويش بر کف دست . شکرانه خواند

من به اين خون خودم شھادت می دھم به آنچه که معتقدم : جمع کرد و رو به خيل جمعيت پاشيد و گفت
کيفيت . سپس به ضربت شمشير مير غضب سر از تن جدا شد و به ملکوت الھی سفر نمود. حق است بر

در آثار الھی ملقب به علی اعلی شد وچنين . شھادتش باعث اقبال جعی از نفوس تماشاچی گرديد
. دمسطور است که در حين شھادت م�ئکه مقربين به اسقبال وی آمده و اُدُخل، اُدُخل يا علی سر دادن

  .مطالعه نمائيد ۴سرگذشت وی را می توانيد در کتاب مصابيح ھدايت، ج
فرزندان جناب م�حسين علی عبارت بودند از، ميرزا وجيه هللا و ميرزا آقاجان که ھر دو در      (١۵

وی با دختر استادمحمد . فرزند ديگر، جناب مقدس روحانی است. جوانی وفات نمودند و نسلی نداشتند
در مقاله . ی به نام تاج خاتون ازدواج نمود که از جمله فرزندان وی عبدالباقی روحانی استحسين موفق

اين فرد نوه م�حسين علی و ! سيد کاظم موسوی اسم وی آمده است که بھائيت را به ايول آورده است
رج هللا ديگر فرزندش ربابه است، که با ميرزا ف! کذب مطلب سيد را توجه فرمائيد. در قيد حيات است

از . فرزند ديکرش، م� باجی می باشد. نعيمی ازدواج نموده و فرزندانی از خود به جا گذاشته است
  .جمله فرزندان ام لي�، خليل معروف به خليل عمو می باشد

دراين خانواده فرزندانی به دنيا آمدند به نام ھای، . نام ھمسر استاد محمد حسين، سيد گوھر بود     (١۶
واما علی اکبر فرزندانی به نام ھای علی اصغر اکبری و .  و حب هللا موفقی و تاج خاتونکليم هللا

  .علی اکبر برادری داشت به نام گل بابا که پدر ظھور هللا پيری است. عبدالحسين بينائی داشت
ی جمال هللا موفقی معروف به پير جمال، داماد م�حسين علی و نام ھمسرش م� باجی، بانوئ     (١٧

در اين خانواده يک پسر به نام محمد و سه دختر به نام ھای حوريه، عمه گل، ننه جان به . فاضله بود
پير جمال در علم گردش ايام محرمه علمدار محل بود و بعد از وی مشتی بابا علم را تحويل . دنيا آمدند

و يک . باj آمد و بديع هللاعلی النقی را دو فرزند پسر بود به نام ھای جمال هللا که ذکرش در . گرفت
وی ھمسر باقر بود که با اينکه مسلمان بود . دختر داشت به نام سکينه که معروف بود به سکينه خاله

در خانواده سکينه و باقر فرزندانی به دنيا آمدند به نام ھای . ولی خيلی به م�حسين ارادت داشت
  .ميرزاعلی، ميرزا آقا جان و ميرزاولی هللا جذبانی

دارابی، نوبخت، : ازجمله افراد و خانواده ھای ديگر ايولی که بھائی بودند، عبارتند از     (١٨
به جھت تکميل اسامی يک بارديگر تنھا به … درخشان، ثابتيان، صادقی، خدابنده، احمدی، تقوی، و

حل تا پائين ذکر فاميلی خانواده ھای بھائی که در ايول زندگی و زمين مزروعی ثبتی دارنداز باjی م
محل می پردازد وھريک از اين فاميلی شامل خانواده ھای گسترده است وطبيعی است که ھرچه تاريخ 

دارابی، نوبخت، درخشان، ثابتيان، جذبانی، خوش نواز، لقائی، : به جلو ميرود، گسترده تر می شود
ری، صادقی، خدابنده حسينی، موفقی، خردمند، بينائی، نعيمی، اکبری، احمدی، روحانی، تقوی، خجي

درخشان، : خانواده ھای مسلمان ايولی عبارتند از). عالی(، عاليشاھی )نيکو منش(، پيری )بديعی(
، ليالی، رجبی، م�ئی، نوريان، روحی، مجيدی، مقيمی، موسوی، ف�حپور و )اولی(اسماعيلی، خرشاد 



  حبتشناخت م برای

301  

 

نواده ھای بھائی و مسلمان نسبت به طور تقريب می توان گفت که در آباء واجدادی بين خا. عاليشاھی
  .ھای نسبی بيشتر از سببی است

سال به باj از زن ومرد  ٢١بھائيان . تشکيل شد. ش١٣٠٠محفل روحانی ايول در حدود سال      (١٩
در انتخابات بھائی، تبليغات و پروپکاند شبيه آنچه که . نفر را انتخاب نمايند ٩می توانستند از بين خود 

رای ھر فرد به صورت کام�ً سری در صندوق . د و مخارج سنگين متحمل شد وجود نداردسيد انجام دا
بر برگه آراء بايد . ھر فرد آزاد است که به ھرکسی که خود تمايل دارد، رای دھد. آرا قرار می گيرد

که  نفر اول ٩ازبين کسانی که رای به نام آنان صادر شد، . نفر توسط انتخاب کننده ثبت شود ٩اسامی 
ھر سال در اوائل . بيشترين آراء رادارند، اعضای محفل روحانی آن محل به مدت يک سال می باشند

سال قبل محفل روحانی تاسيس کرده  ٩٠بھائيان ايول قريب . ارديبھشت تجديد انتخاب صورت می گيرد
حکم دادستان انق�ب چند ماه بعد از اخراجشان بر اساس . اين تشکيل را ساليانه داشتند ۶٢بودند وتا سال

  .اين مشروع روحانی ــ اجتماعی ــ اخ�قی در ايران تعطيل اع�م شد
اولين معلمی که ک�س درس را به صورت رسمی و عمومی در روستای ايول شروع نمود،      (٢٠

ھمزمان با تاسيس محفل روحانی ايول، به نام ميرزا عبدالعلی شھميرزادی شاعر ومتخلص به شھاب 
بعداز شھاب، ميرزا عوض محمد جذبانی سنگسری در ايول به . ی دو سال در ايول تدريس کودو. بود

دو برادر بعد از وی متصدی آموزش وپرورش شدند، به نام ھای ميرزا فرج . مدت يک سال معلم شد
و بعد آن لطف هللا فارسيان شيرازی و سپس فضل هللا ثابتيان . هللا و ذوالفغار نعيمی به مدت دو سال

. مدرسه دولتی در ايول دائر گرديد ١٣٢۵تا اين که در سال . محمد موفقی به خدمت تدريس موفق شدند
. اولين معلمی که از طرف اداره آموزش و پرورش ساری، عازم ايول شد آقای سيد حسين خدادادی بود

، به ھمراھی که نعيم نعيمی معلم ومدير مدرسه شد ١٣٣۴سال . ک�سه بود۴در آن زمان مدرسه ايول 
در اين زمان تعدادمحصلين . زين العابدين م�ئی، در اين دوره ک�س ابتدائی به شش ک�سه کامل شد

روستای مجاور که در دبستان ايول تحصيل می  ٧نفر با چھار آموزگار به مديريت نعيمی و از  ١٢٠
  .کردند

بھائيان بوده که بعضی بر ھمان دين  ديگر افرادی که به امر بھائی گرويدند بيشتر در وصلت با     (٢١
آباء و اجدادی خود ماندند و بعضی به دين ھمسر خود درآمده و فرزندان خود را به روش آئين جديد 

حتی خانواده ھائی در ايول سراغ داريم که مادر مسلمان و پدر بھائی ولی فرزندان . تربيت نمودند
  .ھمگی در ظل امر بھائی اند

بتدا، ميرزا آقاجان جذبانی، جمال هللا موفقی، فرج هللا نعيمی، فضل هللا ثابتيان، سيد اشرار در ا     (٢٢
. اسماعيل درخشان را احضار، و در طويله کدخدا، يعقوب م�ئی محبوس و ضرب وشتم شديد نمودند

ھم به  فردا مجدد برگرداندند و دو برادر کليم هللا و حب هللا را. سپس به روستای کردمير تبعيد نمودند
ديگر بھائيان را آواره کرده و محبوسين را سه شبانه روز اذيت و آزار شديد . جمع آن ھا افزودند

در نھايت منجر به شھادت . دار و ندار بھائيان را غارت کردند و سپس محبوسين را آزاد نمودند. نمودند
  .جناب جذبانی شد

. رمضان و اذيت و آزار بھائيان در اين ماه بود مھمترين وقايع در اين دو سال، مربوط به ايام     (٢٣
به دروغ تھمت زدند که بھائيان فرد مسلمانی به نام ابوطالب رجبی را مجبور به  ١٣٢۵در سال 

مسلمين شکايت به کدخدا وبعد اط�ع رسانی به حاج علی يساری نماينده ارباب . خوردن روزه نمودند
ان حب هللا و کليم هللا و فضل هللا ثابتيان و فرج هللا نعيمی در در نتيجه منجر به حبس برادر. درايول شد

بھائيان محل وساطت کردند وجريمه ای پرداخت نمودند، تا . طويله کدخدا واذيت و آزار آن ھا انجاميد
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انعکاس . مربوط به سخنرانی واعظ فلسفی در راديو ايران بود ١٣٣۴رمضان سال . آنان را آزاد کردند
ماموری . نجر به شکايت مسلمين ھمراه با تھمت وافترا از بھائيان به ژاندارمری کياسر شدآن در ايول م

به ايول آمد و ميرزا فرج هللا نعيمی و استا کليم هللا موفقی و فضل هللا ثابتيان و علی اصغر اکبری به 
. ه عمل اوردندمنزل دھبان احضار شدند، از آن جا آن ھا را به ژاندارمری کياسربردند و باز جوئی ب

  .وقتی معلوم گرديد شکايت بی اساس است، ژاندارمری آن ھا را آزاد نمود
زين العابدين م�ئی، اکرم مجيدی، حاح عاقل : اسامی اعضا انجمن اس�می ايول عبارت بود از     (٢۴

و  ھمراه با تحريک معلم مدرسه، خسرو فروزنده و قبول. م�ئی، سيد محمود درخشان، و حسين رجبی
ازجمله مطلب اين استشھاديه، محروميت . ممھور نمودن استشھاديه توسط کدخدا محل، عباس علی ليالی

  .مسئول شاليکوبی وھاب م�ئی بود. بھائيان در استفاده از شاليکوبی ايول بوده است
ی، ماه روزه دختر عشق عل: نفرمرد به نام ھای ١٧نفر زن و١١: نفربودند ٢٨گروه انتظامات      (٢۵

فاطمه دختر حسين رجبی، محرم دختر يد هللا، فاطمه دختر گل برار م�ئی، نرگس ھمسر علی محمد 
م�ئی، زری ھمسرمرتضی م�ئی، ثريا خواھر حسين رجبی، کل ننه دختر نور محمد، اشرف و 

د نادعلی و فرض علی ف�ح پور فرزن: ومردان. حرمت دختران سيد آقا درخشان و ثريا دختر غنی ليالی
محمد، الياس ليالی فرزند غنی، رحيم ليالی فرزند عبد العلی، علی محمد م�ئی فرزند گل برار، 
مرتضی م�ئی فرزند زين العابدين، علی م�ئی فرزند گل عمو، حسين قلی و علی محمد غفاری فرزند 

زند حسين علی، ميرحاجی موسوی فرزندميرباقر، فرشاد موسوی فرزندشعبان، فرق علی نوريان فر
عبدهللا، تيمور نوريان فرزندنورهللا، علی رضا اسماعيلی فرزند يدهللا، عبدهللا مجيدی فرزند امرهللا، 

اين افراد از طرف انجمن محل آرم انتظامات بر . ابراھيم مجيدی فرزنداکرم، فرزاد رجبی فرزند عزيز
عايت نموده زنان انتظامات با بازوی آنان بسته و وارد منازل بھائيان شدند و تا حدی امور شرعی را ر

ھيچ . زنان بھائی و مردان انتظامات با مردان بھائی مواجه، و آن ھارا از منازل شان بيرون نمودند
قابل قبول نبوده و به اجبار ھم شده کار خود را انجام … گونه بھانه از قبيل بيماری و يا کھولت سن و

نان را مشايعت، و با شعار يا اعدام يا حرکت يا اعدام خيل عظيم جمعيت آ. دادند و ترحمی در کار نبود
  .ھمراھی می نمودند… يا اس�م و

انسجام و ھمبستگی و ھماھنگی بين کشاورزان بھائی ايول، در ضوضاء وغوغا و بلوائی که      (٢۶
آن ھا برای حفظ چنين وحدتی، تصميمات و مشاورات . صورت می گرفت، بيشترازقبل می شد

حتی برای حفظ اتحاد و . ود در محفل روحانی را گوش می کردند و اطاعت می نمودندنمايندگان خ
زمانی که اوليای امور . اين وضعيت تا داخل تکيه حفظ شده بود. اتفاق، حاضر به جانفشانی بودند

درمتبری نمودن بھائيان عاجز ماندند، و درب تکيه را برای آزاد کردن بھائيان باز کردند، محرکين 
بين واقعه از اين اقدام اوليای اموربه خشم آمده، و آن ھا را سازشکار ناميدند و شروع به ومسب

تحريک آنان باعث شد که مردم به آن ھا حمله ور شدند به طوری که دندان . شعاردادن عليه آنان کردند
مگی وقتی وضعيت به اين حالت در آمد، مامورين واوليای امور و بعضی ازعلما ھ. سربازی شکست

بنابراين بھائيان در وضعيت بحرانی . محل را ترک کردند، بھائيان ماندند و تعقيب وگريز با مسلمين
غير قابل پيش بينی قرار گرفتند، لذا ھر يک و يا ھر خانواده ای برای نجات خود و اعضای خانواده 

يا پير ومريض نداشتند، در آن وضعيت، عده ای که فارغ البال تر بودند و خردسال و . خود اقدامی نمود
زيرااز تاريکی شب استفاده کرده و از ايول خارج شده . به سرعت جان خود را به س�مت به در بردند

عده ای ديگر به منازل خود مراجعه و در آن پنھان . وخود را به داخل باغ يا جنگل اطراف رساندند
و ما بقی به داخل طويله و يا آغل . تندخانواده ھائی با ھمديگر به نزدک ترين منزل مامن گرف. شدند
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دراين گير ودار تا مخفی شدن، چوب . گوسفند وحتی داخل انبار مرغداری پنھان شدند تا امنيت يابند
در اين تعقيب و گريز پيشانی ذکرهللا روحانی به ضربت چوب فرض علی . وسنگ برآن ھا می باريد

لی غفاری به سمت صغری بينائی انداخت، وی ف�ح پور زخمی و خون جاری شد و سنگی که حسين ق
  .…را مجروح ساخت و

بر اساس اسناد ومدارک موجود از طرف ) مرگو، يا مرگاو به معنای مرتع گاو(اراضی مرگو      (٢٧
يعنی صاحبان اراضی بعد از خود می بايد بر اساس وصيت . اداره اوقاف، وقف اوjد ذکور است

بعد از اخراج و آوارگی بھائيان، کشاورزان مسلمان . خود انتقال دھند صاحب آن، زمين را به ولد ذکور
ايول استشھاديه ای تھيه نمودند و اين زمين ھا را به عنوان وقف حضرت سيد الشھداء قلمداد نمودند، و 

ه ب. آن را نزد آيةهللا جمارانی بردند و فتوی گرفتند که بھائيان نمی توانند از اراضی وقفی استفاده کنند
به  ۶٢ھزار ھکتار می باشد را از ھمان سال  ٨٠اين ترتيب زمين ھای اين بخش از ايول که بالغ بر 

با گزارش کذبی که تھيه شد، روحانی جمارانی بدون تفحص و تحقيق و . تصرف خود درآوردند
پيگيری ھای قضائی در دريافت حکم خلع . براساس مدرک جعلی، فتوی بر غصب اموال بھائيان داد

د، توسط کشاورز ايولی عطاهللا موفقی انجام گرفت، که اساس آن ارائه نظر اداره اوقاف بود و توانست ي
زمين خود را به دست آورد و آن را زير کشت برد، ولی زمان برداشت، مسلمين درو کردند ووقف 

  .اقدام ھای بعدی به نتيجه نرسيد. تکيه نمودند
ر غياب صاحبان آن، به عمد با کليه وسائل منزل به آتش کشيده د ١٣۶٢منازلی که بعد از سال      (٢٨

شد و توسط صاحبان آن مورد تعقيب قضائی قرار گرفت ولی به نتيجه ای نرسيد، به اين ترتيب می 
دو منزل در مجاورت ھم ومتعلق به رضاعلی موفقی . انجام شد ١٣۶٣اولين آتش سوزی در سال : باشد

دومين . دو دستگاه ساختمان کام� در آتش سوخت وبه تلی از آوار تبديل شداين . و هللا قلی موفقی بود
ھدف آتش افروزان منزل عطاهللا موفقی بود، که موفق شده بود با حکم . بود ١٣٨۵آتش سوزی به سال 

در آتش افروزی منزل موفقی، از يک طرف . خلع يد، زمين مرگاو را از دست غاصبين آن در آورد
ادقی و از طرف ديگر انبار کاه و علوفه و طويله احشام متعلق به محمد حسين منزل سيد مھدی ص

در اين آتش سوزی، منزل . انجام شد ١٣٨۶سومين آتش سوزی به سال . موفقی در آتش سوخت
عبدالباقی روحانی که نمائی زيبا داشته و کار چوبی دستی اساتيد نجار قديمی را دربر داشته، در آتش 

اورت اين خانه، تکيه ايول قرار دارد بر اثر آتش سوزی قسمتی از تکيه حسينيه چون در مج. سوخت
واقعه آخر در ! به ادعای سيد کاظم موسوی بھائيان آن را به آتش کشيده اند. آتش گرفت و صدمه ديد

 ھمان سال در ھفته نامه قارن ساری با عنوان، بھائيان منازل خود را به آتش کشيدند که نظام اس�می را
که با روشن شدن قضيه، در شماره بعد ھمان ھفته نامه، از . در عالم بد نام نمايند، مطلبی چاپ شد

شکايت اين آتش سوزی نه تنھا در دادگاه به نتيجه . جامعه بھائی ايول پوزش وعذرخواھی به عمل آمد
به کياسر رفته  نرسيد، بلکه سيروس روحانی و کمال اکبری در احضاريه دادگاه، برای رسيدگی پرونده

 ۶. بودند، در جلوی صحن حياط دادسری، مورد ضرب وشتم مسلمانان ايولی حاضر قرار گرفتند
  .در آتش سوخت ٨٩دستگاه ساختمان به صورت شرح داده شده قبل 

ايول، از جمله جوانان فعال در آوارگی  ۶٢سردار سپاه قدس، رحيم ليالی که در واقعه سال     (٢٩
ايول بود، با نوچه ھای خود که آنان ھم در نظام، سمت ومقامی گرفتند، مخل در کشاورزان بھائی 

عواملش تلفنی وی را . در ھر اقدامی رد پای رحيم ديده شد. اقدامات قانونی بھائيان در تظلمات بودند
پاسگاه، دادگاه، بخشداری، . درجريان پرونده ھای قضائی قرار داده و او تلفنی کار شکنی نمود

داری، استانداری و ديگرنھادھا که مرتب محل رجوع و پيگيری شکايات بھائيان بوده، در ابتدا فرمان
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مسئولين ھمراھی می نمودند و سعی در اجرای مفاد قانونی داشتند، ولی به محض تماس رحيم با آنان، 
ھائيان وی در تخريب و تسطيح و خاک برداری ساختمان ھای ب. عقب نشينی و اخت�ل ايجاد می گرديد

مشورت نموده و آن ھا را به … ايول، با سران اوليای امور مثل مرحوم گردان وغ�م حسين الھام و
دستگاه ھای لودر و بلدزر . ايول برده وطرح تخريب را به آنان آرائه داد و باjخره به اين کار موفق شد
ط يدک کش ھا، به وسيله او که تعدادی از روستاھای مجاور تھيه شد، به ھمراه چند دستگاه ديگر توس

برای اين اقدام از بيت المال مسلمين پول گزافی دريافت، و ناچيزی ھم . از سپاه قدس به ايول برده شد
از جمله نوچه ھای او صفر علی اسماعيلی، باز نشسته دادگستری، سيد جواد درخشان، . مخارج نمود

  .می توان نام بردرا … دبير مدرسه، فيض هللا اسماعيلی، کارمندمدرسه، و
برای کسب اط�ع از نحوه برخورد و بازخورد مراجع قانونی در تشکيل پرونده تخريب و      (٣٠

ادامه روند آن که ھم به روشن نمودن ماجرا کمک می کند وھم پيگيری ھای روزانه را معلوم می دارد 
له در سايت آگاھی و يا با می توان به مجموعه ھای ذيل دست يافت و مطالعه نمود اين مطالب از جم

  :ھمين عناوين از طريق رسانه ی رايانه ای قابل دسترسی می باشد
  .مھر ھمان سال ١۵، تنظيم ٨٩ــ روز شمار واقعه تخريب منازل بھائيان در ايول، تابستان ١
  .؟ تنظيم تابستان ھمان سال!ساله ی روستای ايول ترکيد ٢٧ــ چگونه بغض  ٢
مھر  ٢٠ختمان ھای مسکونی کشاورزان يھائی ايول چه کسانی اند؟ تنظيم ــ مقصرين تخريب سا ٣

  .ھمان سال
. ــ زمين ھای کشاورزی بھائيان روستای ايول را شورای اس�می ايول به بيت رھبری تقديم می کند ۴

  .تنظيم آبان ھمان سال
  .، تنظيم يلدای ھمان سال٨٩ــ روز شمار وقايع ايول در پائيز سال  ۵
  .تنظيم زمستان ھمان سال. ونده ايول توسط اداره اط�عات ورق می خوردــ پر ۶
  . اسفند ھمان سال ٢٧، تنظيم ٨٩ــ خانه ھای بدون بام در تحجر برف و بوران زمستان  ٧
  .٩٠ارديبھشت  ٢٨ــ پرونده تخريب منازل بھائيان کشاورز ايول روی ميز قاضی، تنظيم  ٨
  .٩٠تير٧، تنظيم ٩٠بھائيان ايول، بھار ــ پيگيری پرونده تخريب منازل  ٩

  .٩٠شھريور  ١٩ــ دادنامه يا بيدادنامه، تنظيم  ١٠
، ٩٠ــ نگاھی گذرا به پيگيری ھای شش ماھه کشاورزان بھائی روستای ايول، تابستان و پائيز  ١١

  .٩٠تنظيم دی ماه 
اصری رئيس دادگاه، پرونده تخريب از شروع تشکيل در دادسرای کياسر به رياست قاضی ن     (٣١

مطالعه و قضاوت می شد؛ ولی در نھايت کار، برای صدور رای و حکم دادگاه، سر وکله قاضی 
اين . قاضی معمم، فتحی به صدور حکم مبادرت می نمايد. کشيک، فتحی به دادگاه مزبور باز می شود

، اين حکم طی jيحه ای. می باشد ٩٠٠٩٩٨١٩٩٢١٠٠١۵۵آن . پ. تنظيم شد و ش ٢٠/۴/٩٠حکم 
دادنامه يا » محتوای اين حکم در مجموعه. جھت تجديد نظر به دادگاه تجديد نظر استان ارجاع گرديد

  .مورد نقد و بررسی قرار گرفته است، وبرای اط�ع می توان به آن رجوع نمود«بيدادنامه 
ور اول رای سيد کاظم موسوی در رقابت انتخاباتی دوره نھم مجلس، در د ١. به ش. ک. ر     (٣٢

برای دور دوم با آقای مصطفی افضلی فرد که تعداد آراء بيشتری از وی دارد، رقابت خواھد . نياورد
  .کرد
و  ١٣۶٢به غير از سه مقاله وی راجع به ايول، که خواسته واقعه سال . ٣و٢. به ش. ک. ر     (٣٣

را با تحقيق تصنعی خويش غير پيامد ھای آن که در نھايت به تخريب ساختمان ھای بھائيان انجاميد 
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واقعی جلوه دھد؛ سيدکاظم از جمله در ارتباط با امر بھائی نيز ازشيوه ياد شده اسفاده می نمايد و 
معلوم نيست که وی می داند . مطالب سوخته شده ای را ھر از چندی در رسانه ھا اط�ع رسانی می کند

يول ريشه در ھمين آب و خاک دارند، حداقل از جانب ويا نمی داند که ديگر بھائيان نيز، مثل بھائيان ا
مطالب موسوی جز رسوائی برای صاحبش عايدی ديگر نخواھد داشت . ھموطنان خود شناخته شده اند

  .و البته می تواند برای صاحب آن پول ساز باشد
سيد کاظم به ظاھر مصاحبه . تنظيم گرديد ٩٠آبان ماه سال ٢٣در تاريخ «. …ھنوز ھم» مقاله     (٣۴

اين فرد غير از کشاورزی، . موسوی و يا فرستاده وی، با فردی ايولی به نام قاسمعلی نوريان است
به ھر حال بايد وی را م�قات نمود و . شبانی ھم می کند و بعيد است که مطالب را غير واقع گفته باشد

رهللا و نورهللا، فرزند قاسمعلی نوريان فرزند نورعلی است و نورعلی، فرزند نو. سپس قضاوت کرد
بايد ازقاسمعلی نوريان پرسيد تا چه اندازه جد خويش و ريشه محلی بودن خود را می داند، يا نه؟ . اکبر

وی تمام مايملک خويش را سوار بر . مختصر اين که، اکبر اھل مذدره نزديکی روستای چالو بود
نوه ھای م�حسين علی اسکان يافت، و بعد  در ايول توسط. اjغی نمود و با خانواده خود وارد ايول شد

خدا بيامرزد گذشتگان را، که ھرچه . نوريان ھای ايول از نسل او می باشند. صاحب زمين وزمان شد
اگر از روزگار تھی دست بودند، بخل نداشتند . مھر ومحبت و دوستی و صميميت بود، در بين آنان بود

ه شد که از چنان نسلی، چنين اوjدی به عرصه شھود آمدند چ. و ھميشه به فکر ايثار و فداکاری بودند
  ؟!که انسانيت خود را فراموش کردند

. به وسيله موسوی و يا سفارش وی تھيه شد ٩٠شھريور ماه سال  ٢۵در … «دروغ» مقاله     (٣۵
. مطالب اين مجموعه، بر گرفته از دو مقال ديگر است با رنگ و لعابی که وی به آن داده است

  . کي�ت رسمی جامعه بھائی، محافل مقدس روحانی اندتش
محفل مقدس روحانی ملی ايران و کليه محافل روحانی محلی بر اساس بيانيه دادستان انق�ب، در سال 

بعد از تعطيلی . از آن سال جامعه بھائی ايران تشکي�ت رسمی نداشته است. تعطيل اع�ن شد ١٣۶٢
ل شخصيه، بين جامعه بھائی ايران و حکومت اس�می ايران توافقی تشکي�ت مزبوربه جھت انجام احوا

بر اين . حاصل شد مبنی بر اين که، جمعی اضطراری امور احوال شخصيه بھائی را اداره نمايند
اساس، ياران ايران در ھماھنگی با خادمين مراکز، امور جاريه جامعه را رتق و فتق می نمودند، که به 

  . در سراسر ايران تعطيل گرديد ١٣٨٧غير قانونی اع�ن شد، و در سال يک باره اين جمع نيز 
می باشد و اين که موسوی چگونه خواب نما شد که اين تخريب، کار  ٨٩واقعه تخريب مربوط به سال

به ھر حال سيد، شيخ است وبرای حرف ھای خود ک�ه . تشکي�ت بوده، بايد خود جواب گو باشد
 !ی نيستشرعی می سازد، جای نگران

به ظاھرمصاحبه موسوی . تنظيم گرديد ٩٠شھريور ماه سال  ٢٢در تاريخ … «بھائيان» مقاله     (٣۶
با شناختی که از اين سن و سال وجود دارد، تقريباً . ويا نماينده وی با پيرمرد روستائی ايولی است

به ھر حال . ه ياد دارندھمگی اظھار شرمندگی از کل وقايع دارند، چون تجربيات ارتباطی گذشته را ب
اگر معلوم بود چه کسی . شايد آنقدر موضوع بايد مخفی می ماند که از اسم اين پير مرد خودداری شود

به ھر حال مصاحبه چه واقعيت داشته باشد، و يا ساخته ذھن . است، می شد بنچاق وی را در آورد
jق موسوی باشد باز ھم فرقی نمی کند، مھم اين است که با�خره خبث طينت فرد به اين وسيله معلوم خ

  .و برم� شده است
سيد کاظم موسوی بر اساس سوگند دروغی که راجع به موضوعی خورده و بعد بر م� شد، در      (٣٧

افشای دروغ مير کاذب، . جامعه اردبيل معروف به مير کاذب و يا کاذب موسوی وشبيه آن شده است
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لی برايش آب خورد زيرا ھم زمان با رقابت کانديدائی بوده، و رقبايش در ھفته نامه اردبيل منتشر، و ک
به ھرحال از قديم گفته اند، که خورشيد ھميشه پشت ابرباقی نمی . ھم ازاين موضوع بھره وافر بردند

حقيقت گرچه با ھمه شيرينی که دارد برای بعضی تلخ است، روزی روزگاری خود را ھمچون . ماند
  : به قول شاعر. ھد کردخورشيد نمايان خوا

  باش که صبح دولتت بدمد
  .که اين از نتائج سحر است

 ١٩/١٢/١٣٩٠ايـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــولـــــــــــــــــــــــــــــی 
 

  
  
  
  
  
  
 

 ھستند نوكيشان مسيحی ايرانی درتركيه مورد تبعيض و حم3ت

 

  
وجود وعده ھای در بھبود اوضاع ھمچنان مورد آزار ديگر شھروندان ترک و مسيحيان ترکيه با 

بر اساس تحقيقات يک گروه پروتستان مسيحيان در . تبعيض از سوی مقامات پايين دست دولتی ھستند
 .کتب درسی و رسانه ھا نيز مورد بدگويی و اھانت قرار دارند

  كه به تازگی; رش ساjنه نقض حقوق بشر به گزارش آژانس خبری مسيحيان ايران به نقل از گزا
انتشار يافته است، انجمن کليساھای پروتستان ترکيه به برخی از پيشرفت ھا در وضعيت شان اشاره 
کردند اما ھمچنين گفتند که ريشه ای از عدم تحمل نسبت به مذاھب غير اس�می در جامعه ترکيه وجود 

ز ميان برداشتن اين ريشه عدم تحمل مشکلی فوری است که اين گزارش ھمچنين بيان می کند که ا. دارد
 .ھنوز در صدد حل آن ھستند
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» .ھنوز جای پيشرفت بسياری وجود دارد«: ، از اعضای کميته حقوقی اين انجمن گفت»مينا يلديريم»
  .مستند کرده است 2011حمله عليه مسيحيان را در سال  12گزارش مذکور 

ست که در آن افرادی بخاطر صحبت در مورد اعتقادشان مورد ضرب از جمله اين حم�ت حادثه ای ا
  . و شتم قرار گرفته بودند، و ضمن تھديد اعضای کليسا به ساختمان ھای کليسا نيز حمله شده بود

اين گزارش می گويد رھبران کليسا در برخی نقاط ترکيه بايد تحت . ھيچ يک از مھاجمين متھم نشدند
 «.انندحفاظت پليس روزگار بگذر

دست کم پنج کليسا ھستند که دارای محافظ ھستند و حداقل دو تای از آنھا دارای خط مستقيم برای تماس 
 .فوری با پليس می باشند

مذھبی، تلويزيون - سرويس خبری بين المللی آشوريان گزارش داد، در آخرين حمله به اقليت ھای قومی
جمن آشوريان در روستايی از توابع شھر طور مستقر در سوئد گزارش داد که ان» سورويو«آشوری 

  . عبدين در شرق ترکيه، مورد حمله افرادی ناشناس قرار گرفت
آشوريان شھر طور عبدين از مقامات خواسته اند تا تحقيقات در اين . بھمن ماه رخ داد 23اين حمله در 

  . زمينه را به عنوان جنايتی عليه جامعه آشوريان آغاز کنند
مسيحی ھستند و در گذشته در ترکيه ) با نام ھای کلدانی و سريانی ھم شناخته می شوند که(آشوريان 

ھزار  5ھزار به  130جمعيت مسيحيان آشوری ترکيه به دليل جفا ھا از . مورد آزار و جفا بوده اند
 .دتقليل يافته و اکثر آشوريان به اروپا و عمدتن به کشورھای سوئد، ھلند و آلمان مھاجرت کرده ان

از جمله آنھا توجه بيشتر . با اين وجود پيشرفت ھای مثبتی ھم نسبت به سالھای پيش در ترکيه بوده است
مديران مدرسه به حقوق دانش آموزان غير مسلمان برای عدم شرکت در ک�س ھای دولتی تعاليم 

سمت مربوط به به ع�وه بر اساس يک حکم قضايی، شھروندان ترک اجازه يافته اند که ق. اس�می است
  .مذھب را در کارت ھای شناسايی خود خالی بگذارند
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 ١٣٩٠ روز شمار نقض حقوق شھروندان بھايی بھمن

 
در تدوام سرکوب اقليت مذھبی بھايی گزارشی ماھانه از سوی واحد آمار، نشر و : خبرگزاری ھرانا 

شود که گزارش زير نقض حقوق بھائيان در بھمن  يران منتشر میآثار مجموعه فعاjن حقوق بشر در ا
 .ماه سال جاری است

 :متن اين گزارش به قرار زير است
ماموران اداره اط�عات ساری به منزل يک شھروند بھايی به نام عنايت هللا سنايی ھجوم : بھمن ١

به آئين بھايی، محل  آورده و پس از شکستن درب ورودی و تفتيش و ضبط کتب و عکس ھای مربوط
   .را ترک نمودند

يک شھروند بھايی ساکن سمنان به نام الھام روزبھی از سوی دادگاه انق�ب شھر مزبور به سه : بھمن ٣
  .سال حبس تعزيری محکوم شد
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بانی دوگال نماينده ارشد جامعه جھانی بھايی در سازمان ملل اع�م کرد کمپين تازه ای در : بھمن ۶
ده تا جلوی فعاليتھای اقتصادی بھاييان گرفته شود بسياری از جواز کسب بھاييان لغو يا کرمان آغاز ش

  .تمديد نشده است حتی در مواردی جواز شرکای تجاری بھاييان که مسلمان بوده اند ھم لغو شده است
می شھنام گلشنی اھل شيراز مدير تارنمای مثقال که نرخ ارز وط� را روز به روز اع�م : بھمن ١٠

  .کرد بازداشت شد
کامران رحيميان و ھمسرش فاران حسامی از اساتيد دانشگاه مجازی بھاييان موسوم به : بھمن ١١

آزاد به اتھام اجتماع و تبانی به قصد برھم زدن امنيت ملی و عضويت در جامعه بھايی  –موسسه علمی 
ل ذکر است کامران رحيميان سال حبس تعزيری محکوم شدند قاب ۴به حکم قاضی صلواتی ھر کدام به 

  .در زندان رجايی شھر زندانی می باشد
محکوميت پنج سال حبس تعزيری ايقان شھيدی فعال حق تحصيل و شھروند بھايی در دادگاه تجديد  -

نظر استان تھران تائيد شد اتھامات نامبرده عضويت در گروھک غير قانونی کميته حق تحصيل، 
  .عليه نظام می باشدعضويت درجامعه بھايی، تبليغ 

يک شھروند بھايی ساکن ساری به نام صدف ثابتيان به حکم دادگاه انق�ب تھران به رياست قاضی  -
سال حبس تعزيری محکوم شد نامبرده پيش از اين مدتی به اتھام ھمکاری با دانشگاه  ٢صلواتی به 

  .مجازی بھاييان بازداشت بود
به نام ھای منوچھر منزويان و فرزاد نعيمی که به قرار وثيقه دو شھروند بھايی ساکن اراک : بھمن ١٣

  .آزاد شده بودن ھر کدام به يک سال حبس تعزيری محکوم شدند
طی يک ماھه گذشته دو شھروند بھايی ساکن سمنان به نام ھای شھره اعظمی و ندا قربانی به ترتيب  -

  .رد بازجويی قرار گرفتندساعت مو ٣تا  ٢روز ھر دفعه به مدت  ۵و  ٨ھر کدام به مدت 
 ٣طبق حکم دادگاه تجديد نظر محکوميت يک ساله روح هللا زيبايی شھروند بھايی ساکن کرج به  -

  .ميليون لایر جريمه نقدی تبديل شد
شھروند بھايی يورش برده و ضمن  ٣٠ماموران اداره اط�عات شيراز به منازل حدود : بھمن ١۴

شھروند بھايی از جمله يک کودک نه ماھه را بازداشت  ١١ن بھايی، تفتيش و ضبط موارد مربوط به آئي
نمودند چھار نفر از اين افراد عصر ھمان روز آزاد شدند و ھفت شھروند بھايی ديگر در بازداشتگاه 

  .شيراز در بازداشت نگه داشته شده اند ١٠٠پ�ک 
کودک (وس فناييان و ژنا دھقان نيما دھقان به ھمراه ھمسرش ژين: اسامی بازداشت شدگان عبارتست از

، مژگان عمادی، يکتا فھندژ، فائزه تشکر و دخترش نورا ف�ح، سام جابری، سينا ساريخانی، )نه ماھه
ژينوس فناييان، ژنا دھقان، نورا ف�ح و فائزه تشکر چھار شھروند بھايی . (مژده ف�ح و پيام تسليمی

  (آزاد شده ھستند
ساکن شيراز پس از احضار به اداره اط�عات بازداشت شدند اسامی چھار شھروند بھايی : بھمن ١٨

. سوميترا ممتازيان، فرشيد يزدانی، فريد عمادی و ايمان رحمت پناه: اين شھروندان عبارتست از
ھمچنين دو شھروند بھايی ديگر به نام ھای طاھره نوروزی و سعيد دھقان نيز به اداره اط�عات 

  .احضار شدند
اره اط�عات قائم شھر به منزل يک شھروند بھايی به نام فروغ عطائيان مراجعه که پس ماموران اد -

 .از تفتيش منزل نامبرده و ضبط وسايل مربوط به آئين بھايی محل را ترک نمودند
مھندسی آب دانشگاه تھران از  ٣يک دانشجوی بھايی به نام سيد کيان ھاشمی دانشجوی ترم : بھمن ٢٠

  .دانشگاه اخراج شد
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ماه حبس تعزيری محکوم شد  ۶يک شھروند بھايی ساکن شيروان به نام مسعود محمودی به : بھمن ٢۴
نامبرده در شھريور ماه گذشته به اتھام ھمکاری دانشگاه مجازی بھاييان موسوم به موسسه علمی آزاد 

  .مدتی در بجنورد بازداشت شده بود
سمنان به حکم دادگاه انق�ب شھر مزبور محکوم  طی ماھھای اخير چند شھروند بھايی ساکن: بھمن ٢۶

) سال حبس تعزيری ٧(زھره نيک آئين  –) سال حبس تعزيری ۶(عادل فناييان : به حبس تعزيری شدند
سپھر سبحانی، روفيا بيدقی و ژينوس نورانی  –) سال تبعيد ٢سال حبس تعزيری و  ١(گودرزبيدقی  –

  ھر کدام به يک سال حبس تعزيری
ماموران اداره اط�عات مشھد به منزل يک شھروند بھايی که درآن نمايشگاه خصوصی  :بھمن ٢٨

کارھای دستی نوجوانان بھايی بود ھجوم آورده و ضمن تعطيل کردن نمايشگاه، ھشت شھروند بھايی 
شايان تفضلی، عزت هللا احمديان، : حاضر را نيز بازداشت کردند اسامی بازداشت شدگان عبارتست از

  .بيلی، شھزاد خليلی، فتانه حاجی پور، بھناز حدادزاده، آرمان مختاری و نغمه ذبيحياننويد ن
شيما موفقی دانشجوی رشته مديريت دانشگاه غير انتفاعی آمل به دليل اعتقاد به ائين بھايی از دانشگاه  -

  .اخراج شد
  لوا متحده: تھيه و گردآوری

  
  
  
 

 سالگی  سن نود در گذشت بانوی اول داستان نويسی ايران در

 
  

درجه دکترای ادبيات فارسی از دانشکده ادبيات  که » سو و شون«خالق رمان معروف   دانشور  سيمين
سال قبل اخذ کرده بود می توان اولين زن داستان نويس ايرانی به مفھوم مدرن  62دانشگاه تھران را 

 .اين ھنر دانست
اسفند  18از خبرگزاريھا ، عصر روز پنج شنبه به گزارش شبکه خبر مسيحيان فارسی زبان به نقل 

  سالگی در منزل خود واقع در 90بانوی اول داستان نويسی ايران در سن » سيمين دانشور«خانم 
 .تھران درگذشت
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سال قبل اخذ کرده بود  62درجه دکترای ادبيات فارسی از دانشکده ادبيات دانشگاه تھران را  سيمين که 
در واقع می توان او را در . ان نويس ايرانی به مفھوم مدرن اين ھنر دانستمی توان اولين زن داست
  .در زمينه شعر نو فارسی مقايسه کرد» فروغ فرخزاد» عرصه داستان نويسی با 

نام سو و شون . شمسی نوشته شد 1348بود که در سال » سو وشون«مشھور ترين اثر او رمان جذاب 
دارد را اين نويسنده توانا برای داستانی انتخاب » گ سياووشونسو«که اشاره به رسم قديمی ايرانی 

کرد که در واقع می خواست بيانگر تغيير رسوم قديمی و بريدن از سنتھای دست و پا گير در خانواده 
  .ايرانی باشد

را » آتش خاموش» اولين کتاب خود به نام   در سن بيست و دو سالگی 1322دکتر دانشور در سال 
نويسنده » ج�ل آل احمد«اين ھمان سالی بود که او با . چاپ کرد 1327ن کتاب را در او اي.نوشت

و فعال سياسی سرشناس آن .) …نويسنده مدير مدرسه ، سرگذشت کندوھا،نفرين زمين ،(مشھور ايرانی
که آل احمد درگذشت با او  1348با ج�ل ازدواج کرد و تا سال  1329او در سال . سالھا آشنا شد

ھرچند ھيچ شباھتی بين نظرات سيمين با ج�ل وجود نداشت و سيمين بعدھا در جائی گفته .کرد زندگی
  .بود که با نظرات سياسی ج�ل موافق نبوده است

جزيره » کتاب . از سيمين دانشور در سالھای پس از انق�ب نيز داستانھای متعددی منتشر شد
ساربان «   کتب معروف ديگر او. ل توجھی بودمنتشر شد کتاب قاب 1372او که در سال » سرگردانی
اين کتاب يکی از پر . ھزار نسخه فروش رفت 88چاپ شد و از آن  1380بود که در سال » سرگردان

  .تيراژترين کتابھای دارای ارزش ادبی در سالھای اخير ايران محسوب می شود
کشور ما بود که فقدانش بطور  در مجموع سيمين دانشور يک نويسنده و محقق ادبی بسيار سطح باj در

  .يقين بر فضای ادبيات فارسی معاصر سنگينی خواھد کرد
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  شھرستان شھروند بھايی قروه به اداره اط3عات اين ١۴احضار 

   2012, 9مارس 

 

 
شھروند بھايی اھل قروه به طور جداگانه برای بازجويی به دفتر محلی وزارت  ١۴اخير در چند ماه 

 .اط�عات احضار شده اند
سميرا خادم و مادرش، آقای لقايی، ھمسر و پسرش، کامبيز اقداميان، ھمسر ، دو پسر و دامادش، بھنام 

ستند که در شھرستان قروه اقداميان و ھمسرش، فائز صالحی و ھمسرش و نيز پگاه عزتی از افرادی ھ
 .سنندج مورد بازجويی مامورين اط�عات قرار گرفته اند

در دوره بازجويی سواjتی در مورد جلسات بھايی در قروه، افراد » خانه حقوق بشر ايران«به گزارش 
اد شرکت کننده، نحوه اداره جلسات، نام بستگان خارج از کشور، درآمد اين افراد، ارتباط ايشان با افر

 .غير بھايی و تمايلشان به رفتن به خارج از ايران مورد پرسش قرار گرفته است
به دفتر وزارت اط�عات اين شھرستان احضار و  ٩٠پيش از اين کامبيز اقداميان در فروردين ماه سال 

  .بود  روز پياپی درباره امور جاری جامعه بھايی در قروه مورد بازجويی قرار گرفته  ١٠
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 و زندانی شدن آقای شھرام چينيان مياندوآبدستگير 

   2012, 9مارس 

، آقای شھرام چينيان ميان دو آب ساکن حسن آباد که در شعبۀ )٢٠١٢ژانويه  ١۵( ١٣٩٠دی  ٢۵در 
سال زندان محکوم شد و حکمش در مرحلۀ تجديد نظر قرار داشت، ھنگام  ٨دادگاه انق�ب به  ٢٨

  . ی در زندان اوين دستگير و زندانی شدمعّرفی خود در پاسخ به احضاريه ا
دستگير شد و تا زمان آزادی اش ) ٢٠٠٩مارس ( ١٣٨٧پيش تر گزارش شد که آقای چينيان در اسفند 

پس از ارائۀ جواز کسب به عنوان وثيقه، در زندان اوين ) ٢٠١٠مارس  ٣( ١٣٨٨اسفند  ١٢در 
  .بازداشت بود

  . ضربه شّ�ق خورد ٧٠ زندانی شد و» س�متوھين به ا«آقای چينيان ظاھراً به خاطر 
اين اتّھامی بود که ھمسايۀ آقای چينيان پس از شکست در برابر خانوادۀ چينيان در يک دعوای حقوقی 
بر سر استفاده از راھرويی که خانۀ ھمسايه را با مسکن دو اتاقۀ آنان مرتبط می ساخت، به آقای چينيان 

  .وارد کرد
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

 پناه نی شدن آقای فريد عمادی و آقای ايمان رحمتزندا: شيراز

   2012, 9مارس 

، آقای فريد عمادی و آقای ايمان رحمت پناه ساکن شيراز )٢٠١٢فوريه  ۶( ١٣٩٠بھمن  ١٧در 
  .دستگير و زندانی شدند

در شيراز در ) ٢٠١٢فوريه  ٣( ١٣٩٠بھمن  ١۴تر گزارش شد که ھر دو نفر طّی يورش ھای  پيش 
  نبودند و احضار شدند تا خود را به مقامات معّرفی کنند خانۀ خود

بھائيان ديگری که اخيراً در شيراز زندانی شده اند، ھنوز نتوانسته اند با اعضای خانوادۀ خود م�قات  .
 .داشته باشند

  سرويس خبری جامعۀ بھائی
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اط3ّعات تازه از دستگيری و آزادی خانم اميليا : گنبد

 پور اسماعيل

   2012 ,9مارس 

) که پيش تر به اشتباه امليا گزارش شد(اطّ�عات تازه ای دربارۀ دستگيری خانم اميليا اسماعيل پور 
  . ساکن گنبد رسيده است

 ۴٨پيش تر گزارش شد که مغازه و خانۀ خانم اسماعيل پور مورد بازرسی قرار گرفت و او به مّدت 
  .زندانی شد» روابط نامشروع«ساعت به اتّھام 

ن مشخص شده که مغازه و خانۀ خانم اسماعيل پور توّسط مأموران وزارت اطّ�عات و ادارۀ اکنو
روز زندانی بود و پس از آن با  ۵نظارت بر اماکن عمومی مورد بازرسی قرار گرفت؛ او به مّدت 

و آزاد شد؛ مأمورانی که به خانۀ ا) دjر آمريکا ٩٠٠٠٠حدود (ميليون تومان  ١٠٠قرار وثيقه معادل 
» ترويج بھائيت»آمدند، اخطاريه ای را که به امضای يک قاضی رسيده بود ارائه کردند و گفتند او به

تعيين شد که اين » دعوت مردم به فساد، فحشا و روابط نامشروع«متّھم است؛ طّی محاکمه، جرم او 
  . يک روش معمول مقامات برای اشاره به عضويت در جامعۂ بھائی است

آزادی موقّت محل کسب نامبرده به دست مقامات تعطيل و مھر و موم شد و او مجبور چند روز پس از 
 .به تخليۀ محل کسب خود و تعطيل کردن دائمی آن شد

  سرويس خبری جامعۀ بھائی 
  
  
 

بھائيان از تکميل فرم تقاضای کارت معافيت سربازی منع 

 شوند می

   2012, 9مارس 

کسی از خدمت نظام وظيفه معاف شده، بايد با تکميل فرم  اخيراً وزارت دفاع اع�م کرده که ھر
سؤال مربوط . مربوطه در تارنمای پليس يک کارت الکترونيکی بگيرد و آن را با اسناد jزم ارسال کند

بنابراين . مسلمان، زرتشتی، مسيحی و يھودی: ھای ممکن زير را دارد-به ستون دين در فرم فقط پاسخ
به جوانان بھائی که به دفتر خدمت سربازی رفتند و توضيح دادند که عضو  ھنگام تکميل ادامۀ فرم،

  .ھيچ يک از اديان ديگر نيستند، گفته شد
به » ديگر«که فرم متعلّق به دفتر مرکزی است که با آن مشورت خواھد شد و شايد يک گزينۀ اضافی 

چون اين جوانان دين خود . است اّما تا حال ھيچ خبری از اين دفتر نشده. فھرست پاسخ ھا افزوده شود
اگر اين . کتابچۀ خدمت سربازی را دريافت کنند، مقامات از دين آنھا آگاه ھستند را بيان کرده اند تا

جوانان نتوانند کارت ھای ھويت را دريافت کنند، ممکن است وضعيت معافيت شان غير معتبر در نظر 
 .يادی مواجه کندگرفته شود که می تواند آنھا را با دشواری ھای ز

  سرويس خبری جامعۀ بھائی
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ھشدار و كنترل نسبت به نصب نمادھای مسيحی بر 

 ھا ساختمان روی

   2012, 9مارس 

  
  

ھای شخصی مردم در  روی برخی از ساختمان«: معاون خدمات شھری شھرداری تھران اع�م كرد
و بايد اين نمادھا را کنترل و نگذاريم در شھر  .شھر نمادھای فراماسونری و مسيحيت نصب شده است

 .«نصب شود

( نما از باjی ميدان آزادی در تھران كه كاملن به شكل يك صليب طراحی شده است : توضيح تصوير
 (تصوير از گوگل
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آن سونامی تاريک که به ادعای رھبرانش قرار بود از راه کرب�، بيت  1357انق�ب  –» محبت نيوز»
آزاد کند و ندای اس�م را از شرق تا غرب عالم پُرفروغ گرداند، امروز نه تنھا ستون ھای المقدس را 

خود را لرزان تر از ھميشه می بيند، بلکه آنقدر حلقه تعصبت بر ايدئولوژی ھای اس�می را تنگ نموده 
ر بين مردم با که با وجود ميلياردھا تومان ھزينه برای تبليغات اس�می و نھادينه کردن وjيت فقيه د

 .بحرانی بزرگ در ھويت و اصول روبروست
- از آن گذشته عدم توانايی در نھادينه کردن اين رويا در جامعه، از اين نظام يک سازمان امنيتی

ايدئولوژيک تمام عيار ساخته که نيروھای آن تمام قد برای فرار از سقوط بسيج شده اند و در اين راه 
آنھا برای . قتصاد گرفته تا عقيده و مذھب را در چنگال خود داشته باشدت�ش می کنند از سياست و ا

رسيدن و خواسته ھای خود حتی به حريم شخصی و اموال و عقايد خصوصی افراد نيز دست درازی 
 .می کند

به  پس از اعتراض به وجود درخت کريسمس و بابانوئل در خيابان ھای تھران به مناسبت ايام کريسمس
وگو با خبرگزاری فارس  معاون خدمات شھری شھرداری تھران در گفت» حسين کلخورانی«تازگی 

وابسته به سپاه پاسداران با اع�م اينکه برخی افراد در اين شھر بر روی ساختمان ھای خود نماد 
نصب می کنند ھشدار داده که شھرداری تھران اين نمادھا را از شھر جمع ! فراماسونری و مسيحيت 

ايد توسط شھرداری کنترل شود و نماھای ساختمان ھای شھر تھران ب«: آوری خواھد کرد و اع�م کرد
 «.اين سازمان اجازه ندھد چنين کاری انجام شود

طرح معماری ميدان انق�ب  مقابله با نمادھای غيراس�می سابقه طوjنی در ايران دارد، چندی پيش
و برخی وابستگان به حکومت مدعی شدند که اين معماری تداعی کننده نماد  تھران نيز جنجال آفرين شد

کفن پوش پس از ب�فاصله پس از اين اظھارات جمعی از بسيجيان . فراماسونری و ستاره داوود است
اقامه نماز جمعه تھران به سمت ميدان انق�ب راه افتادند و با بيل و کلنگ بر باjی ميدان رفته به 

ميليون تومان ھزينه برداشته بود و سقف متروی تھران  300نمادی که بيش از . تخريب آن پرداختند
 !بود

مرکزی ھواپيمای ھما در فرودگاه پيش از آن نيز طرح ميدان آزادی تھران، سازه باjی ساختمان 
مھرآباد، ساختمان ھرمی شکل مجلس شورای اس�می در ميدان بھارستان، نمای صحن مجلس شورای 

 .مورد اعتراض جان بركفان بسيجی و حکومت اس�می قرار گرفته بود… اس�می و
  ميدان انق�ب –پر در يكی از ميادين تھران  ۶تصوير زير تخريب نماد ستاره  -
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  تصوير گوگل –در ساختمان فرودگاه مھر آباد تھران ) ستاره داود(كشف نماد اسراييل 
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 ايران آخرين خبرھا از بھائيان

  
 :آخرين خبرھا از بھائيان ايران

ه بھائی در کرمانشاه کام�ً بازرسی و نام ھای ديگر بھائيان استخدام شد ۴اخيراً مکان ھای کسب -1
 .خواسته شد

اخيراً آقای مشکات شادپور که مشغول به تحصيل در رشتۀ کاردانی مطالعات کامپيوتر در دانشگاه -2
 .امام علی يزد بود، اخراج شد

، آقای ھومن زارعی در شيراز دستگير شد و خانه اش مورد )٢٠١٢فوريه  ٢٣( ١٣٩٠اسفند  ۴در -3
 .بازرسی قرار گرفت

  سرويس خبری جامعۀ بھائی
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 شدند  دو شھروند بھايی در مشھد بازداشت

 
  

 .دو شھروند بھايی ساکن مشھد امروز از سوی نيروھای امنيتی بازداشت شدند –خبرگزاری ھرانا 
اسفند ماموران اداره اط�عات مشھد به  ١٧بنا به اط�ع گزارشگران ھرانا، صبح روز چھارشنبه 

مراجعه کرده و » نگين احمديان«و » وريه محسنیح«ھای  منازل دو شھروند بھايی ساکن مشھد به نام
ھای مذھبی نامبردگان را نيز بازداشت و به  ھا و عکس تر، کتب، سی دی پس از تفتيش و ضبط کامپيو

  .نقطه نامعلومی انتقال دادند
 .شود اين احتمال وجود دارد بھاييان ديگری ھم دستگير شده باشند که در خبرھای تکميلی اع�م می

کر است بجز دو فرد مذکور، بيش از دو ھفته است که ھشت شھروند بھايی ديگر ھم در مشھد در قابل ذ
 .برند بازداشت بسر می

  
 

 بھائی ٨ھا و دستگيری  يورش به خانه: مشھد

   2012, 9مارس 

، افراد بھائی زير در يک نمايشگاه کاردستی که به جھت جمع )٢٠١٢فوريه  ١٧( ١٣٩٠بھمن  ٢٨در 
برای کودکان محروم برگزار شده بود، به دست مأموران وزارت اطّ�عات در مشھد آوری پول 

  :دستگير و زندانی شدند
آقای عّزت هللا احمديان، آقای شھرزاد خليلی، خانم بھناز حدادزاده، خانم فتّانه حاجی پور، آقای آرمان 

  . مختاری، آقای نويد نبيلی، آقای شايان تفّضلی و خانم نغمه ذبيحيان
گزارش شد که آقای عّزت هللا احمديان و دو نفر ) ٢٠٠٩آوريل  ٢٢( ١٣٨٨ارديبھشت  ٢پيش تر در 

  . قرار گرفتند و ھمان روز آزاد شدند ديگر از مشھد در دفتر وزارت اطّ�عات مورد بازجويی
  . ھر سه نفر از امضای تعھّدی مبنی بر شرکت نکردن در فعاليت ھای بھائی سر باز زده بودند

بھائی ديگر در مشھد برای بازجويی به دفتر محلّی  ١٠، )٢٠٠٩آوريل  ۴( ١٣٨٨فروردين  ١۵ در
 .وزارت اطّ�عات احضار شدند و ھمان روز بدون نياز به امضای تعھّدنامه آزاد شدند

  سرويس خبری جامعۀ بھائی
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مسيحی  هوضعيت نامعلوم عنايت جعفری بازداشت شد

 اصفھان در

 

يتی جمھوری اس�می پس از بازداشت اين نوكيش مسيحی به خانواده ايشان وعده داده ماموران امن
بودند كه در صورت عدم اط�ع رسانی و درج خبر در رسانه ھا ، نامبرده پس از يك ھفته آزاد خواھد 

اما عليرغم وعده ھا از سوی ماموران پس از گذشت دو ھفته تاكنون از وضعيت وی اط�ع دقيقی ! شد 
 .دست نمی باشد در

، يكی ديگر از »عنايت جعفری«، »محبت نيوز« به نقل از گزارشگران آژانس خبری مسيحيان ايران 
نوكيشان مسيحی است كه در پی بازداشت گسترده مسيحيان فارسی زبان در اصفھان، توسط ماموران 

 .امنيتی در منزلش بازداشت شد
شت شدگان مسيحی در حوادث اخير اصفھان پس از اين نخستين بار است كه نام وی در ليست بازدا

 .گذشت دو ھفته اكنون منتشر می گردد
صبح روز چھارشنبه  ٧بر اساس اين گزارش، تعدادی از ماموران امنيتی اط�عات اصفھان در ساعت 

با اين عنوان كه از مامورين اداره برق استان می )  ٢٠١٢ماه فوريه  ٢٢(  ١٣٩٠تاريخ سوم اسفند ماه 
، محل سكونت ايشان را » عنايت جعفری«اشند، بطور ناگھانی وارد خانه شده و ضمن بازداشت آقای ب
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ماموران ھمچنين بسياری از وسايل شخصی ايشان را . نيز به دقت مورد تفتيش و بازرسی قرار دادند
ا خود بھمراه لپ تاپ ، كارتھای تلفن ، كتاب و حتی سی دی ھای كارتون كودك وی را نيز ضبط و ب

از اين نوع برخورد و ورود ناگھانی ماموران به » عنايت جعفری«ساله آقای  ٣ھمسر و كودك  .بردند
منزل به شدت در وحشت و ھراس بودند، ماموران لباس شخصی ھمسر وی را نيز تھديد كردند كه در 

ی به خانواده وی ھمچنين ماموران امنيت. صورت عدم ھمكاری با با آنان ايشان نيز بازداشت خواھند شد
ظرف » عنايت » وعده دادند كه در صورت عدم اط�ع رسانی و انتشار خبر بازداشت در رسانه ھا 

مدت كوتاھی آزاد خواھد شد ، اما عليرغم دو ھفته از بازداشت ايشان و وعده ھای ماموران تاكنون نه 
است نيز اط�ع دقيقی در دست تنھا از وضعيت ايشان بلكه از اتھاماتی كه منجر به بازداشت وی شده 

اين امر نگرانی ھا را در مورد . حتی حاظر به پاسخگويی نيستند  نيست و مسئوjن در اين خصوص
 .وضعيت ايشان افزايش داده است

گزارشات منتشره تاكنون حاكی است كه ماموران امنيتی پس از بازداشت افراد، ضمن تھديد خانواده 
سته می شود كه از انتشار ھر گونه خبر در رسانه ھا خودداری كنند و يا زندانيان مسيحی از آنان خوا

مسئوjن امنيتی با دادن وعده ھای توخالی مبنی بر اينكه اين افراد ظرف مدت كوتاھی آزاد خواھند شد، 
متاسفانه شاھد آن ھستيم كه نوكيشان مسيحی پس از بازداشت طی ھفته ھا و حتی ماھھا از آنان ھيچ 

ھمسر ايشان توانست فردای آن روز » عنايت «ھمچنين پس از بازداشت . دسترس نمی باشد خبری در
فقط يكبار به مدت كوتاه با ايشان م�قاتی داشته باشد و از آن زمان تاكنون با گذشت دو ھفته در حال 

ه حاضر از وضعيت س�مت و محل نگھداری ايشان اط�ع دقيقی در دست نيست اما خبرھای تائيد نشد
مربوط به زندانيان عقيدتی و (الف  –حاكی از آن است كه وی در زندان دستگرد اصفھان بند طا 

 .نگھداری می شود) امنيتی
ساله ايشان كه بسيار به پدر وابسته است،ھم اكنون  ٣كودك » عنايت«گفته می شود پس از دستگيری 

ه جويی ھا و بغض فروخورده اين وی روزھای سخت دوری را می گذراند و بھان. دلتنگ پدر می باشد
 .كودك را در جای خالی پدرش كاملن می توان از چشمانش احساس كرد

jزم به يادآوريست پيش از اين نيز ماموران اط�عات در اقدامی از پيش تعيين شده و با ھماھنگی 
ضا ديگر نيروھای امنيتی بطور گسترده در تاريخ مذكور جمعی از نوكيشان مسيحی و برخی اع

كليسای پولس وابسته به كليسای اسقفی واقع در محله سنگتراش ھا در اصفھان را در منازل و يا محيط 
نحوه بازداشت اين افراد و ھمينطور زمان آن نشان می دھد که اين مرحله از . كارشان بازداشت نمودند 

 .گرفته استدستگيری ھا با برنامه ريزی گسترده و در پی سلسله شناسايی ھای قبلی صورت 
ھم اكنون تعداد افراد بازداشت شده مسيحی در اصفھان كه خبر ايشان تائيد و بطور رسمی منتشر شده 

 »، «شھرام قائدی »،« مجيد عنايت  »،«كشيش حكمت سليمی »تن گزارش شده كه به ترتيب آقايان ٧
گيتی حكيم  » ساله مسيحی ٧٨و بانوی « مريم دل آرام«، » شھناز ظريفی »و خانم ھا» عنايت جعفری

می باشد كه ايشان بدليل كھولت سن و ھمچنين بدليل جراحی كه به تازگی بر روی زانو پا انجام « پور
ز بازداشت بطور مشروط با سپردن رو ٣داده اند و چون نياز به مراقبت ھای ويژه داشته اند پس از 

 .آزاد شدند –سند خانه  –وثيقه 
نوكيشان مسيحی در ايران طی ماھھای گذشته با شديدترين برخوردھای امنيتی و سازمان يافته مواجه 

و  شيراز ،كرمانشاه ، اھواز شدند كه اكنون منجر به احضار و بازداشت بسياری از آنان در شھرھای
  .آنان ھمچنان ب�تكليف در بازداشتگاھھا بسر می برنداصفھان شده است كه تاكنون بسياری از 
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 شد  توسط ماموران بازداشت سلمانپور عباسنوكيش مسيحی 

  
با عباس سلمانپور يکی از وک�ی پرونده يوسف ندرخانی در مورد آخرين » محبت نيوز« گفتگوی 

 وضعيت پرونده ايشان

) مسيحيان غير تثليثی(و از گروه   از دگرانديشان مذھبیسال از بازداشت يوسف ندرخانی  ٢نزديک به 
ايشان . ای را دنبال کرده است سال روند بسيار پيچيده ٢پرونده يوسف ندرخانی در طول اين . گذرد می

ھای  ابتدا به اتھام ارتداد محکوم به اعدام شدند، که با اع�م اين حکم بسياری از کشورھا و رسانه
بر عليه اين حکم آغاز کردند، در نتيجه اين فشارھا و اعتراضات بين المللی  اعتراض خود را  خارجی

کشور رد شده و   ی ديوان عالی نشينی شد و اين حکم از سو دولت جمھوری اس�می مجبور به عقب
 .بيشتر مجددن به دادگستری استان گي�ن ارجاع داده شد  برای بررسی
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ھای جمھوری اس�می اين بار اتھام  استان گي�ن و رسانه  يیبا ارجاع دوباره اين پرونده مقامات قضا
سخنانی اع�م کردند اتھام ايشان ارتداد نيست   ديگری بر ايشان وارد کردند و استاندار استان گي�ن طی

 .ھای فساد در زندان بسر ميبرند بلکه ايشان بدليل تجاوز و ايجاد خانه
ی دادگستری ھمين  کم ارتداد يوسف ندرخانی که از سوگفته شده که تصوير ح  اين سخنان در حالی

  .استان صادر و از ماھھا قبل در اينترنت منتشر شده بود
ايران آنرا طرح   اكنون روند طوjنی و پيچيده اين پرونده به معمايی تبديل شد که خود مقامات قضايی

  .اند حل آن عاجز مانده  کرده اند و به نظر ميايد حال خود از چگونگی
ای سير اين پرونده و چگونگی حل آنرا  خامنه  ھمچنين گفته می شود ارجاع پرونده به رھبر ايران علی

آنچه در اين جريان بنظر آشکار است يک بازی سياسی در اين پرونده   تر کرده است ولی نيز پيچيده
 .ی آن باشندو مسئولين ايران خود بايد پاسخگو  بنظر در حال شكل گيری است كه دستگاه قضايی

در گفتگويی تلفنی با آقای عباس » محبت نيوز«شھرام قھرمانی خبرنگار آژانس خبری مسيحيان ايران 
و پرونده   آخرين وضعيت اين دگرانديش مذھبی  سلمانپور يكی از وک�ی يوسف ندرخانی به بررسی

 :ايشان پرداخته است
 فايل صدا را بشنويد

http://mohabatnews.com/plugins/content/1pixelout/player.swf 
-  

 لطفا بفرمائيد پرونده آقای يوسف ندرخانی در حال حاضر در چه وضعيتی است؟
 .کشور ارسال شود  عرض کنم که پرونده بايد مجددن به ديوان عالی -
 کشور ارسال بشه؟  ه بايد به ديوان عالیپرونده دوبار  يعنی -

 .کشور فرستاده خواھد شد  که ما اعتراض كنيم ديوان عالی  ببينيد رای دوم اگر صادر شود، در صورتی
در حل حاضر وضعيت اقای ندرخانی در داخل زندان چگونه ھست؟ آيا ايشان اجازه تلفن و يا حق  -

 م3قات با خانواده شون رو دارند؟
من از خودشون ھم   نيست برای ايشان، يعنی  آنجايی که من اط�ع دارم از اين جھت مشکلیبله، تا 

نه تحت فشار ھست و نه مشک�ت ديگر   دارند در زندان ، يعنی  سوال کردم خوشبختانه اوضاع خوبی
. دهاينچنينی و تا آنجايی که شعبه مربوطه دادگاه بتواند اجازه م�قات برای ھمسر ايشون رو ھم مي

 .خوشبختانه از اين جھت مشک�تی ندارند
مرجع تقليد اتھام اقای ندرخانی مبنی بر ارتداد رو رد کردند، حاG ھم با توجه به اينکه دادگاه اين  ۵ -

پرونده خاص رو به رھبری برای اظھار نظر ارسال کردند و اگر رھبری ھم ارتداد را وارد بدانند، 
 ای پيدا خواھد کرد؟ بفرمائيد اين پرونده چه وضعيت

که بين وک� و قضات شعبه وجود داره اين ھست که آيا ايشان شرايط ارتداد رو دارند   بحث و اخت�فی
منتھا بحث اين است که . يا نه؟ چون مراجع ارتداد رو رد نميکنند، مراجع عمومن ارتداد رو قبول دارند

ب ميآيد يا خير؟ اگر مرتد به حساب بياد که خوب آيا اين شرايطی که ايشان دارند آيا ايشان مرتد به حسا
اگر مرتد به حساب نياد که ديگه از احکام ارتداد خارج . مشمول احکام اس�می حاکم بر ارتداد ھست

که پرونده ارجاع شده   حاj اينکه شما فرموديد در صورتی.ميشه که اخت�ف فقط در اين قضيه ھست
  اصط�ح وjيی و حکم وjيی تصميمی که ايشون ميگيرند علی باشه به دفتر رھبری، خوب از باب به

 .اjاصول بايد دادگاه از آن تبعيت بكند
 مرجع تقليد خواھد بود؟ ۵آيا نظر رھبری باGتر از نظر  -



  حبتشناخت م برای

324  

 

جايگاه ايشان ارجح   چون ايشان اjن در جايگاه وjيت فقيه قرار دارند، و بر اساس قانون اساسی
رھبر حکومت ميتونه حکم   ظر به اصط�ح اجتھادی خودشون رو ميدند ولیھستش، ببينيد مراجع ن

حکومتی بده و اين حکم حکومتی ميتونه حتا به اعتقاد من بايد jزم اjجرا باشه برای قضات پرونده، 
از اين جھت من خودم ھم معتقدم و حتا فکر کنم ھمينطور ھم ھست . ی ايشون ھستند  قضاتی که از سو

 .يت ميکنند از حکم حکومتی ايشونکه قضات تبع
ای در سفر خودشان به استان گي3ن، قضات اين پرونده رو بدليل اينکه  شود آقای اژه گفته می -

پرونده آقای ندرخانی رو جھت اع3م نظر به رھبری ارسال کردند، مورد توبيخ قرار دادند، اين 
 موضوع تا چه اندازه صحت داره؟

ای  چون از صحت و سقم اون اط�عی ندارم، نميتونم نظری بدم فقط يک نکتهاينکه شما ميفرماييد رو 
رو اضافه کنم که اگر توبيخی ھم صورت گرفته باشه که من بعيد ميدونم صورت گرفته باشه قطعن 

ميخواھم برسم به اينکه احتمالن اين بحث توبيخ فقط   طوری نخواھد بود که به بيرون درز بکنه يعنی
 .يک شايعه باشه

توسط مقامات امنيتی بازداشت و   در طول سالھا و حتا ماھھای اخير بسياری از نوکيشان مسيحی -
ھمچنان در زندان ھستند بنظر   اند و حتا ھنوز ھم تعدادی از اين نوکيشان مسيحی روانه زندان شده

 شما چرا اين بار اتھام ارتداد فقط ايشون در نظر گرفته شده؟
مقداری حساس کرده قضيه رو برای اقای ندرخانی بحث ت�ش ايشون يا اقدامات آنچه که بيشتر از يک 

اينکه حساب آن چيزی که در کيفر خواست آماده و   ايشون برای ترويج کيش و دين خودشون بوده، يعنی
در پرونده ادعا شده عليه ايشون، تشکيل کليسای خانگی و تبليغ دين مسيحيت برای ديگران بوده و از 

شده اين قضيه يک مقدار موضوع را   که ادعا ھست که ايشون مسلمان بوده و بعدن مسيحی آنجايی
البته خود من و ھمکاران بنده ھمچنين اعتقادی نداريم، من معتقدم که ايشان اين . حساس كرده است

در ھر صورت آنچه پرونده رو حساس کرده اين ھست نه اينکه ايشون   شرايط رو مشمول نميشن ولی
بودن داره محاکمه ميشه، تا آنجايی که ما اط�ع داريم دوستان و   ھست و به خاطر مسيحی  حیمسي

ما ھمچنان ھستند و مراسم عبادتی خودشان ر به صورت آزادانه در کليساھا انجام   ھموطنان مسيحی
جمع کرده و اتھام وارده به ايشون ايجاد کليسای خانگی و افرادی رو حتا مسلمان در خودش   ميدھند ولی

اند که البته گفتم ت�ش ما اين ھست  تبليغ دين مسيحيت رو کردند و باعث خروج آنھا از دين اس�م شده
که ثابت کنيم که، نه خير ايشون چنين فعاليتی نداشته اند و اگر تبليغی ھم بوده دين خودشون و بين ھم 

بشه، يک جای اخت�ف نيز اينجا   اس�م تلقیکيشان خودشون بوده و اين نميتونه به عنوان تبليغ عليه دين 
ھست و ما اميدواريم که اين اخت�فات ختم بخير بشه و بنوعی حل بشه و من اميدوارم با درايتی که 
قضات و رھبری دارند اين پرونده ختم به خير بشه و ھم ايشون به پيش خانوادشون برگردند و ھم اينکه 

  .اين مساله ديگه خاتمه پيدا كنه
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 شود می نام ژان پل دوم به قديسان کليسای کاتوليک افزوده

   2012, 10مارس 

 
به دنبال نسبت دادن دومين کرامت به رھبر فقيد کاتوليک ھای جھان ممکن است به دنبال بررسی 

اع�م  کارشناسان واتيکان پاپ ژان پل دوم به زودی به عنوان يکی از قديسان کليسای کاتوليک روم
 .شود
به گزارش مھر به نقل از خبرگزاری فرانسه، مراسم تقديس ژان پل دوم ماه می سال  –» محبت نيوز »

گذشته با گذشت شش سال از مرگ وی برگزار شد، اين درحالی است که تکميل اين فرآيند نيازمند 
دوم اين فرآيند خاتمه  اثبات يک کرامت ديگر از پاپ فقيد کاتوليک ھا بود که اکنون با اثبات کرامت

 .خواھد يافت
اين کرامت از ميان چھار کرامت گزارش شده انتخاب شده و قرار است توسط کارشناسان کنگره آرمان 

 .قديسان مورد بررسی قرار گييرد
فدريکو لومباردی سخنگوی واتيکان از اظھار نظر درباره اين گزارش امتناع کرد و تأکيد کرد که تنھا 

 .نگره آرمان قديسان می تواند آن را تصديق کندحکم از سوی ک
بسياری از کاتوليک ھا می خواھند که پاپ ژان پل دوم به سرعت به عنوان قديس اع�م شود و اين 
مسئله را در مراسم تشيع پيکر پاپ فقيد اع�م کردند، از اين رو پاپ بنديکت شانزدھم با توجه به 

ين ژان پل دوم از دوره توقف پنج ساله پس از مرگ درخواست ھای کاتوليک ھا در مراسم تدف
 .پوشی کرد تا ژان پل دوم به يکی از قديسان کليسای کاتوليک تبديل شود چشم
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 تعزيری محکوميت چھار شھروند بھايی در مشھد به حبس

   2012, 10مارس 

 
مجموع به شش سال حبس محکوم چھار شھروند بھايی در مشھد از سوی دادگاه انق�ب اين شھر در 

 .شدند
، »کيوان دھقانی«، »انيسا دھقانی«بنا به اط�ع گزارشگران ھرانا، چھار شھروند بھايی به نام ھای 

به اتھام عضويت در تشکي�ت بھايی و تبليغ عليه نظام ھر کدام به يک » ساناز تفضلی«و » آيه انوری«
 .سال و نيم حبس تعزيری محکوم شدند

اسفند ماه سال  ۴و  ٣است جلسه دادگاه نامبردگان فوق طی روزھای چھارشنبه و پنجشنبه  قابل ذکر
فرھود «جاری تشکيل شد که دادگاه پس از دو جلسه محاکمه، پرونده يکی ديگر از متھمان به نام 

شھروند بھايی ساکن اصفھان را به شھر اصفھان منتقل و اع�م رای را منوط به حکم دادگاه » اشتياق
 .انق�ب اصفھان دانست
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ياداوری می شود چھار نفر از پنج متھم پرونده مذکور ساکن اصفھان می باشند بطوريکه کيوان دھقانی 
و آيه انوری از شھروندان بھايی ساکن اصفھان ھستند که در تابستان سال جاری پس از بازداشت در 

انی شھروند بھايی ديگر ساکن اصفھان اصفھان به اداره اط�عات مشھد منتقل شدند ھمچنين انيسا دھق
می باشد که ھنگام مسافرت به مشھد در خيابان بازداشت شد و فقط از بين ايشان ساناز تفضلی شھروند 

 .بھايی ساکن مشھد می باشد که نامبرده نيز تابستان سال جاری مدتی بازداشت بوده است
 آزاد ھستند گفتنی است، ھر پنج متھم پرونده فوق الذکر به قيد وثيقه

 
 
 
 
 
 
. 

 شد ی بھايی به بيمارستان منتقل عفيف نعيمی، از مديران جامعه

   2012, 10مارس 

 
زندان رجايی شھر کرج  ١٢سالن  ۴عفيف نعيمی يکی از مديران سابق جامعه بھايِی ايران که در بند 

 .است زندانی ست، روز چھارشنبه، ھفدھم اسفندماه از زندان به بيمارستان منتقل شده
بنا به اط�ع گزارشگران ھرانا، ارگان خبری مجموعه فعاjن حقوق بشر در ايران، عفيف نعيمی روز 

 .چھارشنبه برای انجام سی تی اسکن از زندان رجايی شھر به بيمارستان منتقل شد
علت ی گلو مبت�ست که بيماری وی به  آقای نعيمی به ناراحتی شديد غدد لنفاوی و تورم حاد در ناحيه

 .عدم رسيدگی پزشکی تشديد شده است
اين  ١٢سالن  ۴عقيدتی زندان رجايی شھر کرج در بند - وی که به ھمراه اکثر زندانيان سياسی

محبوس است، چندی پيش و در نھايت به ھمراه شش تن ديگر از رھبران بھايی به ) بند امنيتی(زندان
اين ھفت تن ابتدا در دادگاه بدوی به بيست  اين در حاليست که. سال حبس تعزيری محکوم شد ٢٠تحمل 

و » جاسوسی«سال زندان محکوم شده بودند، اما دادگاه تجديد نظر استان تھران با حذف اتھاماتی چون 
 .، اين حکم را به ده سال تقليل داد»ھمکاری با دولت اسرائيل«

شت و تاکنون بدون حتی توسط وزارت اط�عات بازدا ٨٧بھشت ماه سال  اين زندانی عقيدتی در اردی
 .برد يک روز مرخصی در زندان به سر می



  حبتشناخت م برای

328  

 

 ماه تمديد قرار بازداشت سه شھروند بھايی در کرمان به مدت دو

   2012, 10مارس 

بازداشت شده بودند، تا دو ماه ديگر در  ٩٠دی  ١۶سه شھروند بھايی ساکن کرمان که در تاريخ 
 .بازداشت به سر خواھند برد

 
سه شھروند بھايی ساکن کرمان ھستند که به دليل  فرحناز نعيمی و بختيار راسخی فرين راسخی،

اين سه تن در جريان برگزاری يک . برند یاعتقادات خود، بيش از دو ماه است در بازداشت به سر م
 .مراسم مربوط به آيين بھاييت ھمراه چندين تن ديگر از بھاييان بازداشت شده بودند

ی ايشان اع�م کرده اند که  به تازگی مامورين رسيدگی به پرونده» خانه حقوق بشر ايران«به گزارش 
 .ھا تا دو ماه ديگر تمديد خواھد شد زمان بازداشت آن

ی گذشته به بند  ھای انفرادی ھفته روز بازداشت در سلول ۵٠فرين راسخی و فرحناز رحيمی بعد 
ھای  بختيار راسخی پدر فرين راسخی اما ھمچنان در سلول. عمومی زندان کرمان منتقل شده بودند

 .برد انفرادی به سر می
  
  
  
 

 در ديگر بھايی ١٠ بازداشت تداوم و تسليمی و ممتازيان آزادی

 رازشي

   2012, 10مارس 

 ١٠سميرا ممتازيان و پيام تسليمی دو شھروند بھايی در شيراز در حالی با توديع وثيقه آزاد شدند که 
 .برند چنان در بازداشت به سر می شھروند بھايی ديگر ھم

سميرا ممتازيان و پيام تسليمی دو شھروند بھايی که در بھمن ماه گذشته در جريان بازداشت گروھی 
 .ميليون تومانی از زندان آزاد شدند ١٠٠اييان در شيراز بازداشت شده بودند با توديع وثيقه بھ

شھروند ديگر بھايی ھمچنان  ١٠  اين دو تن در حالی آزاد شدند که» خانه حقوق بشر ايران«به گزارش 
 .برند در بازداشت به سر می
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ساريخانی، يکتا فھندژ، سام جابری،سميترا  پيام تسليمی، مژده ف�ح، مژگان عمادی، نيما دھقان، سينا
 ١٨و  ١۴ممتازيان، فرشيد يزدانی، ايمان رحمت پناه و فريد عمادی بھاييانی ھستند که در روزھای 

 .بھمن ماه توسط نيروھای امنيتی در شيراز بازداشت شده بودند
  : ی ما گفت ھای اين زندانيان با بيان اين خبر به خانه يکی از خانواده

روز به دادگاه انق�ب راه ندادند و گفتند دادستان گفته ھيچ بھائی را  ١٠زھا گذشت و ما را حدود رو«
امام جمعه، امور اممنيتی و سياسی استانداری فارس، (توانستيم سر زديم  راه ندھيد و به ھر جا که می

که تصميم گرفته  اين اما خبری از پرونده زندانيان و خودشان نشد تا) دادگستری کل ، حقوق شھروندی 
ھا به تھران رفته و در آنجا ھم به جاھای مختلف مراجعه شد، از جمله دادگاه  و تعدادی از خانواده

انق�ب تھران که با بی احترامی تمام گفتند بھائيان در ايران ھيچ حقی حتی حق زندگی ھم ندارند و خود 
  «.است  بھائی بودن جرم

 
  : وی ادامه داد

ھم مراجعه شد که در آخر   يگر از جمله دادگستری، قوه ی قضاييه، ستاد حقوق شھروندیبه جاھای د«
کنيم بايد برويد به کميسيون اصل  کارشناس حقوق شھروندی گفتند ما ديگر به امور شما رسيدگی نمی

  . مجلس ٩٠
نجام شد و نامه را توانيد بکنيد نوشتن شکايت نامه است و اين کار ا ھا ھم گفتند تنھا کاری که می در آن

ھا ھم به دادگاه انق�ب شيراز نامه را فرستادند و يکی از افرادی  خطاب به دادگستری شيراز دادند و آن
اسفند ماه به دادگاه انق�ب شيراز مراجعه کرد اما بعد از خواندن  ١۵که به تھران رفته بود در تاريخ 

 «.ت جواب دادن ھم نداريدگوييد و لياق نامه به ايشان گفتند که شما دروغ می
اسفند ماه به تمام  ١۶  بعد از گذشت حدود پنج ھفته باjخره در تاريخ«: خانواده اين زندانی بھايی گفت

  . شان را ببينند ھا م�قات دادند تا عزيزان خانواده
توديع  شان زنگ زدند که به دادگاه انق�ب برويد برای ظھر ھمان روز دو نفر از زندانيان به خانواده

  .وثيقه
تر کنند،  مليونی از آنھا خواستند و ھر چه اصرار کردند مبلغ را کم ١٠٠فردای آن روز دادگاه وثيقه ی 

 .ھا قبول نکردند آن
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  شھرستان اين اط3عات اداره به قروه بھايی شھروند ١۴ احضار

   2012, 10مارس 

اگانه برای بازجويی به دفتر محلی وزارت شھروند بھايی اھل قروه به طور جد ١۴در چند ماه اخير 
 .اط�عات احضار شده اند

سميرا خادم و مادرش، آقای لقايی، ھمسر و پسرش، کامبيز اقداميان، ھمسر ، دو پسر و دامادش، بھنام 
اقداميان و ھمسرش، فائز صالحی و ھمسرش و نيز پگاه عزتی از افرادی ھستند که در شھرستان قروه 

 .ويی مامورين اط�عات قرار گرفته اندسنندج مورد بازج
در دوره بازجويی سواjتی در مورد جلسات بھايی در قروه، افراد » خانه حقوق بشر ايران«به گزارش 

شرکت کننده، نحوه اداره جلسات، نام بستگان خارج از کشور، درآمد اين افراد، ارتباط ايشان با افراد 
 .از ايران مورد پرسش قرار گرفته است غير بھايی و تمايلشان به رفتن به خارج

 
 
 

 ماموران توسط باصفھان بازگشت از پس مسيحی نوكيش

  شد بازداشت

   2012, 10مارس 

 

ھای آنان در  و خانواده  ھفته ھای اخير، فشارھای امنيتی شديدی نسبت به مسيحيان فارسی زبان  از
مسيحی پس از بازگشت به اصفھان در  شھر اصفھان آغاز شده است در ھمين راستا يكی از نوكيشان

 .منزلش بازداشت شد

از » فريبرز پارسی نژاد» «محبت نيوز « به نقل از گزارشگران آژانس خبری مســيحيان ايـــران 
 .نوكيشان مسيحی توسط ماموران امنيتی در اصفھان بازداشت شد

ھنگامی كه از محل )  ٢٠١٢مارچ  ٢(  ١٣٩٠اسفند  ١٢در روز جمعه مورخ » فريبرز پارسی نژاد»
كارش در يكی از شھرھای جنوبی كشور به اصفھان بازگشت، ماموران امنيتی با ورود به منزلش وی 

  را بدون ھيچ توضيحی بازداشت نمودند
.  
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 آزادی موقت داوود عليجانی خادم کليسای جماعت ربانی 

 
ولين بار در اف سی ان ان، موجی از به دنبال انتشار خبر حمله به کليسای جماعت ربانی اھواز برای ا

دعا ، ھمدردی و اع�م پشتيبانی مسيحيان جھان برای آزادی در بند ماندگان اين تھاجم آغاز شد و 
 .عاقبت به ثمر نشست 

به گزارش شبکه خبر مسيحيان فارسی زبان به نقل از منابع مسيحی در اھواز ، داوود عليجانی   
آقای داوود عليجانی . از زندان اھواز آزاد شد) مارچ  8( اسفند ماه  18معروف به ديويد روز پنج شنبه 

و پس  )2011دسامبر  23(دی ماه امسال  دوم يکی از خادمان کليسای جماعت ربانی اھواز بود که در
  .از حمله ماموران نقابدار به مراسم ويژه کريسمس آن کليسا بازداشت شده بود

ماجرای حمله به کليسای جماعت ربانی اھواز، کشيش ناصر سبک روح و    دو نفر ديگر از زندانيان
 200با گذاشتن وثيقه ھای   )2012فوريه  21( سه شنبه دوم اسفند ماه  صبح روز  ناصر ضامن دزفولی

گفته می شد داوود به علت مشکل داشتن برای سپردن وثيقه بسيار . ميليون تومانی آزاد شده بودند
ن آن زمان آزاد نشده بود ولی گويا اين وثيقه در نھايت تھيه شده و در گرو دادگاه اس�می اھواز سنگي

  .قرار گرفته است
در حالی . در زمان آزادی دو زندانی ديگر اخبار متناقضی در مورد آزادی داوود عليجانی وجود داشت

است، برخی از شاھدان عينی گفته ھنوز آزاد نشده    می گفتند داوود ملقب به ديويد  که برخی منابع
به ھمراه کشيش فرھاد و ناصر از ساختمان دادگاه انق�ب اھواز واقع در  بودند که او را نيز ديده اند که 

اما اين خبر ھرگز . فلکه دوم کيانپارس آن شھر خارج شده، ھمراه برادرش محل را ترک نموده است
  .امعلوم ھمچنان در بازداشت مانده استتائيد نشد و معلوم شد که داوود به دjيلی ن

. ساله، تکنسين شيمی و خادم کليسای جماعت ربانی اھواز است 30داوود عليجانی معروف به ديويد 
پس از آنکه مسئوjن شرکت پتروشيمی بندر امام متوجه اين مسئله شدند، . سال قبل ايمان آورد 9داوود 
به بعد او که قلبش در تسخير عيسی مسيح بود به خدمت از آن . سال قبل، از کارش اخراج شد 5حدود 

  .در کليسای جماعت ربانی اھواز مشغول شد و قسمت اعظم زندگی خود را وقف خدمتش کرد
او در ت�ش بود تا کاری . ديويد مجرد است و دوره ھای مربوط به صنايع پتروشيمی را گذرانده است

  .اين دليل از ايمان قلبيش دست بردارد مطابق تخصصش پيدا کند ولی ھرگز حاضر نشد به
ياد آور ميشود که کشيش فرھاد سبک روح به ھمراه ھمسرش خانم شھناز جيزان و دو خادم کليسا 

روز جمعه دوم دی ماه ھنگامی که در حال اجرای سرويس ويژه کريسمس  ھمانطور که نوشته شد در 
مھاجمان ھمه حاضران در . بازداشت شدندبودند توسط نيروھای نقاب دار اداره اط�عات خوزستان 

مراسم کليسا و لوازم صوتی ، تصويری و ارتباطی ، کتب و نشريات را از محل ساختمان کليسا خارج 
  .کردند و با خودبردند
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ھمه شرکت کنندگان در سرويس کريسمس کليسا به استثنای چھار نفر مذکور تا بعد از ظھر ھمان روز 
 11از اين چھار نفر خانم شھناز ھمسر کشيش کليسا روز . صات آزاد شدندپس از بازجوئی و ثبت مشخ

  .روز با وثيقه سنگين مالی آزاد شد 9پس از ) 2012اول ژانويه ( دی ماه 
اين سومين کليسای جماعت ربانی . از تاريخ حمله مذکور کليسای جماعت ربانی اھواز تعطيل می باشد

دليل موجھی و فقط بر اساس بھانه جوئی ھای ماموران در کشور است که طی سالھای اخير بدون 
  .اط�عات و امنيتی به ظن تبليغات مسيحی در بين مسلمانان به تعطيلی کشيده شده است

به دنبال انتشار خبر حمله به کليسای جماعت ربانی اھواز برای اولين بار توسط اف سی ان ان موجی 
ی آزادی ھمه دربندان اين تھاجم وحشيانه آغاز شد که از ھمدردی و دعا ی مسيحيان جھان برای آزاد

  .دعاھا و ت�ش برای باز شدن مجدد کليسای اھواز ھمچنان ادامه دارد. عاقبت روز گذشته به بار نشست
  
  
  

 است سال رو به افزايش ١٠آمار ازدواج دختران زير 

   2012, 10مارس 

 

را تکذيب کرده است، اما عضو انجمن دفاع از نظر به اينكه وزارت بھداشت ازدواج زير سن قانونی 
 .حقوق کودکان نسبت به اين موضوع ھشدار داد

ھر چند وزارت بھداشت ازدواج زير سن قانونی را تکذيب کرده است، اما عضو  -»محبت نيوز »
سال در کشور  ١٠انجمن دفاع از حقوق کودکان با ھشدار نسبت به افزايش آمار ازدواج دختران زير 

اند که اين رقم در سال گذشته  سال در کل کشور ازدواج کرده ١٠دختر زير  ۴۴٩، ٨٨در سال « :گفت
 «.مورد افزايش يافته است ٧١۶به 

 ٨٨تا  ٨۵ھای  سال در طول سال ١۵به گزارش ايسنا، فرشيد يزدانی با اع�م آمار ازدواج دختران زير 
به  ٨۶اند که اين رقم در سال  زدواج کردهسال ا ١۵دختر زير  ٣٨٣ھزار و ٣٣، ٨۵در سال «: افزود

 ۴۵٩ھزار و  ۴٣مورد و در سال گذشته به  ٩٩۶ھزار و  ٣٧به  ٨٧مورد، در سال  ٩٣١ھزار و ٣۵
 «.مورد رسيده است

ھا افزايش  ھا نسبت به آمار کل ازدواج سال در خ�ل اين سال ١۵به گفته او، آمار ازدواج دختران زير 
اين آمار و ارقام «: انجمن حمايت از حقوق کودکان عنوان کرد عضو. درصدی داشته است ۴۵

گذاران اجتماعی  براساس آمار سايت سازمان ثبت احوال است و ھشدار جدی برای فعاjن و سياست
  «.است
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  حبس  ماه ۶محکوميت يک درويش گنابادی به 

  
 .وم شدماه حبس تعزيری محک ۶پرويز ملکشاھی مجلس دار شھرستان الشتر لرستان به 

به گزارش خبرنگار سايت مجذوبان نور، حکم محکوميت اين درويش گنابادی به اتھام واھی توھين به 
دادگاه تجديد نظر لرستان تاييد شده و در ھفته گذشته به ايشان اب�غ شده  ١٠رھبری از سوی شعبه 

 .است
لباس شخصی بازداشت توسط نيروھای امنيتی و  ٨٩شايان توجه است پرويز ملکشاھی در خردادماه 

شده بود و از آن تاريخ تا کنون وزارت اط�عات با فشار به قوه قضاييه سعی در محکوم کردن اين 
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مامور، تمرد از دستور و فعاليت تبليغی عليه نظام داشت که  درويش گنابادی به اتھاماتی چون توھين به
ماه حبس به اتھام توھين به رھبری  ۶با وجود تبرئه وی از اين اتھامات اکنون با صدور حکم قطعی 

ھای  برای ايشان عدم استق�ل قوه قضاييه بار ديگر موجب تضييع حقوق دراويش گنابادی در دادگاه
  .حاکميت شده است
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 نامعلوم انتقال حميد آرايش به مکانی

ز به حميد آرايش از داويش گنابادی که در بازداشتگاه نيروی انتظامی کوار در بند بود عصر امرو
به گزارش خبرنگار سايت مجذوبان نور، با وجود پيگيری و درخواست  .معلوم منتقل شد مکانی نا

خانواده اين درويش گنابادی مبنی بر آگاھی از س�مت جسمی و مکان انتقال وی تاکنون ھيچ خبری به 
س�مت جسمی ھا از  از ھمين رو نگرانی. دست نيامده و مسئولين قضايی و انتظامی پاسخگو نيستند

اسفند ماه توسط نيروھای امنيتی و لباس شخصی  ١٨حميد آرايش در روز  .ايشان افزايش يافته است
 .بازداشت و به بازداشتگاه نيروی انتظامی شھرستان کوار منتقل شده بود

ترين وضعيت بھداشتی قرار داشته و برخورد  ھای نيروی انتظامی در بد jزم به ذکر است، بازداشتگاه
 .باشد امورين و بازجويان به شدت غير انسانی، ھمراه با شکنجه و خ�ف قوانين حقوق شھروندی میم

کاظم دھقان ديگر درويش گنابادی که وی نيز در کوار بازداشت و در بازداشتگاه اط�عات نيروی 
 زندان عادل آباد شيراز در وضعيت نگران ١٠انتظامی تحت بازجويی قرار داشت اکنون در بند 

ھای دوره بازجويی و وضعيت وخيم بھداشتی  برد و س�مت وی به دليل ضرب و شتم ای به سر می کننده
 .زندان در خطر است
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خامنه ايی و پيروی ھوادارانش از سركوب نوكيشان مسيحی 

 ايران در

 
  

حی در ايران به قدری پر بحث پيرامون مسيحيت و شرايط دشوار مسيحيان به خصوص نوكيشان مسي
ھای داخلی و خارجی اعم از فارسی و غيرفارسی در ادوار  اھميت و حساس می باشد که رسانه

 .مختلف و با نگاھی ويژه به آن می پردازند
ھايی کاملن مستقل که   در اين برھه از زمان وجود رسانه -» محبت نيوز«آژانس خبری مسيحيان ايران 

ه اخبار و گزارشات مربوط به جامعه رو به گسترش مسيحيان در ايران است به طور خاص در برگيرند
بر پايه انعکاس دقيق اخبار و گزارشات مربوط » محبت نيوز«ھدف و خط و مشی . jزم و حياتی است

آن زمانی   به جامعه مسيحيان در سرتاسر جھان به ويژه ايران برنامه ريزی شده است و بازتاب مثبت
به عنوان يکی از » محبت نيوز«ھای معتبر بين المللی به  ھا و خبرگزاری که رسانه می شود  ملموس

 .منابع مورد اطمينان توجه ويژه ای دارند
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 بازتاب يك گزارش -
در گزارشی ضمن بررسی دقيق اخبار و گزارشات منعکس  «VOA -صدای آمريکا«تارنمای خبری 
سيحيان داخل ايران داشته و به موضوعاتی از نگاھی خاص به شرايط م» محبت نيوز«شده از طريق 

جمله گسترش مسيحيت ، کليساھای خانگی و زندانی شدن و شکنجه نوکيشان مسيحی و شرايط امنيتی 
 .خوانيد آن را در پی می  از –گزيده ھايی  –جامعه پرداخته است که بدليل طوjنی بودن مطلب 

 آغاز سركوب مسيحيان -
چراغ سبزی بود برای ھجوم  ١٣٨٩نطق آيت هللا خامنه ای در قم در سال  «: صدای آمريکا می نويسد

تاکنون دگر  ١٣۵٧سازمان يافته به کليساھای خانگی و پيروان اقليت ھای مذھبی، از آغاز انق�ب 
انديشان دينی، از بھايی و يھودی و مسيحيان و نوکيشان و زرتشتيان تا اھل تسنن و ديگر فرقه ھای 

ل حق و درويشان گنابادی و غيره با فشار و تعرض و آزار حکومت اس�می روبرو اس�می چون اھ
عده زيادی از آنان به ويژه يھوديان و مسيحيان و بھاييان دست به ج�ی وطن زدند و راه . بوده اند

 «.مھاجرت درپيش گرفتند
در  ٧٢مرداد ( سپيان با گرويدن مسلمانان ايرانی به مسيحيت چندين رھبر کليسا مانند کشيش ھايك ھو 

پس از ربوده شدن  ٧٣در مرداد . ( و کشيش ديباج و ميکائيليان در ايران كشته شدند) کرج به قتل رسيد
جمھوری اس�می سپس با ترتيب دادن يک نمايش امنيتی سه دختر به عنوان عضو . به قتل رسيدند

دھا مسيحی در ايران تحت بازجويی تاكنون ص) ھا اع�م كرد  سازمان مجاھدين خلق را مسئول اين قتل
چاپ کتاب مقدس مسيحيان به زبان فارسی ممنوع شد، و بسياری از نسخه . قرار گرفته و زندانی شدند

خدمات کليساھا . ھای کتاب مقدس در کنار موادمخدر و بطری ھای مشروب الکلی به آتش کشيده شد
اخيرن نيز خدمات دو کليسا در تھران به . فتتعطيل و به درون خانه ھای ايمانداران مسيحی انتقال يا

مسلمانان ايرانی که به مسيحيت می گروند در . زبان فارسی و در روزھای جمعه ممنوع شده است
 .نيز روبرو ھستند» ارتداد» خطر مرگ با اتھام

 افزايش فشارھا و بازداشت نوكيشان مسيحی -
لو به صورت موقت، موج حمله مقام ھای به نظر می رسد حتی انتخابات مجلس نھم ھم نتوانست و

امنيتی را به پيروان اديان و عقايدی سوای مذھب تشيع دوازده امامی اس�می ، به ويژه به مسيحيان 
و دامنه و روند اين جريان . نوکيش و بھائيان و درويشان گنابادی، اگرنه متوقف که دست کم خفيف کند

و ھمدان به شھرستان اصفھان ھم   ، شيراز ، و كرمانشاهمسيحيت ستيز پس از شھرھای تھران، اھواز 
 .رسيده است

در دوم اسفند ماه، سه روز پيش از آغاز ھفته انتخابات، ماموران امنيتی با ھجوم به کليسايی خانگی در 
تعدادی از اين افراد پس از   نوکيش مسيحی را بازداشت کردند که فردای آن روز ١١کرمانشاه 

 .تعھد آزاد نمودند اما از محل نگھداری سه تن از آنان خبری در دست نيست بازجويی و گرفتن
، ماموران اط�عات اصفھان » حکمت سليمی كشيش كليسای اصفھان«در اصفھان ھمزمان با بازداشت 

ساله را که از اعضا و خادمان  ٧٨  خانم گيتی حكيم پور ١٣٩٠صبح روز چھارشنبه سوم اسفندماه 
 .ھان بود به ھمراه جمعی ديگر از نوكيشان مسيحی بازداشت کردندكليسای لوقای اصف

 ـ سخنان رھبر يا فرمان آتش
ھای دولت اص�حات، فشار بر  در سال» محبت نيوز«صدای امريكا می نويسد؛ به نوشته سايت 

نژاد اين فشارھا افزايش  مسيحيان کاھش يافته بود، اما از زمان روی کار آمدن دولت محمود احمدی
اما افزايش فشار بر مسيحيان و بھائيان و درويشان و ديگر دگر باوران پس از آن به اوج رسيد . افتي
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در اولين روز سفر نه روزه اش به قم ضمن اع�م آن که  ١٣٨٩مھر  ٢٧که آيت هللا خامنه ای در روز 
دشمنان «، گفت »کشور را در برابر ميکروب ھای سياسی و اجتماعی واکسينه کرد ٨٨فتنه سال «

اشاعه بی بند «قصد دارند که دين را در جامعه ايران تضعيف کنند و برای اين کار، از جمله به » اس�م
می » و باری و اباحی گری، ترويج عرفان ھای کاذب، ترويج بھائيت و گسترش کليساھای خانگی

 .پردازند
من زدند تا مقامھای امنيتی و در پی آن مقامھای سياسی و مذھبی ديگر نيز با سخنانی به اين موج دا

 .قضايی بتوانند به صورتی سازمان يافته به دگر باوران و اقليتھای مذھبی ھجوم آورند
 :پشتيبانی و حمايت مقام ھای مذھبی ديگر - 

محمدتقی مصباح يزدی، از بانيان عقايد  ١٣٩٠چندی بعد در ارديبھشت ماه  -محمد تقی مصباح يزدی
ای شھرت  به عنوان مرجع صدور فتوای قتل ھا در جريان قتل ھای زنجيره مھدويت باوری، که نامش

در راستای مبارزه با مسيحيت ی كه «: ھا انتقاد کرد و گفت در برخی استان» ترويج مسيحيت«دارد از 
ھايی ھم صرف شده است اما بازدھی  كند كارھايی انجام گرفته و ھزينه در بعضي استانھا رواج پيدا می

 «.اين دليل كه برنامه و نظارتی نيست ندارد به
ـ پيشتر از او نيز آيت هللا وحيد خراسانی، از مراجع تراز اول شيعه و از منتقدان  وحيد خراسانی

حاکميت فعلی، با ھشدار دادن در مورد افزايش گرايش جوانان به مسيحيت آن را ناشی از سوء مديريت 
يكی …ھستند  يحی می شوند اينھا دنبال رياست خودشانمردم دارند مس«: او گفت. حکومت دانسته بود

اينھا .…نيست به اين دستگاه بگويد اين ھمه تبليغات مسيحيت ضال و مضل حتی در قم به چه معناست؟
را دارند به خورد اين امت می دھند و درقبال اس�م، اين دستگاه با اين بساط اگر يک جايی يک كلمه 

د ھمه آنجا حاضر می شوند، اما دين و ايمان از مغز اين جوان ھا برده بويی برای تزلزل مقام من باش
دنبال مقام و مالند دم از اس�م می زنند، بساط تبليغ «: او افزود. »می شود ھمه در خفقان و خوابيده اند

 «.نخواھم گذاشت… مسيحيت بايد از اين مملكت برچيده شود واj آبرو برای 
ی، روزنامه نگار ناراضی درباره سخنان آيت هللا وحيد خراسانی در سايت ـ اکبر گنج پاسخ اکبر گنجی

اگر به . اين حکم ناقض حقوق بشر، از ضعف ايمان به دين خود حکايت می کند«: نوشت» روز«
. بھراسيم… حقانيت دين خود باور داريم، نبايد از تبليغ يھوديت و مسيحيت و بھائيت و بوديسم و

ترويج کنند، دين حق در اين بازار خريداران /مختلف آزادنه دين خود را تبليغبگذاريد پيروان اديان 
 .ممانعت و سرکوب، شأن جباران است. بيشتری پيدا خواھد کرد

کليسای «حجت اjس�م عباس کعبی، عضو مجلس خبرگان رھبری، با اشاره به موضوع  -عباس کعبی
مسئله کليسای خانگی طرحی ضددينی و «: فتای آمده بود گ هللا خامنه که در سخنان آيت» خانگی

طرحی است که «و » توان آن را ضد امنيت ھم به حساب آورد می«که به گفته او » ضدھويتی است
 «.ھا و جاسوسی شکل گرفته و ربطی به مسيحيت اصيل ندارد توسط تروريست

ه قم، با ھشدار از اjس�م فاضل لنکرانی عضو جامعه مدرسين حوزه علمي حجت -محمد فاضل لنكرانی
حفظ و صيانت از شھرھای مذھبی «فعاليت كليساھای خانگی، از مسئوjن كشور درخواست کرد برای 

در خصوص اجتماعات خانگی مسيحيان » محبت نيوز « «.در نظر بگيرند» ای تمھيدات ويژه«كشور 
که به سبب ناامنی  يادآوری می كند كه کليسای خانگی در واقع ھمان خانه ھای پيروان مسيحيت است

ھايی که برای نوکيشان مسيحی در کليساھا پديد آمد اين افراد مراسم نيايش و عبادت خود را به خانه ھا 
 .در واقع نوعی کليسای زيرزمينی برای گردآمدن مسيحيان ايران تعبير می شود. انتقال داده اند

 مقامھای امنيتی و سياسی -
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اس�می يک روز پس از سخنان آقای خامنه ای، در نطقی در رئيس مجلس شورای  – علی Gريجانی
ھای بدلی شده بود دليل ديگری  مجلس، اظھارات او را که از مسئوjن خواستار برچيدن کانون عرفان

 .ھای اجتماعی و مذھبی شمرد بر جدی بودن حمله حکومت به اقليت
خبر » نخبگان حوزوی«ميان وزير اط�عات جمھوری اس�می از رواج مسيحيت در  -حيدر مصلحی

 «.ھدف سرويس ھای اط�عاتی غربی قرار گرفته و برايشان تله گذاشته اند«داد که 
قدرت تخريبی «و » شيعيان معتقد«آقای مصلحی روز پنجشنبه اول مھر ماه به رواج مسيحيت در ميان 

اند، روزی مخلصين امروزه بسياری از افرادی که به تازگی مسيحی شده «: اشاره کرد و گفت» آنھا
اھل بيت و شيعه ھای معتقد بودند و دشمنان با روش ھای علمی آنھا را به ترکيه کشانده و برای آنھا 

 «.مراسم غسل تعميد گذاشته اند
اندکی پس از اعياد مسيحی از بازداشت  ٢٠١٠ژانويه  ۴/دی  ١۴استاندار تھران روز  -مرتضی تمدن

ر تھران خبر داد و گفت عده ديگری ھم در آينده نزديک بازداشت عده ای از سران مسيحيان تبشيری د
از «خواند که افکار خود را » فاسد و منحرف«او مسيحيان تبشيری ايران را جريانی .خواھند شد 

ھای  فعاليت«استاندار تھران که   .ترويج می کند» طريق محافل فرھنگی که در انگليس داير است
به ايران مرتبط دانسته بود از برخورد با مبشران » و فرھنگی انگلستان تھاجم نظامی«را با » تبشيری

اند و شمار  سران اين جريان در استان تھران به دام افتاده«: مسيحی در استان تھران خبر داد و گفت
او مسيحيان تبشيری را با طالبان و وھابيت مقايسه . »بيشتری نيز در آينده نزديک دستگير خواھند شد

اند، به نام  آنان مانند جريان طالبان و وھابيت که به عنوان يک آفت خود را در دين اس�م جا زده«: کرد
 «.مسيحيت و به پشتوانه انگليس حرکتی را طراحی و پيش می برند

 ورود مقام ھای قضايی و ماموران امنيتی -
به نوکيشان مسيحی بود ھمه اين سخنان در واقع به منزله صدور فرمان حمله و بازداشت ھای گسترده 

که راه را برای مقامات قضايی و امنيتی جمھوری اس�می گشود و با دستور آنان تاكنون عده کثيری از 
نوكيشان مسيحی در برخی از شھرھای ايران در كليساھای خانگی، منازل و يا محل كارشان بازداشت 

 .شده و می شوند
ع�وه بر ھفته ھا و يا . دستگير شدند ٢٠١٠دوم سال شھر ايران در نيمه  ٣۵مسيحی در  ٢٨۵دست کم 

حتی ماھھا تحمل زندان که اکثر مدت آن در انفرادی بوده است، اکثر بازداشت شدگان که در واقع جزو 
زندانيان گمنام عقيدتی ھستند در بازداشت گاه تحت فشار و شکنجه ھای سخت قرار می گيرند و تھديد 

 .نچه ديده و کشيده اند سخن نگويندمی شوند که پس از آزادی از آ
به سايت محبت » ايران زنده«ھرمز شريعت، از رھبران مسيحی ايرانی و مسئول سازمان خدماتی 

ھر از گاھی مسئولين جمھوری اس�می مسيحيان را بازداشت می کنند و حتی خانواده «: نيوز گفته است
شده حتی دسترسی به وکيل ھم ندارند و بدتر  مسيحيان دستگير. ھای آنھا را ھم در جريان نمی گذارند

 «.از آن حتی رسما اتھامشان به آنھا تفھيم نمی شود
، خبرھايی از اجرای حكم ٢٠١٢به گزارش محبت نيوز با فرا رسيدن كريسمس و آغاز سال نو مي�دی 

تماع دادگاھھای انق�ب اس�می برای نوكيشان مسيحی و بازداشت و ھجوم ماموران امنيتی به اج
مسيحيان منتشر شده است، که به دليل عدم دسترسی به منابع خبری و تھديد خانواده زندانيان مسيحی، 

 .بسياری از خبرھا و گزارشھا منتشر نمی شود
 بازداشت کودکان  -
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می افزايد، ھنگام يورش جمعی ماموران امنيتی به کليسای جماعت ربانی » صدای امريكا«خبرگزاری 
بازداشت بچه ھای . ھمه شرکت کنندگان، از بزرگ و کوچک بازداشت شدند ١٣٩٠ه اھواز در دی ما

خردسال توسط نيروھای امنيتی که در اين يورش خشونت بار صورت خود را پوشانده بودند چنان 
 .وحشتی در آنان توليد کرد که به آسيبھای روانی در آنان منجر شد

به «: سيحيان و نوکيشان ايران می پردازد نوشتکه به خبرھا و گزارش ھای م» محبت نيوز«سايت 
راستی آيا يک کودک که بھمراه والدينش در يک مکان دينی و مذھبی حضور داشته بايد با اين نونھاjن 
ھمانند مجرمين برخورد کرد و پای آنان را از ھم اکنون به مرکز امنيتی و يا زندان ھا که جايگاه 

 .«متھمان و مجرمان است کشاند
 نجيل سوزیا -

« وب سايت خبرگزاری صدای امريكا ھمچنين با پرداختن به وقايع انجيل سوزی در ايران می نويسد، 
كارتن  ٢اداره بازرسی و كشف كاjی قاچاق با ھماھنگی نيروی امنيتی سپاه پاسداران  ١٣٨٩در اسفند 

ط كرده بودند ھمراه جلد كتاب مقدس را كه در داخل يك اتوبوس كشف و ضب ٣٠٠كتاب حاوی بيش از 
 .برخی ديگر از كاjھای قاچاق نظير مواد مخدر ومشروبات الكلی سوزانده شد

در خرداد ھمان سال نيز در اقدامی مشابه صدھا جلد کتاب مقدس مسيحيان در شھرستان سردشت 
 .ھای منعکس شد سوزانده شد و خبر آن در رسانه

ود قرآن احترام فراوان قائلند و بی حرمتی به آن را اين در حالی ست که مسلمانان برای کتاب مقدس خ
 .برنمی تابند

 تعطيل کليسا ھا و ممنوعيت ارائه خدمات به زبان فارسی -
از ھنگام نطق آيت هللا خامنه ای تاکنون بسياری از کليساھا تعطيل و بناھای تاريخی آنھا تخريب شده و 

 ١٣٩٠بنا بر خبری که روز ھفتم اسفند . ستاز برگزاری مراسم کليسايی جلوگيری به عمل آمده ا
کليسای پروتستان : منتشر شد به دستور وزارت اط�عات جمھوری اس�می دو کليسای مسيحی

اند، از ارائه خدمات به  که در تھران به ثبت رسمی رسيده» پطرس مقدس«و کليسای انجيلی » امانوئل«
 .اند زبان فارسی منع شده

ھمچنين . سای مرکزی شھر تھران از دادن خدمات به زبان فارسی منع شدنيز کلي ١٣٨٨در آذر ماه 
مقام ھای وزارت اط�عات از کليساھا خواسته اند به جای جمعه ھا خدمات خود را روزھای يکشنبه 

اما . در روزھای جمعه کليسا مکانی بود برای گردآمدن نوکيشان و مسيحيان و مسلمانان. ارائه دھند
ران روِز کاری ست و گزارشھا حاکی از آنست که محدوديت ھای جديد باعث کاھش روز يکشنبه در اي

 .است تعداد اعضای اين دو کليسا به نصف شده
 ٢( ١٣٨٨دی  ١٢پيش تر نيز درھای كليسای پنطيكاستی و رسمی آشوری كرمانشاه نيز از تاريخ 

حيت در بين فارسی زبانان با حکم مقام ھای قضايی و امنيتی به بھانه ترويج مسي) ٢٠١٠ژانويه 
 .مسلمان و بشارت انجيل، به روی مسيحيان بسته شد

 باG گرفتن گرايش به مسيحيت حتی در بين فرزندان روحانيون
گزارش نويس صدای امريكا در ادامه مطلب خود می نويسد، به رغم خطرھا و فشارھايی که با تغيير 

رسد حتی خطر اعدام نيز نتوانسته از پيوستن مردم  دين در انتظار مسلمانان ايرانی است، به نظر می
محبت «به گزارش آژانس خبری مسيحيان ايران . به اديان ديگر و از جمله مسيحيت جلوگيری کند

مردم ايران که پس از انق�ب «: در گزارشی در اين باره می گويد CBN ، شبكه تلويزيونی»نيوز
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ر اس�م و حمله اعراب به ايران تا کنون به مسيحيت می اس�م را شناختند بيشتر از ھر زمانی از صد
 .«گروند

اين در حالی ست که به نظر می رسد دامنه گرايش به مسيحيت دامن مقامھا و نزديکان و اعضای 
 .خانواده ھای آنان را در داخل و خارج از کشور نيز گرفته است

ود در مورد گرايش مردم حتی فرزندان در بخشی از مقاله خ علی Gريجانی سايت خبرآن�ين نزديک به
در چنين شرايطی، شنيدن اين که مثلن بچه ف�ن روحانی «: روحانيون شيعه به مسيحيت می نويسد

ممکن است مسيحی شده باشد، يا اين که ف�ن جوان ايرانی که برای تحصيل به فرنگ رفته بھايی شود، 
 «.نبايد ما را شگفت زده کند

نويس و وب نگار ھم در نوشته کوتاھی در سايت خود ضمن اشاره  ان، فيلمنامهکارگرد زاد محمد نوری
پسر يکی از معاونان «به ديدار با حسن خمينی نوه روح هللا خمينی به نقل از او خبر می دھد که 

 «!مصباح يزدی، مسيحی شده است
مسيحيت و گسترش ، امام جمعه قم ھم با ھشدار به ترويج گرايش به آيت هللا ھاشم حسينی بوشھری

امروز استکبار جھانی در اين راستا سرمايه « :کليساھای خانگی در بسياری از شھرھای کشور گفت
گذاری و برنامه ريزی دقيقی کرده است به طوری که در کشور ما گرايش زيادی به مسيحيت به وجود 

شيعيان معتقد گفت  و وزير اط�عات در مورد رواج مسيحيت در ميان نخبگان حوزوی و» .آمده است
 .«برايشان تله گذاشته اند« ھدف سرويسھای اط�عاتی غربی قرار گرفته و» نخبگان حوزوی«

، نيز درباره گرويدن ماموران جمھوری اس�می در خارج »محبت نيوز«آژانس خبری مسيحيان ايران، 
جمھوری اس�می در  تعدادی از ديپلمات ھا و اعضای خانواده سفارتخانه ھای« :گزارش داده است که

خارج از کشور يا خود و يا برخی از اعضای خانواده آنھا با وجود کنترل و نظارت شديد، در قلبھای 
خود به آئين مسيحيت گرويدند که بنا به دjيل امنيتی و حفظ حقوق آنان ھمين ميزان توضيح کافی 

 «.است
نظامی نظير ارتش و سپاه و در ميان اين سايت حتی مدعی شده که در داخل کشور و در سازمان ھای 

يا درصدد تحقيق «فرزندان مسئوjن وابسته به اين سازمان ھا نيز به عده ای به اين دين گرايش يافته، 
يکی از «اين سايت ھمچنين از تماس تلفنی . »و مطالعه و آشنايی با کم و کيف آئين مسيحيت ھستند

�كه خود از حافظين و قاريان قرآن ) نام محفوظ(می افسران خلبان نيروی ھوايی ارتش جمھوری اس
به نوشته محبت نيوز اين افسر خلبان برای حفظ . و از اس�م به مسيحيت گرويده خبر داده است» بود

 .جان خود با مشقت و سختی فراوان خود را به يكی از كشورھای اروپايی رسانده است
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 کردند کاظمينی بروجردی را مسموم عوامل رژيم آقای

   2012, 12مارس 

 
آقای  2012مارس  9روز جمعه «فعالين حقوق بشر و دمکراسی در ايران «بنابه گزارش ارسالی به 

روز است بی وقفه در زندان به سر می  2000کاظمينی بروجردی رھبر مذھبی سرشناس که بيش از 
رايط وخيم جسمانی است و ع�يم مسموميت شديد را برد، مورد سوقصد قرار گرفت و اکنون در ش

 .نشان می دھد
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ظاھرا غذای ايشان توسط دو زندانی ديگر به سم آغشته شده بوده که ھر دوی اين زندانی ھا از آن 
 .زمان در مرخصی به سر می برند و از آنھا اط�عی در دست نيست

مخالف وjيت فقيه است که در مرتبه پيش  طی چند ماه گذشته اين دومين سوء قصد به جان اين زندانی
ھم اين ترور نافرجام مورد اعتراض و واکنش افراد و مجامع بين المللی مدافع حقوق بشر قرار گرفت 

jزم به ذکر است که  .و در گزارش اخير گزارشگر ويژه حقوق بشر ايران نيز با آن اشاره گرديده است
دی که به ھمراه ايشان بازداشت شده بود به ھمين صورت مادر آقای کاظمينی بروجر 85در مھر سال 

درزندان مسموم و سپس آزاد گرديد که درنھايت با مشک�ت عديده دستگاه ھاضمه مواجه شده در بھمن 
 .ھمان سال دار فانی را وداع گفت

ر اين خانواده آقای کاظمينی بروجردی از کليه افراد و سازمانھای مدافع حقوق بشر تقاضا دارند که د
 .زمينه اقدام فوری بعمل آورند ضمن اينکه اقای خامنه ای را مسئول مستقيم جان ايشان ميدانند

فعالين حقوق بشر و دمکراسی در ايران ،سوء قصد به جان روحانی مبارز آقای کاظمينی بروجردی که 
ز کميسر توسط عوامل ولی فقيه علی خامنه ای عليه وی صورت گرفته است را محکوم می کند و ا

عالی حقوق بشر و ساير مراجع بين المللی خواستار ارجاع پرونده جنايت عليه بشريت رژيم ولی فقيه 
 علی خامنه ای به شورای امنيت سازمان ملل متحد جھت گرفتن تصميمات jزم
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اظھارات عجيب رئيس شورای خليفه گری ارامنه در باب 

 اس3می بران جمھوریرھ

   2012, 13مارس 

عنايتی که حضرت امام خمينی و آيت هللا خامنه ای، اين دو شخصيت جھان اس�م بر اديان : وی گفت
  را در وجود آنھا می بينی» مسيح«ابراھيمی داشتند ما در ھيچ جای دنيا سراغ نداشته و نداريم و سيمای 

 

 ! م
  

، رئيس شورای خليفه گری ارامنه استان »محبت نيوز« انبه گزارش آژانس خبری مسيحيان اير
: ھای قطوری دارد گفته است ھای ھرِز تملق در آن ريشه آذربايجان شرقی در اظھاراتی که علف
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عنايتی که حضرت امام خمينی و آيت هللا خامنه ای بر اديان ابراھيمی داشتند ما درھيچ جای دنيا «
 « ! را در وجود آنھا می بينيم» يحمس«سراغ نداشته و نداريم و سيمای 

رئيس شورای خليفه گری ارامنه آذربايجان به تشبيه رھبران آخوند » گريگور چيفتچيان«سخنان 
نظام جمھوری اس�می احترام خاصی «: خ�صه نشد و مدعی شد» عيسی مسيح«جمھوری اس�می به 

 « ! ديگر کشورھا وجود نداردنسبت به اقليت ھای مذھبی و دينی قائل است که چنين فضايی در 
عنايت جمھوری «: وی با بيان اينکه تبليغات منفی عليه نظام اس�می ايران کور و بی فايده است، گفت

اس�می ايران بر اديان غير مسلمان ستودنی است و اين نظام در عمل ثابت کرده که احترام مضاعفی 
 «.نسبت به پيروان اديان ابراھيمی در کشور قائل است

رئيس شورای خليفه گری ارامنه آذربايجان در حاليست » گريگور چيفتچيان«اظھارات تعجب برانگيز 
که طی فقط چند ھفته اخير موج دستگيری مسيحيان در ايران به ويژه در شھرھای اصفھان و اھواز و 

آشکار با  ادعای آزادی اديان در ايران در تناقض. كرمانشاه به حد بی سابقه ای افزايش يافته است
از سوی ماموران حكومتی در سالھا و   موج بازداشت و فشارھا. عملکرد جمھوری اس�می قرار دارد

ماھھای گذشته آن چنان بود كه حتی باعث دستگيری و زندانی شدن برخی از ھموطنان ارامنه نيز شده 
کليسای پروتستان   وزارت اط�عات سرويس فارسی دو ھای اخير بدستور ھمچنين طی ماه. است 

ھای مديدی است پرستش  مدت. نيز تعطيل شده است عمانوئيل و کليسای انجيلی پطرس در تھران
ر كليسا ھمراه با موزيک ، فروش و يا پخش کتاب مقدس در کليساھا از سوی ايمانداران مسيحی د

 .دستگاه امنيتی جمھوری اس�می نيز ممنوع اع�م شده است
مبنی بر اينكه رھبران جمھوری اس�می عنايت خاصی بر اقليت ھای » گريگور چفتچيان« سخنان 

 ١٣۵٧از پيروزی انق�ب اس�می در سال دينی دارند از اين نظر ممكن است حائز اھميت باشد كه پس 
و از بركت فتوای بنيانگذار جمھوری اس�می اجازه ھرگونه ساخت و ساز كليسا در كشور ممنوع 
اع�م شده و بعضن تعدادی كليساھا نيز در برخی از شھرھای ايران نيز بدستور مقامات اط�عات بسته 

. ن تعداد كليسايی كه در كشور وجود دارد بسازندظاھرن كليه مسيحيان ايران می بايست با ھمي. شد 
حتی مشاھده شده ساختمان ھای كليساھا كه بر اثر مرور زمان نياز به تعميرات دارند از سوی مسئوjن 

 .به سختی به آنان مجوز تعميرات و بازسازی می دھند   شھری
باره طی مصاحبه  ، نماينده ارامنه جنوب در مجلس شورای اس�می دراين»ربرت بگلريان »پيش از اين

تند حتي ارمنی ساكن ھس 1800اصفھان كه بيش از » شھر شاھين«به عنوان مثال در  »: ايی گفته بود
يک كليسا ھم وجود ندارد، اين درحالي است كه در برخي روستاھاي چھارمحال بختياري كه ھيچ 

به . اند مانده كه بدون حفاظت رھا شده كند، كليساھاي تاريخي متروكي باقي اي در آنجا زندگي نمي ارامنه
 «.آيد طوري كه ھيچ ارگان و نھادي از عھده نگھداري و حفاظت از آنھا بر نمي

بود و  جز آثار ملی ايران ثبت شده ١٣٨٧کليسای تاريخی در كرمان كه در سال  چندی پيش نيز
ھای سنگين  قرار می گرفت به دjيل نامعلوم شبانه به وسيله ماشينبايست تحت حفاظت و مرمت  می

متاسفانه نمايندگان اقليت مسيحی در مجلس شورای اس�می مشخص نيست كه آنھا به . کاملن تخريب شد
دنبال منافع مسيحيان در آن مجلس ھستند يا بدنبال موقعيت اجتماعی خود كه نسبت به اين رويداد ھيچ 

 .ن ندادندواكنشی حتی نشا
ھای دينی برای نوکيشان مسيحی و تھديد و آزار و اذيت خانواده و اطرافيان آنان  زندان و اعدام اقليت

برای تحت فشار قرار گذاشتن آنھا از سوی ديگر تنھا بخشی از فشارھای جمھوری اس�می به 
يان را به عنوان مقامات جمھوری اس�می ھمواره مسيح. ھای دينی و دگرانديشان مذھبی است اقليت
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عوامل تبليغات غرب مورد بازداشت و بازجويی و فشار قرار داده اند و بدليل ھمين فشارھای امنيتی 
  . از كشور مھاجرت كرده اند  تاكنون ناخواسته بسياری از شھروندان ارامنه ايران نيز

  
  
 

 
   

  

  

  

  

کليسای انجيلی ارامنه تھران از برگزاری مراسم به زبان فارسی 

 شدند ليسای مرکز از تشکيل ک3س برای نوايمانان منعو ک

   2012, 13مارس 

ماموران اب�غ کننده اين حکم که از سوی حکومت صادر شده است به رھبران کليساھا اع�م کرده اند 
و ک�سھای   که ديگر حق برگزاری جلسات مذھبی مسيحی به زبان فارسی در روزھای جمعه

 .ندنو ايمانان را ندار آموزش
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 24(اسفند  5به گزارش شبکه خبر مسيحيان فارسی زبان به نقل از منابع خبری پايتخت ، از جمعه 
برگزاری ھرنوع مراسم مذھبی و برنامه پرستشی مسيحی به زبان فارسی در کليسای ) 2012فوريه 

 .ممنوع شد  انجيلی تھران ، روزھای جمعه
از معدود کليساھای رسمی در تھران بود که ) نادرشاه(مقام کليسای انجيلی تھران واقع در خيابان قائم 

ھنوز در روزھای جمعه سرويسھای پرستشی به زبان فارسی برای ايمانداران مسيحی برگزار می 
  .کرد

ماموران اب�غ کننده اين حکم که از سوی مراجع حکومتی صادر شده است به رھبران کليسا اع�م 
  .لسات مذھبی مسيحی به زبان فارسی در روزھای جمعه را ندارندکرده اند که ديگر حق برگزاری ج

آنھا مسئولين کليسا را تھديد کرده اند که اگر بارديگر بخواھند برنامه ھای مسيحی خود را در روز 
جمعه که روز مقدسی برای مسلمانان محسوب می شود ادامه دھند با بمب گذاری در کليسا روبرو 

  !خواھند شد
به چنين دستورات دولتی و تھديدھای امنيتی در مورد دو کليسای مسيحی ديگر تھران؛ ماه گذشته مشا

نيز که دارای جلسات پرستشی و موعظه مسيحی به » کليسای پطرس مقدس«و » کليسای عمانوئيل«
زبان فارسی بودند انجام شده بود که ھردو آن کليساھا نيز مجبور شدند جلسات خود به زبان فارسی را 

  .ھای جمعه تعطيل کننددر روز
تعطيل رسمی است در ايران مناسب ترين روز برای برگزاری مراسم مذھبی اديان  روز جمعه که 

مختلف می باشد و سالھا مسيحيان ايران مراسم خود را به جای يکشنبه که يک روز کاری ھفته است 
حاکمان جمھوری اس�می  به نظر می رسد اکنون. در روز جمعه بدون ھرگونه تنشی برگزار کرده اند

فکر می کنند با محدود کردن برگزاری مراسم کليساھا ئ فارسی زبان در روز جمعه می توانند از 
  .گسترش مسيحيت در بين مردم کشور جلوگيری کنند

در ھمين حال منابع خبری اف سی ان ان در تھران خبر می دھند که برگزاری جلسات آموزشی برای 
ممنوع اع�م شده  کليسای جماعت ربانی مرکز نيز از ابتدای اسفند ماه به کلی نوايمانان مسيحی در 

  .است و ديگر برگزار نخواھد شد
در کليسای جماعت ربانی مرکز برگزار می شد بخشی از برنامه عادی   اين جلسات که روزھای شنبه

  .اين کليسا محسوب می گردد که برای ساليان متمادی در حال اجرا بود
jم کرده اند ھيچ دليلی برای اين مسئو�ن امنيتی و اط�عاتی که اين دستور را به کليسای مذکور اع

  .تصميم خود اع�م نکرده اند
مسيحيان ايران می گويند که ھمه اين اقدامات محدود کننده که از قبل نيز وجود داشته از سال گذشته 

می در واقع به ھراس افتاده است و می آنھا معتقدند حکومت جمھوری اس�. بسيار شدت گرفته است
  .مسيحيت در ايران را بگيرد خواھد ت�ش کند با اين حرکات شايد بتواند جلوی رشد روز افزون 
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گزارش سازمان ملل درباره نقض حقوق بشر ه واکنش ھا ب

 ايران در

   2012, 14مارس 

 
 

در امور حقوق بشر ايران، روز دوشنبه توضيحاتی در  احمد شھيد، گزارشگر ويژه سازمان ملل
خصوص گزارش تازه اش در مورد وضعيت حقوق بشر در جمھوری اس�می به شورای حقوق بشر 

 .سازمان ملل در ژنو ارائه کرد، و کشورھای موافق و مخالف نسبت به اين گزارش واکنش نشان دادند
، سوئد، آلمان، بريتانيا، استراليا، اسپانيا، سوئيس، گزارش ھا حاکی است که کشورھای بلژيک، کانادا

ولی کشورھايی مانند پاکستان، کوبا، سوريه، . ژاپن و مولداوی از ماموريت احمد شھيد حمايت کرده اند
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سري�نکا، و ب�روس از رويکرد گزارشگر ويژه انتقاد کرده خواستار حذف گزارشگر ويژه برای 
 .ايران شده اند

يجانی، دبير ستاد حقوق بشر ايران، نيز در اين نشست به شدت از گزارش احمد شھيد محمد جواد jر
 .انتقاد کرده است

احمد شھيد روز دوشنبه گفته است، مقام ھای ايرانی تاکنون به در خواست ھای او برای سفر به ايران 
 .پاسخ نداده اند

خود بار ديگر نسبت به وضعيت حقوق به گزارش خبرنگار راديو فردا، احمد شھيد در ابتدای سخنرانی 
 .بشر در ايران ابراز نگرانی کرده است

وی ھمچنين در خصوص چگونگی گزارش اخير توضيحاتی ارائه کرده و گفته است، با شماری از 
شاھدان عينی که توانسته اند از ايران خارج شوند و ھمچنين خانوداه ھای زندانيان سياسی گفت وگو 

 .کرده است
در داخل ) قربانيان نقض حقوق بشر(نفر از شاھدان درجه اول  ١۶٣مد شھيد گفته است، که با آقای اح 

 .از ايران صحبت کرده است  و خارج
در ادامه گزارشگر ويژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر ايران از وضعيت زھرا رھنورد، 

چ اط�عی از وضعيت اين افراد ميرحسين موسوی و مھدی کروبی پس از يکسال بازداشت و اين که ھي
 .در دست نيست، ابراز نگرانی کرده است

احمد شھيد ھمچنين به صدور حکم برای نرگس محمدی، سخنگو و نايب رييس کانون مدافعان حقوق 
 .بشر ، و عبدالفتاح سلطانی، وکيل دادگستری، اشاره کرده است

اجتماع و تبانی عليه «ھای  ظر به اتھاماز سوی دادگاه تجديد ن ١٣٩٠بھمن  ٢۵نرگس محمدی در روز 
فعاليت تبليغی عليه نظام جمھوری «و » عضويت در کانون مدافعان حقوق بشر«، »امنيت کشور
 .به شش سال زندان محکوم شد» اس�می ايران

 ٢٠سال زندان، تبعيد به شھر برازجان و  ١٨دادگاه انق�ب اس�می به   عبدالفتاح سلطانی نيز توسط
 .وميت از وکالت محکوم شده استسال محر

گزارشگر ويژه سازمان ملل در امور حقوق بشر ايران ھمچنين درباره وضعيت بسياری از زندانيان 
سياسی و از جمله روزنامه نگارانی که اخيرابازداشت شده اند، مانند مرضيه رسولی و پرستو 

 .دوکوھکی صحبت کرده است
اده زندانيان سياسی در ايران مورد تھديد و ارعاب قرار می احمد شھيد در ادامه گفته است که خانو

 .گيرند
احمد شھيد در گزارش تازه خود که ھفته گذشته منتشر شد، گفته است، اط�عاتی را جمع آوری کرده 

در » الگوی خيره کننده ای از نقض حقوق اساسی تضمين شده در قوانين بين المللی«که نشان می دھد
 .ايران وجود دارد

حمد شھيد سال گذشته به عنوان گزارشگر ويژه سازمان ملل در امور ايران انتخاب شد و قرار است ا
 .بارديگر امسال درباره ادامه کار وی تصميم گيری شود

 واکنش Gريجانی
پديده «طبق اين گزارش، محمد جواد jريجانی گفته است، صدور قطعنامه ھا عليه ايران بخشی از 

صورت می » مافيای صھيونيستی«تاثير آمريکا و متحدان اروپايی و ھمچنين است که تحت » جديدی
 .گيرد
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محمد جواد jريجانی   .خوانده است» مغرض«و » نادان«  محمد جواد jريجانی، احمد شھيد را
 .ھمچنين گفته است که احمد شھيد را به عنوان گزارشگر سازمان ملل قبول ندارد

jزره، رييس شورای حقوق بشر دعوت کرده تا به   يجانی از خانم لوراولی با اين حال، محمد جواد jر
 .ايران سفر کند

به دليل اظھارات تند محمد جواد jريجانی، رييس شورای حقوق بشر به وی تذکر داد و برای لحظاتی 
 .صدای ميکروفن وی قطع شد

 شود حجاب و عفاف بايد از سنين کودکی اجرا

  
ت کنونی کشور، فرھنگ حجاب و عفاف بيشتر از گذشته بايد در جامعه با توجه به شرايط و وضعي

 .گسترش پيدا کند و نيازمند است که اين امر از سنين پايين و کودکی اجرا شود
کنگره سراسری «به گزارش خبرگزاری مھر،عيسی فرھادی، استاندار البرز، در  –» محبت نيوز»

اين استان برگزار شد، ضمن بيان اين » د فھميدهشھي«که در کانون فرھنگی » علمی عفاف و حجاب
 .احيای حجاب و عفاف از دستاوردھای انق�ب اس�می و يکی از برکات آن است: مطلب، افزود که 

به گفته وی، جوامع غربی و اروپايی در خصوص عفاف و حجاب به بيراھه رفته اند و امروزه فساد و  
 .جوامع بسيار زياد شده استبی بند و باری و افراط و تفريط در اين 

 .دانست» jزم و ضروری«را در جامعه » کنگره علمی حجاب و عفاف«وی در پايان استمرار  
  
  
  
  

 والدين گرانی نسبت به وضعيت دو کودک بھايی پس از بازداشت

دو کودک بھايی در شيراز و تھران پس از بازداشت و محاکمه والدينشان، از ديدن  –خبرگزاری ھرانا 
   .در و مادر خود محروم شدندپ

بنا به اط�ع گزارشگران ھرانا، يک زوج به نامھای فريد عمادی و مژده ف�ح در ميان بازداشت 
در اين . شدگان شيراز وجود دارند که پسری سه ساله داشته و اکنون با مادر بزرگش زندگی می کند

   .شده استمدت به وی تنھا اجازه دو بار م�قات ـ فقط با مادرش داده 
ھم چنين در صورت تائيد حکم ھمسر کامران رحيميان دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه اتاوا فرزند 

  .ايشان نيز از حق زندگی در کنار خانواده اش محروم خواھد شد
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ھمزمان با بازداشت جمعی از بھائيان  ٩٠کامران رحيميان به ھمراه ھمسرش در شھريور ماه سال 
آن�ين بھائيان بازداشت شد، نامبرده ھم اکنون در زندان رجايی شھر کرج تحمل حبس  مرتبط با دانشگاه

 .می کند و ھمسرش با توديع وثيقه با زمان تائيد قطعی حکم آزاد است
 .سال حبس تعزيری محکوم شدند ۴وی به ھمراه ھمسرش نيز ھر يک به 

 .است ۶٠گفتنی است پدر کامران رحيميان از اعداميان بھائی در دھه 
  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

 گنابادی بازداشت مجدد کسری نوری از دراويش

.کسری نوری صبح امروز مجددا توسط نيروھای امنيتی بازداشت شد
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 ١١اسفند ساعت  ٢۴به گزارش خبرنگار سايت مجذوبان نور ؛ مامورين امنيتی صبح امروز چھارشنبه 
گنابادی را به اتھام مصاحبه با  صبح پس از مراجعه به منزل کسری نوری در شيراز اين درويش

دی ماه  ٢١اين در حالی است که اين درويش گنابادی درتاريخ  .راديوھای بيگانه بازداشت کردند
روز حبس در بازداشتگاه اداره اط�عات و  ۴۶اسفند پس از  ٧بازداشت شده بود و سپس در تاريخ 

 .بودميليون تومانی آزاد شده  ۵٠زندان مرکزی شيراز با وثيقه 
طبق اين گزارش در بازداشت صبح امروز مامورين امنيتی با ايجاد رعب و وحشت و توھين به 

 .خانواده اين درويش گنابادی بيش از يک ساعت و نيم منزل اين درويش گنابادی را تفتيش کردند
 
 

  

  

  

  

  

 اصفھان نژاد، شھروند مسيحی ساکن بازداشت فريبرز پارسی

  
از » فريبرز پارسی نژاد«وم روند بازداشت شھروندان مسيحی در کشور، در تدا –خبرگزاری ھرانا 

 .نوكيشان مسيحی ساکن اصفھان نيز توسط ماموران امنيتی در اين شھر بازداشت شده است
بنا به اط�ع گزارشگران ھرانا، ارگان خبری مجموعه فعاjن حقوق بشر در ايران، فريبرز پارسی 

سال جاری، پس از اينکه از محل كارش در يكی از شھرھای جنوبی  اسفندماه ١٢نژاد در روز جمعه 
 .كشور به اصفھان بازگشت، بازداشت شد
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ماموران امنيتی با ورود به منزل نامبرده وی را بدون ھيچ توضيحی دستگير نمودند و پس از تفتيش 
شناسايی را نيز ی وسايل شخصی ايشان از قبيل لپ تاپ، سيم كارت ھای تلفن و مدارك  اين محل كليه

طی روزھای اخير چندين تن ديگر از شھروندان مسيحی ساکن اصفھان منجمله  .ضبط و با خود بردند
، »فريبرز پارسی نژاد«، »عنايت جعفری«، »شھرام قائدی«، »مجيد عنايت«، »كشيش حكمت سليمی«
 .اند بازداشت شده» گيتی حكيم پور«و » مريم دل آرام«و »شھناز ظريفی«

 .ساله، پس از سه روز بازداشت موقت آزاد شده بود ٧٨  ست که خانم گيتی حكيم پور،گفتنی 
  
 

  

 لرستان اھل  تاييد حکم حبس پرويز ملکشاھی از دراويش

در روزھای اخير با تاييد حکم دادگاه بدوی از سوی دادگاه تجديدنظر، پرويز  –خبرگزاری ھرانا 
 .ماه حبس تعزيری محکوم شده است ۶تر لرستان به الھی شھرستان الش ملکشاھی، از دراويش نعمت

از سوی » توھين به رھبری«نور، حکم محکوميت اين درويش گنابادی به اتھام  به گزارش مجذوبان
 .نظر لرستان تاييد شده و در ھفته گذشته به ايشان اب�غ شده است دادگاه تجديد ١٠شعبه 

 .توسط نيروھای امنيتی بازداشت شده بود ٨٩شايان توجه است پرويز ملکشاھی در خردادماه 
 
  
  
 

نگرانی نسبت به وضعيت دو کودک بھايی پس از 

 والدين بازداشت

   2012, 14مارس 

  
دو کودک بھايی در شيراز و تھران پس از بازداشت و محاکمه والدينشان، از ديدن  –خبرگزاری ھرانا 

  .پدر و مادر خود محروم شدند
رانا، يک زوج به نامھای فريد عمادی و مژده ف�ح در ميان بازداشت بنا به اط�ع گزارشگران ھ

در اين . شدگان شيراز وجود دارند که پسری سه ساله داشته و اکنون با مادر بزرگش زندگی می کند
  .مدت به وی تنھا اجازه دو بار م�قات ـ فقط با مادرش داده شده است
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يان دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه اتاوا فرزند 

ھمزمان با بازداشت جمعی از بھائيان 
ان رجايی شھر کرج تحمل حبس مرتبط با دانشگاه آن�ين بھائيان بازداشت شد، نامبرده ھم اکنون در زند

  .سال حبس تعزيری محکوم شدند
 

٢٠١١ 

 

ھا، جمھوری  ھای زيادی را برانگيخت، ولی به موازات اين بحث
ھای  اس�می ايران مسدود سازی را تشديد و توان فنی خود برای مھار اينترنت افزايش داد، دستگيری

  حبتشناخت م برای

يان دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه اتاوا فرزند ھم چنين در صورت تائيد حکم ھمسر کامران رحيم
   .ايشان نيز از حق زندگی در کنار خانواده اش محروم خواھد شد

ھمزمان با بازداشت جمعی از بھائيان  ٩٠کامران رحيميان به ھمراه ھمسرش در شھريور ماه سال 
مرتبط با دانشگاه آن�ين بھائيان بازداشت شد، نامبرده ھم اکنون در زند

  .می کند و ھمسرش با توديع وثيقه با زمان تائيد قطعی حکم آزاد است
سال حبس تعزيری محکوم شدند ۴وی به ھمراه ھمسرش نيز ھر يک به 

 .است ۶٠گفتنی است پدر کامران رحيميان از اعداميان بھائی در دھه 

٢٠١١ ايران کشور دشمن اينترنت

 ٢٠١١ايران کشور دشمن اينترنت 
ھای زيادی را برانگيخت، ولی به موازات اين بحث بحث» اينترنت ملی

اس�می ايران مسدود سازی را تشديد و توان فنی خود برای مھار اينترنت افزايش داد، دستگيری

ھم چنين در صورت تائيد حکم ھمسر کامران رحيم
ايشان نيز از حق زندگی در کنار خانواده اش محروم خواھد شد

کامران رحيميان به ھمراه ھمسرش در شھريور ماه سال 
مرتبط با دانشگاه آن�ين بھائيان بازداشت شد، نامبرده ھم اکنون در زند

می کند و ھمسرش با توديع وثيقه با زمان تائيد قطعی حکم آزاد است
وی به ھمراه ھمسرش نيز ھر يک به 

گفتنی است پدر کامران رحيميان از اعداميان بھائی در دھه 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
 
 

    2012, 16س مار

ايران کشور دشمن اينترنت 
اينترنت ملی» اندازی   ه را

اس�می ايران مسدود سازی را تشديد و توان فنی خود برای مھار اينترنت افزايش داد، دستگيری
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نگاران و  افکنی در ميان وب ای مخالفان و دھشتھ فردی و جمعی، با ھدف شناسايی شبکه
  . نگاران ادامه داشت روزنامه

حکم سه تن از . اند نگار به مجازات اعدام محکوم شده برای نخستين بار در ايران، چھار شھروند وب
 .نگاران بازھم تشديد شده است  دار عليه وب م سرکوب تداو. تواند اجرا شود انھا ھر لحظه می

 رگ برای فعاليت ان3ينمجازات م
 ١٣٩٠بھمن  ٨. اند نگاران به مجازات مرگ محکوم شده برای نخستين بار در ايران، شھروند وب

، طراح و برنامه پور سعيد ملک خبرگزاری فارس نزديک به سپاه پاسداران، خبر تائيد حکم اعدام
ی  خبرگزاری فارس در کنار اين خبر اط�عيه. قيم کانادا، را از سوی ديوان عالی منتشر کردنويس م

» را نيز که از تائيد اين حکم ابراز » مرکز بررسی جرايم سازمان يافته سپاه پاسداران انق�ب اس�می«
مدرضا اح ، ووحيد اصغری نگار ديگر احکام مرگ دو وب. کرده بود، انتشار داده بود» رضايت 

نگار و طنز  وب مھدی عليزاده نيز از سوی ديوان عالی قضايی ايران تائيد شده است، و پور ھاشم
 .دادگاه انق�ب تھران به رياست ابوالقاسم صلواتی به مرگ محکوم شده است ١٥نويس، از سوی شعبه 

يم سازمان مرکز بررسی جرا« سازی از سوی  ساله، قربانی پرونده ٤٠تا  ٢٥نگار  اين چھار وب
تاسيس  ١٣٨٨ھستند، نھادی غير قانونی که از سوی سپاه پاسداران انق�ب اس�می در فروردين » يافته

انھدام شبکه ارائه محتوای مستھجن » ای  با انتشار اط�عيه» مرکز» در ھمين تاريخ اين . شده است
» ھا و مسئوjن اين سايت مديران«را اع�م کرد و از دستگيری تعدادی از » ضد دينی و ضد انق�بی

ازصدا و سيمای جمھوری اس�می پخش و » اعترافات مجرمان» چند روز پس از اين خبر . خبر داد
ھمه بازداشت » اعترافات«ھای آنھا به نمايش درآمد، در اين  در سايت گرداب مشخصات و عکس
ھای پورنوگرافی و ضد  يتاغفال جوانان ايران از طريق سا» شدگان موارد اتھام عليه خود از جمله 

 .را پذيرفته بودند» دريافت پول از امريکا و اسرائيل«و » دينی
 ھای دستگيری ادامه دارند موج
ھای سياسی است که امکانی برای  روزھای و مناسبت ، در اغلب اوقات در سال ھايدستگيری موج

ھای حاکم  نگ قدرت در ميان جناحتوانند، نتيجه ج ھا ھمچنين می کنند، اين دستگير اعتراض را محيا می
رسانی و  ی اط�ع ھا مقابله با مخالفان، اخت�ل در انتشار مستق�نه ھدف نھايی اين دستگيری. نيز باشند

ھای خرداد و تير، در دومين سالگرد انتخاب  ھای دستگيری در ماه موج. ايجاد جو رعب و وحشت است
بھمن روی  ٢٥در استانه سالگرد انق�ب و تظاھرات نژاد و يا  مجدد و مورد اعتراض محمود احمدی

 .دادند
نگاران را بر شمرده  مورد دستگيری وب ٢٩تا امروز  ٢٠١١مارس  ١٢گران بدون مرز از  گزارش

تن ديگر در انتظار محاکمه  ١٥. اند ھايی از سه تا شش سال محکوم شده يازده تن از انھا به حبس. است
ھای سنگين و تھديد به صدور احکام  وثيقه. اند شکل موقت آزاد شده خود با سپردن وثيقه سنگين به

 .زندان طوjنی مدت، دو ابزار اعمال فشار براين وب نگاران است
نگار به  اين وب. دی ماه سال جاری بازداشت شد ١٩مھدی خزعلی ، مدير وب�گ باران که در تاريخ 

گران بدون مرز، نگرانی خود را از  ارشگز. چھار سال زندان و ده سال تبعيد محکوم شده است
 .نگار بيمار اع�م کرده است وضعيت س�مت اين وب

در زاھدان بازداشت و با  ١٣٨٨خرداد  ٢٨در تاريخ » بلوجستان سرافراز«نويس  وب�گ سخی ريگی
ترين حکم صادر  به بيست سال زندان، سنگين» نشر اکاذيب و اقدام عليه امنيت ملی» اتھاماتی چون 

يکی از دjيل محکوميت سنگين سخی ريگی . شده عليه يک وب�گ نويس در ايران، محکوم شده است
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. گی مشترک با رھبر گروه مسلح و مخالف جمھوری اس�می عبدالملک ريگی است داشتن نام خانواده
اده نگار تحت شکنجه مجبور به اعترافاتی دروغين شده است که عليه وی در دادگاه مورد استف اين وب

 .اند قرار گرفته
 رفتار غير انسانی و تحقيرکننده و اعمال فشار

و وادار به اعترافات » اتھام«در ايران شکنجه و بدرفتاری به ھنگام بازداشت و ھمچنين افترا به جای 
 .ھای سيمای جمھوری اس�می پخش می شوند، امری رايج است اجباری که از شبکه

اند، از نظر روحی و  نگاران زندانی که خودسرانه بازداشت شده نگاران و وب بسياری از روزنامه
وضعيت س�مت . اند اند، بيمار ھستند و از امکانات پزشکی jزم محروم شده جسمی به شدت اسيب ديده
مسعود باستانی، عيسی سحرخيز، محمد صديق کبودند، حسين رونقی  : بسياری از انھا از جمله

به ويژه … و حموديان، کيوان صميمی بھبھانی، آرش ھنرور شجاعیپور، مھدی م ملکی، سعيد متين
 .جان اين زندانيان بيمار در خطر است. نگران کننده است
يک  پروين مخترع .ھای زندانيان ابايی ندارند امنيتی ايران از اعمال فشار بر خانواده –مقامات قضايی 

مرداد ماه، در شھر کرمان بازداشت و  ١٠، در تاريخ کوھيار گودرزی روز پس از بازداشت فرزندش
تفھيم » تبليغ عليه نظام و توھين به رھبری«در زندان به وی اتھام . به زندان مرکزی اين شھر منتقل شد

ھا در باره  خانواده وی اع�م کردند که برای مصاحبه با رسانه ١٣٩٠ماه  در تاريخ اول دی. شد
با وجود تغيير اين حکم از سوی . ان محکوم شده استماه زند ٢٣به  ١٣٨٨وضعيت پسرش در آذر ماه 

ای ديگر  شعبه دادگاه تجدی نظر کرمان، ولی مقامات قضايی از آزادی وی به دليل داشتن پرونده
در تھران بازداشت و تا مدتھا در  ١٣٩٠مرداد ماه  ٩کوھيار گودرزی در تاريخ . خودداری کرده اند

دادگاه انق�ب  ٢٦ند ماه سال جاری مطلع شد که از سوی شعبه وی در اسف. برد بازداشت مخفی بسر می
به شش سال حبس تعزيری محکوم شد ه » تبليغ و اجتماع و تبانی عليه نظام» اس�می تھران به اتھام 

 .است
پرستو   .در ازای دريافت مبلغی است که تنھا می توان آنرا اخاذی ناميد آزادی موقت زندانيان،

نگار و ھمکار سايت   روزنامه  الدين بورقانی سھام و مدافع حقوق زنان، ونويس  وب�گدوکوھکی
ميليون وثيقه از زندان به  ٢٠٠و  ٣٠٠با پرداخت  ١٣٩٠اسفندماه  ٨و  ٧ديپلماسی ايران در تاريخ 

  . شکل موقت ازاد شدند
ی بسياری ، روزنامه نگار و ھمکار صفحات فرھنگی و ادبمرضيه رسولی ھا و کاران رسانه اين حرفه

ھای  دی ماه در تھران بازداشت و تا ھنگام آزادی در سلول ٢٨و  ٢٥در تاريخ  ھای تھران، از روزنامه
و دو الف زندان اوين که در کنترل وزارت اط�عات و سپاه پاسداران انق�ب  ٢٠٩انفرادی بندھای 

 .سر بردند اس�می به
سپاه پاسداران انق�ب اس�می با انتشار » مرکز بررسی جرايم سازمان يافته« يک روز پيش از آزادی 

سي فارسی و  بی ھمكاری با شبكه بی» شدگان را به  ای در سايت رسمی آن گرداب، بازداشت اط�عيه
. متھم کرده بود »ھای مخالف جمھوری اس�می در خارج از کشور نھادھای امنيتی غرب و گروه

در اط�عيه خود اع�م کرده بود که دستگيری اين » مرکز بررسی جرايم سازمان يافته«
سی فارسی در  بی انھدام شبکه مربوط به فعاليت ھای شبکه بی«نگاران و تعدادی ديگر با  روزنامه

اع�م کرده است که شبکه بی بی سی بارھا . است  انجام گرفته» چشم روباه«در عملياتی به نام » ايران
ھايی از  که بخش» عمليات«قربانيان اين » اعترافات«اسفند  ١٥در تاريخ . در ايران ھمکار ندارد

. ھايشان بود از صدا و سيما و پرس تی وی شبکه انگليسی زبان جمھوری اس�می پخش شد بازجوی
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تلويزيونی بی بی سی فارسی  کنند از جمله، شبکه ای که برای ايران برنامه پخش می ھای ماھواره شبکه
و صدای امريکا به دليل ارسال پارازيت از سوی اين کشور به شکل منظم قربانی اخت�ل در پخش 

 .ھای خود ھستند برنامه
،سردبير نوشين احمدی خراسانی نگاران مدافع حقوق زنان ادامه دارد، از جمله بر اعمال فشار بر وب

کارزار يک ميليون امضا برای لغو قوانين تبعيض آميز «گذاران  و يکی از بنيان مدرسه فمينيستی سايت
قضايی برخی از فعاjن را احضار و  -، در استانه ھست مارس روز زن ماموران امنيتی»عليه زنان
 .اند تھديد کرده

وازين جھانی، ندادن اجازه سفر به احمد مصداق بارز خودسری مسووjن جمھوری اس�می در برابر م
 .گر ويژه سازمان ملل برای بررسی وضعيت حقوق بشر به ايران است شھيد گزارش

 ھا ھا و دستورعمل نامه با بخش» ای جرايم ريانه«سخت گيرانه تر کردن قوانين 
ابادی  خرم ھمزمان با ثبت نام نامزدھای انتخابات مجلس شورای اس�می، عبدالصمد ١٣٩٠دی ماه  ٧

مصاديق محتوای «ای در باره  ماده ٢۵فھرست » کارگروه تعيين مصاديق محتوای مجرمانه «دبير 
به » کارگروه» اين » .ھا اع�م کرد را به رسانه» مجرمانه مرتبط با انتخابات مجلس شورای اس�می

دادستان کل کشور «:  و اعضای آن عبارتند از. ای تشکيل شده است قانون جرائم رايانه ٢٢موجب ماده 
ھای آموزش و پرورش، ارتباطات و فناوری  وزير يا نماينده وزارتخانه) به عنوان رئيس کارگروه(

تحقيقات و فناوری، فرھنگ و ارشاد اس�می، رئيس سازمان   اط�عات، اط�عات، دادگستری، علوم،
ی، نماينده کميسيون صنايع و صدا و سيما و فرمانده نيروی انتظام  تبليغات اس�می، رئيس سازمان

معادن و نماينده کميسيون حقوقی و قضايی مجلس شورای اس�می و نماينده شورای عالی انق�ب 
انتشار ھرگونه محتوا با » شود،  نامه جرم محسوب می از جمله مواردی که در اين بخش. »فرھنگی

ت، انتشار و تبليغ ع�ئم تحريم ھدف ترغيب و تشويق مردم به تحريم و يا کاھش مشارکت در انتخابا
 است» انق�ب و معاند ھای ضد انتخابات گروه

ماده نه . ھا صادر کرد ای را در باره کافی نت ماده ٢٠پلس فتا دستورعمل  ١٣٩٠دی ماه  ١٦در تاريخ 
نام و نام خانوادگی، نام پدر، کد ملی،کد پستی ، شماره «شامل » اط�عات ھويتی» نامه ثبت  اين بخش

دفاتر خدمات اينترنت موظفند » تاکيد دارد که  ١٠کند، ماده  را برای کاربران الزامی می» لفن تماست
 IPع�وه بر اط�عات ھويتی کاربران، ساير اط�عات کاربری شامل روز و ساعت استفاده، 

ماه نگھداری  ٦ھا و صفحات رويت شده را ثبت و حداقل تا  اختصاص يافته و فايل jگ وب سايت
ھای فيلتر شده، مثل  استفاده و در اختيار گذاشتن ھر گونه ابزار دسترسی به سايت»  ١٢، ماده ».كنند

ھای فيلتر شکن و خدمات گيرندگان و يا  ھای قابل نصب روی رايانه، يا معرفی سايت انواع فيلتر شکن
و . نوع کرده استرا مم» ای دفاتر خدمات اينترنت ھای رايانه روی سيستم VPN استفاده از ھرگونه

، کارت USB ھای ای شامل درگاه ھای ورودی سيستم رايانه درگاه» تاکيد دارد که  ١٤باjخره ماده 
ھا وجود دارد، به صورت نرم  ھای جانبی به آن ھايی که امکان اتصال حافظه ھا و ساير درگاه خوان

ماموران پليس «ر شھر بيرجند دی ماه، پليس سايبری ايران اع�م کرد که د ١١» .افزاری مسدود شود
نت را به دليل رعايت نكردن نكات امنيتی و استفاده  كافي ٦نت سطح شھر بازديد و  كافي ٤٣فتا از تعداد 

 .«از فيلترشكن پلمپ كردند
به » شورای عالی فضای مجازی«برای مھار بيشتر اينترنت و کاربران، تشکيل » ابتکار» آخرين 

برنامه » ھای تاسيس اين شورا  يکی از ھدف. اسفند است ١٧ای در تاريخ  امنههللا سيد علی خ دستور آيت
. شبکه جھانی اينترنت اع�م شده است» ريزی و ھماھنگی به منظور صيانت از آسيب ھای ناشی از 
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، رئيس مجلس شورای )رئيس شورای عالی(رئيس جمھور» اين شورا متشکل از اعضای حقوقی 
، رئيس سازمان صدا و سيمای جمھوری اس�می ايران، دبير شورای عالی اس�می، رئيس قوه قضائيه

و رئيس مرکز، وزير ارتباطات و فناوری اط�عات، وزير فرھنگ و ارشاد اس�می، وزير علوم 
تحقيقات و فناوری، وزير اط�عات، رئيس کميسيون فرھنگی مجلس شورای اس�می، رئيس سازمان 

پاه پاسداران انق�ب اس�می، فرمانده نيروی انتظامی جمھوری اس�می تبليغات اس�می، فرمانده کل س
دکتر حميد شھرياری، سيدجواد مظلومی، مھندس مسعود ابوطالبی، »و ھمچنين اعضای حقيقی» ايران

 .ھستند» دکتر کاميار ثقفی، دکتر رسول جليلی، دکتر محمد سرافراز و مھندس عليرضا شاه ميرزايی
 ھای اجتماعی شيطان سازی از شبکه

» ھای جديد را با منتسب کردن آنھا به  سازی از رسانه جمھوری اس�می ايران سياست شيطان
 ٧در . دھد برای سرنگونی حکومت ادامه می» جنگ نرم«ابزاری در خدمت » و » ھای خارجی قدرت

و » «آسيب پذيری از ناحيه شبکه مجازی اجتماعی، حيدر مصلحی وزير اط�عات ١٣٩٠مرداد ماه 
ھای جنگ نرم  «ايجاد شبکه اجتماعی در داخل کشور توسط مزدوران داخلی» را از «مھمترين آسيب

فيس بوک، «دو روز پيش از آن، وزير کشور، مصطفی نجار . در حوزه دانش آموزی» عنوان کرد
ل اjت متحده امريکا در خرداد ماه سا. اع�م کرده بود» جنگ نرم«را از مصاديق » ماھواره و چت

را در دست اجرا » اينترنت در چمدان«و يا » شبکه اينترنت شبح«جاری اع�م کرد که طرحی به نام 
به شھروندان جھان امکان دسترسی . کنند ھا شبکه اينترنت را قطع می اين طرح زمانی که دولت. دارد

که امکان مقابله با  دھد، ايران ب�فاصله در اين باره موضع گرفت و اع�م کرد به اينترنت جھانی را می
 .اين امکان پيشرفته فنی را دارد

 ھای بلند سانسور سايبری با گام
برای . ( ی سانسور سايبری است ھای در عرصه يکی از اقدامات حياتی برای رژيم سرمايه گذاری

ھای تازه در مسدود  بکاربستن فن) مراجعه کنيد ٢٠١٠اط�ع بيشتر به ايران کشور دشمن اينترنت
کنترل بيش از پيش تدقيق . ھای اخير شاھد اين امر است ھای الکترونيکی در ماه و کنترل نامهسازی 

 ip ی رايانه به رايانه رسيده است، نيروھای امنيتی توان انرا دارند که با شناسايی شده است و به مرحله
يک اشتباه کوچک يا . دکابران برای ان�ين شدن بايد احتياط کامل رعايت کنن. فرستنده را شناسايی کنند

در تيرماه سال جاری استفاده کنندگان از جی ميل . کم ھوشياری عواقب سنگينی در پی خواھد داشت
در اين نوع حمله ھدف شنود و بدست آوردن . ھای امنيتی شدند قربانی حمله ھکری با جعل گواھينامه

 ديجينوتار«شرکت ھلندی . تاط�عات به شکل مخفيانه از دو سوی رابطه بدون متوجه شدن انھاس
(DigiNotar)شرکت اف » ھای خود را تائيد کرده بود، به گفته خبرگزاری فرانسه  نامه ، جعل گواھی

 «.دخالت ايران در اين جعل و سرقت را برای کنترل مخالفان محتمل دانسته بود (F-Secoure) سکور
يافت ھای رژيم است که  حرانی از راهھای ب قطع کامل ارتباط اينترنت و کم کردن سرعت در موقعيت

در بھمن ماه . شود ای يا در سطح شھر بکار گرفته می ھر روز بيش از پيش تدقيق شده و به شکل منطقه
ھا ايرانی  را به شکل کامل مسدود کنند و ميليون HTTPS گران توانستند پروتکل ھای امنيتی سانسور

ھای مورد استفاده وی  سازی درگاه مسدود. محروم کنند ھای جی ميل و يا ياھو را از دسترسی به حساب
ھای دور زدن فيلترينگ  پی ان ھا را نيز نشانه رفته بود که اين امر باعث غير قابل استفاده شدن ابزار

 .ابزارھايی چون تُر نيز با دشوارھای جدی روبرو شدند. برای بسياری از کابران ايرانی شد
 ھای غربی ھمکاری کمپانی
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ھای  ھای خارجی و از جمله بنگاه يافته جمھوری اس�می ايران بر کمک کمپانی سازمان سرکوب
ھای نھادھای اروپايی و امريکايی عليه ايران،  عليرغم تحريم. اقتصادی غربی استوار است

از » ھای ويترين شرکت«ھا به وسيله تاسيس  گران بدون مرز با حيرت شاھد دورزدن اين تحريم گزارش
ھای ناظر بر فروش و صادرات ابزار مورد استفاده در سانسور و تعقيب  دستورعمل. ن استسوی ايرا

تر  گيرانه افزار بايد سخت افزارھا و نرم و مراقب بايد بازبينی شوند، مقررات رديابی مسير ارسال سخت
ن از طريق يک کشور و يا شرکت ثالث به دست سرکوبگرا» ممنوعه» شود تا از رسيدن اين ابزار 

 .جلوگيری شود
فروشنده تجھيزات مدرن امنيتی کامپيوتر، » الوت«به گفته شبکه خبری بلومبرگ، شرکت اسرائيلی 

. به ايران فروخته است» نک رت«ابزار شنود و رديابی را از طريق يک شرکت دانمارکی به نام 
ھای فيلترينگ  سيستم به تازگی اع�م کرده است، که فروش» اداپتاتيو موبيل سکوريتی«شرکت ايرلندی 

 .و مسدود سازی پيامک را به رژيم ايران متوقف کرده است
 اندازی اينترنت ملی در محاق اع3م و تعويق راه

اندازی اينترنت ملی  را متخصصان تمرينی برای راه HTTPS ھای گذشته مسدود کردن پروتکل در ماه
راه اندازی اينترنت ملی از سوی مسووjن . و قطع کامل ارتباط با اينترنت جھانی، تفسير کرده بودند

پور انوری وزير ارتباطات و فناوری اط�عات  رضا تقی. رژيم در بھار سال گذشته اع�م شده بود
فاز اول شبکه ملی اينترنت طی «، اع�م کرد که ١٣٩٠مرداد ماه  ٤جمھوری اس�می ايران، در تاريخ 

در کنار شبکه ملی اينترنت، «وی در اين باره گفت  .رسد ماھه اول امسال به بھره برداری می ۶
را به عنوان يک سرويس با ھمان مسائلی که تا کنون وجود داشته است کماکان ) جھانی(اينترنت 

خواھيم داشت و پھنای باند داخل را به صورت امن و حفاظت شده برای کسب و کار اقتصادی و حريم 
» ميل ملی موتور جستجوی ملی و ای»ا تاکيد بر استفاده ازوی ب» .شخصی خانوارھا توسعه خواھيم داد

جمع آوری اط�عات و مديريت » در شبکه ملی اينترنت، يکی از اھداف اصلی شبکه اينترنت ملی را 
با اين حال کاربران . اع�م کرد” ھا در داخل کشور برای مورد توجه قرار گرفتن مباحث امنيتی ميل ای

در عمل . اند اده از ای ميل داخلی شده بودند به کيفيت خدمات ان متقاعد نشدهايرانی که تشويق به استف
ھای ضد فيلتر استفاده کنند، محکوم به استفاده از  ترسند از برنامه توانند و يا می کاربران ايرانی که نمی

. ی داردساز رژيم ھستند که محتوايی خالی از ھر گونه انتقاد سياسی ، اجتماعی و مذھب  اينترنت دست
اندازی شده است و اع�م گاه به گاه آن  ھا پيش در ايران راه توان گفت، اينترنت ملی از سال اينگونه می

 .گرايی دارد از سوی مسووjن کاربردی سياسی و ملی
ی سنگين اقتصادی توسعه و اجرای ان  تواند چنين طرحی را اجرايی کند؟ ع�وه بر ھزينه آيا ايران می

ھای اقتصادی خود نياز به ارتباط با اينترنت جھانی  ما ايران در حال حاضر برای فعاليتبرای کشور، ا
. ميليون دjر ھزينه در بر داشت ٩٠ی اينترنت در مصر بيش از  روزه ٥فراموش نکنيم که قطع . دارد

عت رود، اينترنتی متصل به اينترنت جھانی و با سر پيش می» دو سرعته«ايا رژيم به سوی اينترنت 
باj برای برای دولت، رھبران مدھبی، سپاه پاسداران و موسسات اقتصادی بزرگ دولتی، و اينترنتی 
سانسور شده برای اکثريت بزرگی از مردم؟ در اين صورت مسووjن اين رژيم متھم به اعمال تبعيضی 

مفھوم  جرمی که به. بزرگ برای دسترسی به حق دانستن و اط�عات عليه اکثريت مردم خود است
 واقعی می توان آنرا تبعيض ديجيتالی ناميد
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با تمام محدوديت ھا و فشارھای امنيتی تخمين زده می شود که نيمی از نوکيشان مسيحی آزادانه در 

خن می گويند و نيم ديگرشان تغيير دين خود را در قلب ھايشان نگاه مورد ايمان جديدشان با ديگران س
 .می دارند

. است» انفجاری«در خاورميانه می گويند که رشد مسيحيت در ايران » درھای باز«کارکنان سازمان 
 .آنھا حتی از جنبش مذھبی سخن می گويند
طی گزارشی » درھای باز«، سازمان جھانی »محبت نيوز«به گزارش آژانس خبری مسيحيان ايران 

نوکيش مسيحی که از اس�م به مسيحيت گرويده بودند در  200سال پيش تنھا حدود  40  اع�م كرد؛
ھزار تن  370  که بيش از) آمار غير رسمی( امروزه برخی تخمين می زنند . ايران زندگی می کردند

سيحيان، کليساھای سنتی آشوری و جدای از اين نوم  .مسلمان كه به مسيحيت گرويدن در ايران باشند
اين کليساھای سنتی اجازه دارند که . ھزار عضو دارند 80ارمنی ھم در ايران ھستند که تخمين ی 

. مراسم خود را به زبان خودشان داشته باشند اما از بشارت دادن به مسلمانان فارسی زبان منع می شوند
 .ھزار مسيحی در ايران ساکن ھستند 200آمار رسمی دولت ايران نشان می دھد که حدود 

با وجود اينکه اديان ديگر ھم روند رو به رشدی دارند اما رشد مسيحيان به طرز قابل توجھی بيشتر از 
حقيقت «برخی معتقدند که علت اين امر اين است که ايرانيان کم کم درحال فھميدن . بقيه اديان است

بسياری . بيشتر مشھود است 1388پس از انتخابات اين موضوع . مذھب رسمی ايران ھستند» اس�م،
از ايرانی ھا به اس�م پشت کرده اند و می کوشند تا به مذاھب ديگر پناه برده و يا بطور كلی از دين 

 .دست بکشند
دولتی سکوjر بر ايران  1357قبل از انق�ب سال «: می گويد» درھای باز«يکی از کارکنان سازمان 

اين امر راه را برای . ردم به چنين دولتی اين بود که خواستن بسيار مذھبی شوندحاکم بود و واکنش م
وقتی حکومت اس�می برقرار شد مردم چھره واقعی اس�م را فھميدند و . انق�ب اس�می ھموار کرد

زياد شناخته شده   مسيحيت در گذشته پيش از انق�ب اس�می. شروع به روی گردان شدن از آن کردند
اما اکنون فقط دولت است که مسيحيت را کاjيی . و به ديد يک مذھب غربی به آن نگاه می کردندنبود 

 «.غربی و يا بھتر بگوييم يک سيستم سياسی غربی می داند
ايرانيان بسيار باز ھستند و می خواھند درمورد ايمان شان «: يکی ديگر از کارکنان اين سازمان گفت

برای ايمانداران ) از طريق بشارت و ارتباطات(که شاگردسازی  به ھمين خاطر است. صحبت کنند
اگر به يک ايماندار مسيحی ايرانی بگوييد که يک ايماندار بايد ايمانش . مسيحی موفقت آميز بوده است

ارائه دوره ھای شاگردسازی يکی از راه » .را با ديگران در ميان بگذارد، وی بی شک چنين می کند
تخمين زده می شود . از آن طريق کليسای ايران را تقويت می كند» درھای باز « ھايی است که سازمان

که نيمی از نوکيشان مسيحی آزادانه در مورد ايمان جديدشان با ديگران سخن می گويند و نيم ديگرشان 
 .تغيير دين خود را مخفی نگاه می دارند
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اين کارمند . صحبت می کنند رئيس جمھور و رھبر ايران علنن بر ضد گسترش کليساھای خانگی
قبلن . به ھمين خاطر است که کليساھای خانگی بايد بيشتر مواظب باشند«: سازمان درھای باز می گويد

نفر کاھش  6تا  5عضو داشت اما اکنون اين رقم بخاطر مسائل امنيتی به  15ھر کليسای خانگی تنھا 
شده اند و با کليساھای خارج از ايران در بسياری از آنھا بصورت شبکه ای سازماندھی . يافته است

 «.ارتباط نيستند
زبان فارسی در روزھای جمعه بازداشته دولت ايران در چند ماه اخير چند کليسا را از ارائه خدمات به 

دولت فکر می کرد اين کار سبب کاھش شرکت کنندگان «. زيرا جمعه تعطيلی رسمی در ايران است اند
يکی ديگر از تمھيدات دولت برای محدود کردن رشد » .در جلسات کليسايی می شود، اما اينطور نشد

 .است نوکيشان ممنوع کردن فروش کتاب مقدس و يا عھدجديد
با وجود اينکه جفاھا بر مسيحيان ايران اکثرن از سوی دولت است، اما جامعه نيز جفاھايی را به 

اگر مراقب باشيد می توانيد «: می گويد» درھای باز «يکی از کارکنان سازمان . مسيحيان می رساند
طبق اط�عاتی . نجام دھيدايمان تازه خود را از دولت مخفی کنيد اما نمی توانيد اينکار را در خانواده ا

اما اين نوع جفا . که از مردم دريافت می کنيم، جفا از سوی خانواده ھای نوکيشان در حال افزايش است
با اينکه جفا درحال . نسبت به جفاھای ديگر برای مثال از دستگيری ھا کمتر در ديد قرار می گيرد

 .افزايش خود ادامه می دھد افزايش است اما تعداد افرادی که مسيحی می شوند ھم به
ترا بخاطر حرکت پر قدرت روحت در ايران شکر ! ای خداوند ما در قدرت و نجات تو شادی می نماييم

از تو می خواھيم که ايمانداران خالصی بپرورانی تا نوکيشان را در مسير رشد ايمانی شان . می کنيم
می طلبيم که بصيرت و . رت و ايمانشکرت می کنيم بخاطر غيرت، قد. ھدايت و شاگردسازی کنند

تو از . حکمت را در اين ايماندارانی که خبر خوش عيسی مسيح را در ميان می گذارند افزون گردانی
برای شاگردان در ايران . فشارھای دولتی و اجتماعی که ايمانداران با آن روبرو ھستند آگاھی ای پدر

نظر کنی و به خادمين خود در ايران جسارت دھی تا  دعا می کنيم که به تھديدھايی که عليه شان ھست
باشد که نجوای احيا رفته رفته در سراسر ايران بلند شود و آن را برای . ک�م تو را با قوت بيان کنند

 .آميين! اينھا را در نام عيسی مسيح می طلبيم! ھميشه تغيير دھد
 
  
  
  
  
  
  
  
  
 

 شد کسری نوری از دراويش گنابادی بازداشت

    2012, 16مارس 
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از دروايش گنابادی مقيم شيراز، روز چھارشنبه به اتھام مصاحبه » کسری نوری« –خبرگزاری ھرانا 
 . با راديوھای بيگانه بازداشت شد

دی ماه گذشته نيز به اتھام فعاليت عليه نظام وعضويت در آن » کسری نوری«به گزارش راديو فردا، 
  .زداشت و سپس درھفتم اسفند آزاد شده بودخوانده شده، با«گروھک انحرافی «چه 

اين درويش گنابادی اخيرا در مصاحبه با راديو فردا از وضعيت نامناسب بازداشتگاه ھای نيروی 
 .انتظامی و برخورد ھای ماموران و بازجويان انتقاد کرده بود

  
  

خشايار زارعی از تيم ملی جودو و دانشگاه به دليل اعتقاد به 

 وی رنجنامه+اج شدآئين بھايی اخر

   2012, 17مارس 
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خشايار زارعی عضو تيم ملی جودو که دارای چندين رتبه قھرمانی کشوری در رده جوانان و  
نوجوانان است به دليل اعتقاد به آئين بھايی ضمن محروم شدن از حق شرکت در مسابقات آسيايی و 

 .جھانی از دانشگاه محل تحصيل خود نيز اخراج شد
ھرانا، اين شھروند بھايی و ورزشکار ملی در رنجنامه ای به توصيف چگونگی محروميت  به گزارش

 .خود از شرکت در مسابقات آسيايی و محروميت از تحصيل پرداخته است
 :متن اين رنجنامه که در اختيار خبرگزاری ھرانا قرار گرفته است به شرح زير است

سال به صورت حرفه ای فعاليت می کنم  ١۴مدت  اينجانب خشايار زارعی در رشته ورزشی جودو به
که در طول اين مدت چندين رتبه ی قھرمان کشور در رده نوجوانان و جوانان کسب کرده ام و با اين 
که سه بار نفر اول وزن خودم در تيم ملی شده ام ولی به دليل اعتقادم به ديانت بھايی از شرکت در 

م و اين در حالی است که امسال ھم که در رشته معماری در مسابقات آسيايی و جھانی محروم شده ا
ترم اخراج شدم، به  ١پس از پشت سر گذاشتن  ٢٢/١٢/٩٠شيراز پذيرفته شده، در روز دوشنبه مورخ 

طوری که روز دوشنبه وقتی به دانشگاه رفتم، اسم خود را در برد دانشگاه ديدم که در آنجا نوشته شده 
در دفتر آموزش نزد سرپرست گروه معماری رفته و وی عنوان . اجعه کنمبود که به دفتر آموزش مر

کرد که يک نامه ی محرمانه از طرف وزارت علوم و تحقيقات به دانشگاه آمده که من از محتوای آن 
خبر ندارم ولی به من گفته اند که شما ديگر حق شرکت در ک�س ھا را نداريد و اگر خواھان اط�عات 

ا مديريت دانشگاه صحبت کنيد، که در اين چند روز که مراجعه کردم، موفق به م�قات بيشتری ھستيد ب
 .با ايشان نشدم

  
  
  
 

  

  

  

  

ھيچ کس : خانواده بھاييان بازداشت شده در شيراز

 نيست پاسخگو

    2012, 16مارس 
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گروھی  خانه حقوق بشر ايرانخانواده يکی از زندانيان بھائی شيراز که در بھمن ماه گذشته بصورت

 .بازداشت شدند، در گفتگو با خانه حقوق بشر ايران، از آخرين وضعيت اين زندانيان می گويد
در بھمن ماه گذشته در جريان دستگيری ھای گسنرده بھائيان در شيراز، گروھی از  :فرزان فرامرزی

ز اين عده نفر ا ١٠نزديک می شويم،  ٩٠در حالی که به پايان سال . اين شھروندان بازداشت شدند
 .ھنوز در بازداشتگاه اط�عات شيراز به سر می برند

وگويی را با  برند گفت حصوص آخرين وضعيت اين شھروندان بھايی که در زندان به سر می   در
 .بستگان يکی از زندانيان شيراز انجام داده و آخرين وضعيت آنان را جويا شديم

ل اوليه به مراجع متعددی مراجعه کرده و خواستار ھای افراد بازداشت شده در ھمان مراح خانواده
» خانه حقوق بشر ايران«به   آزادی عزيزانشان شده اند، يکی از اعضای خانواده اين زندانيان بھائی

در مراحل اوليه به استانداری رفته و با معاون سياسی استانداری ديدار کرديم ھمچنين به اداره “: گفت
و شرح بازداشت اين افراد و تفتيش   و برای ھرکدام جداگانه نامه نوشته ی امنيت استان مراجعه کرده

به دفتر امام جمعه مراجعه کرديم که در آنجا نامه ای به ما دادند که آن نامه را ھم به . منازلمان را گفتيم
اری از با رئيس دادستانی کل استان فارس ديدار کرديم، آنھا گفتند که ک. معاون سياسی استانداری داديم

 ”.دست آنھا بر نمی آيد اما نامه ای به ما دادند که آن را ھم به معاون دادستان داديم
تا کنون و از ميان بازداشتی ھای شيراز تنھا دو نفر بنام ھای سميترا ممتازيان و پيام تسليمی به قيد 

اشت شده حتی به قيد وثيقه ميليون تومانی آزاد شده اند، اما کماکان با آزادی ديگر افراد بازد ١٠٠وثيقه 
مانده و چنانچه در  ٩٠تنھا دو روز کاری به پايان سال “اين در حالی است که عم� . مخالفت می شود

اين دو روز با آزادی آنان موافقت نشود اين افراد مجبور خواھند بود سال نو را در زندان و به دور از 
 ”.خانواده ھای خود آغاز کنند

م�قات ھا بصورت غيرحضوری و تنھا ھفته ای . ه حق م�قات حضوری را ندارندافراد بازداشت شد“
در محل بازداشتگاه اط�عات شيراز، پ�ک  –بعد از ظھر  ١الی  ٩:٣٠سه شنبه ھا از ساعت  –يکبار 
 ”.، انجام می شود و ھر کدام از خانواده ھا تنھا سه دقيقه حق صحبت با زندانی خود را دارند١٠٠

از ھمديگر . زندانی ھستند ١٠٠زندانی ھا اکنون در زندان اط�عات شيراز يا ھمان پ�ک “ :وی افزود
جدا ھستند و ھرکدام در سلولی جداگانه به ھمراه مجرمان ديگر نگھداری می شوند و فع� از لحاظ 

استفاده بھداشتی و تغذيه مشکل خاصی وجود ندارد، ضمن اينکه تنھا فرشيد يزدانی بايد از گردنبند طبی 
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کند که در روز پس از بازداشت با خانواده ايشان تماس گرفتند و درخواست کردند که گردنبند طبی 
 ”.ايشان را به زندان اط�عات تحويل دھند

در ميان بازداشت شدگان يک زوج، فريد عمادی و مژده ف�ح، وجود دارند که فرزند سه ساله اين زوج 
اسفند ماه، اجازه دادند که اين بچه به  ٢۵روز سه شنبه “کرد؛ اما  تاکنون با مادربزرگ خود زندگی می

داخل بازداشتگاه نزد مادرش، مژده ف�ح، برود و ھم اکنون اين کودک بھمراه مادر خود در بازداشتگاه 
 ”.بسر می برد

 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

 شدند دو شھروند بھايی در مشھد به دو سال حبس محکوم

  2012, 17مارس 

از سوی » مونا رضايی«و » دری امری«دو شھروند بھايی ساکن مشھد به نامھای  –خبرگزاری ھرانا 
 .دادگاه انق�ب به دو سال حبس تعزيری محکوم شدند

بنا به اط�ع گزارشگران ھرانا، دری امری متھم رديف اول طبق حکم دادگاه انق�ب شھر مشھد به 
 .آئين بھائيت به يک سال حبس تعزيری محکوم شداتھام تبليغ عليه نظام از طريق تبليغ 

 .نامبرده در تابستان سال جاری پس از چند ماه بازداشت به قيد وثيقه آزاد شده بود



  حبتشناخت م برای

368  

 

به عنوان متھم رديف دوم پرونده » مونا رضايی » ھم چنين يک شھروند بھايی ديگرساکن مشھد به نام 
 .دت چند سال به حالت تعليق درآمده استمذکور به يک سال حبس محکوم شد که حکم مزبور به م

روز بازداشت به قيد وثيقه آزاد شده  ١٠يادآوری می شود نامبرده نيز در تابستان سال جاری پس از 
 است

 
 
 

بازداشت دو بھايی در يورش ماموران به منزل ھفت تن 

 شيراز در

   2012, 18مارس 

تعدادی ديگر از بھائيان شيراز مورد تفتيش اسفند ماه منزل  ٢٧صبح روز گذشته  –خبرگزاری ھرانا 
 .ماموران قرار گرفت و دو تن از شھروندان بازداشت شدند

بنا به اط�ع گزارشگران ھرانا از شيراز، ماموران امنيتی به منزل کاووس صميمی، کامبيز حبيبی، 
برده  وحيد معصومی، ميثاق معصومی، سولماز روحانی، خداخواست روحانی، نيلوفر کرمی يورش

 .وسايل شخصی و دينی انھا را بردند و از بين آنھا کاووس صميمی و کامبيز حبيبی را بازداشت کردند
اط�عات در شيراز منتقل شدند بردند و از ديگر افراد  ١٠٠بازداشت شدگان به بازداشتگاه پ�ک 
 .مراجعه کنند ١٠٠خواسته شده در صورت لزوم به پ�ک 

يشان مسيحی وثيقه تن از نوك ٣آزادی موقت  

 تومانی ميليون١٠٠

   2012, 18مارس 

تن از نوكيشان مسيحی در شيراز كه برای آزادی موقت ھر كدام از آنان از سوی  ٣در حالی كه برای 
ميليون تومانی صادر شده است، منابع آگاه از عدم پذيرش وثيقه برای ديگر  ١٠٠دادگاه قرار وثيقه 

 بازداشت شدگان خبر می دھند

 
تن از بازداشت شدگان مسيحی   ٣  »محبت نيوز«به نقل از گزارشگران آژانس خبر مسيحيان ايران 

 .روز بازداشت و ب�تكليفی آزاد شدند ٣۶در شيراز پس از 
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 ١٠٠وثيقه   برای ھر كدام از اين افراد از سوی دادگاه انق�ب اس�می شيراز اين سه نوكيش مسيحی كه
) ٢٠١٢مارچ  ١۴(  ١٣٩٠اسفند ماه  ٢۴ده است در روز چھارشنبه مورخ ميليون تومانی درخواست ش

 ١٧نيما شكوھی » و » مسعود گلرويان» ، » شريفه دوخ » اسامی عبارتند از .بطور موقت آزاد شدند
 . می باشد كه اين افراد بايد تا احضاريه مجدد و تعيين زمان برگزاری دادگاه در انتظار بمانند«ساله 

، » ھمايون شکوھی» ، » مجتبی حسينی » يگر بازداشت شدگان مسيحی در شيراز آقايان ھمچنين از د
اسفند  ٢۴تاريخ   می باشند، كه اين افراد نيز در» حکانی  وحيد«و ) كوروش( محمدرضا پرتويی » 

به «فريبا ناظمينان «به زندان عادل آباد شيراز انتقال يافتند و نيز خانم ) ٢٠١٢مارچ  ١۴(  ١٣٩٠ماه 
كه از وضعيت س�مت اين افراد تاكنون اط�ع دقيقی در دست نيست . زندان بخش زنان منتقل شده است

گفته شده اين افراد پس از بازداشت برای بازجوئی بيشتر به بازداشتگاه اط�عات در شيراز موسوم به . 
جريان پرونده اين افراد گزارش داده اند، كه » محبت نيوز«منابع آگاه به .منتقل شده بودند ١٠٠پ�ك 

از سوی برخی مقامات و مسئوjن قضايی نيز شنيده شده كه برای آزادی . ھيچ روال قانونی ايی ندارد
موقت اين افراد كه ھمچنان در زندان بسر می برند، ھيچگونه وثيقه ايی پذيرفته نخواھد شد و ممكن 

برگزار گردد، كه با توجه به اين  ١٣٩١است دادگاھی اين افراد در اواخر فروردين و يا ارديبھشت 
  بنا به گزارش رسيده به. عيد و سال نو را در كنار خانوادھايشان نخواھند بود  موضوع گويا اين افراد

روز در  ٣، پس از انتقال اين افراد به بند سبز زندان عادل آباد شيراز و گذراندن »محبت نيوز«
ضمن جدا كردن افراد از يكديگر، بازداشت ) مارچ  ١٧( اه اسفند م ٢٧قرنطينه زندان، در روز شنبه 

شدگان را جداگانه به بدترين بندھای زندان عادل آباد كه به قاتلين و سارقين اختصاص دارد منتقل كرده 
jزم به يادآوری است در پی شناسايی و ھجوم ماموران امنيتی به خانه يكی از نوكيشان مسيحی كه  .اند

اين حادثه منجر به بازداشت جمعی از نوكيشان مسيحی در  يسای خانگی ياد می شده،از آن بعنوان كل
برابر با (  ١٣٩٠بھمن ماه ١٩ر اساس گزارش منتشره ، ماموران امنيتی در مورخ ب .شيراز شده است

پس از شناسايی و يورش به جلسه كليسای خانگی ، ضمن برخورد و بد رفتاری با )  ٢٠١٢فوريه  ٨
ھمايون «و » مجتبی حسينی«پيش ازاين نيز  .بازداشت شدگان را به مكان نامعلومی انتقال دادند  افراد،

نوكيشان    تن از ديگر ٨به ھمراه ) ٢٠٠٨مه  ١١( برابر با ) ١٣٨٧ارديبھشت سال (در »شکوھی
سال حکم  ۵مسيحی ساكن شيراز به اتھام ايمان و باورھای مسيحی بازداشت و از سوی دادگاه به 

با فرا رسيدن جشن . ساله اين حكم ھمچنان يكسال آن باقی است ۵تعليقی محكوم شده بودند که از دوره 
،، ماموران امنيتی جمھوری اس�می با ايجاد فشار و ٢٠١٢ای كريسمس و آغاز سال نو مي�دی ھ

رعب و وحشت در برخی از شھرھای ايران تا كنون اقدام به بازداشت جمعی از نوكيشان مسيحی در 
شھرھای اھواز ، شيراز، كرمانشاه و اصفھان نموده اند كه دامنه اين برخوردھای امنيتی پس از 

بطوری كه . يساھای خانگی بطور علنی دامنگير اعضا كليساھای رسمی و ساختمانی نيز شده است كل
دو کليسای رسمی  بدستور وزارت اط�عات جمھوری اس�می از ١٣٩٠بھمن ماه  ٢١از تاريخ 

از آنان خواسته شده كه كليه مراسم کليسايی خود  پروتستان عمانوئيل و کليسای انجيلی پطرس در تھران
پيش از اين نيز کليسای جماعت ربانی مرکز در تھران با فشارھای مقامات . را به زبان فارسی لغو کنند

 .مجبور به تعطيل نمودن جلسات روز ھای جمعه خود به زبان فارسی شد 2009امنيتی در سال 
از « حكمت سليمی»ھمچنين در يك اقدام سازماندھی شده توسط ماموران اط�عات كه منجر به بازداشت

كشيشان كليسای رسمی پولس در اصفھان و جمعی از اعضا ی آن كليسا نيز شده است، گفته می شود 
 .برگزار می گردد   جلسات كليسايی در حال حاظر با توجه به محدوديت ھا ، كماكان
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اسفند ماه در  ٢۴روند مسيحی ساکن تھران روز چھارشنبه عليرضا سيديان، شھ –خبرگزاری ھرانا 
 .ھنگام خروج از کشور بازداشت شد

 

 شد عليرضا سيديان، شھروند مسيحی بازداشت 

اسفند ماه در  ٢۴عليرضا سيديان، شھروند مسيحی ساکن تھران روز چھارشنبه  –خبرگزاری ھرانا 
 .ھنگام خروج از کشور بازداشت شد

 
» کليسای ايران«ارشگران ھرانا، اين شھروند مسيحی و از اعضای کليسای موسوم به بنا به اط�ع گز

که پيشتر از سوی دادگاه انق�ب به شش سال حبس و ش�ق محکوم شده بود پس از قصد خروج از 
به رياست قاضی  ٢۶نامبرده از سوی شعبه  .کشور برای تعطي�ت نوروزی بازداشت شده است

تماع و تبانی به قصد اخ�ل در امنيت ملی و فعاليت تبليغی عليه نظام به شش سال پيرعباسی به اتھام اج
ميليون  ٣٠وی با وثيقه .ضربه ش�ق محکوم شده بود ٩٠حبس، ھجده ميليون تومان جريمه نقدی و 

  .تومانی به صورت موقت آزاد شده بود
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 مشھد آزادی سه شھروند بھايی در 

   2012, 18مارس 

سه شھروند بھايی ساکن مشھد به نامھای نويد  ٩٠اسفند ماه  ٢٧غروب روز شنبه  –خبرگزاری ھرانا 
 ۶٠نبيلی، بھناز حدادزاده و فتانه حاجی پور پس از يک ماه بازداشت ھر کدام به قيد وثيقه ملکی معادل 

 .ميليون تومان آزاد شدند
شھروند بھايی ديگر در رابطه با  ٧ھروند بھايی به ھمراه بنا به اط�ع گزارشگران ھرانا، اين سه ش

نمايشگاه خصوصی نوجوانان بھايی دستگير شده بودند نمايشگاه مزبور جھت کمک به کودکان بی 
 .بضاعت تشکيل شده بود

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 

 ١٣٩٠ گزارشی از بازداشت نوكيشان مسيحی در سال
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ھای  رسانند که ھمانند سال را به پايان می 1390لی سال مسيحيان و نوكيشان مسيحی در ايران در حا
و سال جديد خورشيدی در . گذشته با تھديدات و فشارھای مضاعف جمھوری اس�می روبرو بودند

کشور پر است از زندانيانی که بنا به دگرانديشی در  ھای سرتاسر شود که زندان حالی در ايران آغاز می
 ١٣٩٠در سال  -.برند از عزيزان خود در رنج و عذاب به سر میھای زندان و به دور  پشت ميله

ھا و فشار بر كسانی كه از دين اس�م و يا دين موروثی اشان بر می  ھا و دستگيری افزايش بازداشت
ھای جمھوری اس�می با ھر گونه دگر انديشی  گردند به ويژه نوكيشان مسيحی تنھا بخشی از مخالفت

  .بود

 

فشار بر نوکيشان مسيحی تا آنجا دامنه داشت که ع�وه بر کليساھای خانگی،  در سالی که گذشت
كليساھای ساختمانی و رسمی نيز تحت فشار قرار گرفت و برخی جلسات در كليساھا که برای فارسی 

به اين اميد كه از اين طريق  .زبانان برگزار می شد نيز به دستور مقامات امنيتی اط�عات تعطيل شد
موج احضار و بازداشت مسيحيان . ا نوكيشان مسيحی از رفتن به كليسا منصرف شوندمردم و ي

و سال نو مي�دی افزايش چشمگيری داشت و ) سالروز جشن مي�د مسيح(بخصوص پس از كريسمس 
ای رھبر جمھوری اس�می مبنی بر مقابله با ھرگونه دگرانديشی خارج از  خامنه پس از چراغ سبز علی

توان از تھديدات و  از سوی ديگر نمی .اين دومين مرحله از فشار بر مسيحيان بود اصول اس�می،
ھا حكومتی و  فشارھای جمھوری اس�می در برخورد با نوکيشان مسيحی سخن گفت اما از تاثير رسانه

بر کسی پوشيده نيست كه فعاليت . ھای روحانيون وابسته به نظام سخن به ميان نياورد مذھبی و تريبون
ھا که بودجه  آزاد در جمھوری اس�می يک روياست، از اين رو جوسازی اين تريبون  ھای سانهر

ھای  ھای امنيتی، سپاه پاسداران و بسيج تامين می شود و يا به پايگاه بسياری از آنھا از طريق سرويس
و به طور حکومت وابستگی دارند تاثير زيادی در برخورد قوه قضائيه و حاکميت با مسيحيان داشته 

سال جديد خورشيدی در حالی  .کنند اھداف شوم حاکميت بر عليه مسيحيان را ھدايت می  سازمان يافته
ھای سرتاسر کشور پر است از زندانيانی که بنا به دگرانديشی سياسی؛  شود که زندان در ايران آغاز می

برند و  نج و عذاب به سر میھای زندان و به دور از عزيزان خود در ر عقيدتی و مذھبی در پشت ميله
. حقوقی و مرجع قضائی برای رسيدگی به فرياد آنان فرصت فعاليت ندارد تر آنکه ھيچ سازمان تاريک

دومين نوروز خود را در زندان ) نورهللا قبيتی زاده و فرشيد فتحی( برخی از زندانيان مسيحی از جمله 
 .آنان در فراق آنان لبريز اشک است ھای گذرانند و چشمان منتظر خانواده بدون مرخصی می

در سال گذشته به » محبت نيوز«در ادامه بر طبق اخبار و گزارشات مستند و منتشر شده از سوی 
 … پرداخته می شود ١٣٩٠اسامی نوکيشان مسيحی بازداشت شده در سال 

 آذربايجان غربی -
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بردند، در جاده سلماس به  سر میشھروند که در مسافرت نوروزی به  ٣چھارشنبه، سوم فرودين ماه  -
صالح جھانگيرزاده اھل . روستای بروشخواران توسط ماموران وزارت اط�عات بازداشت شدند 

شھروندان » ماھزر نجفی«به ھمراه ھمسرش » حميد نجفی«روستای بروشخواران از توابع سلماس و 
ه بودند، توسط ماموران مسيحی اھل کرج که برای تعطي�ت نوروز به اين شھرستان مسافرت کرد

 .اند وزارت اط�عات بازداشت شده
 تھران -

، با ورود تعدادی از ١٣٩٠فروردين  ١٢از نوكيشان مسيحی در شامگاه » عباس سارجالو نژاد» -
ماموران . ماموران لباس شخصی اط�عات به منزلش بازداشت و وی را به مكان نامعلومی انتقال دادند

 .به شدت نيز مورد ضرب و شتم و شكنجه قرار دادندضمن بازجويی ايشان را 
  قبل يک طفل بی  که مدتی» ک«و » ن » به نام ھای   يک زوج مسيحی –گروگانگيری يک نوزاد  -

سرپرست را از راه قانونی به فرزندی گرفته بودند، نيروھای اداره امنيتی اط�عات برای استفاده از 
ماموران . اند کودک را از آنان پس گرفته  خانواده مسيحی اين اين طفل به عنوان اھرم فشار بر اين

امنيتی ضمن تھديد از اين زوج خواسته اند اگر چنانچه خواھان بازپس گيری فرزندشان ھستند بايد از 
 . خود که در زندان اوين در بازداشت ھستند شکايت کنند  دوستان نوکيش مسيحی

زندان اوين  ٢٠٩ھای انفرادی بند  بازداشت و به سلول ١٣٩٠در بھار سال » ميترا زحمتی«خانم  -
ميترا زحمتی از سوی . وی بعد از چند ماه بازداشت به بند عمومی زنان زندان اوين منتقل شد. منتقل شد

اين حکم در دادگاه تجديد نظر نيز به تأييد رسيده و وی . دادگاه به دو سال و نيم زندان محکوم شده است
 .کند عمومی زنان زندان اوين دوران محکوميت خود را سپری می ھم اکنون در بند

ھای انفرادی  وی چندين ماه در سلول. بازداشت شده است ١٣٩٠در تابستان سال    »مريم جليلی«خانم  -
 ١٣٩٠در آذر ماه . زندان اوين به سر برد و سپس به بند عمومی زنان زندان اوين منتقل شد ٢٠٩بند 

� .ب به اتھام عضويت در گروه غير قانونی به دو سال و نيم زندان محکوم شداز سوی دادگاه انق
آبان ماه  ٢۶بازداشت در مورخ ١٣٨٩اسفند  ١٨از نوكيشان مسيحی در تاريخ » شھ� رحمتی«خانم  -

از سوی دادگاه بدوی به اتھام عضويت در گروه غير قانونی به دو سال و نيم زندان محکوم شد،  ١٣٩٠
آذر ماه  ٢٩نامبرده در تاريخ . دادگاه تجديد نظر بررسی و از اتھامات وارده تبرئه شد اين حکم در

 .روز بازداشت از زندان آزاد شد ٢٨٧پس از تحمل  ١٣٩٠
 ٨ساله از نوكيشان مسيحی ساكن در شرق تھران، وی روز شنبه مورخ  ٣٠» لي� محمدی» خانم  -

دقيقه شب در محل سكونت خود  ١٠: ٣٠در ساعت توسط تعدادی از ماموران امنيتی  ١٣٩٠مرداد 
بازداشت شد ھمچنين ماموران امنيتی خانه وی را بازرسی و تفتيش نموده و برخی از لوازم ايشان را 

ماه بازداشت در زندان اوين، توسط دادگاه انق�ب اس�می به اتھام  ۵وی پس از . ضبط و با خود بردند
ای خارجی، تبليغات ضد اس�می، ايجاد تشكل و فريب ھموطنان ھمكاری با عوامل وابسته به گروھھ«

بر ھمين . متھم شناخته شد» تحت عنوان كليسای خانگی، توھين به مقدسات و اقدام عليه امنيت ملی
 .اساس اين نوكيش مسيحی به دو سال حبس تعزيری محكوم و رای صادره به ايشان اب�غ شد

ی بشارتی ھمسرش توسط مامورران امنيتی احضار و سپس بدليل فعاليت ھا) گ –پرويز (آقای  -
 .ايشان پس از سه روز بازداشت و بازجويی با دادن تعھد آزاد می شود. بازداشت می شود 

در محل سکونت خود در شرق تھران توسط  ١٣٩٠در اواخر شھريور ماه سال » فاطمه نوری«خانم  -
وی از دانشجويان رشته ھنر بوده كه به اتھام  ماموران امنيتی بازداشت و روانه زندان اوين شد



  حبتشناخت م برای

374  

 

در دادگاه انق�ب اس�می » شركت در كليسای خانگی، توھين به مقدسات و اقدام عليه امنيت ملی«
 .محاكمه و به مدت يكسال از تحصيل در دانشگاه محروم شد

با مراجعه  ١٣٩٠بھمن ماه  ١٩آقای ماسيس موسسيان ماموران وزارت اط�عات در روز چھارشنبه  -
روز  ٨نامبرده پس از . به محل کار ايشان بدون ھيچ توضيحی وی را بازداشت و با خود بردند 

 .بازداشت و انجام مراحل بازجويی از زندان رجايی شھر كرج با سپردن وثيقه بطور موقت آزاد شد
 رباط كريم -

 ٢۵كريم روز دوشنبه مورخ ساله از نوكيشان مسيحی ساكن شھرستان رباط  ۴۴  »فريبرز آرزم « -
چھار تن از ماموران . توسط ماموران امنيتی بازداشت شد) ٢٠١١اكتبر  ١٧( برابر با  ١٣٩٠مھرماه 

ايشان دارای    .لباس شخصی با ورود ناگھانی به منزل اين ھموطن مسيحی نامبرده را بازداشت كردند
 .دو فرزند و ھمچنان ب�تكليف در زندان اوين بسر می برد

 اھواز -
ناصر «و دو تن از خادمين كليسا بنامھای » شھناز جيزان«به ھمراه ھمسرش » فرھاد سبكرو«كشيش 

) ٢٠١١دسامبر  ٢٣(  ١٣٩٠صبح روز جمعه دوم دی ماه  ١١در » داود عليجانی «و » ضامن دزفولی
با يورش  ماموران امنيتی در اقدامی از قبل سازماندھی شده. توسط ماموران امنيتی بازداشت شدند

گسترده به کليسای خانگی جماعت ربانی اھواز كليه اعضا و افراد شرکت كننده در مراسم ھفتگی كليسا 
  .را بازداشت و با دو دستگاه اتوبوس به مكان نامعلومی منتقل كردند

و ناصر ضامن   كشيش فرھاد سبكرو. روز بازداشت به قيد وثيقه آزاد شد  ١٠پس از » شھناز جيزان »
لی و داود عليجانی نيز پس از تحمل دو ماه بازداشت و ب�تكليفی به قرار وثيقه بطور موقت آزاد دزفو
 .شدند

 كرمانشاه -
سال زندان  ٣از نوكيشان مسيحی از سوی دادگاه انق�ب اس�می كرمانشاه به » مسعود دليجانی  « -

م قضايی، فاقد وكيل مدافع منتخب نامبرده در يك دادگاه فرمايشی ع�وه بر پروسه مبھ. محكوم می شود
) ٢٠١١مارچ  ١٧( ١٣٨٩اسفندماه  ٢۶وی پيش از اين در . و حتی امكان دفاع از خود را نداشته است

تن از ديگر نوكيشان مسيحی در يك كليسای خانگی توسط ماموران لباس شخصی  ٩به ھمراه ھمسر و 
 ١١۴پس از گذراندن ) ٢٠١١وjی ج ٩( ١٣٩٠تيرماه  ١٨وی ھمچنين در . اط�عات بازداشت شد

سال حبس خود در  ٣وی ھم اكنون برای تحمل . روز آزاد اما پس از دو ھفته مجددن بازداشت شد
 . زندان ديزل آباد كرمانشاه بسر می برد

تن از اعضای يك  ١٣، ماموران امنيتی )٢٠١٢فوريه  ٢١( ١٣٩٠در روز سه شنبه دوم اسفندماه  -
نگين حق  –آزاده شريفی -مريم سلطانی –م ھا خان: اشت نمودند اسامی اين افرادبازد كليسای خانگی را

محمد  –شھاب نورمحمدی  –مھدی چقاكبودی  -مينا عليخانی و آقايان –شيرين قنبری  –پرست 
 –محمد مھدی فرجی  –حسين پورمحمدی  –رضا كرد زنگنه  - عليرضا فيض آبادی -كرمانشاھی اصل

تن از اين افراد پس از يك روز  ٩بنا بر گزارشات رسيده  .رش شده استو مجتبی بابا كرمی گزا
اخذ تعھد مبنی بر عدم شركت در ھرگونه   بازداشت و بازجويی و گرفتن عكس و انگشت نگاری و

روز  ٨پس از » آزاده شريفی» در اين ميان خانم . اجتماعات مسيحی فردای آن روز آزاد شدند
، » مھدی چقاكبودی«ن ديگر از نوكيشان مسيحی بنام ھای آقايان، ت ٣و   بازداشت آزاد می شود

 .از تاريخ فوق ھمچنان در بازداشت بسر می برند» شيرين قنبری«و خانم » مجتبی باباكرمی«
 اصفھان -



  حبتشناخت م برای

375  

 

كشيش كليسای رسمی پولس در اصفھان روز چھارشنبه مورخ سوم اسفند » حكمت سليمی » آقای  -
بامداد با ھجوم ماموران امنيتی به منزل ايشان واقع در فوjد  ٧ساعت در ) ٢٠١٢فوريه  ٢٢( ١٣٩٠

 .شھر اصفھان بازداشت شد و ھمچنان در بازداشت بسر می برد
ساله و از خادمين كليسا در ھمان تاريخ توسط ماموران امنيتی در آپارتمان  ٧٨گيتی حكيم پور بانو -

ً روز بازداشت موقت ٣نامبرده پس از  .محل اقامت خود توسط ماموران امنيتی بازداشت شد  .آزاد شد ا
، يكی ديگر از نوكيشان مسيحی است كه در پی بازداشت گسترده مسيحيان فارسی »عنايت جعفری» -

 .وی ھمچنان در بازداشت بسر می برد.زبان دراصفھان، توسط ماموران امنيتی درمنزلش بازداشت شد
موران امنيتی در روز چھارشنبه به تاريخ سوم اسفند ماه اين نوكيش مسيحی توسط ما» شھرام قائدی» -

 .وی ھمچنان در بازداشت بسر می برد. در منزلش بازداشت شد )  ٢٠١٢ماه فوريه  ٢٢(  ١٣٩٠
در منزلش با ورود تعدادی مامور ) ١٣٩٠سوم اسفند ماه ( ساله، مورخه  ۵۶» مريم دل آرام«خانم  -

 .ان در بازداشت بسر می برندايشان ھمچن. لباس شخصی بازداشت شد 
سوم اسفند ماه ( از نوكيشان مسيحی و مادر دو فرزند می باشد كه در مورخه » شھناز ظريفی» خانم  -

ايشان نيز . ھمزمان با بازداشت جمعی از نوكيشان مسيحی وی نيز در منزلش بازداشت شد ) ١٣٩٠
 .ھمچنان در بازداشت بسر می برند

مارچ  ٢(  ١٣٩٠اسفند  ١٢از نوكيشان مسيحی روز جمعه مورخ » ژادفريبرز پارسی ن«آقای  -
ھنگامی كه از محل كارش در يكی از شھرھای جنوبی كشور به اصفھان بازگشت، توسط )  ٢٠١٢

 .نامبرده ھمچنان در بازداشت بسر می برد. ماموران امنيتی در منزلش بازداشت شد
ان وی نيز در ھمان روز چھارشنبه سوم اسفند ماه و از اعضای كليسای خانگی اصفھ» مجيد عنايت» -

نامبرده ھمچنان در بازداشت . در محل كارش توسط ماموران امنيتی بازداشت شد) فوريه ٢٢(  ١٣٩٠
   .بسر می برد

نيز جزو  –خداداد نصيری  –ميثم حجتی  –كيھان اميريان  –اسامی بر خی ديگر از افراد بنام ھای 
 .تاريخ مشابه گزارش شده است بازداشت شدگان اصفھان در

 شيراز -
جمعی از نوكيشان مسيحی )  ٢٠١٢فوريه  ٨برابر با (  ١٣٩٠بھمن ماه ١٩ماموران امنيتی در مورخ 

اسامی .را كه به منظور دعا و پرستش و تعليم كتب مقدس دور ھم جمع شده بودند را بازداشت نمودند 
» ھمايون شکوھی» ، » مجتبی حسينی » و آقايان » ان پور فريبا ناظمين» «خانم : اين افراد عبارتند از 

اين افراد ھمچنان در زندان عادل آباد . می باشند» وحيد حکانی«و ) كوروش( محمدرضا پرتويی » ، 
  . ب�تكليف در بازداشت بسر می برند  شيراز

» مسعود گلرويان»  و آقايان» شريفه دوخ » ھمچنين سه تن ديگر از اين بازداشت شدگان بنامھای خانم 
 ١٣٩٠اسفند ماه  ٢۴روز بازداست روز چھارشنبه مورخ  ٣۶ساله، پس از تحمل  ١٧نيما شكوھی » و 
 .بطور موقت آزاد شدند) ٢٠١٢مارچ  ١۴( 

*** 
ھای مربوط به تعداد دستگير شدگان مسيحی به خصوص در روزھای منتھی به سال  آمار و گزارش

بر . توجه داشت اين اسامی در برگيرنده نام تمام دستگيرشدگان نيستبيشتر و بيشتر می شد اما بايد 
شود بيشتر از آن است  ھمگان روشن است جفايی كه با نقض حقوق مسيحيان در ايران به آنان وارد می

ھای آزاد و با وجود  شود، چرا که در نبود تريبون ھا منعکس می كه در اخبار و از طريق رسانه
ھای دستگيرشدگان نيز بخاطر مسائل امنيتی حاضر به اع�م  ری برخی خانوادهھای شديد خب محدوديت
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ھای  ھا و شکنجه دھند اخبار دستگيری اسامی آنان نيستند و يا از بيم تھديدات ماموران امنيتی ترجيح می
  .ھا را افشا نکنند عزيزان خود در زندان

  
 

 ١٣٩٠ ويژه اسفند ماه –گزارش آماری نقض حقوق بشر 

   2012, 21 مارس

  
نھاد آمار، نشر و آثار مجموعه فعاjن حقوق بشر در ايران بر اساس برنامه ماھانه  –خبرگزاری ھرانا 
گذرد، اقدام به انتشار گزارش آماری ماھانه از وضعيت حقوق  ماه از آغاز آن می ٢۴خود که بيش از 

 .نمود ١٣٩٠بشر ايران ويژه اسفند ماه 
رسته حقوقی مورد بررسی قرار  ١١رش حقوق بشری منتشره بھمن ماه در گزا ١٩۶در اين نوشتار   

ھای آموزشی نيز در  و ع�وه بر ت�ش برای ارتقای دقت گزارشات ت�ش شده است جنبه. گرفته است
بررسی حقوقی اخبار و گزارشات مھم و پرداختن به گزارشاتی که بيشترين و . گزارش تقويت شود

ا اختصاص داده است در کنار استفاده از محاسبات آماری و نموداری را بايد کمترين توجه را به خود ر
 .از ديگر نکات برجسته اين گزارش دانست

 ارزيابی عمومی اخبار نقض حقوق بشر در اسفند ماه
، به مانند گزارشھای پيشين با موارد متعددی از نقض حقوق بشر در ١٣٩٠در آخرين ماه از سال 

ی حقوق بشر تحت الشعاع انتخابات مجلس و  رچند که بسياری از اخبار در حوزهکشور مواجه بوديم؛ ھ
برخی از . ساير وقايع سياسی جاری در کشور، بيش از گذشته نيز مورد کم توجھی قرار گرفتند

گيرد، حاکی از آن است که نقض حقوق بشر جدا از  مواردی که در اين گزارش مورد اشاره قرار می
 .ی ايرانی نيز مرتبط است فرھنگی جامعه - م به مشک�ت متعدد ناشی از ساخِت سنتیی حاک رفتاِر طبقه

عبدالرحمن «ھای  يکی از مھم ترين اخبار در اين حوزه محکوميت پنج جوان عرب خوزستانی به نام
به اتھام محاربه » امير معاوی«و » منصور حيدری«، »جمشيد حيدری«، »طه حيدری«، »حيدری
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اين افراد که از سال گذشته به جرم تيراندازی به سمت يک يا دو مامور امنيتی در . بود اعدام به
چھار . اند ھای خود نيز محروم مانده برند، طی اين مدت حتی از م�قات با خانواده بازداشت به سر می

 .ز اعضای يک خانواده ھستندتن از بازداشت شدگان ا
، در عبدالرضا قنبری چنين با رد درخواست عفو در خصوص مجازات اعدام برای زندانيان سياسی، ھم

ی حکم اعدام کميسيون عفو و بخشودگی دادگستری کل استان تھران، اين معلم زندانی در معرض اجرا
عبدالرضا قنبری معلم ادبيات فارسی يکی از مدارس پاکدشت، استاد دانشگاه و از . قرار گرفت

ی  است که به اتھام محاربه از سوی شعبه) عاشورا( ٨٨بازداشت شدگان اعتراضات ششم دی ماه سال 
 .دادگاه انق�ب تھران به رياست قاضی ابوالقاسم صلواتی به اعدام محکوم شد ١۵

ھا و کنترل فضای مجازی و وب توسط حکومت ايران نيز سيد علی  ی اعمال فشار و محدوديت در ادامه
ای، رھبری نظام جمھوری اس�می، حکمی صادر کرده است که بر اساس آن ارگانی تحت عنوان  خامنه

ی حکم مذکور اين  بر پايه. خواھد شدتشکيل شورای عالی فضای مجازی با اعضای حقوقی و حقيقی
روز   مرکزی به نام مرکز ملی فضای مجازی کشور ايجاد کند تا اشراف کامل و به«شورا وظيفه دارد 

گيری نسبت به نحوه مواجھه فعال با اين  نسبت به فضای مجازی در سطح داخلی و جھانی و تصميم
افزاری و محتوايی در چارچوب مصوبات شورای عالی و موضوع از حيث سخت افزاری، نرم 

 «.ی سطوح تحقق يابد نظارت بر اجرای دقيق تصميمات در ھمه
ای را  تازه گزارش  ی سازمان ملل درامور حقوق بشر ايران احمد شھيد، گزارشگر ويژهاز سوی ديگر

اين گزارش که به شورای حقوق بشر سازمان . حقوق بشر در اين کشور منتشر کرد در مورد وضعيت
وی در اين گزارش . تر تدوين شده است شود، نسبت گزارش قبلی آقای شھيد تا حدی جامع ملل ارائه می

ھا با درخواست او برای سفر به اين  از عدم ھمکاری مقامات ايران گ�يه کرده و نوشته است که آن
 .وافقت نکرده اندکشور م

 ھای اجتماعی ھا و شبکه ی اخبار در رسانه بازتاب ويژه
ھا و فعالين  ی حقوق بشر با حساسيت خاصی از سوی رسانه ھا در حوزه عموماً برخی از گزارش

اين در حاليست که . گيرند ی افکار عمومی قرار می ھای اجتماعی دنبال شده و مورد توجه ويژه شبکه
اين موارد حجم کمتری از نقض حقوق بشر را نسبت به موارد مشابه به خود ممکن است بعضاً 

 .اختصاص داده باشند و يا jاقل ساير موارد نيز به ھمين اندازه حائز اھميت باشند
آيينی چھارشنبه  - يکی از اين موارد مربوط به برخورد نيروھای امنيتی با برگزار کنندگان مراسم سنتی

از اين رو . ھای جمعی بدل شده است ای اخير به فرصتی برای بروز شادیھ سوری بود که طی سال
ماموران انتظامی و امنيتی در شب چھارشنبه سوری با ايجاد نوعی حکومت نظامی اع�م نشده در 

در برخی از مناطق نيز . کردند جلوگيری تھران از آتش بازی شھروندان در برخی نقاط پايتخت
. نيروھای امنيتی با برگزار کنندگان اين جشن درگير شدند و برخی از شھروندان را بازداشت نمودند

تن در اين شھر به علت آنچه وی  ۴٠مضاف بر اين فرمانده انتظامی استان کرمانشاه نيز از بازداشت 
 .داد خبر می عنوان کرده است،مزاحمت و ايجاد اخت�ل در نظم عمو

ای که دستگاه قضايی برای يک وکيل دادگستری در آخرين ماه سال  ھم چنين حکم سنگين و بی سابقه
، عضو شورای عالی نظارت عبدالفتاح سلطانی .ھای بسياری را در پی داشت صادر کرد، واکنش ٩٠

دادگاه انق�ب اس�می تھران  ٢۶کانون مدافعان حقوق بشر و وکيل سرشناس دادگستری از سوی شعبه 
آقای سلطانی . سال حبس در زندان برازجان و بيست سال محروميت از وکالت محکوم شد ١٨به 

، نايب رييس نرگس محمدی در ھمين خصوص .تھران بازداشت شد در ١٣٩٠نوزدھم شھريور ماه 



  حبتشناخت م برای

378  

 

 ۶کانون مدافعان حقوق بشر و يکی ديگر از وک�ی پايه يک دادگستری نيز در دادگاه تجديد نظر به 
ب اس�می که رياست آن بر عھده قاضی پير دادگاه انق� ٢۶وی در شعبه . سال زندان محکوم شد

دادگاه تجديد نظر اين حکم  ۵۴سال زندان محکوم شده بود که اين حکم در شعبه  ١١عباسی است به 
 .کاھش يافت

 ھای حقوق بشری ھای اجتماعی به گزارش ھا و شبکه توجھی رسانه بی
توجھی و حتی بی توجھی قرار ھای حقوق بشری به رغم اھميت، مورد کم  ماھانه بسياری از گزارش

ھا و فعالين  اين نوع رفتار گزينشی دjيل متعددی منجمله پوشش نامناسب از سوی رسانه. گيرند می
بايستی اشاره کرد که اين نوع رفتار ھمسويی . گيرد ی مخاطبان را در بر می فضای مجازی و ذائقه

 .ی دولتی نيز برقرار کرده استھا ی حاکم و رسانه ای با رفتار طبقه خواسته يا ناخواسته
وی در پی آتش سوزی . يکی از اين موارد مربوط به جان باختن يک زن کارتن خواب در پايتخت بود

و  سوخت ی متروکه در خيابان وليعصر پايتخت، حوالی پل ھمت، در آتش در يک ساختمان دو طبقه
 .جان خود را از دست داد

 ۴٢  »منصور زارعی«ی کارگری ھم، يکی از کارگران اخراجی نساجی کردستان به نام  در حوزه
ی کار برخوردار بود، به علت بيکاری و فقر اقتصادی ناشی از آن،  سال سابقه ١۵ساله که از بيش از 

در ماه گذشته نيز يکی از . کرد و به زندگی خود پايان داد خودکشی روز دوشنبه، پانزدھم اسفندماه
پس از اينکه از قرار داشتن نام خود در ليست اخراج پايان ) مزدا(کارگران قسمت رنگ گروه بھمن 

 .ی کارخانه دست به خودکشی زد و جان باخت سال مطلع شد، در محوطه
ساله به نام  ١۵ع�وه بر اين در يک درگيری مسلحانه در منطقه کوی انق�ب اھواز يک نوجوان 

ی  اين واقعه پس از محاصره  .کشته شد با اصابت مستقيم گلوله توسط نيروھای امنيتی» حسن حيدری«
از شھروندان عرب، که ماموران امنيتی قصد بازداشت وی را داشتند؛ صورت » يدریثامر ح«منزل 

گرفت و اين افراد به دليل عدم تسليم شدن نامبرده دست به خشونتی عريان زده و اقدام به تير اندازی با 
 .س�ح گرم به سمت منزل وی کردند

ھا را  ای از بازداشت شدگان عرب شھر شوش آن عده پخش اعترافات ی دولتی پرس تی وی با شبکه
در فيلم مذکور و در . ی اعدام معرفی نمود متھم به خشونت، ترور و به صورت مشخص شايسته

ی اعتراف اعترافاتی که به نظر می رسد تحت فشار صورت گرفته است، اين افراد به اقدامات تروريست
طی روزھای اخير تعداد کثيری از اقليت قومی عرب به اتھام اخت�ل در روند برگزاری . کنند می

 .بودند  انتخابات بازداشت شده
رسيد  دچار تعليق شد و به نظر می» نشر چشمه«طور پس از اينکه در آخرين روزھای بھمن ماه،  ھمين

ی کتاب و معاونت  تابفروشان تھران با مسئوjن ادارهی ناشران و ک ی اتحاديه با رايزنی ھيئت مديره
ی کتاب وزارت ارشاد  ھا از اداره فرھنگی وزارت ارشاد، مشکل اين انتشارات معتبر حل شود، خبر

کنند و به نظر  نيز مجوز دريافت نمی انتشارات ثالث ھای  حاکی از آن است که از اين پس، کتاب
 .رسد اين ناشر ھم به جمع ناشران ب�تکليف يا معلق پيوسته است می

ی  از سوی ديگر پس از آنکه برای اولين بار در کشور، چندی پيش دستگاه قضايی در خصوص پرونده
، طی ماه گذشته جنجالی اسيدپاشی به آمنه بھرامی نو، برای متھم پرونده حکم قصاص چشم صادر کرد

بود » معصومه عطايی«يکی از اين احکام، مربوط به پرونده .اند نيز دو نفر با چنين حکمی مواجه شده
م چنين ھ . متھم روبه رو شد قصاص چشم دادگاه کيفری استان اصفھان با حکم ١٧ی   که از سوی شعبه
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است، » فاطمه«که متھم به ريختن آھک در چشمان کودکی به نام  فردی به نام محمدرضا 
 .از ناحيه دو چشم برای سلب بينايی محکوم شد قصاص به

از برگزاری روز  مانع منيتی و انتظامینيز، نيروھای ا) ھشتم مارس(اسفند ماه  ١٨در روز پنج شنبه 
اين مراسم که در پی فراخوان تعدادی از فعاjن اجتماعی شھر سنندج . جھانی زن در شھر سنندج شدند

�ب ادامه يابد، با دخالت نيروھای قرار بود به صورت راھپيمايی از سه راه نمکی شروع و تا ميدان انق
نيروھای انتظامی ضمن متفرق کردن حاضرين، چند تن . امنيتی و انتظامی حاضر در محل لغو گرديد

 .از شرکت کنندگان در مراسم را بازداشت نمودند
ھای اخير دستگاه امنيتی جمھوری اس�می روند سرکوب خود نسبت به  مضاف بر اين موارد طی ھفته

ھای گروھی ھموطنان مسيحی در  مسيحی در کشور را افزايش داده که اين امر به بازداشت شھروندان
اين در حاليست که حداقل در دو مورد از بازداشت ھای . شيراز، اصفھان و کرمانشاه منجر شده است

به کليساھای رسمی ) خانگی(جمعی، دايره برخورد با ھموطنان مسيحی از کليساھای غير رسمی 
 .ه جماعت ربانی نيز رسيده استموسوم ب

 ھای اسفندماه بررسی حقوقی برخی از گزارش
در اين بخش برخی از موارد نقض حقوق بشر که در باj مورد اشاره قرار گرفت، به علت لزوم 
آموزش در کنار اط�ع رسانی و آگاھی افراد جامعه با حقوق بنيادين خود، از لحاظ حقوقی مختصراً 

 .شود بررسی می
وگيری از گردش آزاد اط�عات و نقض حق آزادی بيان که دولت ايران ازُ طرق مختلف و با جديت جل

» شورای عالی فضای مجازی «کند و به تازگی نيز به تشکيل ارگانی موسوم به  تمام آن را دنبال می
سياسی اع�ميه جھانی حقوق بشر و ميثاق بين المللی حقوق مدنی و  ١٩ی  انجاميده است، نقض ماده

ھا برای اجرای نقش اساسی  اع�ميه ھزاره نيز به تضمين آزادی رسانه ٢۵چنين بخشی از بند  ھم. است
 .ھا و نيز حق مردم برای دسترسی به اط�عات، تاکيد دارد آن

 ١٩ماده  ٢و  ١ممانعت از تجمع و راھپيمايی در روز جھانی زن نيز ع�وه بر اينکه ناقض بندھای 
اع�ميه جھانی حقوق بشر که بر حق آزادی عقيده  ١٩ی  ی حقوق مدنی و سياسی و مادهميثاق بين الملل

ميثاق بين  ٢١ی  اع�ميه جھانی حقوق بشر و ماده ٢٠ی  ماده ١اند؛ است، به بند  و بيان تاکيد نموده
 شناسد، نيز بی توجه المللی حقوق مدنی و سياسی که حق تشکيل و آزادی اجتماعات را به رسميت می

قانون اساسی جمھوری اس�می ھم تشکيل اجتماعات و  ٢٧اين ھمه در حاليست که بر طبق اصل . است
 .راه پيمايی ھا بدون حمل س�ح و به شرط آنکه مخل به مبانی اس�م نباشد، آزاد است

بيان و - ھای مذھبی در کشور ھم نقض حقوقی ھم چون آزادی تبليغ دين، آزادی عقيده فشار بر اقليت
ميثاق بين المللی  ١٨اع�ميه جھانی حقوق بشر و ماده  ١٨طبق ماده . بری مذھبی را می رساندبرا

حقوق مدنی و سياسی ھر شخصی حق دارد از آزادی دين و تغيير دين يا اعتقاد و ھمچنين آزادی اظھار 
ع�ميه ا ١ماده  ١ھمينطور بند . آن بطور فردی يا جمعی و به طورعلنی يا در خفا برخوردار باشد

ھای ملی يا قومی، دينی و زبانی نيز از موجوديت و ھويت ملی،  مربوط به اشخاص متعلق به اقليت
ھای خود حمايت و ايجاد شرايط را برای ارتقای  ھا در سرزمين قومی، فرھنگی، دينی و زبانی اقليت

رد که اشخاص متعلق به ھمين اع�ميه نيز تاکيد می دا ٢ماده  ٢و  ١بند . اين ھويت مھم قلمداد می کند
ھا حق دارند در نھان و به طور علنی، آزادانه و بدون مداخله و يا ھر شکل از تبعيض، دين خود  اقليت

را اع�م و به آن عمل کنند و به صورتی موثر در زندگی فرھنگی، دينی، اجتماعی، اقتصادی و 
 .عمومی شرکت کنند
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اع�ميه جھانی حقوق  ٣ی  ستگاه قضايی در کشور، مادهدر رابطه با صدور احکام متعدد اعدام توسط د
دھند که حق زندگی، از حقوق ذاتی ھر  سياسی، ھشدار می-اع�ميه حقوق مدنی ۶ی  ماده ١بشر و بند 

دومين  ١ی  ماده ٢بند . آيد و اين حق بايستی به موجب قانون نيز حمايت شود انسان به حساب می
حقوق سياسی و مدنی به منظور الغای مجازات مرگ ھم اقدامات  پروتکل اختياری ميثاق بين المللی

 .کند jزم را در جھت منسوخ کردن مجازات مرگ در قلمرو قضائی را، به کشورھا گوشزد می
ع�وه بر اين صدور احکامی غير انسانی نظير درآوردن چشم از سوی دستگاه قضايی جمھوری 

توان  ق مدنی و سياسی است که تاکيد دارد ھيچکس را نمیميثاق بين المللی حقو ٧ی  اس�می نقض ماده
 .ھا يا رفتارھای ظالمانه يا خ�ف انسانی يا رذيلی قرار داد مورد آزار و شکنجه يا مجازات

ميثاق بين المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و  ١١ماده  ١ی بند  در آخر ھم بايد اشاره کرد که بر پايه
و   ـ پوشاک  خوراک  شامل  اش خود و خانواده  برای  کافی  زندگی  سطح  نداشت  به  ھر کس  فرھنگی، حق

 ٣١در ھمين خصوص اصل . شناخته شود  رسميت  به  زندگی  شرايط  بھبود مداوم  ھمچنين  کافی  مسکن
افزايد که دولت  قانون اساسی جمھوری اس�می نيز به داشتن مسکن متناسب با نياز، تاکيد دارد و می

ست که با رعايت اولويت برای آن ھا که نيازمند ترند خصوصا روستانشينان و کارگران زمينه موظف ا
 .ی اجرای اين اصل را فراھم کند

 مقدمه آمار
ھای گردآوری شده از سوی نھاد آمار، نشر و آثار مجموعه فعاjن حقوق بشر در  بر اساس گزارش

منبع خبری يا  ۴٠گزارش از سوی حداقل  ١٩۶ تعداد ١٣٩٠ايران، در محدوده زمانی اسفند ماه سال 
 .حقوقی انتشار يافته است

مورد آن  ١١۶۴٠مورد نقض حقوق که  ۴۴٧۴٠گزارش اسفند ماه، تعداد  ١٩۶در بررسی موردی 
 ٣٣١٠٠نقض مستقيم حقوق بنيادين بشر با حضور آمر در تطبيق با اع�ميه جھانی حقوق بشر و تعداد 

در عين وجود معاھدات بين المللی، نقض بنيادين حقوق بشر محسوب  مورد آن نقض حقوقی است که
 شود؛ ارزيابی شده است، نمی

ھای حکومت، اقدام مستقيم و منظم  عمده موارد نقض حقوقی که عليرغم تاثير مستقيم از سياستگذاری
ليق و يا گيرد، در حوزه کارگری بوده است و حقوقی از قبيل اخراج، تع نقض حقوق بشر را در بر نمی

 .بيکاری کارگران پس از تعطيلی کارخانه رخ داده است
آيد با توجه به عدم اجازه دولت ايران به فعاليت مدافعان حقوق  ھايی که در پی می بديھی است گزارش

در موضوع ميزان خطای . بشر تنھا بخش کوچکی از نقض سيستماتيک حقوق بشر در ايران است
شود بايد اشاره کرد که ارگانھای خبری  حث منابع برآورد میدرصد در ب ٣گزارش که حداکثر 

اند،  ھای اين ماه را ارائه و مستند کرده درصد گزارش ٣۴مجموعه فعاjن حقوق بشر در ايران ميزان 
 ۴۴حقوقی غير دولتی -درصد و ساير منابع خبری ٢٣ھای حکومتی يا نزديک به دولت ميزان  رسانه

اند که بديھی است بخش آمار مجموعه فعاjن حقوق بشر در ايران  دهھا را منتشر کر درصد گزارش
ھای خبری يا حقوقی را ندارد و در اين حوزه  ھای ساير گروه امکان زيادی برای مستند کردن گزارش

 .کند حسب تجربه و شناخت خود عمل می
شابه سال قبل در حال حاضر در گزارشی که پيش رو است، ميزان موارد نقض حقوق نسبت به ماه م»

 «.کاھش داشته است ٪۶کاھش و نسبت به ماه قبل نيز  ٪٣٩
 مشروح آمار

 :کارگری
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گزارش در مورد نقض حقوق کارگران توسط واحد آمار، نشر و آثار  ٢٢در آبان ماه سال جاری 
ھايی را در بر  گزارش از آن گزارش ١مجموعه فعاjن حقوق بشر در ايران به ثبت رسيد که تعداد 

ھای حکومت و ھمينطور حقوق  رفت که مستقيماً نقض حقوق بشر نبوده ولی مرتبط به سياستگذاریگ می
 .مورد است ٣۵٨٠٢مجموع موردی اين نقض حقوق بالغ بر . مدنی است

کارگر به دليل تعطيلی کارخانه و يا تعديل نيرو از کار اخراج شدند،  ٣٣١٢٠ھا  بر اساس اين گزارش
ھا و کارخانجات مختلف با تعويق ھمراه بوده است که  ق کارگران در شرکتماه از حقو ٢٨در مجموع 

ماھه پرداخت حقوق کارگران مخابرات راه دور بوده  ٢۴بر اساس آمار موجود بيشترين آن تعويق 
 .است

کارگر جان خود را از دست دادن و از سوی  ١١بر اثر سوانح در محل کار به دليل فقدان ايمنی شغلی 
 .تن ديگر را احضار کردند ٨تن را بازداشت و  ١ه امنيتی کشور ديگر دستگا

نسبت به سال گذشته  ٪۴۵طبق آمار فوق و با مقايسه آن در ماه مشابه سال قبل نقض حقوق کارگران »
 «.بوده ايم ٪١١کاھش داشته است، ھم چنين نسبت به ماه پيش نيز شاھد افزايش 

 :ھای مذھبی اقليت
ھای مذھبی در ايران  مورد نقض حقوق اقليت ۵٩گزارش ثبت شده، تعداد  ٢٢ در ماه گذشته از مجموع

 .توسط واحد آمار، نشر و آثار مجموعه فعاjن حقوق بشر در ايران استخراج شد
تن  ١٠تن از شھروندان بھايی و مسيحی بوده است ھم چنين  ٢٨بخشی از اين آمار مربوط به بازداشت 

 .ماه تعليقی محکوم شدند ٨ه حبس تعزيری، ما ١٧٢ھای مذھبی به  از اقلييت
 .تن از اقلييت ھای مذھبی نيز در شھرھای مختلف مورد تفتيش قرار گرفت ١٠ھم چنين منزل 

نسبت به سال  ٪١۶ھای مذھبی  طبق آمار فوق و با مقايسه آن در ماه مشابه سال قبل نقض حقوق اقليت»
 «.بوده ايم ٪٢٣نيز شاھد افزايش  گذشته کاھش داشته است، ھم چنين نسبت به ماه پيش

 :ملی-ھای قومی اقليت
ھای قومی در ايران  مورد نقض حقوق اقليت ٢۵گزارش ثبت شده، تعداد  ١٢در ماه گذشته از مجموع 

 .توسط واحد آمار، نشر و آثار مجموعه فعاjن حقوق بشر در ايران استخراج شد
ماه  ٢٢٧تن از سوی دستگاه قضايی به  ١۵وميت شھروند و محک ۵توان به بازداشت  از اين تعداد می

 .تن ديگر از جمله موارد نقض حقوق اقلييت ھای قومی بوده است ٢حبس تعزيری و محاکمه و احضار 
نسبت به سال  ٪۵٢ھای قومی  طبق آمار فوق و با مقايسه آن در ماه مشابه سال قبل نقض حقوق اقليت»

 «.ايم را شاھد بوده ٪١۴ماه پيش نيز کاھش  گذشته کاھش داشته است، ھم چنين نسبت به
 :اصناف

مورد نقض حقوق اصناف در ايران توسط  ٨١٢١گزارش ثبت شده، تعداد  ۵در ماه گذشته از مجموع 
 .واحد آمار، نشر و آثار مجموعه فعاjن حقوق بشر در ايران استخراج شد
ماه محروميت از حقوق  ٢۴٠ممانعت از يک تجمع صنفی و محکوميت تو تن از فعالين صنفی به 

ماه حبس تعزيری از سوی دادگاه انق�ب از جمله موارد نقض حقوق اصناف بوده  ٢٨٨اجتماعی و 
 .است

نسبت به سال گذشته  ٪۶٨طبق آمار فوق و با مقايسه آن در ماه مشابه سال قبل نقض حقوق اصناف »
 «.ايم اھد بودهرا ش ٪۴۴کاھش داشته است، ھم چنين نسبت به ماه پيش نيز کاھش 

 :فرھنگی
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مورد نقض حقوق فرھنگی در ايران توسط واحد  ٣گزارش ثبت شده، تعداد  ٣در ماه گذشته از مجموع 
 .آمار، نشر و آثار مجموعه فعاjن حقوق بشر در ايران استخراج شد

ممانعت از اجرای دو مراسم فرھنگی توسط و ممانعت از نشر يک اثر  در اين حوزه بايستی به 
 .ھنگی اشاره داشتفر
نسبت به سال گذشته  ٪٣٣طبق آمار فوق و با مقايسه آن در ماه مشابه سال قبل نقض حقوق فرھنگی »

 «.ايم را شاھد بوده ٪۶٢ھم چنين نسبت به ماه پيش نيز کاھش   افزايش داشته است 
 :زنان

ران توسط واحد مورد نقض حقوق زنان در اي ٣گزارش ثبت شده، تعداد  ٣در ماه گذشته از مجموع 
 .آمار، نشر و آثار مجموعه فعاjن حقوق بشر در ايران استخراج شد

در اين رسته حقوقی می بايست به محاکمه يک فعال حقوق زنان و ممانعت از يک مراسم در سالگرد 
ماه حبس تعزيری و  ٣روز جھانی زن اشاره داشت ھم چنين قوه قضائيه يک فعال حقوق زنان را به 

 .لایر جريمه نقدی محکوم کرد ميليون ١٠
نسبت به سال گذشته کاھش  ٪۴طبق آمار فوق و با مقايسه آن در ماه مشابه سال قبل نقض حقوق زنان »

 «.را شاھد بوده ايم ٪١٠٠داشته است، ھم چنين نسبت به ماه پيش نيز افزايش 
 :کودکان

وق کودکان در ايران توسط مورد نقض حق ٣٧٧گزارش ثبت شده، تعداد  ۶در ماه گذشته از مجموع 
 .واحد آمار، نشر و آثار مجموعه فعاjن حقوق بشر در ايران استخراج شد

دانش آموز در مدارس کشور ھم چنين دو مورد  ١٧۴کودک از تحصيل و مصموميت  ٢٠٠محروميت 
تنبيه فيزيکی کودکان توس طوالدين که منجرب مرگ آنھا شد از جمله موارد نقض حقوق کودکان در 

 .اسفند ماه بوده است
نسبت به سال گذشته  ٪۶۶طبق آمار فوق و با مقايسه آن در ماه مشابه سال قبل نقض حقوق کودکان »

 «.را شاھد بوده ايم ٪١٠٠افزايش داشته است، ھم چنين نسبت به ماه پيش نيز افزايش 
 :اعدام

ای حکم اعدام در زندان مورد صدور و اجر ٣٩گزارش ثبت شده، تعداد  ١٧در ماه گذشته از مجموع 
 .ھا و يا در م�ء عام توسط واحد آمار، نشر و آثار مجموعه فعاjن حقوق بشر در ايران استخراج شد

ھای مواد مخدر، قتل،  شھروند به اتھام ١٨در اسفند ماه سال جاری، حسب گزارشات به ثبت رسيده، 
ساس اتھام قتل، جرايم مواد مخدر، تجاوز زندانی نيز بر ا ١٧محاربه و تجاوز به اعدام محکوم شدند و 

 .اعدام شدند
 .تن از محکومين نيز به اتھام ھای چون قتل، تجاوز در م�ء عام اعدام شدند ۴
نسبت به سال  ٪۴طبق آمار فوق و با مقايسه آن در ماه مشابه سال قبل صدور و اجرای حکم اعدام »

 «.ايم را شاھد بوده ٪١نيز افزايش گذشته کاھش داشته است، ھم چنين نسبت به ماه پيش 
 :دانشجويان

مورد نقض حقوق دانشجويان در ايران توسط  ٧١گزارش ثبت شده، تعداد  ١٢در ماه گذشته از مجموع 
 .واحد آمار، نشر و آثار مجموعه فعاjن حقوق بشر در ايران استخراج شد

دانشجو به دادگاه و دو  بر اساس اين گزارش دو دانشجو بازداشت يک دانشجو ضرب و شتم، يک
 .دانشجوی ديگر نيز به کميته انضباطی احضار شدند
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سال حبس  ٢دانشجو از حق تحسيل محروم شدند و يک تن نيز به  ٢٩ھم چنين ميبايست اضافه کرد که 
 .تعزيری محکوم شد

گذشته نسبت به سال  ٪٧٢طبق آمار فوق و با مقايسه آن در ماه مشابه سال قبل نقض حقوق آکادميک »
  «.کاھش داشته است، ھم چنين نسبت به ماه پيش نيز تغييری حاصل نشده است

  

 
  

 :زندانيان
مورد نقض حقوق زندانيان در ايران توسط  ١٠۵گزارش ثبت شده، تعداد  ۴٠در ماه گذشته از مجموع 

 .واحد آمار، نشر و آثار مجموعه فعاjن حقوق بشر در ايران استخراج شد
مورد عدم رسيدگی  ١١مورد شکنجه و يا ضرب و شتم زندانيان،  ١٨مربوط به اين تعداد گزارش 

مورد اعمال فشار و  ٨مورد نقل و انتقال اجباری و  ١۵مورد اعمال محدوديت مضاعف،  ٣٩پزشکی، 
  .تھديد زندانيان بود

حاظ مورد اعتصاب غذا نيز از ديگر موارد نقض حقوق زندانيان ل ١٢مورد ب�تکليفی و  ٨ھم چنين 
نسبت به  ٪٢طبق آمار فوق و با مقايسه آن در ماه مشابه سال قبل نقض حقوق زندانيان » .شده است

 «.ايم را شاھد بوده ٪٢١سال گذشته افزايش داشته است، ھم چنين نسبت به ماه پيش نيز افزايش 
 :انديشه و بيان

در حوزه انديشه و بيان  مورد نقض حقوق ١٣۵گزارش ثبت شده، تعداد  ۵۵در ماه گذشته از مجموع 
  .توسط واحد آمار، نشر و آثار مجموعه فعاjن حقوق بشر در ايران استخراج شد

تن احضار به اط�عات و دادگاه  ١تن از فعالين در اين حوزه بازداشت،  ١٠٨بر اساس اين آمار 
  . نفر ديگر نيز در دادگاه مورد محاکمه قرار گرفتند ٧انق�ب و 
ميليون لایر  ٣ماه حبس تعليقی  ۶٠ماه حبس تعزيری،  ٣٨٧فعالين نيز جمعا به  تن از ١١ھمينطور 

 .ماه محروميت از حقوق اجتماعی محکوم شدند ١٢٠جزای نقدی و 
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نسبت به سال  ٪۵٣طبق آمار فوق و با مقايسه آن در ماه مشابه سال قبل نقض حقوق انديشه و بيان »
 «.ايم را شاھد بوده ٪٨اه پيش نيز کاھش گذشته کاھش داشته است، ھم چنين نسبت به م

 بررسی آمار
 ھا نمودار

است، ھمانطور که در  ١٣٩٠ھا دراسفند ماه  نمودار زير مقايسه گزارش ماھانه بر اساس گستره رسته
به ترتيب در رتبه اول و دوم تعداد  ٪٢٣و حوزه انديشه و بيان با  ٪٣٠کنيد، زندانيان با  ذيل مشاھده می
 .شده از سوی گزارشگران حقوق بشر قرار دارند موارد گزارش

 
ھا و حجم گزارشات ثبت شده که رابطه  ای مربوط به مقايسه استان توانيد نمودار دايره در ادامه می

 .مستقيمی با توان گزارشگران حقوق بشر در ايران دارد را مشاھده نمائيد
ال قبل و بھمن ماه سالجاری، به نمودار ذيل با ماه مشابه س ٩٠در پايان برای مقايسه آماری اسفند ماه

 .توجه کنيد
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مسيحيان ايران که در روز پايانی سال با خبر آزادی موقت سه نفر از بازداشت شدگان شيرازخوشحال 
  . ا تجربه کردندشدند، زمستان بسيارسختی ر

 سرد و خشن زورش کم ميشود يا نه؟  با آغازرسمی بھار، زمستان   آيا
به گزارش شبکه خبر مسيحيان فارسی زبان ، منابع مسيحی در شھر ھميشه بھار شيراز خبر آزادی  

موقت سه تن از بازداشت شدگان نوکيش مسيحی آن شھر با وثيقه ھای سنگين ملکی در روز چھارشنبه 
  . را تائيد کردند) 2012مارچ  14(اسفند ماه 42گذشته ھفته 

ساله نيما شکوھی ، خانم شريفه ُدخ و آقای مسعود گلرويان ھم اکنون تا  17مطابق اين خبر نوجوان 
  .زمان احضار مجدد آزاد ھستند

ز ھرچند کام مسيحيان ايران با اين خبر آزادی برای شب سال تحويل اندکی شيرين شد، اما ھمچنان سو
در اصفھان به شدت می پيچد و دختر خردسال او » کشيش حکمت سليمی«سرمای زمستان در خانه 

که امسال تولد خود را برای اولين بار بدون حضور پدر دلبندش گذراند، به شدت آن را » ساويز«
  .احساس می کند

نان فرشيد فتحی و فردا رسما بھار در سرزمين اجدادی ما ايران زمين آغاز می شود، در حالی که ھمچ
خانواده فرشيد آواره . نورهللا قبيتی زاده ميروند تا پانزدھمين ماه اسارت خود را نيز به پايان برسانند

 4از احسان بھروز دانشجوی مسيحی بيش از . شده اند و درغربت روزگار سخت فراق را می گذرانند
وجوان مسيحی بايد شب سال تحويل ن ماه است خبری جز تداوم زندان در دست نيست و نيما شکوھی 

در زندان  خود را درشيراز بدون حضور والدينش فريبا و ھمايون که به جرم برگزاری کليسای خانگی 
  .آن شھرھستند بگذراند

زمستان امسال دومين زمستانی بود که مسيحيان ايران ھدف شديد ترن حم�ت نيروھای اط�عاتی و 
تان سال گذشته بيشترکليساھای خانگی و اعضای آنھا در تھران و اگر در زمس. امنيتی قرار گرفتند

شھرستانھا آماج شديدترين حم�ت بودند، امسال کليساھای رسمی و ثبت شده دارای مجوز کشور نيز از 
  به طور خ�صه  بر مسيحيان کشورگذشت 1390   جمع بندی آنچه در زمستان. حم�ت در امان نبودند

  :به شرح زير است
سردی زمستان برای مسيحيان ايران امسال از اھواز يکی از گرمترين شھرھای ايران آغاز  -وازدر اھ

در حالی که نورهللا قبيتی زاده ھمچنان نزديک يکسال بود که در زندان کارون اھواز به سر می . شد
ايران را مسيحيان ) فوريه 23( دی  2وحشيانه به جلسه ويژه کريسمس در روز  برد، ناگھان خبر حمله 
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در طی اين يورش ماموران نقاب دار ھمه حاضران از جمله کودکان کانون شادی کليسا  .تکان داد
کشيش فرھاد سبک روح . نفر ھمانروز آزاد گرديدند 4ھمه اين بازداشت شدگان به جز . بازداشت شدند

من دزفولی به و ھمسرش شھناز جيزان به ھمراه دوتن از خادمان کليسا داوود عليجانی و ناصر ضا
با گذاشتن ) 2012اول ژانويه ( ديماه  11روز بعد  8شھناز جيزان . زندان کارون اھواز منتقل شدند

ماه بعد برای کشيش فرھاد سبک روح و ناصر ضامن  2ھمين اتفاق . وثيقه بطور موقت آزاد شد
  ه و سپردن وثيقه ملکیولی برای داوود عليجانی تھي. عينا تکرار شد  )فوريه 21(اسفند  2دزفولی در 

  .تا زمان برگزاری دادگاه رھا شد) مارچ 8( اسفند  18به درازا کشيد و او عاقبت در 
بھمن ماه نورهللا قبيتی زاده کارگر زحمت کش و نوکيش  22ھمچنين از اھواز خبر رسيد که روز 

وسط ماموران به در اسارت می باشد از زندان کارون اھواز ت 1389مسيحی که از سوم دی ماه سال 
او را به زندان دستگرد   چند ھفته بعد تائيد شد که به دjيلی ذکر نشده. مقصد نامعلومی خارج شده است

  !اصفھان منتقل کرده اند
نفر از نوکيشان مسيحی درمحل يک  7تعداد ) فوريه 8( بمن ماه  19در روز چھارشنبه   –در شيراز 

  . کليسای خانگی در شيراز بازداشت شدند
آنھا به اتفاق پسر .خانه متعلق به آقای ھمايون شکوھی غ�م زاده و ھمسرش فريبا ناظميان بود

نفر ديگر به اسامی خانم شريفه ُدخ و آقايان مسعود ھکانی، مجتبی ع�ء  4نوجوانشان به نام نيما و 
  . الدين حسين و مسعودگلرويان به زندان عادل آباد منتقل گرديدند

را نيز در محل منزل مسکونيش » کورش پرتوئی«يک نوکيش مسيحی ديگر به نام ھمان شب ماموران 
اين عده  .خبرھا حاکی از آن بود که وی نيز از ايمانداران ھمان کليسای خانگی می باشد. دستگير کردند

نفری که در باj به آزادی آنھا در روزھای اخير اشاره شد، بقيه در بندھای مختلف زندان  3به جز 
چند نفر آنھا از جمله زوج . ز به طور مجزا و در شرايط بسيار سخت نگھداری می شوندشيرا

  .صاحبخانه دارای محکوميت و بازداشت قبلی نيز ھستندکه اين موضوع را حساستر می سازد
» فرشيد فتحی«بھمن ماه امسال در پايتخت اين خبر در بين مسيحيان پيچيد که برای  14 –در تھران 
که در تھران بازداشت شد  1389دی ماه سال  26فرشيد از. ه تعئئن و به او اب�غ کرده اندتاريخ دادگا

بعد اع�م . اسفند تاريخ دادگاه داده اند 17گفته شد به او برای . ھنوز در زندان اوين نگھداری می شود
در حال . ت نيستاز نتيجه دادگاه و تاريخ دقيق آن ھنوز اط�ع دقيقی در دس. شد که او به دادگاه رفت

حاضراطرافيان و خانواده فرشيد فتحی در خارج کشور به دjيل نامشخصی از ھرگونه خبر رسانی در 
  .مورد او توسط برخی سازمانھای مسيحی به شدت منع شده اند

برای  موجی از ناراحتی ) 2012فوريه  8( بھمن  19خبر بازداشت ماسيس موسسيان نيز در روز 
و مسيحيان شناخته شده و فعال کليسای  ماسيس يکی از مشايخ . ارمغان آورد مسيحيان پايتخت به

به دjيل نامعلومی با اتھام نامشخص تبليغ   او که در محل کارش. جماعت ربانی نارمک در تھران است
با قيد وثيقه سنگين ملکی تا زمان ) فوريه  16(بھمن  27برای مسيحيت بازداشت شده بود در روز 

  .ادگاھش بطور موقت آزاد شدبرگزاری د
اخبار مسيحيان تھران در اسفند ماه با خبر ايجاد محدوديتھای بيشتر برای کليساھای فارسی زبان در 

خبرگزاری مسيحی کمپس دايرکت نيوز خبر ممنوع شدن جلسات فارسی روزھای . تھران پی گيری شد
اف سی ان ان نيز خبر ممنوعيت اين جمعه کليساھای عمانوئيل و پطرس مقدس تھران را اع�م کرد و 

اخبار محدوديتھای بسيار زياد برای کليساھای جماعت . جلسات در کليسای انجيلی ارامنه تھران را داد
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آموزشی نوايمانان بود   ربانی، از جمله دستور بستن ک�س روزھای شنبه کليسای مرکز که مخصوص
  .رد، توجه بسياری از ھموطنان مسيحی را به خود جلب ک

و ورامين و کرج گزارشات بيشتری درباره    از تھران بزرگ و نواحی اطراف آن مانند رباط کريم
بازداشت و زندان نوکيشان مسيحی وجود دارد که به خاطر درخواست خانواده ھايشان از ذکر نام آنھا 

  .خودداری می شود
شار خبر حمله به يک کليسای خانگی اخبار مسيحيان ايران در اسفند ماه شروع شد با انت –در کرمانشاه 
مطابق خبر منتشر شده از سوی آژانس خبری مسيحيان ايران، در روز سه شنبه دوم . در کرمانشاه
نفر  13فوريه ماموران اط�عاتی کرمانشاه به خانه ای در آن شھر ھجوم بردند و تعداد  12اسفند برابر 

روز آزاد شدند از سه نفر ديگر به اسامی  8پس از  نفر آنھا روز بعد و يک نفر 9. را بازداشت کردند
jزم به ذکر است منابع . مھدی جفا کبودی ، محسن با با کرمی و شيرين قنبری خبری در دست نيست

  .تائيد نکرده اند  در منطقه ھنوز اين خبر را رسما  مسيحی
کرمانشاه به نام  سال زندان برای يک معلم مسيحی اھل 3ھمين منبع غير رسمی گزارشی از حکم 

را در بھمن ماه منتشر کرده بود که توسط منابع مسيحی منطقه اين خبر تائيد شده » مسعود دليجانی«
دوره محکومييتش را در زندان ديزل آباد کرمانشاه سپری می   است و گفته می شود اين نوکيش مسيحی

  .بازداشت شده بود 1389او اولين بار در اسفند ماه سال . کند
اسفند ماه سال گذشته نيزخبرھائی درباره حمله به يک کليسای خانگی در  26م به ياد آوری است که jز

نيز کليسای پنطيکاست آشوری ) سال قبل 2زمستان (  1388دی ماه سال  12. کرمانشاه منتشر شده بود
  .کرمانشاه به دستور مقامات امنيتی تعطيل شد که اين تعطيلی ھنوز تداوم دارد

به دنبال کشف و ضبط يک کاميون حامل کتاب مقدس در شھر اصفھان در بھمن ماه   –ھان در اصف
توسط نيروی انتظامی آن شھرستان ، خبر بازداشت کشيش حکمت سليمی رھبر کليسای پولس مقدس 

. توسط خبرگزاری مجموعه فعاjن حقوق بشر منتشر شد) 2012فوريه  2(  اسفند 3اصفھان در روز 
تاريخ اين . ع مسيحی در اصفھان خبر بازداشتھای ديگری در ھمان روز را دادندپس از آن مناب

بازداشتھا ھمه در يک روز بودو نشان می داد که برنامه ای از پيش طراحی شده برای اين بگير و 
  .ببندھا وجود داشته است و ظاھرا ھمه آنھادر ارتباط ھستند

اعضای قديمی و برجسته کليسای حضرت لوقای  ساله از 78از بازداشت شدگان آن روز يک بانوی 
اسفند ماه با  6روز بعد در  3اصفھان بود که در ساعات اوليه بامداد در خانه اش بازداشت شد ولی 

کليسای پولس مقدس و کليسای حضرت لوقا ھردو از . ت�ش رھبران کليساھای اسقفی آزاد شد
  .کليساھای حوزه اسقفی اصفھان ھستند

اصفھان بازداشت خانمھا شھناز ظريفی و مريم دل آرام و آقايان شھرام قائدی و مجيد منابع مسيحی 
ھمه آنھا به جز يک نفر در ھمان تاريخ . عنايت و فريبرز پارسی نژاد را نيز در اين شھر تائيد کرده اند

نبوده فقط گفته می شود آقای پارسی نژاد که در روز مذکور در اصفھان . اسفند بازداشت شده اند 3
  .اسفند به اصفھان بر می گردد بازداشت می شود 12است وقتی نه روز بعد يعنی 

کليساھای مسيحی سراسر کشور از ھمه ايمانداران داخل و خارج خواسته اند اکنون که زمستان می 
در ھنگام تحويل سال به نام   رود برای زندانيان مسيحی و خانواده ھای آنھا و ھمه زندانيان عقيدتی

  .عا کنند و از خداوند بخواھند زور زمستان را کم و برکت و خرمی بھار را افزون کندد
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 ١٣٩٠ گزارشی از وضعيت زندانيان بھايی در پايان سال

 
  

طبق  ١٣٩٠با فرارسيدن عيد باستانی نوروز و سال نو، در واپسين روزھای سال  –خبرگزاری ھرانا 
شھروند بھايی دور از خانواده ھايشان در زندان ھا و بازداشتگاھھای جمھوری  ۶٧اخبار رسمی 

 .اس�می محبوس می باشند
نفر  ٢۴سال حبس تعزيری ھستند و  ٢۶٠«نفر از اين زندانيان بھايی در حال گذراندن مجموعا  ۴٣

ارائه می شود که در سال اين آمار در حالی . ديگر در بازداشت موقت ادارات اط�عات می باشند
بسياری از شھروندان بھايی خارج از ليست ذيل، مدتی را بازداشت يا دوران محکوميتشان به  ١٣٩٠

 .اتمام رسيده است
ماه حبس تعزيری محکوم شدند  ۴سال تا  ١٢در اين سال تعداد زيادی از بھاييان به حکم ھای از 

 .منتظر رای دادگاه ھای تجديد نظر می باشند بسياری منتظر احضار و اجرای حکم و بسيار ديگر
تعدادی از بھاييان از جمله شعله طائف و مھران بندی پس از اتمام دوران حبس به محل ھای تبعيد 

 اماکن کسب بسياری از بھاييان، پلمپ و جواز کسب بسياری ديگر لغو يا تمديد نگرديد. رفتند
دانشگاھھا اخراج شدند و پس از چند سال بار ديگر در  تعداد اندک از دانشجويان بھايی باقيمانده در

اعتقاد به اس�م يا يکی  ١٣٩١دفترچه ثبت نام آزمون سراسری يکی از شرايط شرکت در کنکورسال 
از اديان رسمی مذکور در قانون اساسی عنوان شد و اين در حالی صورت گرفت که در خرداد ماه طی 

ادی از اساتيد دانشگاه مجازی بھاييان، بازداشت و منازل بھاييان يک ھجوم از قبل طراحی شده تعداد زي
مرتبط با موسسه مزبور مورد تفتيش قرار گرفت تا با اين عمل تنھا روزنه کسب علم جوانان محروم از 

 .تحصيل بھايی گرفته شود
ھيچ نتيجه  پرونده آتش زدن بيش از پنجاه خانه روستاييان بھايی ايول در مازندران پس از يک سال بی

مورد حمله، تھديد و بازداشت قرار ) از توابع ياسوج(ای مختومه اع�م شد و بھاييان روستای کتا 
گرفتند تا محل زندگی و زمينھای کشاورزی خود را ترک کنند و ھيچ مسئولی حاضر به اجرای عدالت 

 .و حمايت از ايشان نشد
به صورت تفصيلی و  ٩٠ودی در پايان سال نھاد آمار، نشر و آثار مجموعه فعاjن حقوق بشر بز

آماری اقدام به انتشار گزارشات نقض حقوق بشر خواھد کرد اما در زير می توانيد اسامی زندانيان 
 .بھايی که در آغاز سال جديد در زندان بسر خواھند برد را م�حظه کنيد

  :اسامی زندانيان بھايی عبارتست از
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  :(زنان بند – اوين( تھران
  (سال ٢٠ محکوميت( آبادی کمال يبافر – ١
  (سال ٢٠ محکوميت( ثابت مھوش -٢
  (سال ۴ محکوميت( خادم نوشين -٣
  :(٣۵٠ بند – اوين( تھران(سال ٣ محکوميت( نصرالھی منيژه -۴
  (سال ٨ محکوميت( چينيان شھرام -۵
  (سال ۴ محکوميت( کشفی پيمان -۶
  (ساله ۴ محکوميت( حيرتيان افشين -٧
  (ساله ۴ محکوميت( فطائ شاھرخ -٨
  (ساله ۴ محکوميت( خانجانی فواد -٩

  (سال ٣ محکوميت( رئوفی ديدار -١٠
  :(شھر رجايی( کرج سال يک محکوميت( نورانی سما -١١
  (سال ٢٠ محکوميت( خانجانی الدين جمال -١٢
  (سال ٢٠ محکوميت( تيزفھم وحيد -١٣
  (سال ٢٠ محکوميت( نعيمی عفيف -١۴
  (سال ٢٠ کوميتمح( توکلی بھروز -١۵
  (سال ٢٠ محکوميت( رضايی سعيد -١۶
  (سال ۵ محکوميت( مرتضايی کامران -١٧
  (سال ۴ محکوميت( بادوام محمود -١٨
  (سال ۴ محکوميت( صدقی فرھاد -١٩
  (سال ۴ محکوميت( زيبايی رامين -٢٠
  (سال ۴ محکوميت( سبحانی رياض -٢١
  :مشھد(نظر جديدت مرحله در – سال ۴ محکوميت( رحيميان کامران -٢٢
  (سال ۵ محکوميت( زاده نبيل داور -٢٣
  (سال ۵ محکوميت( وحدت ج�ير -٢۴
  (سال ۵ محکوميت( اشراقی سيما -٢۵
  (سال ۵ محکوميت( واثقی رزيتا -٢۶
  (سال ۵ محکوميت( قديری ناھيد -٢٧
  (سال ٢ محکوميت( رجبيان سيما -٢٨
  (سال ٢ محکوميت( قديری نسرين -٢٩
  (سال ٢ محکوميت( ینوزدھ کاويز -٣٠
  (سال ٢ محکوميت( آور بخت ھومن -٣١
  (موقت بازداشت( احمديان هللا عزت -٣٢
  (موقت بازداشت( خليلی شھزاد -٣٣
  (موقت بازداشت( محسنی حوريه -٣۴
  (موقت بازداشت( احمديان نگين -٣۵
  (موقت بازداشت( مختاری آرمان -٣۶
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  (موقت بازداشت( ذبيحيان نغمه -٣٧
  :شيراز(موقت بازداشت( فضلیت شايان -٣٨
  (ماه ١٠ محکوميت( کرمی کيوان -٣٩
  (ماه ١٠ محکوميت( دانا وحدت -۴٠
  (ماه ١٠ محکوميت( احسنيان افشين -۴١
  (ماه ١٠ محکوميت( معصومی فرھام -۴٢
  (موقت بازداشت( دھقان نيما -۴٣
  (موقت بازداشت( فھندژ يکتا -۴۴
  (موقت بازداشت( عمادی مژگان -۴۵
  (موقت بازداشت( جابری سام -۴۶
  (موقت بازداشت( ساريخانی سينا -۴٧
  (موقت بازداشت( عمادی فريد -۴٨
  (موقت بازداشت( ف�ح مژده -۴٩
  (موقت بازداشت( يزدانی فرشيد -۵٠
  (موقت بازداشت( پناه رحمت ايمان -۵١
  (موقت بازداشت( زارعی ھومن -۵٢
  (موقت بازداشت( حبيبی کامبيز -۵٣
  :سمنان(موقت بازداشت( میصمي کاووس -۵۴
  (ماه ٣ و سال ۴ محکوميت( ايقانی افشين -۵۵
  (سال ۴ محکوميت( خانجانی بھفر -۵۶
  (سال ٣ محکوميت( ايقانی سيامک -۵٧
  (سال ٣ محکوميت( کسايی نادر -۵٨
  :کرمان(سال ٢ محکوميت( احسانی علی -۵٩
  (موقت بازداشت( شجاعی عرفان -۶٠
  (موقت بازداشت( راسخی بختيار -۶١
  (موقت بازداشت( نعيمی فرحناز -۶٢
  :ساری(موقت بازداشت( راسخی فرين -۶٣
  (سال ۴ محکوميت( فناييان ھوشنگ -۶۴
  (سال يک محکوميت( مسلمی انور -۶۵
  :ياسوج (موقت بازداشت( درخشان ناتولی -۶۶
  (ماه شش و سال ٢ محکوميت( افکن بذر بخش علی -۶٧
 متحده لوا: گرداوری و تھيه
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 ايران فروش تجھيزات شنود و فيلترينگ اينترنت توسط چين به

ی شنود و فيلترينگ اينترنت به ايران فروخته  يک شرکت چينی تجھيزات پيشرفته –خبرگزاری ھرانا 
 .ھا شوند گويد اين تجھيزات بايد وارد ليست تحريم تی می مھر کارشناس آی محمود تجلی. است

 
ميليون يورو مبلغ قراردادی است که در  ٩٨ميليون دjر معادل  ١٣٠اری آلمان، به گزارش خبرگز

ی شنود و فيلترينگ اينترنت بسته شده  بين ايران و چين برای فروش تجھيزات پيشرفته ٢٠١٠سال 
  .است

که طرف اين قرارداد است با چند شرکت » زتی«رويترز نيز گزارش داده است که شرکت چينی 
 .کند ھمکاری میآمريکايی نيز 

بر اساس گزارش بی بی سی، اين تجھيزات برای شنود تلفن ثابت، موبايل و ارتباطات اينترنتی استفاده 
 .ميليون يورويی، بين دو شرکت مخابراتی ايرانی و چينی است ۶. ٩٨شود و بخشی از يک قرارداد  می

با فروش و «ای که  ھای اقتصادی اهھای بين المللی و بنگ ھای مدافع حقوق بشر از شرکت پيشتر سازمان
کنند، انتقاد کرده  با دولت ايران ھمکاری می» صادرات ابزارھای مورد استفاده در سانسور و تعقيب

 .بودند
کشور عضو اتحاديه اروپا در بروکسل نيز نزديک به دو ماه پيش بر سر ممنوع کردن  ٢٧ھای  ديپلمات

ده دولت ايران برای کنترل مخالفانش استفاده کند، به توافق فروش تجھيزات مخابراتی که احتمال داده ش
 .اصولی رسيده بودند

دويچه وله به نقل از محمود تجلی مھر، مدير پيشين يک پروژه مخابراتی در ايران، نوشته است که 
ھای اينترنتی شھروندان  فراتر از کنترل فعاليت«تجھيزات فروخته شده اين شرکت چينی به ايران 

 «.است ايرانی
رديابی کاربران، جلوگيری از : ھای مخابراتی چينی و اروپايی کار کرده، افزوده است وی که با شرکت

ھای الکترونيکی، چت و دسترسی به وبسايت ازجمله  صدا و پيام الکترونيکی، توقف ارسال نامه
  .ھای اين سيستم جاسوسی است قابليت
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تفکيک اديان و مقصد تعداد مھاجران در دنيا و اروپا بآمار 

 آنھا نھائی

مھاجرت مسلمانان که از نظر   حجم باjی. مھاجرت مسيحيان دنيا به اروپای مسيحی نشين طبيعی است
آموزه ھای قران کتاب مقدس آنھا مسيحيان کافر تلقی می شوند به کشورھای مسيحی نشين اروپا 

  .تعجب دارد جای

 
ارش شبکه خبر مسيحيان فارسی زبان ، جام نيوز از رسانه ھای حکومتی مدتی پيش در خبری به گز

ادعا کرد که نتايج يک بررسی نشان می دھد شمار مسيحيان مھاجر در جھان بيش از مسلمانان مھاجر 
  .است

ده است جام ادعا داشت که اين مطلب را به به نقل از رويترز منتشر کرده است، در اين خبر نوشته ش
شمار مسيحيان مھاجر در جھان بسيار بيشتر از مسلمانان مھاجر  دھد  که نتايج يک بررسی نشان می

  .است
 214بررسی انجام شده توسط يک نھاد مذھبی حکايت از آن دارد که از مجموع : و ادامه داده است 

 106اند،  نی گزيدهو در ديگر کشورھای جھان سک  ميليون نفری که از کشورھای خود مھاجرات کرده
ميليون نفر يعنی  60دھند و اين در حالی است که تنھا  را مسيحيان تشکيل می) درصد 49(ميليون نفر 

  .درصد، مسلمان ھستند 27
بر اين اساس حتی در اروپا که مھاجرت مسلمانان بيش از ديگران مورد بحث بوده نيز تعداد مھاجرين 

ميليون مھاجری که کشور خود را به مقصد  47از مجموع مسيحی بسيار بيشتر است، به طوری که 
مسلمان ) درصد 27(ميليون نفر  13مسيحی و تنھا ) درصد 56(ميليون نفر  26اند  اروپا ترک کرده

ھزار يھودی نيز از کشورھای خود  600گويد که سه ميليون و  در ھمين حال اين بررسی می. اند بوده
درصد از مجموع  25ديگر اديان رقم ناچيزی است اما اين تعداد  اند که در مقايسه با مھاجرت کرده

دھند و از اين نظر سھم مھاجران يھودی از مجموع جمعيت بيش از ديگر  يھوديان جھان را تشکيل می
  .اديان است

بسياری از متخصصان معتقد ھستند که مشک�ت اقتصادی، ت�ش برای يافتن زندگی و شغل بھتر و 
ھمچنين گفته . ی دريافت حقوق بيشتر مھمترين دjيل مھاجرت در جھان بوده استھمچنين ت�ش برا

شده است که مذھب نيز يکی از دjيلی است که بر تصميم افراد برای مھاجرت به ديگر کشورھا دخيل 
  .آغاز، و بيش از يک سال به طول انجاميد 2010شايان ذکر است که اين تحقيق از سال . بوده است
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مل آمده از مطالعه اصل مطلب در سايت خبرگزاری معروف رويترز نشان داد که جام بررسی به ع
واقعيتی مھم در اين   ت�ش کرده تا  نيوز با حذف بخشی از قسمتھا در متن ترجمه شده از خبر اصلی

  .تحقيق اجتماعی را پنھان کند
   به احتمال زياد اين. می باشد که مقصد بيشتر مھاجران دنيا اروپای: بطور مثال جام نيوز ننوشته است 

حذف کردنھا برای پوشاندن اين واقعيت می باشد که مھاجرت مسيحيان دنيا به اروپای مسيحی نشين 
مھاجرت مسلمانان که از نظر آموزه ھای قران کتاب مقدس   در حالی که حجم باjی. صورت می گيرد

  .اروپا جای تعجب دارد آنھا مسيحيان کافر تلقی می شوند به کشورھای مسيحی نشين
مردم سراسر جھان به دjيل عمدتا اقتصادی و امنيتی تمايل بسياری برای مھاجرت به کشورھای 

طبيعی است که مقصد مسيحيان آمريکای jتين و آفريقا برای . اروپائی با اکثريت جمعيت مسيحی دارند
اورميانه و شمال آفريقای مسلمان اگر مقصد آنھا بيشتر خ. يک زندگی بھتر بايد اروپای مسيحی باشد

  .نشين بود جای تعجب داشت
واقعيت اين است که مسلمانان خودشان نيز به خوبی می دانند که وضع زندگی در کشورھای با اکثريت 
جمعيت مسلمان تا چه اندازه رقت بار و غير قابل تحمل است و به ھمين دليل ع�قه روز افزونی برای 

  .وجود دارد  حی نشين اروپا و آمريکای شمالی در آنھامھاجرت به کشورھای مسي
اما نکته ای که بسياری از آنھا نمی دانند اين است که ريشه مشکل کشورھای مسلمان نشين دنيا از کجا 

ريشه عقب ماندگی   به ھمين دليل است که رھبران مسلمانان ت�ش می کنند. سرچشمه می گيرد
 .شان دھند تا چشم مسلمانان را بر روی واقعيتھای دينشان ببندندکشورھای مسلمان نشين را غربيھا ن
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اس3مگرايان افراطی هللا اكبر گويان به صورت يك اسقف 

 پاشيدند اسيد

اسيد پاشيدند كه باعث   مسلمانان افراطی در حين انجام مراسم كليسايی به صورت يك اسقف كليسا
 .سوختگی صورت و كور شدن يك چشم وی شد

مسلمانان افراطی تنھا کمی پس از جنبشی ھفت روزه در کليسايی در اوگاندا به رھبر آن کليسا و در 
اين حمله موجب سوختگی شديد، کور شدن يک چشم و خطر . كليسايی اسيد پاشيدند   وسط مراسم

  .دست دادن بينايی در چشم ديگر شده است از

 
، به نقل از کامپس دايرکت، اسقف عمر مولينده »يوزمحبت ن«به گزارش آژانس خبری مسيحيان ايران 

ساله که سابقن يک شيخ مسلمان بوده و اکنون مسيحی است در ساختمان کليسايش به نام کليسای بين  39
 .کيلومتری کامپاj مورد حمله قرار گرفت 10در شھر ناموسوبا در » انجيل حيات«المللی 

اری گفت که درحال رفتن به محل برگزاری جشن به ھمراه اين اسقف از تخت بيمارستان به اين خبرگز
 .اعضای کليسايش و صدھا نو ايمان بود که مردی که ادعا می کرد مسيحی است به سمت او آمد

شنيدم که با صدای بلند »:اسقف مولينده که ھنوز آثار سوختگی بر بدن و صورتش مشخص است گفت
و مايعی را به صورت من پاشيد و چند نفر ديگر ھم من به سمت او چرخيدم و ا» کشيش، کشيش«گفت 

 «.از آن محل فرار كردند» هللا اکبر«آنھا پس از اين عمل با فرياد . مايع را به پشت من پاشيدند
روی صورت اسقف مولينده به ھمراه گردن و بازو ھايش جراحاتی سياه رنگ که بر اثر اسيد ايجاد 

 .است شده اند مشخص است و لبھايش ورم کرده
درصد صورت وی را پوشانده و بينايی  30يک دکتر درباره وی گفت که سوختگی ھای ناشی از اسيد 

ما تمام ت�شمان را برای نجات چشم ديگر و جلوگيری از «. يکی از چشمانش را ھم از او گرفته است
 «.پخش شدن اسيد در قسمت ھای ديگر بدن انجام می دھيم

�مگرايان افراطی که با مسيحی شدنش و صحبت ھای او در مخالفت با اسقف مولينده می گويد که اس
 .دادگاه ھای اس�می مخالفند به او حمله کرده اند
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مھر ماه فتوايی عليه  23در گزارش خبرگزاری کامپس ھمچنين آمده است که رھبران مسلمان در تاريخ 
بخاطر مناظره ھا و چالش ھايی که اسقف مولينده . او صادر کردند که دستور کشتن او را داده بودند

  .گاھن برای مسلمانان در رابطه با اس�م پيش می کشد، در منطقه وجھان شناخته شده است
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شناسايی گروھی از وب3گ و وبسايتھای سياسی و 

 حکومت مخالف

  
بر حوزه اينترنت و فضای وب، پليس فضای در ادامه اعمال محدوديت ھا و فشار  –خبرگزاری ھرانا 

از شناسايی چند سايت و وب�گ که مدعی شده اند به ) فتا(توليد و تبادل اط�عات نيروی انتظامی ايران 
ھای سياسی و تبليغات سوء، سبب تشويش اذھان عمومی و ايجاد ناامنی در  انتشار اکاذيب و پست«

 .مشغول بوده اند، خبر داد» فضای سايبری
به گزارش ايرنا، پليس فضای توليد و تبادل اط�عات نيروی انتظامی اع�م کرده است که در پايش 
سايت ھای خبری، تحليلی و سياسی، چند سايت و وب�گ شناسايی شد که با انتشار اکاذيب و پست ھای 

 .سياسی و تبليغات سوء، سبب تشويش اذھان عمومی و ايجاد ناامنی در فضای سايبری داشتند
بر اساس ادعای نيروی انتظامی، اين سايت ھا و وب�گ ھا تحت پوشش خاطرات شخصی و ھمچنين 

 .صفحات علمی مراکز آموزشی، اقدام به اين عمل غير قانونی می کردند
اين نيرو با افرادی که سبب بھم زدن نظم و امنيت و ھمچنين ھتک حيثيت در : پليس فتا تاکيد کرد

 .رد قانونی خواھد کردفضای مجازی شوند، برخو
طی سالھای اخير و به ويژه ماھھای گذشته، اعمال محدوديت و کنترل فضای وب شديد تر شده، و 
ارگان ھای متعدد نظامی، انتظامی، امنيتی و قضايی، به صورت گسترده ای به فيلترينگ، ھک، کنترل 

  .ين تارنماھای مخالف مشغولندو شناسايی وب�گ نويسان، گردانندگان سايت ھای اط�ع رسانی و ھمچن
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تن در سال گذشته در ايران  ٣۶٠دست کم : عفو بين الملل

 شدند  اعدام

  
  

به طور  ٢٠١١سازمان عفو بين الملل در گزارشی اع�م کرده است، شمار اعدام ھا در ايران در سال 
 .تن اعدام شده اند ٣۶٠سال دست کم  چشم گيری افزايش يافته است و در اين

سازمان عفو بين الملل گزارش ساjنه خود درباره صدور و اجرای احکام اعدام در کشورھای مختلف 
 .کرد  را صبح روز سه شنبه منتشر ٢٠١١جھان در سال گذشته مي�دی 

دگان در ايران در اين سازمان بين المللی مدافع حقوق بشر تصريح کرده است، پرونده دو سوم اعدام ش
 .در ارتباط با قاچاق مواد مخدر بوده است ٢٠١١سال 

آمده است که ايران از نظر شمار اعدام ھا ھمچنان در رده دوم   در گزارش سازمان عفو بين الملل
 .چين با ھزاران اعدام در سال گذشته ھمچنان در صدر قرار دارد  .جھانی قرار دارد

به رغم اين که در تعداد زيادی از کشور ھا شمار اعدام ھا : ن گفته استھمچني   سازمان عفو بين الملل
شمار اعدام ھا از طريق قوه قضاييه در کشورھای خاورميانه و به ويژه ايران، عراق   کاھش يافته، اما

 .داشته است قابل توجھی و عربستان سعودی افزايش
 ٢٧مورد و عربستان سعودی  ٢۵٢کم  شمار اعدام ھا در ايران دست ٢٠١٠طبق اين گزارش در سال 

 .مورد گزارش شده بود
سازمان عفو بين الملل می گويد، اط�عات معتبری را در اختيار دارد که نشان می دھد که ع�وه بر 

 .در ايران اعدام شده اند» مخفيانه«نفر نيز به طور  ٢۴٧  اعدام ھای اع�م شده،   تعداد
سال مرتکب جرم شده بودند در  ١٨سن زير    کم سه متھم که درطبق اين گزارش، در سال گذشته دست 

 .ديگر ايران اعدام شده اند   نوجوان نيز در نقاط تھران اعدام شده اند و چھار
در کشورھايی چون ايران،  در گزارش ساjنه سازمان عفو بين الملل آمده است که اعدام در م� عام

 .گرفته استعربستان سعودی، کره شمالی و سومالی صورت 
سازمان عفو بين الملل می گويد، کشورھايی مانند ايران، چين، عربستان، عراق و کره شمالی برای 

 .از متھمان از شکنجه استفاده می کنند» اعتراف«گرفتن 
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اين در حالی است که در . کشور حکم اعدام اجرا شده است ٢٠در   طبق اين گزارش در سال گذشته
 .عدام اجرا شده بودکشور ا ٢٣در  ٢٠١٠سال 

   ۶٧۶دست کم  ٢٠١١تعداد اعدام ھای اع�م شده در جھان در سال : عفو بين الملل در ادامه گفته است
  البته اين رقم. مورد بود ۵٢٧تعداد اعدام ھا  ٢٠١٠است،اين در حالی است که درسال    مورد بوده

 .نيستدر کشور چين صورت گرفته،  ٢٠١١شامل ھزاران اعدام که در سال 
اکثريت کشور ھا از به کار گيری «:سليل شتی، دبيرکل عفو بين الملل، در اين زمينه گفته است 

 «.مجازات اعدام صرف نظر کرده اند
دبيرکل سازمان عفو بين الملل از آن دسته کشورھايی که ھنوز از مجازات اعدام استفاده می کنند، 

 .گام بردارند» غير انسانی«خواسته در راستای حذف اين مجازات 
 ٩. کشور مجازات مرگ را لغو کرده اند ٩۶تاکنون : در اين زمينه گفته است  سازمان عفو بين الملل

کشور نيز طی ده گذشته از اين مجازات استفاده  ٣۵کشور آن را برای جنايات عادی لغو کرده اند، 
  .نکرده اند
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 شيراز  روندان بھايی درگزارشی ازحمله به منازل شھ

 
آنچه در زير می خوانيد گزارشی از حمله مزدوران رژيم و بازداشت تعدادی از شھروندان بھايی در 

و  14/11/1390در تاريخ .شيراز است که يک نسخه از آن برای پارس ديلی نيوز ارسال شده است
اه انق�ب اس�می شيراز ماموران لباس شخصی که به گفته خودشان طی حکمی از دادگ18/11/1390

به منزل تعدادی از بھاييان شيراز مراجعه نمودند ولی در ھيچ يک از منازل اين حکم رويت نشد و به 
نفر از بھاييان شيراز به  11تفتيش منازل پرداخته و به ساکنان منازل بی احترامی و بی حرمتی کردند و

زدانی، فريد عمادی، پيام تسليمی، سوميترا نامھای سام جابری، يکتا فھندژ، مژده ف�ح، فرشيد ي
ممتازيان، مژگان عمادی، سينا ساريخانی، ايمان رحمت پناه، نيما دھقان را دستگير کرده و در انظار 

ھومن زارعی در محل کارش  4/12/1390انتقال دادند و در تاريخ  100عمومی به بازداشتگاه پ�ک 
از دستگيری اين افراد اظھار بی اط�عی ) دادگاه انق�ب( طی مراجعات بسيار به دادگاه. بازداشت شد

  . کردند و از ورود خانواده ھايشان به دادگاه انق�ب جلوگيری به عمل آوردند
روز به م�قات اين عزيزان رفته و ھر  32سرانجام خانواده ھا پس از مراجعات متوالی بعد از گذشت 

از خانواده ھای سوميترا ممتازيان و پيام  16/12/1390اريخ در ت. دقيقه وقت م�قاتی داشتند 3خانواده 
  . ميليون تومانی خواستند و با قيد اين وثيقه ھا آين دو نفر آزاد شدند 100تسليمی وثيقه 

روز از بازداشت گذشته بود آقايان را به بازداشتگاه مرکزی شيراز  40که  20/12/1390در تاريخ 
م ھا نيز به کانون اص�ح و تربيت واقع در کين آباد فرستاده شدند و در انتقال دادند و خان) عادل آباد(

  . محيطی بيگانه برای اين افراد زندانی ھستند
محيطی که عمومی می باشد و کليه ی خ�فکاران از جمله قات�ن، دزدان و قاچاقچيان مواد مخدر نيز 

رد نامناسب بازجويان، ضرب و شتم در م�قات حضوری که داشتند آقايان خبر از برخو. حضور دارند
آنان توسط بازجويان خبر دادند و خانم ھا را تھديد کردند و خانواده ھا با دنيايی از دلواپسی از 

  . سرنوشت آنھا روبرو ھستند
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نفرديگر به نامھای کاووس صميمی، کامبيز حبيبی، وحيد  7به منازل  27/12/1390در تاريخ 
ز روحانی، خداخواست روحانی، نيلوفر کرمی يورش برده و آقايان معصومی، ميثاق معصومی، سولما

کاووس صميمی وکامبيز حبيبی را دستگير کردند و به تفتيش منازل پزداخته و لوازم شخصی آنان را 
اداره اط�عات  100به ھمراه بردندو گفتند که ھر زمان که تماس گرفته شد خودشان را سريعاً به پ�ک 

   …دشيراز معرفی نماين
در روز جمعه  )تصوير باj(گزارشی در مورد بازداشت و وضعيت ايمان رحمت پناه، شھروند بھايی 

بھمن ماه ماموران اط�عات زنگ منزلشان را زدند و خود را مامور گاز خطاب کرده وارد  14
ين آنھا منزلشان شدند و آنھا ھر چه اصرار کردند حکم را نشان دھند بدون نشان دادن حکم منزل و ماش

حتی پدر خانواده که . را تفتيش کردند و کل خانواده را در گوشه ای از منزل با اجبار نگاه داشتند
  . مريضی قلبی داشت دچار مشکل شد و تا چند دقيقه کل بدنش شروع به لرزش کرد

آنھا  و يکی از آنھا به پدر و پسر خانواده با گفتن معتاد وjغر مردنی وسيگاری توھين کرد و انگار
  .قانون ھای جديدی برای خود مرسوم دانسته اند

ايمان رحمت پناه که اکنون در بازداشت است آن موقع شيراز نبود و بعد از بازداشت وی روز ھا 
ميگذشت و خانواده اش بی خبر از او و به ھر ارگانی از جمله دادستان ، معاون دادستان، رئيس 

ور امنيتی و حتی جاھای مختلف تھران برای اينکه حداقل يک دادگستری، امام جمعه، امور سياسی، ام
تماس از وی گرفته شود تا از حال او با خبر شوند بی نتيجه بود وآنھا ھر روز صبح زود از خانه 
بيرون زده تا بتوانند کاری کنند و در کنار بی اھميتی مسولين در بعضی مکان ھا به خانواده وی توھين 

وطه با بی احترامی راه نمی دادند و چون اکثر امور زندگی با ايشان بوده بعد از و يا حتی در مکان مرب
دستگيری مشک�ت بسياری را در زندگی دچار شدند اما برای ھر کس که به حضورش ميرفتند بی 

  .اھميت بود وانگار انسانيت برای ھمه مرده بود
دقيقه م�قات 3خانواده تواستند وی را  تا اينکه بعد از گذشت حدود يک ماه با پيگيری ھای شديد اين

  .کنند آن ھم بعد از ساعت ھا انتظار و در کابين پشت تلفن
و باز پيگييری ھای مجدد برای اينکه بدانند اتھام وی چه چيز است و برای آزاديش ھر ت�شی کردند 

ی ايشان تمام شده ديگر نزديک عيد شده بود و انگار بازجويی و باز پرس. اما باز بی اھميت به موضوع
اتفاقی  27/12/90بود و خوش خيال از اينکه برای عيد خانواده در کنار ھم خواھند بود که در تاريخ 

وحشتناک تر رخ داد نه تنھا او را آزاد نکردند بلکه وی را به جايی کثيف و بد انتقال دادند يعنی زندان 
  و که بی گناه است آنجا چه بايد بکند؟ است ا… آنجايی که جای دزد، قاتل ، معتاد و. عادل آباد

  و به چه حقی؟ 
جايی که انواع کثيفی، مريضی و حشرات موجود است، قضايی که ھيچکس رقبت خوردنش را ندارد، 
نبود آب گرم آن ھم در دو حمام برای اين ھمه زندانی، مکانی سرد و نبود وسايل از جمله پتو به اندازه 

خانواده را فرا گرفته بود به ھر جا رفتند تا حداقل روز اول عيد را در ی کافی و در کنار اندوھی که 
کنار خانواده باشد به درھای بسته خوردند و روز اول عيد اشک بجای شوق ھمراه خانواده وی بود و 
روز اول عيد را در جلوی زندان عادل آباد به سر بردند تا اينکه با لطف رئيس زندان توانستند آن روز 

اما در کنار شوقی که از حضور در کنار او . ود را م�قات کنند باز ھم در تلفن و پشت کابينعزيز خ
  . داشتند متوجه شدند که وی مريض شده

داستان وفا، كودك :لينک زير.و اکنون چندين روز ميگذرد و او در زندان و با شرايط بد به سر ميبرد
  تصوير ر شيرازمژگان عمادی يكی از دوازده زندانی اخير بھايی د
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 داستان زند گی آرزو تيموری زندانی سابق مسيحی

 !شنيدم خودآشکارا بالين بر را او صدای من: مسيحی سابق زندانی تيموری آرزو گی زند داستان
شبکه خبر مسيحيان فارسی زبان در راستای وظيفه اط�ع رسانی، پيگيری وضعيت  يکی از ت�شھای

با اسم آنھا از  عزيزانی است که خبرھائی درباره آنھا منتشر کرده ايم و کاربران اف سی ان ان 
  .طريق آشنا ھستند اين

 
ر يک روز ھم که در ايران توسط ماموران امنيتی به زندان می افتند، حتی اگ معموj مسيحيانی 

آنھا نمی خواھند . بازداشت شده باشند ، بعد از آن دوست ندارند با کسی صحبت يا مصاحبه بکنند
ترس از بازداشت مجدد و تکرار صحنه ھای طاقت . ماجرای خود را بگويند ، چون ھمچنان می ترسند

به ھمين دليل گشودن . حتی اگر خارج باشند برای جان بستگان خود در داخل ايران بيمناک ھستند. فرسا
 .دھان آنان به حکايات زندگيشان بسيار سخت است

يکی از ت�شھای شبکه خبر مسيحيان فارسی زبان در راستای وظيفه اط�ع رسانی، پيگيری وضعيت 
با اسم آنھا در اخبار  عزيزانی است که خبرھائی درباره آنھا منتشر کرده ايم و کاربران اف سی ان ان 

  . داشته اند گذشته برخورد
تجربيات زندگی اين افراد ، بازداشت و دادگاھی شدنشان می تواند چراغ راه کسانی شود که زندگيشان 

  .را وقف عشق به خداوند و خدمت به عيسی مسيح کرده اند
ھمينجا از عزيزانی که به ايشان دسترسی نداريم و در خبرھا و گزارشھای قبلی ما نام آنھا برده شده 

ست می کنيم با ما تماس بگيرند و اگر برايشان ممکن است خاطرات زندگی و تجربيات است درخوا
  .زندان خود را از طريق ما با خواھران و برادران خود تقسيم نمايند
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ماه تا  8و به مدت  بازداشت شدند 1389يک زوج مسيحی که در سال  مدتی پيش رفتيم به ديدار
آرش کرماجانی و آرزوی تيموری که به خاطر . ارديبھشت سال قبل در زندان ھمدان بازداشت بودند

jنی سفره دلشان را برای تھديدات جانی اکنون در خارج از ايران به سر می برند، در يک شب طو
خبرنگار اف سی ان ان گشودند و ماجرای شنيدنی زندگی ، ايمان و اسارت خود را به ھمه 

با تشکر فراوان از آنھا ابتدا خاطرات آرزو را نقل می کنيم و در فرصتھای . ھموطنانشان تقديم کردند
  .بعدی به داستان زندگی آرش می پردازيم

  !دممن صدای او را آشکارا شني
آرزو از آن دسته انسانھائی است که آنچه که در خبر از آنھا می شنوی با چيزی که در واقعيت ھستند 

در برنامه بيست و سی  1389وقتی اخبار مربوط به دستگيری آنھا در شھريور ماه .خيلی فرق دارند
  .ياد شد »دزدان عقيده«سيما پخش شد از او و ديگر بازداشت شدگان بدون ذکر نام به عنوان 

اخبار بعدی که درباره مقاومت او در زندان و پای بنديش به ايمان مسيحی علی رغم ھمه فشارھا برای 
تربيت شده  نفی عيسی مسيح ، به گوش می رسيد نيز باعث شد تا او را در ذھن خود به شکل يک معلم 

او را کشورھای غربی برای jبد آنطور که در اخبار سيما گفته شد . برای تعليم ک�م خدا تصور کنيم
  !اين منظور تربيت کرده بودند

. اما وقتی او را ميبينی متوجه می شوی ماجرا چيز ديگری است و ھمه چيز خ�ف تصورت می باشد
صادق و دوستانه،    ساله با چھره ای 25دختری ساده دل با قلبی مثل کودکان و سيمائی خواھرانه، زنی 

  :يمان اينطور خ�صه می کنداو داستان زندگی خودش را برا
  اميد بر باد

پس به قصد زيارت او، . می تواند مشک�تم را حل کند» امام رضا«پانزده ساله بودم که به فکرم رسيد 
  . برای رفتن به مشھد بدون اجازه از خانه بيرون زدم

د و به علت وضع پدر و برادرانم اسير پنجه ھای شيطان اعتياد بودن. من در خانه رنج بسيار می کشيدم
کمک خرج خانواده » کودک کار«بد مالی و بی کاری پدرم از ھمان کودکی مجبور بودم به عنوان يک 

  . باشم
محله ما در اس�م شھر ، منطقه ای در حاشيه تھران . خيابان جای بدی بود و اص� آن را دوست نداشتم

شھر ھيچکدام دريچه اميدی برای من نه خانه ، نه محله و نه .، نيز وضع فرھنگی بسيار بدی داشت
  .به اين نتيجه رسيده بودم که بايد تحولی ايجاد کنم و از اين دايره وحشت و رنج دائم خارج شوم. نبودند

مثل بيشتر مردم ايران ؛ می دانستم چه چيز را نمی خواھم و نبايد بکنم ولی نمی دانستم چه می خواھم و 
ئی به کمک ايمان به اس�م بود و معجزاتی که امامان و امامزاده ھمه جا صحبت از رھا. چه بايد بکنم

  . ھا در زندگی آدمھا می کنند
با . زيارت و دعا کردم. من ھم برای يافتن آنھا بيرون زدم و يک روز صبح خودم را در مشھد ديدم

ن زمينه در واقعا به خاطر تبليغات زيادی که در اي. خلوص و ازته دل خواستم که امام رضا کمکم کند
  .ايران می شود، باور داشتم که او در زندگی من معجزه ای خواھد کرد

  .وقتی به تھران برگشتم وضعم از قبل ھم بدتر شد. اما دريغ
. و مدتی دوری بدون خبر بيشتر شد   فشار خانه، به خصوص برادرانم به علت رفتن بی اجازه من

  . مرتب کتک ميخوردم و فحش و ناسزا می شنيدم
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که برايشان جنبه مقدس داشت قسم » علی –محمد  –هللا «روی چاقوئی موسوم به   نھا حتی ميگفتندآ
ھرچند عاقبت آن چاقو از سه نقطه شکست و آنھا نتوانستند منظور خود را  . خورده اند که مرا بکشند

  .ديگر نمی خواستم برگردم. بارديگر تصميم گرفتم بيرون بزنم. عملی کنند
  حمخيابان بی ر

بدون جا و سرپناه و پول به جمع چندين ھزار دختر ساکن پارکھا و خيابانھای تھران . به خيابان رفتم
مثنوی ھفتاد من کاغذ می  من ھم شدم اسير خيابان و تمام زشتيھای آن که اگر بخواھم بگويم . پيوستم

روان گردان در مردانی شکارچی و زنانی با تورھای بزرگ دريک دست و قرصھا و داروھای . شود
جھان اس�م به کمين » ام القرای«دست ديگر، برای کاسبی لقمه ای نان در خيابانھای به قول مسئوjن 

  .از بخت بعد چند ماه بعد يک تصادف بسيار سخت ھم کردم. نشسته بودند
آرزو با دونفر ديگر در يک ماشين سواری در يکی از اتوبانھای تھران به علت سرعت زياد و عدم 

دو نفر از سرنشينان اتومبيل می . تعادل راننده تصادف می کنند و اتومبيل حامل آنھا واژگون می شود
. به ھمه بدبختيھای او پای لنگ و درد آلود ھم اضافه می شود. پای آرزو به شدت آسيب می بيند. ميرند

  .قوز باjی قوز
بعضی وقتھا به . تين در پايم کار گذاشته بودندپ�. تقريبا پنج سال با پای درد خودم را در خيابانھا کشيدم

آنوقت در حالی که درد پا . علت مشک�ت مالی سرپناھی برای خوابيدن و استراحت در زمستان نداشتم
عبوری را بگيرم و مسيری را در آنھا سوار    امانم را می بريد مجبور بودم جلوی ماشين يا تاکسيھای

توی اين شرايط بسيار سخت وقتی ميلنگيدم . رفتن بعدی ذخيره کنم بشوم تا کمی گرما و نيرو برای راه
بعضی نيز jبد فکر می . و راه می رفتم، برخی نيز ادايم را در می آوردند و مسخره ام می کردند

  .ھمه اينھا آزارم می داد. کردند دارم ادا در می آورم و ميخواھم ترحم ديگران را جلب کنم
آنھا می گفتند اگر اينکار را نکنم . ن گفته بودند بايد زودتر پايم را عمل کنمدکترھا در بيمارستان به م

  . ممکن است مجبور شوند پايم را قطع کنند
کابوس احتمال از دست دادن پا نيز به رنجھايم . بيمه ھم نبودم. اما عمل پول می خواست که من نداشتم

مدھشی و بی خوابی ، بی . رت و بی خبریاسا. بدبختی و مشک�ت ديگر  در کنار دھھا. افزوده شد
  . سرپناھی و احساس تھی بودن

  . آره درسته
  .من در خيابانھا داشتم غرق می شدم و بدتر از ھمه اينکه اميدی ھم به نجات و تغيير نداشتم

  صدای آشنا
سال بانوئی نيکوکار پيدا می شود ، ھزينه ھای عمل پای آرزو را  5سرانجام پس از گذشت نزديک 

محبت و احسان واقعی را    او برای اولين بارطعم. تقبل می کند و پای او را از قطع شدن نجات می دھد
کار خدا در زندگی او تازه شروع شده است و انق�ب . که ھرگز در زندگی نچشيده بود احساس می کند

  .واقعی در راه است
آنھا خدا را پدری . ه خدا ميزدنددر ھمان دوران با يک زوجی آشنا شدم که حرفھای متفاوتی دربار

  . مھربان توصيف می کردند که محبت است
راستش را بخواھيد ھرچند با آنھا در دعا شريک می شدم، اما درست حرفھايشان را درک نمی 

البته روابطم را با آنھا . خدا جور ديگری به من در خانه و مدرسه و محله و شھر معرفی شده بود.کردم
گاھی اوقات با آنھا به جلسات دعا می . فکر می کردم شايد بتوانند به من کمکی بکنندادامه دادم چون 

  .چون اين جلسات به دلم می چسبيد و يک کمی ھم کنجکاو بودم ببينم چه خبر است باز ادامه دادم. رفتم
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  .پس از مدتی ياد گرفته بودم دعا کنم
ه سخت سرما خورده بودم و مريض شده بودم يک بارک. معالجه پايم ھم کمی مرا خوشبين تر کرده بود

  . دوباره ناراحتی و نا اميدی به سراغم آمد
تا . او ھم آمد. سخت تب داشتم و در ھمان حال شروع به دعا کردم و از خدا خواستم به من کمک کند

صبح در حالی که درتب می سوختم او بر بالينم نشست و با صدائی آشنا و صميمی با من صحبت کرد و 
  . به من آرامش داد

  .وقتی از بستر بيماری برخواستم برای اولين بار آرامش عجيبی در خودم احساس می کردم
آرزو که حاj طعم محبت را چشيده و خدا را خوانده است و پاسخ از او شنيده در ايمان جدی تر می 

  .و نزديکتر شودشود و می خواھد با ک�م خدا بيشتر آشنا گردد تا او را بھتر بشناسد و به ا
  : خداوند خودش گفته است 

کم . او صدای من را شنيده بود و من ھم صدای او را آشنا يافته بودم. من صدای گوسفندانم را می شنوم
او . کم او دوای قلب بيمار من شد و ديگر به ھيچ دوائی جز او احساس نياز نمی کردم و احتياجی نداشتم

  . بود و ديگر من در به در دنبال تکيه گاھی نمی گشتمھمچنين پناھگاه خستگی ھايم شده 
زندگی من در دستان او داشت به کلی تغيير می . از آرامشی که او به من می داد جھانم تازه شده بود

  .بود   اما ھنوز مشک�تی. کرد
روحی تازه در بدن او به تدريج جاری می شد که حس . آرزو داشت درونی متحول را تجربه می کرد

  . ميد را به او بر می گرداندا
. به آن بزرگی تحول درونی لمس نمی کرد  ھنوز نمودی عينی را در زندگی روزمره اش  اما در خارج

  .تا اينکه خداوند او را به يک کليسا برد
  زوال تاريکی

يک روز به اتفاق چند دوست مسيحی برای اولين بار برای انجام کاری به يکی از کليساھای رسمی 
. من ھيچوقت در زندگی به حساب نيامده بودم و نه تنھا محبت بلکه احترام ھم نديده بودم. ان رفتمتھر

  .حاj محبت خدا را در درونم داشتم ولی ھنوز نمود بيرونی آن را حس نميکردم
ناگھان با . وقتی به آن کليسا رفتم ، ابتدا سرگردان دنبال کسی می گشتم که کارم به او مربوط می شد

وقتی کارم را به . او از من پرسيد چه خدمتی می تواند به من بکند. ائی از خادمان کليسا برخورد کردمآق
او به قدری با احترام با من رفتار و صحبت کرد . اوبسيار مودبانه و دقيق من را راھنمائی کرد. او گفتم

ديگر تغيير کرده است و حاj احساس می کردم ظاھر من نيز . که تا به حال چنين چيزی نديده بودم
ع�وه بر حس شيرين محبت ، با حس زيبای احترام نيز . تحوjت درونی در من نماد بيرونی نيز يافته

آشنا شدم و ھمين باعث شد تا تصميم قطعی برای سپردن خودم به دستان عيسی مسيح و درآمدن به 
  .خدمت خداوند بگيرم

ک نو ايمان ديگر به نام آرش آشنا می شود که اين آشنائی چندی بعد در يک جلسه کليسای خانگی او با ي
ھردو که از جوانان به شدت آسيب خورده اجتماع   اين. به عقد رسمی و ازدواج آنھا می انجامد

جوانان  تصميم می گيرند ديگر . محسوب می شدند و زندگی خود را دوباره از خداوند باز يافته بودند
  .ايندرا کمک و خدمت نم آسيب ديده 

خودمان اسارتھائی در زندگی داشتند آشنا می شديم ت�ش می کرديم تا با  با آدمھائی که مثل  ما وقتی 
بعد از ازدواجمان در سه سال . به تغييرايجاد کنيم در آنھا اميد  گفتن داستان زندگی شخصی و نجاتمان 

ز به کمک داشتند آشنا می شديم و پيش ، برای بيش از يک سال تا پيش از دستگيری ، با افرادی که نيا
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با توصيف کاری که خدا در زندگی ما کرده است و صحبت درباره ايمانمان آنھا را وامی داشتيم که به 
  .خود بينديشند و به تغيير اميدوار شوند

آن آيا می توان آن را تبشير قلمداد کرد يانه ؟ من مانند . من نميدانستم اسم اين کاری که می کردم چه بود
بله اين واقعيت داشت من . فقط ھمين. کوری بودم که به دست عيسی شفا يافت و اين را شھادت می داد

اين خ�صه ھمه آن چيزی است که من می دانم و با . مرده بودم ، محبت عيسی مسيح من را نجات داد
  .افتخار به ھمه اع�م می کنم

  ت3ش شيطان
بشارت مسيحی و ارتباط با سازمانھای   ھمدان به اتھام آرزو و ھمسرش را در 89شھريور ماه سال 

  .بيگانه بازداشت و روانه زندان کردند
در دوران بازجوئی و زندان خوب متوجه شدم که چه فرقی کرده ام و ايمان مسيحی من چه تاثيری در 

ر عمق قلب قبل از ايمان آوردن اين احساس را داشتم که قلبم خالی است و کسی د. زندگيم گذاشته است
در بازداشتگاه اط�عات ھمدان وقتی در انفرادی بودم ضمن ھمه . من جای ندارد و آن را درک نمی کند

  .ترسھا و ناراحتيھائی که داشتم ، احساس می کردم قلبم پر است
  . خداوند در قلب من و در کنارم بود

خوبی ترس و احساسات من  می دانستم او به.اين راخوب حس می کردم و از احساس آن قوت می گرفتم
ھمانطور که در ک�مش گفته است ؛ مطمئن بودم حتی قبل از اينکه در رحم مادرم قرا . را درک می کند

  .بگيرم او من را می شناخته است
  .با اين احساس ھمه سختی ھا را تحمل می کردم

کردند و آن را بازی  ايمان من را مسخره می. ماموران سعی می کردند گذشته من را به يادم بياورند
وقتی از خداوند و کتاب مقدس ک�می نقل می کردم، با شکلک ادای . بچه گانه و زود گذری می خواندند

  . من را در می آورند
. چون فھميده بودند اين کار را دوست ندارم سعی می کردند از اين طريق ناراحتم کنند تا خرد شوم

به من می گفتند تو يک ويروس در بدنت افتاده که .نم را انکار کنمبترسم و به دست و پايشان بيفتم و ايما
  . مريضت کرده و داری ھذيان می گوئی 

  .ما اينقدر اينجا نگھت ميداريم تا اين ويروس از بدنت خارج شود
من به ايشان می گفتم که ھرگز . آنھا به دفعات از من انکار می خواستند و اين برايشان اھميت داشت

آنوقت که من در بدبختی و ھ�کت غرق بودم چرا به من نگاه نمی کرديد و از من . ا نمی کنماين کار ر
  سراغی نمی گرفتيد؟

آن زمانی که من و ھزاران مانند من به محبت و توجه و احترام نياز داشتيم چرا عقيده و دين و ايمان ما 
  برای شما و دوستانتان مھم نبود؟
مثال من راجع به خدا چه فکر می کنيم و چطور می انديشيم؟ حاj که چرا آنموقع فکر نکرديد من و ا

خود خدا دست به کار شده و زندگی من را نجات داده است چرا شما به موضوع ع�قه مند شده ايد و 
  می خواھيد من دست بردارم؟ 

 .من نمی توانم و نمی خواھم از نجات دھنده خود دست بردارم
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  تعداد متقاضيان پناھندگی در اروپا باز ھم افزايش يافت 

تعداد پناھجويان مراجعه کننده به : شامل اين موارد است  )يوروستات(گزارش بخش آمار اتحاديه اروپا 
کشورھای قاره اروپا ، تعدادی که پذيرفته شده اند و آمار متقاضيان ثبت شده در اروپا 

 .کشورھای مبدا و مقصد  ازنظر

 
به گزارش شبکه خبر مسيحيان فارسی ربان به نقل از زمانه ، در يک سال گذشته تعداد پناھجويان در 

افغانھا ، پاکستانی ھا ، روسھا و عراقی ھا بيش از . کشورھای عضو اتحاديه اروپا افزايش يافته است
انسه و آلمان نيز کشورھای فر. پناھندگی می دھند  ھر ملتی در دنيا به کشورھای اروپائی درخواست

 .بيش از ساير کشورھای قاره سبز مورد ع�قه پناھجويان ھستند
بخش آمار اتحاديه اروپا ، روز جمعه ) Eurostat(آسوشيتدپرس نوشت، يوروستات  خبرگزاری 

در لوکزامبورگ اع�م کرد که در طول سال گذشته مي�دی تعداد ) مارس ٢٣(ماه  چھارم فروردين
  .اند کشور عضو اتحاديه اروپا ثبت شده ٢٧در ھزار پناھجو  ٣٠١

  .درصد افزايش داشته است ١۴نزديک به  ٢٠١٠بنا به اين گزارش، اين تعداد نسبت به سال 
  .ھزار پناھجو در کشورھای عضو اتحاديه اروپا ثبت شده بودند ٢۵٩مي�دی  ٢٠١٠در سال 

پس از افغانستان . ھزار نفر بوده است ٢٨ھا  آناند که تعداد  بيشترين تعداد پناھجويان از افغانستان بوده
  .کشورھای روسيه، پاکستان و عراق قرار دارند

 ٣٠٠ھزار و  ۵٣آلمان با . نفر، به فرانسه بوده است ٣٠٠ھزار و  ۵۶بيشترين ھجوم پناھجويان با 
  .پناھجو در رتبه دوم قرار دارد

  .ن و عراق ھستنددر آلمان بيشترين پناھجويان از افغانستان و سپس صربستا
نسبت جمعيت کشورھا، بيشترين تعداد پناھجويان در کشورھای مالت، لوکزامبورگ، سوئد،  اما به

  .اند بلژيک و قبرس ثبت شده



  حبتشناخت م برای

413  

 

  .پناھجو ثبت شده است ۵٠٠در مالت به ازای ھر يک ميليون نفر، چھار ھزار و 
اروپا در سال گذشته  شده  ھجوی ثبتترين پنا پناھجو کم ٧۵اشتاين با  از سوی ديگر کشور کوچک ليختن

  .را داشته است
درصد بود که سه چھارم جمعيت پناھجو را شامل  ٧۵در سال گذشته نرخ رد تقاضای پناھندگی حدود 

  .ھزار نفر حق پناھندگی اعطا شده است ٢٩ھمچنين در سال گذشته به . شود می
رود با  اند اما به دليل آن که احتمال می نگرفته ھزار نفر از متقاضيان پناھندگی نيز با اينکه پناھندگی ٢١

اند اما از حق پناھندگی  ھا در خطر قرار گيرد مورد حمايت قرار گرفته بازگشت به کشورشان جان آن
  .اند برخوردار نشده

يوروستات که دفتر آن در لوکزامبورگ است آمارھای خود را از ھر کشور عضو اتحاديه اروپا 
 .ين نھاد ھمچنين آمار مناطق مختلف کشورھا را نيز در دست داردا. کند آوری می جمع
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 !شده  وزير علوم جمھوری اس3می مسيحی

وزير علوم » کامران دانشجو«با پخش مستندی به نام زير خاکستر درباره  (Alarabiya) شبکه العربيه
  .وی با تغيير دين مسيحی شده است«: شدو تحقيقات جمھوری اس�می ايران، مدعی 

» کامران دانشجو«با پخش مستندی به نام زير خاکستر درباره   (Alarabiya)شبکه العربيه :فارس 
 «.وی با تغيير دين مسيحی شده است«: س�می ايران، مدعی شدوزير علوم و تحقيقات جمھوری ا

تو به يونان سفر کردی و اين مرد «: از اپوزيسيون در گفتگو با نجاح محمد علی گفت» حسن عباسی»
  !تائيد کرد که او مسيحی شده است

ليس شخصيت دانشجو فارق از اينکه وی مسيحی شده است يا خير، در انگ«: نجاح محمد علی مدعی شد
نويسنده کتاب آيات » سلمان رشدی«جنجال زيادی بوجود آورد، زيرا وی متھم به ت�ش برای قتل 

  .شيطانی بود که موجب اخراج وی از لندن پايتخت انگليس شد
دانشجو پس از بازگشت به تھران، دارای مسئوليت ھای متعددی شد، که گفته شده «: نجاح گفت

يت ھای ھسته ای ايران بوده است، ولی آنچه کامران دانشجو را مھمترين آن ھا مشارکت وی در فعال
مھم جلوه داد مسئوليت وی در ستاد انتخابات کشور در انتخابات رياست جمھوری دوره دھم بود که 
منشاء اخت�فات و ايجاد شک و شبھه در صحت آن شد و موجب بروز بحرانی که در ايران شد که 

  .ھمچنان ادامه دارد
وی مدتی مدير مرکز . انشجو به تھران بازگشت از دوستان نزديک محمود احمدی نژاد شدزمانی که د

پرواز بود مرکزی که کارشناسان غربی معتقدند تبديل به يکی از موسسات فرعی وزارت دفاع به نام 
  .شده است و گفته شده، قلب مخفی و محرمانه ايران برای توليد س�ح ھای ھسته ای می باشد) فدات(
نوشته است شخصيت ديگری که نقش ) منبع اين اط�عات) (Spiegel) «اشپيگل«چنان که روزنامه آن

  .ترور شد 2010بوده که در پنجم ماه فوريه سال » محسن فخری زاده«مھمی داشت، 
بوده و گروھی که در  111اين روزنامه مدعی شده است که وی ھمکار کامران دانشجو در برنامه 

 «.شرکت داشته نيز با آن ھا ھمکاری داشته اند 3شھاب ساخت و توليد موشک
مدارکی از سوی يکی از سايت ھای ايرانی منتشر شد که معلوم می کرد کامران 2009در اواخر سال 

و پس از پيروزی انق�ب اس�می ايران، مسيحی 1978دانشجو وزير علوم و تحقيقات در اواخر سال 
  .شده است

نه تکذيب کرد و نه تائيد و تنھا اين داستان منجر به ايجاد مناقشاتی در  حکومت ايران اين داستان را
  .فضای اينترنتی بين ايرانی ھا شد
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دانشجو زمانی که جانشين وزير کشور بوده است نقش بسيار مھمی در پيروزی «: نجاح مدعی شد
  .داشته است 2009احمدی نژاد در انتخابات سال 

س و لندن به يونان رفتيم تا مدارک اصلی را در آن جا مورد پس از شکست ت�ش ھای ما در پاري
زمانی که به دنبال مکانی که کامران دانشجو در آن جا غسل تعميد داده شده بود . جستجو قرار دھيم

  .رفتيم به شخص سالخورده ای برخورد کرديم که شاھد غسل ھای تعميد بوده است
 .داده شده بودغسل تعميد  78وی مدعی شد که دانشجو در سال 
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 ھستند نسل جوان ايران به دنبال جايگزينی برای اس3م

 
  

اما در . ايران در ليست ديدبان جھانی سازمان درھای باز رتبه پنجم را از لحاظ جفای به مسيحيان دارد
 .وانفسای اين جفاھا بوی تغييراتی نيز به مشام می رسد

مسلمانان در ايران بيشتر از ھر زمان ديگر پذيرای پيغام  -»محبت نيوز«ن ايران آژانس خبری مسيحيا
انجيل ھستند و نوکيشان مسيحی ھم بخاطر ايمانشان به مسيح مورد جفا، بازداشت و زندان و حتی 

 .خطراعدام قرار دارند
و مقامات امنيتی و  مسيحيان آگاھند که ھرگونه فعاليت در راستای ابراز اعتقاداتشان و آگاھی ماموران

به نقل از . دولتی از فعاليت ھای مسيحی شان خطرات و عواقب بدی را برای آنان در پی خواھد داشت 
سرويس خبری ميسيون برنامه راديويی فارسی زبان ک�م اميد داستانی را که به تازگی در زندگی آقای 

 .ه را بازگو می کندکه از شنوندگانشان ھستند اتفاق افتاد» س«و ھمسرش خانم » ر«
در کليسای خانگی، اين دو تن » س«و خانم » ر«با خبردار شدن مقامات از فعاليت ھای کليسايی آقای 

اين زوج مسيحی در نامه ای به مسئول . دستگير و پس از ھفته ھا بازجويی به قيد وثيقه آزاد شدند
خدا نقشی اساسی در ثابت قدمی شان  ايرانی راديو ک�م اميد شھادت دادند که درک و فھمشان از ک�م

وقتی در زندان . می خواھيم خدا را برای دعاھای شما شکر کنيم«: آنھا اظھار داشتند. بازی کرده است
. بوديم، گاھن درباره شما فکر می کرديم و مطمئن بوديم که خدا در ھر شرايطی از ما استفاده می کند

قيقی عيسی مسيح را بشنويم، به فيض خدا قادر خواھيم بود تا ايمان داريم که اگر ما ايرانيان تعاليم ح
عيسی مسيح در حال بنای کليسای . بدون توجه به آزمايشات و سختی ھا بر ايمان خود استوار بايستند

 «.خود در ايران است
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جيل تيم راديويی مذکور با پاسخ ھايی که از شنوندگانشان می گيرند تشويق و تقويت می شوند تا پيغام ان
 .را با وجود محدوديت ھای شديد اعمال شده از سوی دولت اس�می ايران به داخل کشور برسانند

رھبران اين تيم . اين گروه راديويی ھمچنين کنفرانس ھايی را برای ايمانداران ايرانی برگزار می کند
دعا کرده اند،  تا کنون مراسم عروسی مسيحی برگزار کرده اند، برای کسانی که نيازھای خاص دارند

 .عشاء ربانی را برقرار کرده اند و نو ايمانان را تعميد داده اند
کار امروز خداوند در ايران کمی از يک بيداری روحانی «: يکی از شنوندگان به اين راديو می نويسد

  .ھستند» اس�م«قطعن نسل جوان امروز ايران نيز سرسختانه به دنبال جايگزينی برای » .ندارد
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 موقت  روز بازداشت ٨٠ی بھايی پس از  ب3تکليفی يک خانواده

 
روز از زمان بازداشت اعضای يک خانواده به  ٨٠رغم گذشت بيش از  علی –خبرگزاری ھرانا 

، اين سه شھروند بھايی ساکن کرمان »فرين راسخی«و » فرحناز نعيمی«، »بختيار راسخی»ھای نام
 .برند ليفی به سر میکماکان در ب�تک

ی بھايی کرمانی  بنا به اط�ع گزارشگران ھرانا، خبرگزاری حقوق بشر ايران، اعضای يک خانواده
برند که فرحناز نعيمی، مادر خانواده، پس از گذشت اندک  در حالی کماکان در بازداشت به سر می

 .زمانی از بازداشت دچار خونريزی شديد روده شده است
صورت گرفته آقای سليمانی رئيس زندان، قول دادند که خانم نعيمی را به بيمارستان  ھای با پيگيری

 .اعزام کنند اما وزارت اط�عات مانع از ديدار وی با ھرگونه پزشک شده است
روز است به دستور مستقيم  ١٠نامبرده در حالی تاکنون تحت معالجه قرار نگرفته است که بيش از 

. است قاضی و بازجوی پرونده ممنوع الم�قات و ممنوع التماس شده) ذاللھیمعا(آقای مسعود وjيتی 
 .ھای زندان قطع است مسئوjن زندان در اين خصوص مدعی شده بودند که تمامی تلفن

از سوی ديگر بختيار راسخی، پدر خانواده نيز از ابتدای زمان بازداشت تا به امروز، در سلول انفرادی 
اين در شرايطی ست که قاضی پرونده . ط�عی از وضعيت وی در دست نيستبرد و ھيچ ا به سر می

 .نمايد به صورت کتبی با م�قات موافقت اما وزارت اط�عات در اين مورد کارشکنی می
  
 
 

 بھايی ممانعت از مرخصی و آزادی مشروط چھارشھروند
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عصومی چھار شھروند بھايی وحدت دانا، افشين احسنيان، کيوان کرمی و فرھام م –خبرگزاری ھرانا 

 .از مرخصی و آزادی مشروط محروم شدند
ماھه چھار شھروند بھايی ساکن شيراز به نام  ١٠بنا به اط�ع گزارشگران ھرانا، از شروع محکوميت 

ماه می  ۴ھای وحدت دانا، افشين احسنيان، کيوان کرمی و فرھام معصومی در زندان پيربنو بيش از 
به ايشان مرخصی ) يک ششم حکم صادره(روز  ۵٠مسئوjن قضايی که پس از  گذرد و عليرغم اع�م

داده خواھد شد و با وجود مراجعات مکرر خانواده ھای زندانيان به دادگاه انق�ب تاکنون از اعطای 
 .مرخصی به ايشان جلوگيری شده است

وحدت دانا از قابل ذکر است، از اعطای مرخصی جھت درمان ھم خودداری شده است درحالی که 
 .بيماری قلبی و کيوان کرمی از درد سنگ کليه بشدت رنج می برند

از سوی ديگر با آزادی مشروط کيوان کرمی و فرھام معصومی ھم مخالفت شده است در حالی که 
ماھه خود را گذرانيده اند و طبق  ١٠ماه از دوره محکوميت  ۶ماه و فرھام معصومی  ٧کيوان کرمی 
زندانيانی که نيمی از دوره محکوميت را گذرانده باشند می توانند با آزادی مشروط، آزاد  قانون زندانھا،

 .گردند
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تبليغات مسيحيان در جھان اس3م با : ادعای آخوند حكومتی

 !روبروست آزادی

 
كه در  يك آخوند و مدرس تاريخ اس�م به تحليل نتايج خود از فعاليت شبكه ھای مسيحی فارسی زبان

 . ماھواره و اينترنت به ترويج مسيحيت می پردازند ، پرداخت
مدرس تاريخ اس�م » مسعود دوست آذر«آخوند  –» محبت نيوز« آژانس خبری مسيحيان فارسی زبان 

در حوزه ھای علميه تبريز به تحليل نتايج فعاليت شبکه ھای ترويج مسيحيت که به زبان فارسی از 
 .ت صورت می گيرد، پرداختطريق ماھواه و اينترن

وی مدعی شده است که شبکه ھای ماھواره ای ضد اس�می با نام مسيح، آزادانه مقدسات مسلمين را 
ھا بر اساس توھين و تخريب ديگر اديان صورت  مورد خدشه قرار می دھند و اکثريت فعاليت اين شبکه

 «.می گيرد
جھان اس�م با آزادی روبروست ، بدون ذكر  وی با طرح اين ادعای عجيب که تبليغات مسيحيان در

بزرگان و خلفای اس�می چون از قدرت فقھی و استدjلی « : نامی از بزرگان و يا خلفای اس�می، گفت
را محترم می شمردند نسبت به تبليغات آزادی عقيده اس�م مطمئن بودند و بر اساس اعتقادات خود

کشيشان مسيحی به خود اجازه توھين و ھتاکی را نمی دانند و  و(!) مسيحيان آزادی فراوانی قائل بودند 
 «.اغلب فعاليت تبليغی مسيحيان نيز موجب گرايش مسلمانان به مسيحيت نمی شد

و شبكه ھا تحرک بيشتری   ايشان سپس در انتھا از حوزه ھای علميه خواست تا نسبت به اين موضوع
 .از خود نشان دھند

  نخست آنکه. توسط اين آخوند شيعه مطرح شده چند پرسش مھم وجود دارددر مقابل ادعاھای واھی که 
كجای جھان اس�م و يا كدام كشورھای اس�می مسيحيان حق تبليغ   بايد پرسيد، بر طبق ادعای ايشان در

ھای اس�می ھمچون  آزادانه ايمان و اعتقادات دينی اشان را داشته و يا دارند؟ بعنوان نمونه در حكومت
گيرد مسيحيان نه حق ساختن  كه نظام مذھبی مشروعيت خود را از دين می» وری اس�می ايرانجمھ«

يا گروھی آزادانه از ايمان مسيحی خود صحبت   شخص ی بتواند در جمع  كليسا دارند و نه اينكه حتی
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خبرھای گواه اين موضوع نيز. كند چه رسد به آنكه بخواھد اعتقادات دينی خود را تبليغ ھم نمايد
است كه فقط به صرف    در كليساھای خانگی از بازداشت گسترده مسيحيان يا نوكيشان مسيحی  منتشره

. ايمان و اعتقادات و باورھای دينی خود ھم اكنون در زندان و يا بازداشتگاھھا ب�تكليف بسر می برند 
ع�وه بر کليساھای خانگی، برخی كليساھای ساختمانی و رسمی نيز تحت كنترل و فشار قرار دارند و 

 .شده استكليساھا به دستور مقامات امنيتی اط�عات تعطيل پرستشی و عبادتی در  حتی برخی جلسات
خی صحبت دوره تاري  نگفته است كه در مورد كدام زمان و  از سوی ديگر اين مدرس تاريخ اس�م 

اگر براستی اينگونه . كنند كه به گفته ايشان نسبت به تبليغات مسيحيان آزادی فراوانی قائل بودند  می
و بزرگان حكومت اس�می ايران از ھمين افراد كه وی به نيکی از آنان ياد می کند   است چرا حاكمان

  کنند؟ سر مشق نمی گيرند و بر ھمان اصول كشور داری نمی
به كدام يک از بزرگان و خلفای اس�م است که تبليغ مسيحيان را    ظور اين مدرس دانشگاهاشاره و من
  شمردند؟  محترم می

و اينکه اگر چنين خلفا و علمايی در اس�م وجود دارند چرا دولتمردان فعلی و رھبران مذھبی مسلمان 
  نمی آموزند؟ در ايران و ديگر كشورھای اس�می از بزرگان اس�م رسم حكومت داری را 

شمارند پس  اگر اينان تا اين حد به استدjjت اس�م اعتقاد دارند و به قولی آزادی عقيده را محترم می
چرا نسبت به تبليغات مسيحيان و ديگر اقليت ھای دينی در كشور آزادی قائل نيستند و چرا از ھمان 

خود   كردند و توسط ماشين ترور با ھرگونه دگر انديشی مخالفت می  آغاز پيروزی انق�ب اس�می
ھا پر  زندان  بسياری از رھبران و كشيشان مسيحی را ناجوانمردانه به قتل رساندند و ھم اكنون نيز

 ؟! است از زندانيان عقيدتی و نوکيشان مسيحی 
 تبليغ مسيحيت فراگير شده است -

اس�می نيز در نخستين کارگاه در ھمين حال آخوند محسن قرائتی، رييس ستاد اقامه نماز در جمھوری 
نفر از اعضای ھيأت امنای بقاع متبرکه استان  400تخصصی نماز با عنوان نيايش که در حضور 

« : خراسان رضوی با اعتراف به اينکه تبليغ آئين مسيحيت در ميان مردم فراگير شده است ، گفت
  : وی ھمچنين افزود. امروز مسيحيت به شدت تبليغ می کند

 «.سؤوjن خود را مراقبت کنند و اصول کارھای خود را برای تبليغ دين قرار دھندبايد م«
طرح اين ادعاھا در مورد آزادی تبليغ اديان غير اس�می در سرزمين ھای اس�می به ويژه کشورھايی 

گوييھا به خوبی از  نظير ايران به شدت با موضع گيری و رفتار حاکميت در تضاد است و اين تناقض
چرا که آنھا از يک سو تمايل دارند . رات مقامات مسئول و روحانيون وابسته به نظام مشھود استاظھا

بيم دارند » مسيحيت«تا اس�م را به عنوان دينی آزاد معرفی کنند و از سوی ديگر به شدت از گسترش 
 .و با آن مقابله می کنند

  
  
  
  
  
  
 

 2011  اعدام در سال دارجمھوری اس3می ايران رکورد 
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 2011کشور اعدام کننده جھان در سال  20اعدام در راس  360جمھوری اس�می ايران، با حداقل 
 .قرار گرفت

  .کشوری است که كودكان را اعدام کرده است 2افزون بر آن در کنار عربستان سعودی جزو 

 
ه طبق الملل ھمچنين آمده است ک به نقل از شھرزاد، در گزارش عفو بين» محبت نيوز«به گزارش 

ھای پنھانی نيز در ايران وجود  ھای رسمی، رقم باjيی از اعدام اط�عات موثق، غير از رقم اعدام
 .داشته است

اعدام در رده دوم و سوم کشورھای اعدام  68اعدام و عراق با حداقل  82عربستان سعودی با حداقل 
 .ا به خود اختصاص داده استاعدام رده چھارم ر 43اياjت متحده آمريکا با . کننده قرار دارند

عفو بين الملل رقم اعدام ھا در چين را منتشر نکرده، چرا که اين کشور آمار مربوط به اعدام ھا را به 
 .پنھان نگه می دارد» اسرار دولتی«عنوان 

مورد بيش از  149نفر اعدام شده اند که اين رقم  676در سطح جھان  2011طبق اين گزارش، در سال 
کشور کاھش يافته  20به  23اين در حالی است که شمار کشورھای اعدام کننده از . است 2010سال 
  .است

  
  
  
  
  
  
  
 

 شيراز تن از بھاييان بازداشتی ساکن ١٢تداوم ب3تکليفی 
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اند،  ماه پيش بازداشت شده ٢ھا  تن از شھروندان بھايی ساکن شيراز که اکثر آن ١٢ –خبرگزاری ھرانا 

� .برند تکليف در زندان به سر میکماکان به صورت ب
بنا به اط�ع گزارشگران ھرانا، ارگان خبری مجموعه فعاjن حقوق بشر در ايران، يکتا فھندژ، مژده 
ف�ح، مژگان عمادی، ايمان رحمت پناه، نيما دھقان منشادی، فرشيد يزدانی، فريد عمادی، سينا 

 .چنان ب�تکليف ھستند زمان بازداشت ھم ماه از ٢ساريخانی، سام جابری، ھومن زارعی با گذشت 
ھفته قبل توسط نيروھای امنيتی شيراز دستگير  ٢از سوی ديگر کاووس صميمی و کامبيز حبيبی که 

 .شدند نيز شرايط مشابھی دارند
بازداشتگاه «و باقی اين شھروندان بھايی به » زندان کين آباد«چندی پيش خانم فھندژ، ف�ح و عمادی به 

 .منتقل شده بودند» دل آبادزندان عا
ھای مکرر، تنھا يکبار، آن ھم در پنجم  رغم پيگيری ی اين شھروندان بھايی ساکن شيراز علی خانواده

فرودين ماه سال جاری و با پايان يافتن تعطي�ت اداری در نوروز، موفق شدند قاضی پروده را م�قات 
گفتنی ست، تا امروز . ان نداده استکنند که وی نيز پاسخ روشنی در خصوص وضعيت نامبردگ

� .ھای ايشان برای م�قات مجدد با قاضی پرونده و دادستان بی نتيجه مانده است ش ت
ھا حاکی از قصد انتقال افراد محبوس در بازداشتگاه زندان عادل آباد،  اين در حاليست که برخی گزارش

 .به محل اين زندان است
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 غرب ی تھران به مسيحيانپيام اسقف کليسای کلدان

ايشان طی پيامی به مسيحيان غرب اظھار داشت ، فرھنگی که جايی برای خدا ندارد آينده ای ھم 
  .نخواھد داشت و از آنان خواست تا قدر اين آزادی را بدانند

 
، به نقل از سرويس خبری بين المللی »محبت نيوز«به گزارش آژانس خبری مسيحيان ايران، 

 در نشستی با سازمان خيريه کاتوليک» رمزی گارمو«سقف کليسای کلدانی تھران، آشوريان، ا
«Church in need»  وی . »از آزادی ھايشان بھترين استفاده را بکنند» از مسيحيان غربی خواست تا

بردگان فرھنگی شوند که می خواھد خدا را از قلب ھای مردم «تأکيد کرد که مسيحيان غرب نبايد 
 .استفاده کنند» اشاعه عزت برای زندگی انسان«، و آنھا بايد از آزادی خود در جھت »بيرون سازد

قدر آزادی که از آن بھره . فرھنگی که بدون خداست به تباھی ختم می شود و آينده ای ندارد«: وی گفت
 «از اين آزادی در کشورھايتان چطور استفاده می کنيد؟. مند ھستيد را بدانيد

رمزی «قليت کوچکی از جامعه ايران را تشکيل می دھند اما با اين حال به گفته اسقف مسيحيان ايران ا
حيات آنھا به تعدادشان بستگی ندارد، بلکه اين مھم بسته به کيفيت ايمان و شھادت ھای زنده «گارمو 
 «.آنھاست

ای شھادت ھای معتبری از ارزش ھ«شان با مسلمانان » گفتگوھای روزمره«مسيحيان ايران با 
مھاجرت تعداد قابل توجھی از مسيحيان از ايران به دليل ھای سياسی، . را به آنان می رسانند   »انجيل

اقتصادی و مذھبی موجب بروز يک چالش است اما اسقف گارمو تأکيد کرد که جامعه مسيحی ايران به 
 .اين دليل دلسرد نمی شود

» .است که خدا ما را به اين کشور فرستاده استبا اينکه ما ترسو بوديم اما حقيقت اين «: وی افزود 
چنين آزمون » .بعضن فراموش می شود که تحمل عذاب در راه کليسا، منشاء حيات برای آن کليساست

 .ھايی سبب احيا و قوت يافتن کليسا می شود
 مسيحيان در ايران  -
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ين از اس�م به مسيحيت درصد از جامعه ايران مسلمان ھستند و تغيير د ٩٩ايشان ھمچنين گفته اند 
 .ممنوع و مجازات اعدام را در پی دارد

وی با ذكر جمعيت اقليت مسيحی در ايران البته بدون احتساب مسيحيان فارسی زبان، اقليت مسيحی را 
. ھزار نفر اع�م كرد و افزود كه از اين تعداد سه چھارم از آنھا ارمنی ارتدکس ھستند 80تنھا حدود 

اتوليک ساکن ايران ھم به سه دسته مختلف تقسيم می شوند که ھريک آداب خاص ھزار مسيحی ک 20
 .خود را دارند

اين مسيحيان اجازه انجام مراسم مذھبی خود در داخل کليسا را دارا می باشند اما اجازه ابراز عمومی 
 .اعتقادات خود را ندارند و فعاليت ھای بشارتی ھم برای آنھا ممنوع می باشد
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 اروپ حمايت از توقف روند مھاجرت مسلمانان به

اس�می شدن «ھای دست راستی توسط گروه ھای مختلفی سازماندھی شده است که نگران  تجمع گروه 
 .ھستند» اروپا

 
 ٣١ھای دست راستی از سراسر اروپا روز شنبه  به نقل از بی بی سی، گروه» محبت نيوز«به گزارش 

 .تجمع کرده و دست به تظاھرات زدند» ائت�فی ضد اس�می«در دانمارک برای تشکيل  ٢٠١٢چ مار
گرای افراطی بريتانيا در اين تجمع شرکت و ابراز اميدواری  ، گروه ملی»مجمع دفاع از انگلستان»

 .ای برای جنبشی سراسری در اروپا باشد کرده است که اين تظاھرات، مقدمه
 .ھراس تندرو در حال متحد شدن ھستند ھای اس�م ی نگران آن ھستند که گروهفعاjن ضد نژادپرست

 .ھای دست راستی را بازداشت کرد پليس در جريان اين تجمع گروھی از ھواداران گروه
ھای ضد اس�می  گويند چيزی که اھميت دارد اين است که بسياری از رھبران گروه اما تحليلگران می

 .ن تجمع حضور دارندچند کشور اروپايی در اي
گروھی از اين افراد از روز چھارشنبه در شھر آرھوس دانمارک، دومين شھر بزرگ اين کشور 

 .اند ھا و جلسات مشغول بوده اند و طی اين مدت به برپايی نشست حضور داشته
ن به است که خواھان توقف روند مھاجرت مسلمانا» مجمع دفاع از انگلستان«يکی از بانيان اين تجمع، 

 .اروپاست و اين روند را تھديدی می داند که در نھايت به تعارض منجر خواھد شد
اين گروه اميدوار است که اين تجمع، منجر به جنبشی در قاره اروپا شود که در نتيجه آن به طور 

 .ھمزمان در کشورھای مختلف اين قاره، تظاھرات برگزار شود
سی می گويد که ھنوز مشخص نيست که آيا اين گروه  بی ريچارد گلپين، خبرنگار مسايل جھانی بی

 .گرای افراطی بريتانيا در اھداف خود موفق خواھد شد يا نه ملی
ھای تندروی ضد  در ھمين حال فعاjن ضد نژادپرستی از اين مساله ھراس دارند که رويکرد گروه

شده و اين به افراطگرايی اس�می در اروپا، منجر به افزايش تنش ھا در شھرھای مختلف اروپايی 
 .ھای اس�می و ضد اس�می دامن بزند گروه
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متيو گودوين، کارشناس گروه ھای دست راستی در بريتانيا از دانشگاه ناتينگھام گفته است که تجمع اين 
ھا در دانمارک، حتی اگر تعداد افراد شرکت کننده کم باشد، از نظر راھبردی، چشمگير و حائز  گروه

  .اھميت است
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 اس3می اع3م نگرانی امريكا از حقوق اقليت ھا در جمھوری

 
  

از حقوق اقليت ھا در جمھوری » اع�م نگرانی عميق«اياjت متحده آمريکا روز دوشنبه ضمن 
 .اس�می ، بار ديگر از ايران خواست رھبران بھائيان را آزاد کند

نقل از راديو فردا، ويكتوريا نوjند سخنگوى وزارت خارجه آمريكا ضمن به » محبت نيوز«به گزارش 
به خبرنگاران  ز زندانى بودن رھبران بھائيان گذشتھزار روز ا ١٠ اشاره به اين كه روز يكشنبه

ما آزار و دستگيری ھای متناوب اعضای جامعه بھائيان توسط جمھوری اس�می را محکوم می »:گفت
 .«کنيم و ھمچنان عميقن نگران آزار و ارعاب تمام اقليت ھای دينی در ايران ھستيم

بی ِ مسيحی، سنّی ، دراويش و زرتشتی از ايران خانم نوjند با نام بردن از اقليت ھای دينی و مذھ
 خواست سريعن حقوق تمام گروه ھای مذھبی در انجام مراسم دينی شان را تضمين کن
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دستور وزارت آموزش و پرورش برای شناسايی دانش آموزان 

 بھايی 

  
دارات کل آموزش و وزارت آموزش و پرورش ايران طی يک بخشنامه به ا –خبرگزاری ھرانا 

 .پرورش کشور خواھان شناسايی و معرفی دانش آموزان بھايی به حراست اين وزارت خانه شده است
بنا به اط�ع گزارشگران ھرانا، در يک نمونه از اين اقدامات اداره کل آموزش و پرورش شھرستانھای 

 .مه شده استتھران در نامه به مدارس شھرستان ھای تھران خواھان اجرای اين بخشنا
در سند محرمانه ای که به دست گزارشگران ھرانا رسيده است اداره کل آموزش و پرورش 
شھرستانھای تھران در نامه محرمانه که به مديران مدارس تابع شھرستان شھريار ارسال شده است 

 .خواھان اجرای اين طرح در فرمھای پيوستی ارسالی ھمراه با اين سند شده است
د پيش رو اين طرح شامل نو آموزان پيش دبستانی نيز شده و از مسئولين اجرای اين طرح بر اساس سن

خواسته شده به صورت محرمانه اسامی اين دانش آموزان را به کارشناس حراست آموزش و پرورش 
 .تحويل دھند
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 مشھد بازداشت يک شھروند بھايی در

 
 ١۴صبح روز دوشنبه » نگار ملک زاده«شھد به نام يک شھروند بھايی ساکن م –خبرگزاری ھرانا 

پس از احضار و معرفی خود به اداره اط�عات مشھد، بازداشت و به نقطه نامعلومی  ٩١فروردين ماه 
 .منتقل شد

بنابراط�ع گزارشگران ھرانا از مشھد، نامبرده يکی از شھروندان بھايی ساکن مشھد می باشد که طی 
ابطه با تشکيل يک نمايشگاه خصوصی صنايع دستی نوجوانان بھايی دستگير يک ماه و نيم اخير در ر

 .شده است
 
 

 ممنوع  ؛ رقص و آواز اس3می کردن مھدھای کودک 

    2012, 4آوريل 
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ھای آموزشی  برنامه«مديرکل بھزيستی استان تھران رقص و آواز در مھدھای کودک ايران را 

 .ناميده است» متخلف«دھند  را آموزش می ھا و مھدھايی که اين برنامه» غيراخ�قی

هللا نصر به خبرگزاری فارس گفته است که اگر امسال  به نقل از مردمك، ولی» محبت نيوز«به گزارش 
 .ھا بعنوان متخلف برخورد خواھد شد رقص و آواز را آموزش دھند با آن  مھدھای کودک

را براساس   ای آموزشی در مھدھای کودکھ  آقای نصر گفته است که امسال سازمان بھزيستی برنامه
 .«کند ھا را کنترل می موازين اس�می و شرعی تدوين کرده و اين برنامه«

ند به طوری که مھدھا حق  ھای تدوين شده به مھدھای کودک ارسال شده تمامی برنامه«به گفته او 
 «.ھای غيراخ�قی را ندارند آموزش برنامه

ھای اخير برخی از مھدھای کودک  که در سال با ابراز تأسف از اينمديرکل بھزيستی استان تھران 
امسال با مھدھای متخلف برخورد «: اند گفت ھايی چون رقص و آواز به کودکان آموزش داده برنامه

 «.گيرد شديدی صورت می
دبستانی،  ھای پيش دستور وزارت آموزش و پرورش ايران در ک�س از پايان مردادماه سال گذشته به

 .دختران و پسران اجازه ندارند در کنار ھم باشند
پيش از اين صادق محصولی، وزير پيشين رفاه و تامين اجتماعی دولت دھم، گفته بود که اگر مديران 

 .شود ھا برخورد جدی می مھدھای کودک ضوابط اس�می را رعايت نکنند، با آن
د ركن اصلی در مھدھای کودک باشد و از آقای محصولی تاکيد کرده بود که مبانی دينی و مذھبی باي

يک شھيد » سالگی 13ای کار کنند که کودکان در سن  گونه مديران مھدھای کودک خواسته بود که به
 .باشند «فھميده

ساله، با بستن نارنجک به  13آموز  در نخستين سال جنگ ايران و عراق، محمدحسين فھميده، دانش
 .و کشته شد کمر خود به زير يک تانک عراقی رفت

دبستانی در ايران شامل دوره اختياری ويژه کودکان رده سنی چھار و پنج سال است که با  آموزش پيش
 .کنند ھدف آمادگی آنان جھت ورود به مراکز آموزش ابتدايی فعاليت می

ای به  سابقه شکل بی مقامات وزارت آموزش و پرورش و وزارت علوم ايران در دو سال اخير به
 .اند کردن مراکز آموزشی ايران روی آوردهاس�می 

پس از رويدادھای دھمين دوره انتخابات رياست جمھوری در ايران، مسئوjن جمھوری اس�می، از 
ھايی دانستند که در آن  ای، رھبر حکومت، مراکز آموزشی را جزو مکان جمله سيد علی خامنه

 .کنند رشد می» مخالف با اس�م«و » تفکرات غربی«
ھا، مدارس و مراکز آموزشی است  مين خاطر ت�ش آنان در جھت ايجاد تغييرات بنيادی در دانشگاهبه ھ

  .بپردازند» ھای دشمنان انق�ب توطئه«تا از اين طريق به مقابله با 
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 مسيحی پرتاب نارنجک توسط اس3مگرايان به يک گردھمايی

  
ه کردند که يکی از اين اھداف يک گردھمايی بشارتی اس�مگرايان مظنون با دو ھدف به مسيحيان حمل

منطقه در صدد آماده شدن برای عيد قيام مسيح بودند ، در اين حمله دست کم يک تن   بود كه مسيحيان
 .کشته و چندين تن زخمی شدند

، به نقل از وبسايت بيزينس غنا، مسئولين »محبت نيوز«به گزارش آژانس خبری مسيحيان ايران 
فروردين، در انفجار ھای جداگانه در شھر ساحلی مومباسا  12تأييد کردند که در روز شنبه کنيايی 

 .تن زخمی شدند 26دست کم يک نفر کشته و 
کيلومتری شمال مومباسا سه نفر  15در انفجار اول در متواپا در «: کميسر ساحلی، ارنست مونيی گفت

 .ی دو تن جراحات جدی برداشتندبه شدت زخمی و در انفجار دوم در استاديوم شھردار
ايشان گفتند که سرنشين يک خودرو نارنجکی را به سمت گروھی از ايمانداران مسيحی که مراسمی 

چند دقيقه بعد ھم نارنجکی به ھمان شکل به سوی . بشارتی در متواپا برگزار می کردند پرتاب نمود
 .استاديومی در مومباسا رھا شد



  حبتشناخت م برای

433  

 

 
نتا کينيوا پيشتر به زينھوا گفته بود که اولين حمله که به مسيحيان در محيطی معاون پليس ساحلی، جاسي

 .زخمی داشته است 10باز شده بود 
» نيامبورا«اين مراسم بشارتی در محلی به نام «: معاون پليس ساحلی در تماسی تلفنی شنبه شب گفت

ورن به بيمارستان منتقل زخمی ھا ف. برگزار می شد که مردی يک نارنجک به سوی آنھا پرتاب کرد
 .شدند و محل انفجار ھم پلمپ شده است

اين حمله موقعی انجام شده است که تعدادی از مسيحيان برای برگزاری جلسه ھای بشارتی در سراسر 
عيد قيام مسيح يکشنبه ھفته آينده خواھد بود و . کنيا آماده می شوند تا به پيشواز عيد قيام مسيح بروند

 .ن ھفته مقدس خوانده می شودھفته قبل از آ
به گفته يک شاھد عينی به نام دان ندامبوکی مراسم در متواپا تقريبن تمام شده بود که انفجار رخ داد و 

بعدازظھر  06:40انفجار در حدود ساعت . ايمانداران مسيحی فورن برای يافتن مکانی امن فرار کردند
اين خانم ھم در ميان گروه زخمی . يک خانم افتادنارنجک قبل از خوردن به زمين بر روی . رخ داد

 «.شدگان بود
 .اما يکی ديگر از شاھدان که نخواست نامش برده شود گفت که موج انفجار سر زن را جدا کرد

زيرا انفجار شديدی . تشخيص اينکه اين يک بمب بود يا يک نارنجک بسيار سخت بود«: اين شاھد گفت
 «.ھمه گيج بودند. به ھر طرف برای يافتن جايی امن کردندشنيديم و مردم شروع به دويدن 

 .پليس گفت که خدمات اورژانس از جمله آمبوjنس ھا برای رساندن کمک به محل اعزام شدند
اين انفجار در حالی رخ داده که کنترل ھای امنيتی در کنيا به منظور يافتن و بيرون کردن گروه 

 .اس�مگرای الشباب شدت يافته است
 .وز ھيچکس يا گروھی مسئوليت اين انفجار ھا را بر عھده نگرفته استھن

اين گروه زمانی کنترل . الشباب يک گروه شبه نظامی اس�می است که پايگاه آن در سومالی می باشد
تروريستی - بخش بزرگی از سومالی را در دست داشت و گفته می شود که اين گروه با گروه اس�می

 .دارد القاعده ارتباط ھايی
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 شد قبرستان تاريخي مسيحيان در کرمان زير و رو

 
  

تاريخی مسيحيان که در حريم قلعه دختر واقع شده بدون آنکه در فھرست   قبرستان –خبرگزاری ھرانا 
اين قبرستان که در راستای طرح آزادسازی قلعه دختر و قلعه . آثار ملی جای گيرد کام� تخريب شد

ير قرار گرفته، بارھا توسط معتادان زير و رو و قبرھا به منظور يافتن اشياء گرانبھا تخيله شده اردش
 .بود

فرھنگی ـ قبرستان تاريخی مسيحيان که در حريم قلعه دختر  فرھنگی ـ گروه ميراث خبرگزاری ميراث
ر از تاريخی بودن اين ھای افراد ساکن در نزديکی قلعه دخت شواھد امر و گفته. قرار گرفته از بين رفت

 .سال است ٢٠٠گويند قدمت اين قبرستان بيش از  ھا می آن. دھد قبرستان خبر می
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اين درحالی است که ھنوز ھيچ کارشناسی برای بررسی تاريخی در اين محل  CHN به گزارش
فرھنگی کرمان علت تخريب  با اين وجود مسئول روابط عمومی سازمان ميراث. حضور نيافته است

 .برستان تاريخی مسيحيان را آزادسازی طرح قلعه دختر و قلعه اردشير عنوان کردق
 CHN فرھنگی کرمان در اين باره به ، مدير روابط عمومی سازمان ميراث»محمد مھدی افضلی»

قبرستان تاريخی مسيحيان در فھرست ملی ثبت نشده است و تخريب قبرستان در راستای پروژه «: گفت
 «.فرھنگی بوده است قلعه دختر و قلعه اردشير توسط شھرداری و ميراث آزاد سازی اطراف

به گفته وی، پيش از اين، قبرستان قديمی ديگری در اطراف گنيد جبليه وجود داشت که چون مدت 
 .طوjنی از قبرھای اطراف آن گذشته بود با ھمکاری شھرداری تخريب شد

ختر و قلعه اردشير توسط شھرداری با ھماھنگی افضلی معتقد است، پروژه آزادسازی حريم قلعه د
ميراث در حال انجام است و اگر چنين تخريبی در قبرستان تاريخی مسيحيان وجود داشته باشد مربوط 

 .به اين پروژه است
ای نرسيده است  از تخريب قبرستان تاريخی مسيحيان تاکنون به نتيجه CHN ھای خبرنگار پيگيری

 .زنند اط�عی از پاسخگويی سرباز می ھار بیچنانچه کارشناسان با اظ
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 !اس3می انتشار کتاب عيسي نامه در گرجستان توسط جمھوری

را به تصوير کشيدن ع�قه ايرانيان مسلمان نسبت به عيسی » عيسی نامه«نويسنده ھدف از تاليف کتاب 
ر اميدواری کرد تا انتشار اين کتاب گامی در جھت تقويت مسيح از منظر ادبی ذکر نمود و اظھا

  .اديانی باشد روابط

 
  

اخيرا رايزنی فرھنگی سفارت جمھوری  ، ابنا به گزارش شبکه خبری مسيحيان فارسی زبان به نقل از
از » پروفسور ماگالي تودوآ«تاليف » عيسي نامه«در تفليس پايتخت گرجستان ، جلد دوم كتاب  اس�می 

 .انشناسان گرجی چاپ و منتشر کرده استاير
  و  عيسی مسيح  اديب و سخنور ايرانی در مقام 82بنا به گزارش ابنا اين کتاب شامل اشعار فارسی 

ھمچنين كتاب مذکور شامل پژوھشی گسترده به سه زبان گرجي، فارسي و . مريم مادر او می باشد
  .می باشد» سي تعريف عيسي مسيح در شعر فار« انگليسي تحت عنوان 
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مولف کتاب مذکور که در سالھای اخير موفق به دريافت جايزه جھانی کتاب سال : ابنا نوشته است
شده است دارای تاليفات و ترجمه ھای متعددی از زبان فارسی به زبان گرجی است  جمھوری اس�می 

را » عيسی نامه«ب وی ھدف از تاليف کتا. از آن جمله می باشد» شاھکارھای شعر فارسی«که کتاب 
به تصوير کشيدن ع�قه ايرانيان مسلمان نسبت به حضرت مسيح از منظر ادبی ذکر نمود و اظھار 

 .اميدواری کرد تا انتشار اين کتاب گامی در جھت تقويت روابط اديانی باشد
در گرجستان در خصوص انتشار کتاب  رايزن فرھنگی سفارت جمھوری اس�می » احسان خزاعی»

  : امه به ابنا گفتعيسی ن
يکی از محوری ترين فعاليت ھای رايزنی فرھنگی از بدو تاسيس تاکنون حمايت از تاليفات، تحقيقات و 
ترجمه ھای ايرانشناسان گرجی است و انتشار کتاب مذکور در ھمين راستا و نيز در جھت نشان دادن 

ير اديان الھی به ويژه مسيحيت می احترام، روابط و پيوندھای عميق شاعران مسلمان پارسی گوی با سا
وی ھمچنين آمادگی رايزنی فرھنگی را برای حمايت از چاپ آثار ادبی ساير ايرانشناسان گرجی . باشد

  .اع�م کرد
ابنا اضافه کرده که آقای تودوآ به اشعار خمينی بنيانگذار جمھوری اس�می بسيار ع�قه مند است و آنھا 

قرار است در آينده توسط رايزنی فرھنگی جمھوری اس�می در تفليس  را به زبان گرجی برگردانده و
 .چاپ و منتشر شود
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حمايت جمھوری اس3می از دشمنان قسم خورده شيعيان در 

 خفقان مصر برای حفظ اصول انق3بی و ايجاد

  

عقايد تندروی اس�می آن کشور مرتب منابع مسيحی مصر گزارش می دھند که دانشجويان سلفی دارای 
به ايران مسافرت می کنند و با کمک نيروھای امنيتی جمھوری اس�می برای ايجاد خفقان در 

  .آموزش می بينند مصر

 
  

به گزارش شبکه خبر مسيحيان فارسی زبان به نقل از منابع مسيحيان مصری، جمھوری اس�می ت�ش 
مزدوران جمھوری .ر به سوی يک ديکتاتوری مذھبی می کندبسياری برای منحرف کردن انق�ب مص

اس�می در منطقه اراده کرده اند حتی به قيمت دفاع از سلفی ھا که شيعيان را ھمپای يھوديان بزرگترين 
 .دشمنان خود می دانند، نگذارند يک دمکراسی سکوjر در مصر تشکيل شود

نشجويان سلفی دانشگاه قاھره مانع از اکران فيلم اسفند ماه اين خبر را داشتيم که شماری از دا در 
مطبوعات مصر  . توسط اين فيلم شدند» تبليغ تشيع«به بھانه » جدايی نادر از سيمين«سينمايی ايرانی 

  .آن زمان نوشتند که اين اقدام با اعتراض روشنفکران و ھنرمندان مصری روبرو شده است
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سيعی از روشنفکران و ھنرمندان مصری را دربر که طيف و  ، گروھی» جبھه نوآوری«از جمله 
در دانشگاه قاھره را » جدايی نادر از سيمين«ای، جلوگيری از اکران فيلم  گيرد، با انشار بيانيه می

ھای ما به  ھای تندرو در دانشگاه جريان«: آنھا در بيانيه خود نوشتند. توصيف کرد» بار تاسف«ای  حادثه
در حالی که دانشگاه بايد محلی برای گسترش . ه در حال گسترش تاريکی ھستنداند ک آن اندازه نفوذ کرده

  ».روشنايی باشد
پس از آن تشکيل شد که اس�مگرايان موفق شدند در نخستين انتخابات پارلمانی پس از » جبھه نوآوری«

  .ھای پارلمان را از آن خود سازند انق�ب مصر ، اکثريت کرسی
کنند که اکنون تعدادی از دانشجويان سلفی دانشگاھھای مصر بطور  منابع مسيحی مصر گزارش می

منظم و برنامه ريزی شده به ايران سفر می کنند و با پذيرائی گرم مقامات اط�عاتی و امنيتی جمھوری 
  .اس�می در تھران روبرو می شوند

بيت رھبری به نام از جمله ديد و بازديدھای اين دانشجويان م�قاتشان با لباس شخصيھای تحت نظر 
اين ديدارھا انصاری ھا برادران تندرو و  گفته می شود در يکی از . می باشد» انصار حزب هللا«

بر پرده سينماھا در خيابانھا  عليه دو فيلم  را در تھران به ديدن نمايش اعتراضی که   افراطی مصری
س تھيه کرده اندو با خود به عنوان آنھا نيز از اين برخوردھا فيلم و عک. راه انداخته اند می برند

  .به مصر برگردانده اند  سوغات
از    چند روز پيش دانشجويان سلفی در يکی از دانشگاھھای قاھره با افتخار فيلمھا و عکسھای تھيه شده

بايد در : حرکات انصارحزب هللا در تھران را برای بقيه ھمفکرانشان نمايش داده اند و گفته اند 
آنھا   jزم است با. فع� آنان دشمن مانيستند. در اين مقطع تجديد نظر کنيم  ع به شيعيانعقايدمان راج

  !بعد از نابودی آنھا شيعيان را ھم به وقتش سر جايشان می نشانيم. عليه مسيحيان و يھوديان متحد شويم
معتدل حاکم بر  ياد آور ميشود که با باj گرفتن رقابت منطقه ای بين جمھوری اس�می و اس�مگرايان

ترکيه در منطقه خاورميانه، اکنون ع�وه بر سوريه، مصر نيز يکی از صحنه ھای اين رقابت محسوب 
در حالی که حکومت ترکيه به اخوان المسلمين مصر برای تسخير گام به گام قدرت خط می . ميشود

خط دھی به احزاب  دھد، جمھوری اس�می با حمايت غير علنی مالی و تدارکاتی ت�ش در تقويت و
  .تندو سلفی دارد با آن که آنھا مطابق اصول بنيادی سلفی ھا شيعيان را کافر و غير مسلمان می دانند

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 شد ايقان شھيدی جھت اجرای حکم زندان احضار
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سال  ۵ايقان شھيدی، فعال حق تحصيل و شھروند بھائی برای اجرای محکوميت  –خبرگزاری ھرانا 

 .ی خود به زندان اوين احضار شدحبس تعزير
ای که چندی پيش برای اين فعال حق  به گزارش جمعيت مبارزه با تبعيض تحصيلی، بر اساس اخطاريه

ی  تحصيل فرستاده شده، اع�م شده در صورتی که آقای شھيدی خود را به زندان معرفی نکند، وثيقه
 .مربوطه ضبط خواھد شد

  
  
 

 برد ھار را به خانه ايرانيانبرنامه ھای تلويزيون مسيحی ب

در اين ايام شبکه مسيحيان فارسی زبان ، . با فرا رسيدن بھار، سال نو برای ايرانيان ھم آغاز می شود
  برنامه ای ويژه و زنده مخصوص نوروز را به منازل ايرانيان برد

  
 :  گزارش .

لويزيونی مسيحيان فارسی ، طبق گزارش دريافتی، تيم ت»محبت نيوز«آژانس خبری مسيحيان ايران 
پارس تمام ت�ش و ھمت خود را در اين ايام بكار گرفتند تا ويژه برنامه نوروزی را برای  sat 7 زبان

 .ايران تھيه كنند  ھموطنانمان در داخل و خارج از
صبح برای فيلم  04:30اين تيم تلويزيونی شب را تا دير وقت تمرين می کردند و سپس از ساعت 

در طی آماده شدن برای برنامه زنده و با افزايش ھيجان برای . آمدند  ددن به استوديو میبرداری مج
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در برنامه، . آن، گروه لحظه ای دست از کار می کشيدند و برای آغاز برنامه مدتی به دعا می پرداختند
ندگان مجريان رضا و نيکو شعری را در زمان آغاز لحظه تحويل سال خواندند، و سپس تماس ھای بين

بينندگان بود دريافت می کردند، سرايندگان برنامه   را كه بھمراه شوری از عشق و ع�قه و احساسات
زنده اجرا کردند و مھمان ھای ويژه، مدير اجرايی شبکه و پرستو، مجری برنامه کودکان به نام 

 .دوربين حاضر شدند  گردونه نيز در مقابل
ارس به سنت ھای باستانی عيد نوروز مانند ديد و بازديد، خانه پ sat 7  در برنامه نوروزی تلويزيون

تکانی، خريد لباس نو، رنگ کردن تخم مرغ، و چيدن سفره ھفت سين نيز پرداخته شد و مجريان 
 .برنامه به ميھمانان ھدايايی اھدا کردند

 .پارس توضيح داد که شوق و ھيجان خاصی در سال نو وجود دارد sat 7 مدير اجرايی
   وی پرسيده شد؛ از آنجايی که کريسمس و عيد قيام برای ايمانداران مسيحی بسيار اھميت دارد، اين از

  اعياد چگونه گذشت؟ 
وی در پاسخ گفت که اين اعياد الزامن خاطرات شادی برای وی و بسيار ديگر از ايرانيان نبوده زيرا 

 . كه با بسياری از فشار ھا برای مسيحيان در ايران ھمراه بود
تورم، بيکاری، مسدود . در طی سال گذشته، مردم ايران با چندين مورد چالش برانگيز روبرو شدند

اما در چنين محيطی، . کردن فن آوری ھا تأثير زيادی بر سطح زندگی بسياری از ايرانيان گذاشته است
بخاطر ثمرات و گزارشات حاکی از رشد کليساھا در ايران را بھمراه داشت كه البته بخشی   ارقام

 .جنبش کليساھای خانگی در کشور است
مسيحی را به سطوح جديد   پارس اميدوار است که برنامه ھای اين شبکه ايماندارانsat 7 مدير اجرايی

تاكنون بخش بزرگی از اين امر از طريق سری برنامه ھای شاگردسازی . رشد روحانی و بلوغ برساند
 .به انجام رسيده است

   افزايش  نوكيشان مسيحی ايران در اين اميد سال جديد را آغاز خواھند كرد كه عليرغم مسيحيان بويژه
شبکه . فشارھا و با وجود خطر ھای بسيار، ھمچنان تشنه فراگيری ك�م خدا از کتاب مقدس ھستند

پارس در صدد است تا برنامه ھای تھيه ببيند که با فرھنگ  sat 7 تلويزيونی مسيحيان فارسی زبان
تيم اين شبکه ت�شی فوق العاده به کار بست تا در ايام نوروز سرگرمی . نندگان ھمخوانی داشته باشدبي

  .ھای مسيحی را برای بينندگانش فراھم آورد
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 لبنانی  ردپای جمھوری اس3می در سوء قصد به رھبر مسيحی

بعد مشخص شد تک تير انداز بوده اند توسط افرادی که » سمير فريد جعجع«رھبر مسيحی در لبنان، 
ظن اين ميرود که اسلحه ھای استفاده شده برای اين سوء قصد از ايران . مورد سوء قصد قرار گرفت

  .ارسال شده باشند

 

،خبرگزاری البوابه، روزنامه لبنانی النھار، از »محبت نيوز«به گزارش آژانس خبری مسيحيان ايران 
ن سوء قصد به سمير فريد جعجع، رھبر مسيحی لبنانی نقل کرد که اين منابع نزديک به تحقيقات اي

 .تيراندازی توسط تک تيراندازان انجام شده است
ھنگامی که به ھمراه محافظان خود قصد خروج از محل ) آوريل ۴(اين رھبر مسيحی روز چھارشنبه  

 .قرار گرفته است» تک تيراندازان«اقامت خود را داشته، ھدف 
آنکه از گروه مشخصی نام  وی، بی. اين رابطه گفت که دفترش ھدف گلوله قرار گرفته استجعجع در 
 «.ھدف از حمله به دفترم، در حقيقت ترور خود من بوده است«: گويد ببرد، می

به نقل از خبرگزاری فرانسه، مارک تونر، سخنگوی وزارت امور خارجه آمريکا در واکنش به خبر 
، ضمن محکوم کردن اين اقدام، گفت که »نيروھای لبنانی«، رئيس حزب ترور نافرجام سمير جعجع

 .مخالفت جعجع با نظام حاکم سوريه دليل اين اقدام بوده است
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روزنامه لبنانی النھار ھمچنين گزارش داد که تحقيقات اوليه نشان می دھند که اسلحه استفاده شده توسط 
که   می افزايد  اين گزارش. »لبنان در دسترس نيستدر واقع در «و » بسيار پيچيده«تک تيراندازان 

 .استفاده کردند» ميليمتر ساخت اتريش 12.7با کاليبر  50.اس-استير اچ«مھاجمان از اسلحه 
فقره از اين تفنگ ھا به تھران  800بخاطر فروش  2006به گزارش روزنامه تلگراف، وين در سال 

 100روزنامه بريتانيايی گفت که نيروھای آمريکايی ھم  اين. مورد انتقاد لندن و واشنگتن قرار گرفت
فقره از اين اسلحه ھای ساخت اتريش را در يک محل نگھداری اسلحه متعلق به شورشيان عراقی در 

از منابع امنيتی آمريکا نقل شده است که اين اسلحه ھا بخشی از محموله ای بودند که . بغداد پيدا کردند
 .رسال شده بودندتوسط اتريش برای ايران ا

وزير کشور لبنان يک روز پس از اين حمله از طرف خود گفت که اين سو قصد به آقای جعجع 
 .بود» معجزه«وی افزود که نجات آقای جعجع تنھا يک   .بود» جدی«

اين سياستمدار لبنانی با تأکيد بر نياز به انجام گفتگو از مردم لبنان خواست که از سو قصد به آقای 
 .«درس بگيرند«رھبر مسيحی جعجع، 

به گزارش العربيه، آنتوان زھرا از نمايندگان پارلمان و عضو حزب نيروھاى لبنانى نيز در اين رابطه 
اى دقيق   ما با يک پيام مواجه نيستيم،بلکه با يک اقدام به ترور مواجھيم و اين عمل با نقشه«: گفته است

 «.مدت ھمراه بوده است و تدارکى طوjنى
هللا لبنان  نيروھای لبنانی به رھبری سمير جعجع از مخالفان سرسخت رژيم بشار اسد و حزب حزب
هللا که به  ھای حزب ھای خونين بشار اسد در سوريه و فعاليت سمير جعجع پيش از اين سرکوب. است

 .شدت مورد انتقاد قرار داده بود زند را به ثباتی در لبنان دامن می بی
 «کنند ھای جعجع را دنبال می فعاليتهللا  ايران و حزب»

کار و سپاه پاسداران جمھوری اس�می  که به محافل محافظه» مشرق«دويچه وله می نويسد، سايت 
نوشت، سمير جعجع و ھيئت ھمراه ) ٩٠اواخر اسفند (نزديک است ، در گزارشی در اواسط ماه مارس 

وزير، و  بن جاسم آل ثانی، نخستبه قطر داشته و يک نشست کاری با حمد » سفری مشکوک«وی 
 .وزير خارجه قطر برگزار کرده است

وزير قطر برگزار شده، به موضوع  کنندگان در اين نشست، که در منزل نخست شود، شرکت گفته می
 .اند ترين تحوjت منطقه پرداخته بحران در سوريه و تازه

با ھيئتی متشکل از «ژانويه  ١٢افزايد که جعجع يک ماه پيش از سفر نيز در   می» مشرق«سايت 
از رھبران آن » ادی ابو اللمع«مسؤول کميته امنيت، آموزش و تسليحات و » وھب قاطيشا» سرتيپ 

گروه وارد اربيل مرکز اقليم کردستان عراق شده و با مسعود بارزانی، رھبر اقليم و حزب دموکرات و 
 .«کرده است رئيس اط�عات اقليم م�قات و مذاکره» مسرور بارزانی«

ی سفر سمير  ی انگيزه گزارشی درباره) ٢٠١٢ژانويه (ماه  خبرگزاری حكومتی مھر در اواخر دی
ھای نزديک به  شود اين سفر خشم رسانه گفته می. جعجع به منطقه اربيل در شمال عراق منتشر کرد

 .وزير عراق را برانگيخته است مالکی، نخست  نوری
ی کردنشين اربيل، به  الملل، درباره اھداف سفر جعجع به منطقه ل بينزاده، کارشناس مسائ حسن ھانی

به اقليم کردستان عراق » نيروھای لبنان«سفر ناگھانی سمير جعجع رئيس «: خبرگزاری مھر گفته بود
ھای سياسی و ميدانی آمريکا، اسرائيل، عربستان و قطر برای سرنگونی دولت بشار  در چارچوب ت�ش

 «.قابل تجزيه و تحليل است) هللا حزب(حذف مقاومت اس�می لبنان اسد و در نھايت 
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ھای سمير جعجع را به دقت زير  از قرار معلوم محافل اط�عاتی و امنيتی جمھوری اس�می فعاليت
 .نظر دارند

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

 سوئد شرايط بحرانی و احتمال ديپورت پناھجويان مسيحی از

jن پناھندگی دراستکھلم برای جلوگيری از اخراج پناھجويان ايرانی با وجود ت�ش و ابراز نگرانی فعا
از سوئد كه می تواند در صورت بازگشت خطراتی نيز برای آنھا به ھمراه داشته باشد، اما ھمچنان 

  . احتمال ديپورت اين افراد توسط اداره مھاجرت سوئد وجود دارد

 

دی پيش به دنبال تصميم اداره مھاجرت کشور از چن –» محبت نيوز« اژانس خبری مسيحيان ايران 
سوئد مبنی بر اخراج پناھجويان ايرانی که در ميان آنھا تعدادی از ھموطنان مسيحی نيز حضور دارند 
فعاjن حقوق بشر و فعالين سياسی ت�ش ھای زيادی کردند تا اين اقدام عملی نشود که از جمله آنھا می 

) فوريه 13(به دعوت فدارسيون سراسری پناھندگان ايرانی در سوئد  توان به برپايی تظاھرات ايرانيان
جويی ديگر و ھمينطور بيانيه چھار فعال حقوق  جو و بازداشت پناه در اعتراض به حکم اخراج يک پناه

 .بشر خطاب به اداره مھاجرت سوئد اشاره کرد
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دولت   ھای نژادپرستانه ه سياستدراين بيانيه آمده بود که ما چھار فعال حقوق بشر ايرانی و معترض ب
مھاجرت سوئد را مبنی بر اخراج   انسانی اداره جويی به شدت تصميم غير پناه  سوئد در حق جامعه

مھاجرت اين کشور   کنيم و از اداره محکوم می 2012فوريه  15در تاريخ » محمد رضا حامدی«
ياسين «و » محمد علی ھدايی«از جمله  جو يان در اين کشور خواھيم در اسرع وقت برای آزادی پناه می

تر  آنھا از اداره مھاجرت سوئد خواستند تا نسبت به اين افراد و تقاضاھايشان انسانی. اقدام نمايد» الياسی
 .رفتار کند

 سرنوشت محمدعلی ھدايی -
شھروند ايرانی که به » ھدايی  علی محمد«گزارش داد که  «Världen Idag» فوريه روزنامه سوئدی 8

ھدايی   اين روزنامه پيش از دستگيری آقای. مسيحيت گرويده است در خطر ديپورت به ايران قرار دارد
اگر خواسته « : در اين ديدار او در مورد خود گفت. رده بودتوسط پليس از نزديک با او م�قات ک

کنم و خود مسيح ھم از من  مسيح بر اين باشد که به ايران برگردم من از خواسته او تابعييت می
ندارد، اما به نظر می رسد   شدن علی  ادارٔه مھاجرت سوئد ترديدی به مسيحی» .محافظت خواھد کرد

ورت بازگشت احتمالی او به ايران پيش خواھد آمد آگاھی کامل ندارد و نسبت به شرايط علی که در ص
روزانه از   علی. ھای بشارتی او خطرات زيادی را برای سرنوشت او ايجاد کند ممکن است فعاليت

نويسد و  ھای اجتماعی از جمله فيسبوک به زبان فارسی به معرفی و تبليغ برای مسيح می طريق سايت
آقای ھدايی چندی پس از اين ماجرا بازداشت و روانه زندان . دھد  مسيحی انجام می فعاليت ھای بشارتی

 .چند روز پس از اين مصاحبه پليس سوئد تصميم گرفت ديپورت علی به ايران را عملی کند. شد
 ت3ش فعاGن برای ديپروت نشدن -

بازداشتگاه به فرودگاه مارس، پليس سوئد آقای ھدايی را برای ديپورت به ايران از  ١۶روز جمعه 
مارس به فراخوان فدراسيون  ١۵صبح روز پنجشنبه . آرjندا انتقال داد و او را تا داخل ھواپيما نيز برد

واحد استکھلم و سازمان ھای ديگری دراعتراض به حکم ديپورت محمدعلی ھدايی، شماری از 
. شھر استکھلم دست به اعتراض زدندپناھجويان و مدافعين حقوق پناھندگی در مقابل اداره مھاجرت در 

در » بيمرز«مسئول سازمان » رسول بناوند«مسئول فدراسيون استکھلم و » سارا نخعی«ھمزمان 
مورد وضعيت محمدعلی ھدايی با يکی از مسئولين اداره مھاجرت صحبت کردند و به تصميم اين اداره 

از مسئولين » انديشه عليشاھی«شود  صبح روزی که قرار بود علی به ايران ديپورت. اعتراض کردند
فدراسيون استکھلم مستقيمن با مسئول پرونده محمدعلی ھدايی در دادگاه مھاجرت استکھلم صحبت کرد 

فعاjن حقوقی از مردم خواستند که اعتراض را به . و خواستار متوقف کردن ديپورت وی به ايران شد
بدنبال آن، عزت دولت آبادی از پناھجويان . ان شوندداخل فرودگاه بکشانند تا مانع ديپورت وی به اير

مريم ھدايی دختر محمد علی ھدايی که . فعال به ھمراه چند نفر ديگر خود را به فرودگاه رساندند
سالھاست در سوئد زندگی می کند، بليطی را برای ھمان پرواز خريداری کرد و خود را به داخل 

ست غير انسانی دولت سوئد در برخورد به پناھندگان به درون ھواپيما رساند و اعتراض خود را به سيا
چند پليس برای خارج کردن مريم ھدايی وارد ھواپيما شدند خلبان و مسافرين ھواپيما . ھواپيما کشاند

اين اعتراضات . پرواز ھواپيما حدود نيم ساعت به تاخير افتاد. دخالت کردند و فضای ھواپيما متشنج شد
 .را مجبور کند محمدعلی ھدايی را پياده و به بازداشتگاه پليس مرزی برگرداند باعث شد تا پليس

 وضعيت محمدرضا حامديان اصفھانی -
محمدرضا حامديان «يکی ديگر از نوكيشان مسيحی ايرانی که در خطر ديپورت به ايران قرار دارد 

پس از خروج از  2008و سال ا. است که پس از تغيير دين نام خود را به ماکسيم تغيير داد» اصفھانی
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اما سال گذشته . و بدليل شرايط ناامن خود را برای پناھندگی به اداره مھاجرت سوئد معرفی کرد   كشور
وی در ايران . به اين دليل که ايشان با ويزا از ايران خارج شده بودند با پناھنگی وی مخالفت کردند

او به دستور . شارت در محل کار اخراج شده استتغيير دين داده بود و به خاطر تبليغ مسيحيت و ب
پليس و اداره مھاجرت زندانی شد و ھم اكنون اداره مھاجرت به شدت برای ديپورت او و خانواده اش 

از اين رو سازمان . آورد و شرايط زندگی آنان با بازگشت به ايران به مخاطره خواھد افتاد فشار می
تغيير نظر اداره مھاجرت سوئد ت�ش می کنند اما وی ھنوز  ھای حقوق بشری و فعاjن زيادی برای

 .جوابی دريافت نکرده است و كماكان در انتظار و خطر ديپورت به سر می برد
 
 

  

  

  

 ندرخانی خبر اجرای حکم اعدام يوسف

وجود دارد خبر اعدام   در پيامی که ھمراه اين عکس به زبان انگليسی در يک شبکه اجتماعی اينترنت
ندرخانی آمده است، ھمراه با اعتراض به سازمانھای جھانی و کليساھای دنيا برای سکوت در يوسف 

  !برابر اين جنايت

 
به گزارش شبکه خبر مسيحيان فارسی زبان، اکنون نزديک دو ھفته است که يک پيام مشکوک در 

حالی است که اين در .اينترنت دست به دست می گرددکه خبر از اجرای حکم يوسف ندرخانی می دھد
و شخصی را با چشمان بسته در روی جرثقيل پای طناب دار   عکسی که ھمراه اين خبر منتشر شده

 .نشان می دھد، از فروردين سال گذشته بر روی اينترنت قرارگرفته است
وجود دارد خبر اعدام يوسف ندرخانی آمده است،   در پيامی که ھمراه اين عکس به زبان انگليسی 

نويسنده اين ! عتراض به سازمانھای جھانی و کليساھای دنيا برای سکوت در برابر اين جنايتھمراه با ا
  .که ندرخانی رھبر يک گروه بزرگ از مسيحيان در شمال ايران است پيام ادعا کرده 
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شايعه قطعی شدن و اب�غ حکم اعدام ندرخانی به اجرای  برای آخرين بار  در اسفند ماه گذشنه
يکی از نزديکان اين زندانی . منتشر شده بود» مرکز آمريکائی برای عدالت جھانی«توسط  احکام

تحقيقات بيشتر و عدم تائيد وکيل ! �ع نداردعقيدتی ضمن تائيد اين خبر گفت که از جزئيات آن اط
ھرچند منجر به واکنش مقامات باj در چند کشور . ندرخانی مشخص کرد که اين خبر شايعه بوده است

  .جھان از جمله آمريکا و بريتانيا شد
خبر اعدام يوسف نرخانی توسط ھمان سازمان مرکز آمريکائی برای عدالت جھانی ھم تکذيب    اينبار

دو احتمال قوی در مورد عوامل پخش شايعات مزبور   ناظران مسائل حقوق بشر ايران معتقدند. شد
  :وجود دارد

اول از ھمه ممکن است اين کار دستگاھھای تبليغاتی و امنيتی جمھوری اس�می باشد که ت�ش می کنند 
بت به اين خبر آنھا از حساسيت جامعه جھانی نس با پخش اخبار دروغ و بعد تکذيب فوری و ساده 

بکاھند و فعاjن حقوق بشر و مسيحيان ايران را به جامعه جھانی مشتی دروغگوی خبر ساز معرفی 
  .کنند که ادعاھايشان جنبه واقعی ندارد

دوم اينکه اين احتمال وجود دارد که اين شايعات توسط اطرافيان ندرخانی برای ايجاد سر و صدا و 
بدون اينکه به عواقب ناگوار پخش چنين شايعاتی برای  .مطرح کردن خودشان صورت می گيرد

  .ندرخانی و خانواده اش فکر بکنند يا به اين موضوعات بسيار مھم و حياتی حساس باشند
اينکه حکومت جمھوری اس�می بخواھد از اين طريق بفھمد که در صورت اعدام ندرخانی با چه 

  .لی دور از ذھن نيستواکنشی در داخل و خارج کشور مواجه ميشود نيز خي
البته حکومت جمھوری اس�می يک حکومت غير قابل پيش بينی و ناقض حقوق انسانی شھروندان خود 

اينکه مراحل قضائی برای آقای ندرخانی کامل نشده است ھرگز نمی تواند مانع اين شود که . است
  .نزنددستگاه قضائی جمھوری اس�می دست به يک اقدام غير انسانی در مورد او 

بايد با ھوشياری و تکيه بر منابع و اخبار درست بر فشار منطقی  به ھمين دليل مسيحيان ايران و جھان 
و مستدل خود بر دولتھايشان بيفزايند تا جھان شاھد آزادی ھرچه سريعتر ندرخانی و عقب نشينی 

  .بی گناه باشددستگاه قضائی حکومت اس�می از اجرای حکم ناعادjنه ارتداد عليه يک انسان 
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 خاورميانه صدور اخطاريه نسل کشی در دفاع از مسيحيان

سازمان اتحاد جھانی مسيحی اخطاريه ای را بدليل نسل کشی اقليت ھای غير مسلمان در کشور ھای 
  .مسلمان خاورميانه صادر نمود

 

، آقای تاد نتلتون، سخنگوی سازمان صدای  »محبت نيوز« به گزارش آژانس خبری مسيحيان ايران 
 .شھدای مسيحی موافق اين است که جفا عليه اقليت ھای مسيحی در سطح باjيی قرار دارد

به نظر من «: در اين اخطاريه ابراز ترديد نمود و گفت» نسل کشی«با اين حال او در استفاده از واژه 
ام که کارکنان ما در خاورميانه و يا مسيحيان ساکن  من نديده. بار معنايی اين واژه بسيار سنگين است

البته اينکه بگوييم آنھا در خطر به سر می برند بسيار به واقعيت . آنجا از چنين واژه ای استفاده کنند
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اما اگر از واژه نسل کشی استفاده شود آنوقت موضوع کمی فراتر از شناسايی ما از اين . نزديک است
 .منطقه می رود

سازمان درھای . حرف ھا ھم بدين معنا نيست که ھيچ خشونتی عليه مسيحيان صورت نمی گيرد اما اين
پيش از اين خشونت عليه . برای توصيف اوضاع در عراق استفاده می کند» مذھب کشی«باز از واژه 

ان کمی پيش خبر حمله به فروشگاه ھای مسيحي. ايمانداران مسيحی کليسای اين کشور را تقليل داده است
در شمال عراق توسط مسلمانان و طرح بمبگذاری القاعده در برخی کليساھای ترکيه و چندين خبر در 

 .مورد حمله به مسيحيان پاکستان و سوريه را شنيديم
نتلتون می . بزرگترين نگرانی اين است که با روی کار آمدن دولت ھای اس�می آينده چگونه خواھد شد

اگر به دليل کم بودن تعداد مسيحيان نماينده ای برای آنھا از » تند که گويد مسيحيان نگرانی اين ھس
صندوق ھای انتخابات بيرون نيايد اوضاع برای ما به چه معنا خواھد بود؟ دولت ما در آن وقت چه 

 «.ت�شی برای حفاظت از ما خواھد کرد؟ داشتن چنين ترسی بسيار ملموس است
جمھوری آمريکا، باراک اوباما می خواھد تا درخواستی را به سازمان اتحاد جھانی مسيحی از رئيس 

در اين اخطاريه خواسته خواھد . دبير کل سازمان ملل مبنی بر صدور اخطاريه نسل کشی تسليم نمايد
درصد  15شد که حمايت مالی از مؤسساتی که تبعيض مذھبی را ترويج می کنند برداشته شود و حداقل 

 .شود» مبارزه با برتری اس�م«ای گسترش دموکراسی در منطقه صرف از بودجه اياjت متحده بر
با اين حال، با توجه به زمانی که طول کشيد تا دولت اوباما سفير بين المللی برای آزادی مذھب را تعيين 

جالب است که ببينيم آيا وزارت خارجه آمريکا پاسخی به اين درخواست برای «: نمايد، نتلتون می گويد
ز آزادی مذھبی در خاورميانه و به خصوص کشور ھايی که در روند انتقال دولت ھستند، می حفاظت ا

 «.دھد و يا خير
  با ارائه نمونه عراق، آيا خاورميانه رھايی ديگری را به خود خواھد ديد؟ 

بدليل گستردگی اين «نتلتون در اين مورد می گويد . اين موضوع برای مسيحيان امری محال نيست
در سراسر منطقه شما نمی توانيد با سفر به کشور ھای ھمسايه خود را در سايه حفاظت، معض�ت 

بسياری از مسيحيان احساس می کنند که بايد بطور کامل از منطقه . آزادی و رفتار بھتر قرار دھيد
 «.خاورميانه خارج شوند تا احترام و آزادی مذھبی داشته باشند

اين مسيحيان از . ای از کليسا ھا در اکثر مناطق سختی ديده وجود داردنتلتون اضافه کرد که باقی مانده 
گاھی . ھر فرصتی برای زندگی بر طبق انجيل و رساندن اميد خود به گوش ديگران استفاده می کنند

  .به دعا برای آنھا ادامه دھيد. حتی از داخل سلول زندان
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ز شش ماه اسارت آزادی يک زندانی نوکيش مسيحی پس ا

 زندان در

فريبرز آزرم که در مھرماه سال گذشته در منزل شخصی خود بازداشت شده بود، به طور ناگھانی پس 
نامعلوم ، روز چھارشنبه آزاد شد و به خانواده   از گذشت يک مدت زمان طوjنی اسارت به دليل

  .پيوست خود

 
ساله نوکيش  44ريم ، آقای فريبرز آزرم زندانی به گزارش شبکه خبر مسيحيان فارسی زبان از رباط ک

از زندان آزاد  ) آپريل 11(فروردين  23روز چھارشنبه   ماه اسارت،  6مسيحی ساکن آن شھر پس از 
  .شد و به خانواده خود پيوست

در خانه مسکونی خود مورد ھجوم ماموران لباس شخصی قرار  1390مھر ماه  25آقای آزرم روز 
، زمانی که ھنوز او از منزل ) 8قبل از ساعت (وران آن روز در ساعات اوليه صبح مام. گرفته بود 

  .خارج نشده بود يورش بردند و دستگيرش کردند
. پس از دستگيری او را به نقطه نامشخصی منتقل نمودند و خانواده اش تا مدتھا از او اط�عی نداشتند

خانواده آقای آزرم به . انجام گرفت بدون ذکر دليل  اولين تماسھای خانواده با او مدتھا پس از بازداشت
فريبرز آزرم . شدت از خبررسانی در مورد او منع شده بودند و از تماس با رسانه ھا واھمه داشتند

  .فرزند است 2متاھل و دارای 
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و نحوه آزاديش  بازداشت فريبرز بدون حکم قضائی صورت گرفت و ھنوز از اتھامات وارد شده به او 
چند روز قبل منابع رسمی به خانواده او گفته بودند که فريبرز درست سر . موثقی در دست نيست خبر

اين وعده از جمله موارد معدودی بود که درست از آب در آمد و دل خانواده . شش ماه آزاد خواھد شد
  .فريبرز و ھمه مسيحيان کشور را پس از عيد قيام شاد کرد

ر مسيحی که از ايمانداران ساده و قديمی منطقه خود می باشد، در حالی دستگيری و آزادی اين ايماندا
  .صورت گرفت که قوه قضائيه ايران ادعا می کند؛ مسيحيان در ايران از آزادی کامل برخوردار ھستند

. البته در اين مورد بايد گفت وضع برخی مسيحيان نسبت به ساير زندانی عقيدتی و سياسی بدتر نيست
ی آنقدر دستش در بازداشتھا و رفتار ضد قانونی و ضدبشری عليه ھمه مردم ايران از حکومت اس�م

ماه ديگر چندان ھم دلخراش به  6ھر قوم و مذھبی آلوده است که بازداشت بدون دليل شخصی به مدت 
  .نظر نمی آيد

زاده از دی ماه  jزم به ياد آوری است که دو تن ديگر از نوکيشان مسيحی؛ فرشيد فتحی و نورهللا قبيتی
گفته شد که فرشيد . بدو ن ھرگونه اتھام مشخصی ھمچنان در بازداشت به سر می برند 1389سال 

از حکم او و نتيجه . فتحی که در زندان اوين تحت بازداشت است اسفند ماه گذشته به دادگاه رفته است
  .دادگاه ھنوز اط�ع موثقی در دست نيست

نيز شايعه شد که پس از حدود يک سال اسارت در زندان کارون اھواز به در مورد نورهللا قبيتی زاده 
نظام قضائی جمھوری اس�می و سيستم . دjيل کام� نامشخصی به زندان اصفھان منتقل شده است

  .امنيتی حاکم بر آن به شدت از اط�ع رسانی درباره زندانيان مسيحی ھراس دارند
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 کرج وند بھايی به زندان رجايی شھرانتقال يک شھر

 
شھرام چينيان شھروند بھايی ساکن حسن آباد تھران که به اتھام توھين به مقدسات  –خبرگزاری ھرانا 

 .ضربه ش�ق محکوم شده به زندان رجايی شھر کرج منتقل شد ٧٠سال زندان و  ٨به 
اسفند  ١٢بازداشت و سپس در تاريخ  ١٣٨٧بنا به اط�ع گزارشگران ھرانا، شھرام چينيان در اسفند 

وی پس از قطعی شدن حکم در . پس از ارائۀ جواز کسب به عنوان وثيقه از زندان اوين آزاد شد ١٣٨٨
 .از دادگاه به زندان اوين منتقل شده بود ١٣٩٠اسفند 

 .برد زندان رجايی شھر کرج بسر می ١٢شھرام چينيان ھم اکنون در سالن 
 
 

 سال بگذاری شده پس از ششبازگشايی کليسای بم

  
مسيحيان تحت جفای عراقی در مراسم بازگشايی رسمی کليسايی که شش سال پيش مورد بمبگذاری 

 .توصيف شده است» لحظه جشن واقعی«اين مراسم به . قرار گرفت بود، شرکت کردند
کليسا در شھر به نقل از بنياد برناباس، اين » محبت نيوز«به گزارش آژانس خبری مسيحيان ايران، 

تخريب شده بود،  1384بھمن  9کرکوک که بر اثر انفجار يک دستگاه خودروی بمبگذاری شده در 
 .اکنون بطور کامل بازسازی شده است

اين نوجوان در راه بازگشت . کشته شد» فادی راعد«ساله مسيحی به نام  13در آن انفجار يک نوجوان 
 .ره ھای خوبش از عيسی مسيح تشکر کنداز مدرسه به کليسا رفته بود تا برای نم

ساختمان کليسا در مراسم بازگشايی مملو از مسيحيان و رھبران کليسايی از مناطق اسقف نشين ديگر 
 .توصيف کرد» لحظه جشن واقعی«يکی از مسيحيان شرکت کننده، اين مراسم را . بود
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ادای احترام کرد و گفت » دی راعدفا«در اين مراسم سر اسقف لوئيس ساکو به شھيد جوان اين کليسا، 
يی است که جامعه مسيحی » چالش ھا«در ميان » دعوتی برای ايستادگی«که اين خون ريخته شده وی 

او از مسيحيان خواست که عراق را ترک نکنند و با ماندن در اين کشور . ھمچنان با آن روبروست
 .شاھدينی برای مسيح باشند

اين حمله طوری زمانبندی . خشی از يک سری حم�ت ھماھنگ بودبه اين کليسا ب 1384حمله سال 
در اين سری حم�ت کليسايی ديگر در . شده بود که دقيقن در پايان مراسم روز يکشنبه انجام شود

 .کرکوک و دو کليسا ھم در بغداد مورد حمله قرار گرفتند
بت ھايی است که با آن روبرو ھمچنين مراسم بازگشايی اين کليسا مجالی برای مسيحيان در ميان مصي

دو حمله ديگر در ھفته گذشته به خوبی جفايی که بر مسيحيان عراقی روا می شود را نمايان می . ھستند
 .کند

ساله که با گلوله سوراخ سوراخ شده بود در شھر  45» داود سلمان«بدن  1391فروردين  3روز 
  . موصل پيدا شد

  .شده بود نه گلوله از فاصله نزديک به وی شليک
ربودن مسيحيان در . وی که يک عکاس آزاد بود چھار روز قبل از پيدا شدن جسدش ربوده شده بود

 .عراق برای طلب پول به امری جاری برای جامعه مسيحی اين کشور تبديل شده است
حمله بمبگذاری ديگر ھدف قرار  20يک کليسا در بغداد ھمزمان با  ھم 1391سه شنبه اول فروردين 

  گرفت

اين سری . با انفجار خودروی حامل بمب در نزديکی اين کليسا دو نگھبان کشته و پنج تن زخمی شدند .
تندروھای اس�می بخاطر نھمين سالگرد حمله آمريکا به عراق سازماندھی و انجام  حم�ت از سوی

  .شده بود
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 ؟قديمی ترين کليسای تھران کجاست و چه قدر قدمت دارد

 
کمتر کسی از ساکنان پايتخت می داند که در يکی از خيابان ھای جنوبی تھران ، قديمی ترين کليسای 

 .قرار دارد» سورپ گئورک«ا معماری زيبا و خاصی به نام اين شھر ب
بر اساس منابع تاريخی قدمت ساخت کليسای ساختمانی در تھران مصادف با روی   -» محبت نيوز »

 .کارآمدن حکومت قاجاريه است و به حدود دويست و دوازده سال پيش بازمی گردد
و قديمی ترين کليسای تھران است که  نخستين» سورپ گئورک«برطبق شواھد بدست آمده کليسای 

 .عنوان شده است) م ١٧٩۵ – ١٧٩٠( ھجری شمسی  1169تا  1153تاريخ ساخت آن بين سال ھای 
آن زمان محل . سفر پديا می نويسد اين کليسا در محله سنگلج يکی از چھار محله عتيق تھران قرار دارد

اخل حصار صفوی و نزديک راه غربی شھر کليسا خارج از محدوده مسکونی شھر بود، به طوريکه د
  .و دروازه عتيق قزوين قرار داشت
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 بجنورد بازداشت يک خانواده بھايی در

ماموران امنيتی به منزل ھوشمند ثنايی  ١٣٩١فروردين ماه  ١٩در روز شنبه  –خبرگزاری ھرانا 
عضی وسايل شخصی و شھروند بھايی ساکن شھرستان بجنورد مراجعه کرده و پس از تفتيش و ضبط ب

 .مذھبی، نامبرده را به ھمراه ھمسرش، شعله شھيدی بازداشت مکنند
شود  ھمان روز پس از چند ساعت بازجويی آزاد می   بنا به اط�ع گزارشگران ھرانا، شعله شھيدی در

فروردين، شعله شھيدی به اداره اط�عات احضار که پس از تفھيم  ٢۶ولی دوباره صبح روز شنبه 
فروردين ماه شايان  ٢٧در پی اين بازداشت در روز يکشنبه  .گردد م بازداشت و به زندان منتقل میاتھا

  .شود ثنايی فرزند ايشان نيز به اداره اط�عات احضار که نامبرده نيز بازداشت می
  
  
  
  
  

 شناسی کار محروميت از تحصيل يک شھروند بھايی در مقطع

  
ی شھروند بھايی و دانشجوی دانشگاه علوم پزشکی کرمان، از الحان مھرابی يزد –خبرگزاری ھرانا 

 .ادامٔه تحصيل محروم شده است
بنا به اط�ع گزارشگران ھرانا، ارگان خبری مجموعه فعاjن حقوق بشر در ايران، الحان مھرابی 

لی کرد، در حا شناسی ناپيوسته دانشگاه علوم پزشکی کرمان تحصيل می شھروند بھايی که در مقطع کار
 .که تنھا يک ترم تئوری و يک ترم کارآموزی ايشان باقی مانده بود از تحصيل محروم شد

اند سپس در دانشگاه علوم  در کنکورسراسری مجاز به انتخاب رشته شده ١٣٨۶خانم مھرابی در سال 
پزشکی کرمان در رشته علوم آزمايشگاھی در مقطع کاردانی قبول شده و با موفقيت به اتمام 

ھمان رشته به دانشگاه علوم پزشکی شيراز    شناسی ناپيوسته در انند، در مرحلٔه بعد در مقطع کاررس می
حال بعد از گذشت دو ترم در حالی که تنھا يک ترم تئوری و يک ترم کارآموزی . کنند ورود پيدا می

 .ايشان باقی مانده سايتشان غير فعال شده است
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نشگاه تنھا يک نامه، در حالی که قستمھای باj و انتھای آن را ھای فراوان مسئولين دا پس از پيگيری
خانم الحان مھرابی يزدی در صورت برائت از فرقٔه ضالٔه بھاييت قادر «پوشانده بودند، مبنی بر اينکه 

  .دھند به ايشان نشان می» .باشند به ادامٔه تحصيل در مراکز دولتی می
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 تنکابن شھر وبازداشت شش شھروند بھايی در قائم 

  
به منزل  ٩١فروردين  ٢۴ماموران امنيتی شھرستان قائم شھر در روز پنجشنبه  –خبرگزاری ھرانا 

شھروند بھايی ساکن شھر مزبور مراجعه کرده و پس از تفتيش کامل محل ) درخشانيان(فرانک حيرانی 
اين اقدام در حالی صورت تر، کتب و نوارھای مذھبی، نامبرده را نيز بازداشت کردند  و ضبط کامپيو

فروردين ماه به اداره اط�عات  ٢٣گرفت که فرانک حيرانی يک روز پيش از آن در روز چھار شنبه 
) فروردين ٢۴پنجشنبه (ھا بازجويی آزاد شده در حاليکه قرار بوده روز بعد  احضار که پس از ساعت

 .بار ديگر خود را به اداره اط�عات ساری معرفی کند
شود ولی صبح  ط�ع گزارشگران ھرانا، نامبرده ابتدا به زندان شھيد کچويی ساری منتقل میبنا به ا

 .شود فروردين ماه از زندان ساری به زندان قائم شھر منتقل می ٢۶روز شنبه 
ماموران امنيتی به منزل يک شھروند بھايی  ٩١فروردين  ٢٧از طرف ديگر در روز يکشنبه  

نام درخشان مراجعه کرده که پس از بازرسی منزل و ضبط بعضی وسايل شھرستان تنکابن به نام مھ
 .کنند شخصی و مذھبی، نامبرده را نيز بازداشت و به محل نامعلومی منتقل می

فروردين ماموران اداره اط�عات قائم شھر به ھمراه ماموران اداره اماکن  ٣٠ھمچنين روز چھارشنبه 
يک شھروند بھايی به ) کارگاه توليد آلبوم(اند به محل کسب  ر بودهو اداره کار قائم شھر که حدود سی نف

نام انيس مطيعی واقع در زيک�ی قائم شھر مراجعه کرده که چون نامبرده دارای جواز کسب بوده 
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ای برای پلمپ آن پيدا کنند لذا فقط به بازرسی محل اکتفا کردند و انيس مطيعی را نيز  نتوانستند بھانه
 .ايت شاکی خصوصی بازداشت کردندتحت عنوان شک

ماموران سپس به منزل پدری آقای مطيعی که جنب کارگاه بوده و ضمن تفتيش منزل و ضبط کتب و 
را نيز دستگير نمودند قابل ذکر است ماموران امير ) برادر(«سروش مطيعی » عکسھای مذھبی،

شدت مورد ضرب و شتم قرار را که خواستار رويت حکم بازرسی بوده را به ) برادر ديگر(مطيعی 
 .دادند

فروردين ماموران امنيتی قائم شھر به منزل ساحل ميری مراجعه کرده که  ٣٠در ھمين روز چھارشنبه 
تر و کتب مذھبی نامبرده را نيز به ھمراه ھمسرش راحله ميری بازداشت  پس از تفتيش و ضبط کامپيو

 .باشد ليست که راحله ميری باردار مینمودند و به نقطه نامعلومی انتقال دادند اين درحا
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 تعلل انتقال وکيل دراويش گنابادی به بيمارستان پس از ماه ھا

 

پور يکی از وک�ی دراويش سلسله نعمت اللھی گنابادی صبح روز سه  افشين کرم –خبرگزاری ھرانا 
ھت درمان شکستگی ناحيه پا به بيمارستان طالقانی تھران منتقل شنبه بيست و نھم فروردين ماه به ج

 .شد
پور که بيش از سه ماه است از ناحيه مچ پای چپ دچار  به گزارش تارنمای مجذوبان نور، آقای کرم

آسيب ديدگی شده بود، عليرغم درد شديدی که طی اين مدت با آن مواجه بوده است، با خودداری 
 .ی انتقال ايشان به بيمارستان روبرو بودمسئوjن زندان اوين برا

پور به بيمارستان را داشتند، وی  اسفندماه سال گذشته و زمانی که ماموران زندان قصد انتقال آقای کرم
به دليل استفاده ماموران يگان حفاظت زندان اوين از دستبند و پابند از انتقال به بيمارستان خودداری 

  .انين توصيف کردندکرده و اين اقدام را خ�ف قو
باشد که سيزدھم شھريور ماه سال گذشته و در جريان  پور از وک�ی دراويش گنابادی می افشين کرم

ھای شھرستان کوار استان فارس، در پی دعوت به فرمانداری شھرستان کوار و  وقايع و ناآرامی
 .اوين منتقل شدحضور در آن محل توسط نيروھای امنيتی بازداشت و به بند امنيتی زندان 
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ده تن از دراويش گنابادی به محاربه و افساد فی اGرض 

 شدند متھم

دادگاه رسيدگی به اتھامات ھفده تن از دراويش گنابادی شھرستان کوار استان  –خبرگزاری ھرانا 
گذشته  به ده تن از اين دراويش اسفندماه سال) افساد فی اjرض(فارس، با انتساب اتھام سنگين محاربه 

 .برگزار شده است
ای که اسفندماه  دادگاه عمومی و جزايی شھرستان کوار به رياست قاضی ھمتی، در جلسه ١٠١شعبه 

سال گذشته و با حضور ھفده تن از دراويش سلسله نعمت اللھی گنابادی ساکن شھرستان کوار استان 
امی متھمان، ده تن از اين دراويش فارس برگزار گرديد، با طرح اتھام حمل س�ح غير مجاز بر عليه تم

 .متھم کرد) افساد فی اjرض(را نيز به محاربه 
بر اساس اع�م تارنمای مجذوبان نور، از ھفده درويش مذکور آقايان کاظم دھقان، حميدرضا آرايش، 

پور، بھيار رجبی، سيد ابراھيم  محمد علی دھقان، امير حمزه دھقان، محسن اسماعيلی، ابوذر ملک
حمل س�ح «و » محاربه و افساد فی اjرض«می، محمد علی شمشير زن و محمد علی صادقی به بھرا

ھای آقايان غ�معلی بيرمی، اميد علی  متھم شده و اتھام ھفت تن ديگر از اين دراويش به نام» غير مجاز
يز اکبری تبار، مھرداد کشاورز، محمد آرايش، عبدالرضا آرايش، منوچھر زارع و امان چراغی ن

 .عنوان گرديد» حمل س�ح غير مجاز«
بر اين اساس و با توجه به نوع اتھامات مطروحه، قاضی پرونده، رسيدگی به اتھامات اين پرونده را 
خارج از اختيارات ذاتی و ص�حيت دادگاه اع�م کرده و رسيدگی و اتخاذ تصميم را به دادگاه انق�ب 

 .شيراز واگذار کرده است
ھای يازدھم شھريورماه سال گذشته در شھرستان کوار  است که در جريان ناآرامی jزم به يادآوری

استان فارس که با حمله به منازل تعدادی از دراويش اين شھر و پرتاب گار اشک آور و شليک گلوله 
از سوی نيروھای خودسر آغاز شد، قريب چھل تن از اين دراويش بازداشت شده و تعدادی نيز زخمی 

 .نين وحيد بنانی از ديگر دراويش اين شھرستان نيز جان خود را از دست دادھمچ. شدند
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 شد فرشيد فتحی، شھروند مسيحی به شش سال حبس محکوم

  
فرشيد فتحی از بازداشت شدگان نوکيش مسيحی توسط دادگاه انق�ب اس�می به  –خبرگزاری ھرانا 

 .تحمل شش سال حبس محکوم گرديد
به اط�ع گزارشگران ھرانا، ارگان خبری مجموعه فعاjن حقوق بشر در ايران، فرشيد فتحی از بنا 

ماه است بدون حق مرخصی در زندان اوين بسر  ١۵بازداشت شدگان نوکيش مسيحی که بيش از 
 .سال حبس محکوم گرديد ۶برد، توسط دادگاه انق�ب به می

ن بار به تعويق افتاده بود و سرانجام پس از گذشت بيش از ھای مختلف چندي دادگاه فرشيد فتحی به بھانه
يکسال ب�تکليفی پس از انجام امور بازپرسی و تشکيل پرونده در محل دادسرای مستقر در زندان اوين، 

 .برگزار گرديد) ٢٠١٢ژانويه ( ١٣٩٠دادگاه ايشان در دی ماه سال 
شر نشده اما به نقل از يک منبع آگاه، و بر در حالی که گزارشی از جزئيات برگزاری اين دادگاه منت

ھای  شود دادگاه اتھام وی را اقدام عليه امنيت ملی، ارتباط با سازمان اساس حکم صادره گفته می
 .خارجی و تبليغ مذھبی، عنوان نموده است

ماه بازداشت غير قانونی، وی به  ١۵شود که در  اين حکم در حالی برای اين ھموطن مسيحی صادر می
 .صورت ب�تکليف در زندان بسر برده است

 .شود زندان اوين نگھداری می ٣۵٠گفتنی ست فرشيد فتحی ھم اکنون در بند 
 :بررسی موارد حقوق نقض شده در اين گزارش
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تفتيش عقايد ممنوع است و ھيچ کس را نمی توان به  :قانون اساسی جمھوری اس3می ٢٣اصل  �
 .اخذه قرار دادصرف داشتن عقيده ای مورد تعرض و مو

ھيچکس را نمی توان بمناسبت عقايدش  :ميثاق بين المللی حقوق مدنی و سياسی ١٩ماده  ١بند  �
 .مورد مزاحمت اخافه قرار داد

اين حق . ھر کس حق آزادی بيان دارد :ميثاق بين المللی حقوق مدنی و سياسی ١٩ماده  ٢بند  �
از ھر قبيل بدون توجه به سر حدات خواه  شامل آزادی تفحص و تحصيل و اشاعه اط�عات و افکار

 .شفاھاً يا بصورت نوشته يا چاپ يا بصورت ھنری يا به ھر وسيله ديگر به انتخاب خود می باشد
مند  ھر شخصی حق دارد از آزادی انديشه، وجدان و دين بھره :اع3ميه جھانی حقوق بشر ١٨ماده  �

ھمچنين آزادی اظھار دين يا اعتقاد، در قالب  اين حق مستلزم آزادی تغيير دين يا اعتقاد و: شود
ھا و مراسم دينی به تنھايی يا به صورت جمعی، به طور  ھا و اجرای آيين آموزش دينی، عبادت

 .خصوصی يا عمومی است
 .ھر فردی حق آزادی عقيده و بيان دارد :اع3ميه جھانی حقوق بشر ١٩ماده  �
ھر کس حق آزادی فکر، وجدان و مذھب  :و سياسیميثاق بين المللی حقوق مدنی  ١٨ماده  ١بند  �

اين حق شامل آزادی داشتن يا قبول يک مذھب يا معتقدات به انتخاب خود، ھمچنين آزادی . دارد
ابراز مذھب يا معتقدات خود، خواه بطور فردی يا جمعی، خواه به طورعلنی يا در خفا در عبادات و 

 .شداجرای آداب و اعمال و تعليمات مذھبی می با
از  :ھای ملی يا قومی، دينی و زبانی اع3ميه مربوط به اشخاص متعلق به اقليت ١ماده  ١بند  �

ھای خود حمايت و  ھا در سرزمين موجوديت و ھويت ملی، قومی، فرھنگی، دينی و زبانی اقليت
 .ايجاد شرايط را برای ارتقای اين ھويت تشويق شود

ھای ملی يا قومی، دينی و  ص متعلق به اقليتاع3ميه مربوط به اشخا ٢ماده  ٢و  ١بند  �
ھا حق دارند در نھان و به طور علنی، آزادانه و بدون مداخله و يا  اشخاص متعلق به اقليت :زبانی

مند و برخوردار شوند، دين خود را اع�م و به آن  ھر شکل از تبعيض، از فرھنگ خاص خود بھره
به صورتی موثر در زندگی فرھنگی، دينی، عمل کنند و به زبان خاص خود سخن بگويند و 

 .اجتماعی، اقتصادی و عمومی شرکت کنند
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 شد منتشر ٩٠سالنامه آماری نقض حقوق بشر در سال 

  
نقض حقوق بشر در ايران ) ٩٠ – ٨٩(گزارش پيش رو دربردارنده اط�عات اماری يکسال شمسی 

نھاد آمار، نشر و آثار مجموعه  به ھمت   يلی ارايه می شود،تحل- اين گزارش که بصورت آماری. است
 .تھيه شده است فعاjن حقوق بشر در ايران

مسلماْ به دليل عدم اجازه دولت ايران به مدافعان حقوق بشر جھت فعاليت به خصوص در حوزه 
ز گردش آزاد اط�عات و بالطبع به رسميت گزارشگری نقض حقوق بشر و ھمينطور ممانعت ا

نشناختن حوزه مستقل در فعاليتھای مدنی از سوی دولت ايران، در حال حاضر مسئله گزارشگری، 
 .شود امری دشوار و خطير با محدوديتھای فراوان در ايران محسوب می

وانند حجم بسيار ت در چنين شرايطی بديھی است مدافعان حقوق بشر عليرغم دشواری بسيار، تنھا می
اندکی از نقض گسترده حقوق بشر در ايران را ديده بانی کرده و يا امکان تحقيق و مستند کردن در 
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با اين حال ھر چند با توجه به محدوديتھای فوق . رابطه با گزارشات ساير گروھھا و رسانه ھا را بيابند
ما اين نھاد حقوق بشری، گزارش نميتوان وجود کسر و نقض و خطا را در گزارش پبش رو رد کرد ا

 .درصد خطا ارزيابی ميکند ٢٫٨تحليلی و مستند بودن -پيش رو را به لحاظ محتوای آماری
بعنوان مقدمه در اولين بخش گزارش پيش رو jزم است اشاره شود گروھھای مدافع حقوق بشر در 

کنند با اين حال  می ايران ت�ش زيادی برای بھبود وضعيت گزارشگری نقض حقوق بشر در ايران
توان در تمرکز گزارشات بر مرکز کشور در مقايسه با ساير نقاط  تفاوت فاحشی را حسب آمار می

 .کشور بعنوان يکی از نقاط ضعف نھادھای مدنی ايرانی مشاھده کرد
در دومين سال انتشار اين شکل جامع گزارش، بررسی آمار  ١٣٩٠عمده تفاوت گزارش آماری سال 

به ھمين منظور . است که برای اولين بار صورت می گيرد ١٣٨٩ه و مقايسه آن با آمار سال ارائه شد
ميزان رشد و کاھش نقض حقوق بشر در ھر يک  ١٣٩٠در تمامی بخش ھا ع�وه بر ارائه آمار سال 

 .نيز گنجانده شده است ١٣٨٩از رسته ھای حقوقی به تناسب سال 
 ٪٣١،  ١٣٨٩درصدی نسبت به سال  ١۵در ايران با کاھش ارگان خبری مجموعه فعاjن حقوق بشر 

درصدی نسبت به سال  ١٠از گزارشات نقض حقوق بشر را مستند کرده است، منابع دولتی با افزايش 
کل گزارشات نقض حقوق بشر را مستند کردند ھم چنين ساير منابع مستقل نيز با کاھش  ٪٢٢،  ١٣٨٩

 .ارشات را مستند کردندگز ٪۴٧،  ١٣٨٩درصدی نسبت به سال  ۴۵
مورد نقض موارد و بندھای مقاوله نامه ھای حقوق بشری جاری مستند  ٣۶٠٠با در نظر گرفتن آمار 

نفر از شھروندان اعمال شده است به  ١٠٨٩٩٣٧گزارش، که برای  ٢۵۵٩شده در ايران از مجموع 
 .پراکندگی ھا در نقشه ذيل بنگريد

 
يد تفاوت فاحشی بين مرکز و ساير نقاط کشور حسب گزارشات کن ھمانطور که در فوق مشاھده می

  .منتشره وجود دارد
و ساير نقاط  ١٢٠٠٠٠٠٠تھران ) ١٣٩٠سرشماری سال (اين در حالی است که به لحاظ جمعيت 

 .شھروند را در خود دارد ۶٢٩۶١٧٠٢کشور 
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 ۵٨در تھران و در صد  ۴٢  ، ١٣٩٠با اين وصف طبق آمار، تمرکز مدافعان حقوق بشر در سال 

درصد  ١۴درصد در ساير نقاط کشور بوده است، اين در حالی است که طبق نمودار فوق تھران تنھا 
 .جمعيت کشور را در خود جای داده است

 
 جدول پراکندگی گزارشگری بر اساس تفکيک استانھا

شر در ايران زير در بردارنده اسامی و اط�عات استانھايی است که گزارشگری نقض حقوق ب جدول 
دھند و ھمينطور ميزان گزارشاتی که از آن منطقه مخابره شده است، بديھی است عدم  را تشکيل می

 .ذکر نام ھر استان به معنی عدم وجود گزارشی از آن منطقه است
، ١٣٨٩ھم چنين در جدول زير ميزان رشد و يا کاھش گزارشات با آمار ارائه شده در مقايسه با سال 

قرار گرفته است که کاھش گزارشگری ميتواند مروبط به سخت تر شدن امکان فعاليت  مورد بررسی
گزارشگران حقوق بشر در آن مناطق باشد و عوامل رشد نيز ع�وه بر رشد نقض حقوق بشر، ميتواند 

 .به فعاليت بيشتر منابع رسمی مربوط باشد
شر و مقايسه ميزان رشد يا جدول استانھای دارای گزارش بر اساس حجم گزارشات نقض حقوق ب

 ١٣٨٩ کاھش گزارشگری با سال
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تعداد  نام استان
 گزارشات

ميزان رشد 
% 

تعداد  نام استان
 گزارشات

ميزان رشد 
% 

 -٣٩ ٢۶ قم ٢۶ ١۴٨ آذربايجان شرقی

 -١۴ ١٨۴ کردستان -۵ ١۵٩ آذربايجان غربی

 ٢ ٣۵ کرمان ۵ ٢٠ اردبيل

 -١٢ ۵۶ کرمانشاه -٣٢ ۵٧ اصفھان

 -۵٢ ١١ گلستان -٣٣ ١١٧ البرز

 -١٧ ٢٣ گي�ن -٣٧ ۵ اي�م

 -٧٣ ٩ لرستان ۵٨ ١٧ بوشھر

 -٢۴ ١٠٣ مازندران -۴٠ ١٠٨١ تھران

 -١۴ ١٨ مرکزی -٣٢ ٨٨ خراسان رضوی

 -٨٣ ٩ نامعلوم -٢٠ ١٠٢ خوزستان

 ٢٧ ١٨ ھرمزگان -۶٣ ۴ خراسان شمالی

 -٣٣ ١۴ ھمدان -٩ ٣٧ قزوين

 ١۵ ٢٠ يزد -۶٠ ۴ نوبیجخراسان 

سيستان و  -٢٨ ١۵ زنجان
 بلوچستان

٢۵ ۵٠- 

 ٧٧ ٣١ کل کشور -٣١ ٢٠ سمنان

کھگيلويه و  ۶ ٨٩ فارس
 بوير احمد

٨ ۴٢- 

چھارمحال و 
 بختياری

٠ ٧ 

 در ذيل نمودار دايره ای مربوط به مقايسه استانھا و حجم گزارشات ارسالی را مشاھده ميکند
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 ١٣٨٩نسبت به سال  ١٣٩٠شر در امر خطير گزارشگری در سال توانمندی سازمانھای مدافع حقوق ب
در بررسی اوليه، افزايش گزارشگری در استانھای آذربايجان شرقی، اردبيل، . کاھش داشته است ٪٢٩

ھرمزگان، فارس، کرمان، بوشھر و يزد با درصد کمی وجود داشته است که عوامل آن را در استان 
ه مجموعه اعتراضات شھريور ماه و در استان فارس مربوط به آذربايجان شرقی می توان مربوط ب

 .افزايش اجرای حکم اعدام دانست
اما کاھش کلی گزارشگری از مناطق مرکزی و حاشيه ای کشور به دليل کاھش نقض حقوق بشر و يا 

عان کم کاری سازمان ھای حقوق بشری نبوده است، بلکه اين امر عمدتاً مربوط به افزايش فشار بر مداف
 .حقوق بشر و ھزينه مند شدن فعاليت گروه ھای مستقل حقوق بشری از سوی حکومت ايران است

ای نقض حقوق بشر در يکسال گذشته به جاست ابتدا نگاھی به نمودار  برای شروع بررسی رسته
 .ھا بر اساس حجم گزارشات يکساله داشته باشيم مقايسه رسته

 
که بيشتر صعود مربوط به  ١٣٨٩با سال ١٣٩٠تشر شده در سالدر مقايسه رسته ای حجم گزارشات من

به نمودار زير  ٪۵٢و بيشترين نزول مربوط به حقوق دانشجويان با  ٪۴٢نقض حقوق کودکان با 
 .بنگريد
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  ملی  –اقليتھای قومی 
 

گزارش توسط نھاد آمار، نشر و آثار مجموعه فعاjن حقوق بشر در ايران به ثبت  ١۶۵در اين رسته 
نفر  ۵۶نفر مورد ضرب و شتم قرار گرفتند، ١١۴شھروند بازداشت شدند،  ۶٩١رسيد که بر اساس آنھا 

قضايی -نفر به نھادھای امنيتی ٢٩در شھرھای مرزی تحت نام مبارزه با قاچاق کاj به قتل رسيدند، 
 .مورد متفرقه ديگر نيز گزارش شده است ۶٠احضار شدند و 

ماه حبس  ٢١١۶نفر نيز  ١٧٨ادگاھھای انق�ب محاکمه شدند و برای شھروند از سوی د ١٢٠ھمچنين 
ماه  ٢۴٠ضربه ش�ق و  ١٧۴٠ميليون لایر جريمه نقدی  ١٧٢ماه حبس تعليقی،  ۶٧۶تعزيری و 

 .محروميت از حقوق اجتماعی صادر شده است
جاری از مورد نقض موارد و بندھای مقاوله نامه ھای حقوق بشری  ١٨٨در حوزه اقليت ھای قومی 

 نفر از شھروندان است ١٢۵٠گزارش استخراج شده است که شامل نقض حقوق  ١۶۵مجموع 
ھای ملی را بر اساس تفکيک ماھانه مشاھده  در ذيل مقايسه گزارشات مربوط به نقض حقوق اقليت

  .کنيد می

 
 :نمودار مقايسه ای ساير موارد در اين حوزه نيز در پی می آيد
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گزارش در صدر ديده بانی گزارشگران حقوق بشر قراردارند و به  ٪۴٧ی ھا با در اين رسته، آذر

بر اساس . گيرند ھای بندی ديده بانی قرار می در رده ٪۴ھا  و عرب ٪۴ھا  ، بلوچ٪۴۵ترتيب کردھا با 
، ٪۴٢حجم گزارشات کردھا با کاھش  ٪۶۴بلوچ ھا با کاھش  ١٣٨٩آمار فوق و در مقايسه آن با سال 

 .مواجه شدند ٪٢٨حجم گزارشات و عرب ھا با افزايش  ٪١۴با افزايش آذری ھا 

 
افزايش يافته است، ھم چنين  ١٣٨٩نسبت به سال  ٪٣۵در حوزه اقليت ھای قومی بازداشت شھروندان 

  .ھمراه بوده است ٪٧٢صدور احکام حبس از سوی دستگاه قضايی با افزايش 
، ١٣٨٩داد نقض موردی حقوق بشر نسبت به سال در مقايسه ماھانه نقض حقوق قومی بر اساس تع

و بيشترين نزول در مھر  ٪٧٠کاھش داشته است، بيشترين صعود در اين حوزه در خرداد ماه با  ٪٣١
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نسبت  ١٣٩٠برای مقايسه نقض موردی حقوق اقليت ھای قومی در سال  .گزارش شده است ٪۶۴ماه با 
 .، به نمودار زير بنگريد١٣٨٩به سال 

 
 ھای مذھبیاقليت 

گزارش از سوی نھاد آمار، نشر و آثار مجموعه فعاjن حقوق  ٢٠۶در اين رسته در طی يکسال گذشته 
مورد جلوگيری از  ۴شھروند بازداشت شدند،  ۶٩١بشر در ايران به ثبت رسيده است و بر اين اساس 

ھای  اماکن اقليتمورد تخريب يا پلمپ  ٣مورد ضرب و شتم،  ٧اجرای آيين مذھبی گزارش شده است، 
مورد ممانعت از فعاليت  ١۶مورد ممانعت از دفن اجساد،  ٣مورد آسيب به امنيت شغلی،  ٣مذھبی، 

مورد متفرقه از  ١٣٩قضايی و - مورد احضار به نھادھای امنيتی ١٢٩ھای مذھبی،  اقتصادی اقليت
 .نقض حقوق اقليتھای مذھبی گزارش شده است

ماه  ٢١٢ماه حبس تعزيری،  ۴١۴٠سوی نھادھای قضايی مجموعا  نفر از اقليت ھای مذھبی از ١٢٨
ماه محروميت از حقوق  ۶٠ضربه ش�ق و  ٢۵٠ميليون لایر جريمه نقدی،  ١٨۴حبس تعليقی، 

مورد نقض موارد و بندھای مقاوله نامه ھای  ٢۴۶در حوزه اقليت ھای مذھبی  .اجتماعی محکوم شدند
نفر از  ٨١٠استخراج شده است که شامل نقض حقوق گزارش  ٢٠۶حقوق بشری جاری از مجموع 

  .شھروندان است
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گزارش در صدر ديده بانی گزارشگران حقوق بشر قراردارند و به  ٪۵٢در اين رسته، بھائيان با 
 .گيرند ھای بندی ديده بانی قرار می در رده٪١٠و اھل سنت ٪١۴مسيحيان  ٪٢٠ترتيب دراويش با 
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کاھش يافته است، ھم چنين  ١٣٨٩نسبت به سال  ٪٩مذھبی بازداشت شھروندان  در حوزه اقليت ھای

  .ھمراه بوده است ٪۴صدور احکام حبس از سوی دستگاه قضايی نيز با کاھش 
، ١٣٨٩در مقايسه ماھانه نقض حقوق مذھبی بر اساس تعداد نقض موردی حقوق بشر نسبت به سال 

و بيشترين نزول در بھمن  ٪٢٩حوزه در مرداد ماه با  کاھش داشته است، بيشترين صعود در اين ٪٣٠
 .گزارش شده است ٪۶٢ماه با 

، به نمودار ١٣٨٩نسبت به سال  ١٣٩٠برای مقايسه نقض موردی حقوق اقليت ھای مذھبی در سال 
 .زير بنگريد
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 انديشه و بيان
ار مجموعه فعاjن گزارش از سوی نھاد آمار، نشر و آث ۵٨٧، جمعاً ١٣٩٠در اين رسته در طی سال 

مورد اعمال فيلترينگ اينترنتی گزارش شده  ٢٣حقوق بشر در ايران به ثبت رسيده است، در اين جمع، 
مورد اخت�ل تعمدی در شبکه  ١اخت�ل تعمدی در شبکه اينترنت،  ١١توقيف نشريه،  ١٨است، 

زاری تجمع، مورد ممانعت از برگ ١٧مورد ضرب و شتم،  ٩بازداشت موردی،  ٣٣۶مخابرات، 
 ٩٩مورد تھديد و ارعاب،  ٣۴ای،  بازداشت فله ٣٠تر،  مورد پلمپ تشکل و دفا ١۴مراسم يا سخنرانی، 

مورد ساير موضوعات متفرقه در حوزه انديشه و بيان  ٨٧امنيتی و  - مورد احضار به مراجع قضايی
 .گزارش شده است

ماه حبس  ٩۵٠٧وی مراجع قضايی به نفر از س ١٨٧نفر محاکمه شدند،  ۵۶٠ھم چنين در اين حوزه 
 ٨٩٢ھزار لایر جريمه نقدی،  ۵٠٠ميليون و  ۶٠٢ميليارد و  ٢٣ماه حبس تعليقی،  ٣٢٠تعزيری، 

 .ماه محروميت از حقوق اجتماعی محکوم شدند ١١١٠ضربه ش�ق و 
مورد نقض موارد و بندھای مقاوله نامه ھای حقوق بشری جاری از  ۶۵٩در حوزه انديشه و بيان 

  .نفر از شھروندان است ١۵١١گزارش استخراج شده است که شامل نقض حقوق  ۵٨٧مجموع 
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کاھش يافته است، ھم چنين ١٣٨٩نسبت به سال  ٪٢١در حوزه انديشه و بيان، بازداشت شھروندان 

 .ھمراه بوده است ٪٢٩صدور احکام حبس از سوی دستگاه قضايی نيز با کاھش 
قوق انديشه و بيان بر اساس تعداد نقض موردی حقوق بشر نسبت به سال در مقايسه ماھانه نقض ح

و بيشترين نزول  ٪٢٩کاھش داشته است، بيشترين صعود در اين حوزه در مرداد ماه با  ٪۴٣، ١٣٨٩
 .گزارش شده است ٪۶٢در بھمن ماه با 

به سال نسبت  ١٣٩٠در سال ) حوزه انديشه و بيان(برای مقايسه نقض موردی حقوق شھروندی 
 .، به نمودار زير بنگريد١٣٨٩
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 اصناف

گزارش از سوی نھاد آمار، نشر و آثار مجموعه  ١٠٢، جمعاً ١٣٩٠در رسته حقوق اصناف در سال 
مورد آن مربوط به بازداشت  ١٠۶فعاjن حقوق بشر در ايران به ثبت رسيده است که از اين گزارشات 

مورد  ١مورد ابطال مجوز تشک�ت صنفی،  ١اکن، مورد پلمپ ام ۴۶۴موردی فعاjن حقوق صنفی، 
 .مورد متفرقه گزارش شده است ٢٢۴۵٧امنيتی،  -مورد احضار به مراجع قضايی ٣۶لغو مراسم، 

 ۴٢٠ماه حبس تعليقی و  ١٩٢ماه حبس تعزيری،  ۵۵٢تن از سوی دستگاه قضايی به  ١٩در اين رسته 
مورد گزارش در کل در اين رسته  ١٠٢ن ھمچني. ماه محروميت از حقوق اجتماعی محروم شدند

 .شھروند بوده است ٣١١٢٩مورد نقض مستقيم حقوق بشر برای  ١٠۶گردآوری شده است که شامل 
مورد نقض موارد و بندھای مقاوله نامه ھای حقوق بشری جاری از مجموع  ١٠۶در حوزه اصناف 

 .روندان استنفر از شھ ٣١١٢٩گزارش استخراج شده است که شامل نقض حقوق  ١٠٢

 
افزايش يافته است، ھم چنين صدور  ١٣٨٩نسبت به سال  ٪۵۴در حوزه اصناف بازداشت شھروندان 

 .ھمراه بوده است ٪۴٧احکام حبس از سوی دستگاه قضايی نيز با افزايش 
، ١٣٨٩در مقايسه ماھانه نقض حقوق صنفی بر اساس تعداد نقض موردی حقوق بشر نسبت به سال 

و بيشترين نزول در آذر  ٪۵٠ه است، بيشترين صعود در اين حوزه در مرداد ماه با کاھش داشت ٪٣٨
 .گزارش شده است ٪٨٨ماه با 

 .، به نمودار ذيل بنگريد١٣٨٩نسبت به سال  ١٣٩٠برای مقايسه نقض موردی حقوق اصناف در سال 
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 دانشجويی

ر و آثار مجموعه فعاjن حقوق گزارش از سوی نھاد آمار، نش ٢٢۴جمعاً  ١٣٩٠در اين رسته در سال 
مورد اخ�ل در  ٣مورد بازداشت دانشجو،  ۵٢بشر در ايران به ثبت رسيده است که در مجموع شامل 

مورد احضار به مراجع  ٢٧مورد لغو مجوز نشريه دانشجويی،  ٢مورد ضرب و شتم،  ۵تجمع، 
ام در راستای اعمال تقکيک مورد اقد ۴٨ھای انضباطی،  مورد احضار به کميته ٢٣امنيتی،  -قضايی

مورد اخراج و يا  ۶٢مورد تعليق از تحصيل،  ۴٢تر تشک�ت،  مورد پلمپ اماکن و دفا ٢جنسيتی، 
 .مورد ساير موارد نقض حقوق آکادميک گزارش شده است ٨٣محروميت از تحصيل 

دانشجو نيز  ٧٨دانشجو از سوی دستگاه قضايی کشور محاکمه شدند و  ۶۶در اين رسته در سال گذشته 
ماه محروميت از حقوق  ٣۶ضربه ش�ق و  ٣٩٨ماه حبس تعليقی،  ١٠٨ماه حبس تعزيری،  ١٠۴۵به 

 .اجتماعی محکوم شدند
نفر به ثبت  ۵٣٠مورد نقض حقوق دانشجويی برای  ٢٢۴گزارش گردآوری شده  ٢٢۴مجموماً از 
 .رسيده است

نامه ھای حقوق بشری جاری از مجموع  مورد نقض موارد و بندھای مقاوله ٢٢۴در حوزه دانشجويی 
 .نفر از دانشجويان است ۵٣٠گزارش استخراج شده است که شامل نقض حقوق  ٢٢۴
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کاھش يافته است، ھم چنين صدور  ١٣٨٩نسبت به سال  ٪٧٨در حوزه دانشجويی بازداشت شھروندان 

 .ھمراه بوده است ٪٢٩احکام حبس از سوی دستگاه قضايی نيز با کاھش 
ر مقايسه ماھانه نقض حقوق دانشجويان بر اساس تعداد نقض موردی حقوق بشر نسبت به سال د

و بيشترين نزول  ٪٧٧کاھش داشته است، بيشترين صعود در اين حوزه در اسفند ماه با  ۵۵٪، ١٣٨٩
 .گزارش شده است ٪٧١مشترکا در آذر ماه و فروردين ماه با 

، به نمودار زير ١٣٨٩نسبت به سال  ١٣٩٠در سال  برای مقايسه نقض موردی حقوق دانشجويان
 .بنگريد
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 اعدام
گزارش از سوی نھاد آمار، نشر و آثار مجموعه فعاjن حقوق  ٢٣٣تعداد  ١٣٩٠در اين رسته در سال 

نفر  ۴۵۶نفر به اعدام و اجرای حکم اعدام  ۵٢٣بشر در ايران به ثبت رسيده است که شامل محکوميت 
 .نفر در م�ء عام اعدام شدند ٨٢تعداد می باشد که از اين 

تن را زنان تشکيل دادند ھم چنين  ۵نفر از اعدام شدگان را مردان و  ٣٠٨در سال گذشته دست کم 
اعداميان مرد  ٪۶٨تن بدون اع�م ھويت در رسانه ھای دولتی، اعدام شدند و يا به عبارتی ديگر  ١۴٣

  .با ھويت نامعلوم اعدام شدند ٪٣١زن و  ٪١و 
تن از اعدام شدگان به دليل دگر انديشی و بر اساس فعاليت ھای سياسی و به اتھام محاربه اعدام شدند  ٣

که پيکر آنھا تحويل خانواده نشده و يا پس از دفن توسط دستگاه قضايی محل دفن ايشان به خانواده اب�غ 
  .شده است

مورد اتھام تجاوز به عنف،  ١٩د مخدر مورد اتھام جرايم مربوط به موا ٣١٣در گزارشات منتشر شده، 
مورد اتھام  ٣١مورد اتھام لواط و يا ھمجنس گرايی،  ۴مورد اتھام محاربه،  ٧مورد اتھام قتل،  ۴٠

مورد سرقت  ١۶مورد سرقت،  ٣مورد رابطه نامشروع،  ٣مورد آدم ربايی و تجاوز،  ۶تجاوز 
تی در خصوص اجرای حکم اعدام برای مورد بدون اع�م اتھام در رسانه ھای دول ٣٣مسلحانه و 

 .متھمين قرائت شده است
مورد نقض موارد و بندھای مقاوله نامه ھای حقوق بشری  ٢٨٠در حوزه صدور و اجرای حکم اعدام 

نفر از شھروندان  ١٠٧٧گزارش استخراج شده است که شامل نقض حقوق  ٢۴۴جاری از مجموع 
 .است

 
  

ھای مختلف کشور بر اساس جرم مورد بررسی قرار گرفته  ر دادگاهدر نمودار زير اجرای حکم اعدام د
، تجاوز به عنف و سرقت ٪٧، تجاوز ٪٩در صدر، قتل  ٪٧١است که جرايم مربوط به مواد مخدر با 

 .در رده ھای بعدی قرار دارند ٪۴مسلحانه 
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 .گريدبه نمودار زير بن ١٣٩٠برای مشاھده اجرای حکم اعدام در طی ماھھای مختلف سال 

 
 ٪٢٩در اين نمودار که رابطه مستقيمی با اعدام ھای مخفيانه دارد منابع مستقل و يا غير رسمی 

 .گزارشات را منتشرکرده اند که در اکثر آنھا قوه قضائيه سکوت کرده است



  حبتشناخت م برای

480  

 

 
ھای مختلف کشور مورد بررسی قرار گرفته است که  در نمودار زير نيز اجرای حکم اعدام در استان

و آذربايجان غربی با  ٪١٠در صدر و فارس و خراسان رضوی با  ٪١٧ن اساس استان تھران با بر اي
 .ھای بعدی قراردارند در رتبه ٪٨

 
 .ھا در م�ء عام و انظار عمومی به اجرا در آمده است درصد اعدام ١۶بر اساس نمودار زير 
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سوی دادگاه ھای عمومی و انق�ب نسبت در حوزه اعدام زندانيان عادی و عقيدتی صدور حکم اعدام از 

ھمراه بوده  ٪١۴افزايش داشته است ھم چنين اجرای حکم اعدام نيز با افزايش  ٪۴١، ١٣٨٩به سال 
 .است
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نبست به سال پيش افزايش داشته است  ٪٨٢در بررسی اجرای احکام اعدام، اجرای حکم در م�ء عام 
 .مراه بوده استھ ٪١و اجرای حکم در زندان ھا نيز با افزايش 

 ١٣٨٩نسبت به سال  ٪٢۶قابل ذکر است در اين رسته اعدام ھای مخفيانه و بی ھويت در زندانھا 
افزايش داشته است و اين در حالی است که اع�م اعدام ھا از سوی قوه قضائيه و رسانه ھای دولتی با 

 .ھمراه بوده است ٪۴کاھش 
 ٪١٣، ١٣٨٩عداد نقض موردی حقوق بشر نسبت به سال در مقايسه ماھانه رسته اعدام ھا بر اساس ت

و بيشترين نزول در مرداد  ٪۴١افزايش داشته است، بيشترين صعود در اين حوزه در ارديبشھت ماه با 
 .گزارش شده است ٪۴٧ماه با 

 .، به نمودار زير بنگريد١٣٨٩نسبت به سال  ١٣٩٠برای مقايسه صدور و اجرای حکم اعدام در سال 

 
 فرھنگیحقوق 

گزارش نقض حقوق بشر از سوی نھاد آمار، نشر و آثار مجموعه  ۶٣در اين رسته در سال گذشته 
تشکل فرھنگی  ٢تن دستگير، مجوز  ١٢٠فعاjن حقوق بشر در ايران به ثبت رسيده است که جمعاً 

ت، ھمچنين برنامه فرھنگی ممانعت بعمل آمده اس ٧اثر فرھنگی و نيز از اجرای  ١١باطل و از انتشار 
 ١٩تن ممنوع التصوير و  ٢تن ممنوع الخروج،  ٢امنيتی احضار شدند، -تن به مراجع قضايی ۵٢

تن از  ۵در اين حوزه  .مورد نيز موارد متفرقه از نقض حقوق بشر در اين بخش را در بر گرفته است
به ش�ق و ضر ٩٠ماه حبس تعليقی،  ۶٠ماه حبس تعزيری،  ١۶٢فعالين از سوی دستگاه قضايی به 

 .ماه محروميت از فعاليت فرھنگی محکوم شدند ٢۴٠
 ۶٣مورد نقض موارد و بندھای مقاوله نامه ھای حقوق بشری جاری از مجموع  ۶۴در حوزه فرھنگی 

 .نفر از شھروندان است ٢٣٠گزارش استخراج شده است که شامل نقض حقوق 
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افزايش يافته است، ھم چنين صدور  ١٣٨٩نسبت به سال  ٪۶٢در حوزه فرھنگی بازداشت شھروندان 

 .ھمراه بوده است ٪۶٠احکام حبس از سوی دستگاه قضايی نيز با افزايش 
، ١٣٨٩در مقايسه ماھانه نقض حقوق فرھنگی بر اساس تعداد نقض موردی حقوق بشر نسبت به سال 

شترين نزول در و بي ٪١٠٠افزايش داشته است، بيشترين صعود در اين حوزه در ارديبھشت ماه با  ٪٣
 ١٣٩٠برای مقايسه نقض موردی حقوق فرھنگی در سال .گزارش شده است ٪۴۶فروردين ماه با 

 .، به نمودار زير بنگريد١٣٨٩نسبت به سال 

 
 کارگری

گزارش در بررسی ھای آماری گردآوری شد که بر اساس آن جمعاً  ٢٩٣، ١٣٩٠در اين رسته در سال 
کارگر از کار اخراج  ۴۴۵٢۵تصاب کارگری گزارش شده است، مورد اع ٧۵تن دستگير شدند،  ۴۵

کارگر  ١٧٢٣٢۶ماه کارگران مستند شده است،  ١٧٧١اند، گزارشات عقب افتادن حقوق  يا تعديل شده
مورد صدمات جسمی به کارگران در  ۶٩اند،  تن در سوانح کاری کشته شده ١١۴اند،  از کار بيکار شده

 ١١۶٧مورد نبود بيمه کار برای کارگران گزارش شده است،  ١٣١٢٣حين کار گزارش شده است، 
مورد ساير موارد  ۶١فعال کارگری احضار و  ۴٣کارگر ب�تکليف در حوزه کار گزارش شده است، 

 .مستند شده است
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ماه  ٢۶ماه حبس تعزيری،  ١٠٢١تن از فعالين کارگری از سوی دستگاه قضايی به  ٢۶در مجموع 
 .ون لایر جريمه نقدی محکوم شدندميلي ٨١حبس تعليقی و 

مورد نقض موارد و بندھای مقاوله نامه ھای حقوق بشری جاری از مجموع  ٣۴۴در حوزه کارگری 
نفر از کارگران و يا فعالين حقوق  ١٨١٩٨٣گزارش استخراج شده است که شامل نقض حقوق  ٢٩٣

  .کارگری است
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کاھش يافته است، ھم چنين صدور  ١٣٨٩سال  نسبت به ٪١١در حوزه کارگری بازداشت شھروندان 
 .ھمراه بوده است ٪۴۶احکام حبس از سوی دستگاه قضايی نيز با افزايش 

، ١٣٨٩در مقايسه ماھانه نقض حقوق کارگری بر اساس تعداد نقض موردی حقوق بشر نسبت به سال 
شترين نزول در بھمن و بي ٪٢٩کاھش داشته است، بيشترين صعود در اين حوزه در مرداد ماه با  ٪١١

 .گزارش شده است ٪۶٢ماه با 
، به نمودار زير ١٣٨٩نسبت به سال  ١٣٩٠برای مقايسه نقض موردی حقوق کارگری در سال 

 .بنگريد

 
گزارشی که توسط نھاد آمار، نشر و آثار مجموعه  ۴٢از مجموع  ١٣٩٠در اين رسته و در سال 

مورد صدور  ۴مورد کودک آزاری و آزار جنسی،  ٢٧ فعاjن حقوق بشر در ايران گردآوری شد جمعاً 
 ٢٠٠مورد بازداشت فعالين حقوق کودکان،  ٣مورد کار کودکان،  ۶٠٠٠٠١و يا اجرای حکم اعدام، 

مورد  ۴٢در کل گزارشات گردآوری شده در اين حوزه  .مورد محروم از تحصيل را در برگرفته است
 ۴٧در حوزه کودکان  .نفر برآورد شده است ۶٣٢٨۵۴مورد نقض حقوق بشر برای  ۴٧بوده است که 

گزارش استخراج شده  ۴٢مورد نقض موارد و بندھای مقاوله نامه ھای حقوق بشری جاری از مجموع 
   .نفر از کودکان و يا فعالين حقوق کودک است ۶٣٢٨۵۴است که شامل نقض حقوق 
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 کودکان حقوق
افزايش يافته است،  ١٣٨٩نسبت به سال  ٪١٠٠در حوزه حقوق کودکان، بازداشت فعاjن اين عرصه 

 .ھمراه بوده است ٪١٠٠با اين حال صدور احکام حبس از سوی دستگاه قضايی نيز با کاھش 
، ١٣٨٩در مقايسه ماھانه نقض حقوق کودکان بر اساس تعداد نقض موردی حقوق بشر نسبت به سال 

و  ٪١٠٠در فروردين ماه و آذر ماه با  افزايش داشته است، بيشترين صعود در اين حوزه مشترکا ۴۴٪
 .کاھش گزارش شده است ٪١٠٠بيشترين نزول در بھمن ماه با 

 .، به نمودار زير بنگريد١٣٨٩نسبت به سال  ١٣٩٠برای مقايسه نقض موردی حقوق کودکان در سال 

 
 زنان

فعال حقوق  ٧گزارش گردآوری شده است که بر اساس آن جمعاً  ۵٢جمعا  ١٣٩٠در اين رسته در سال 
مورد ممانعت از  ١مورد قتل ناموسی،  ٨مورد خودسوزی زنان گزارش و  ۶زنان بازداشت شدند، 

 .مورد ساير موارد متفرقه گزارش شده است ١۵تجمع يا مراسم، 
ميليون و  ١٠ماه حبس تعزيری، و  ۴٧تن از فعالين اين عرصه از سوی دستگاه قضايی کشور به  ٩

 .نقدی محکوم شدندھزار لایر جريمه  ۵٠٠
مورد نقض حقوق  ۵٧مورد بوده است که شامل  ۵٢در کل گزارشات گردآوری شده در اين حوزه 

 .تن بوده است ٧١زنان برای دستکم 
 ۵٢مورد نقض موارد و بندھای مقاوله نامه ھای حقوق بشری جاری از مجموع  ۵٧در حوزه زنان 

 .ر از زنان و فعالين حقوق زنان استنف ٧١گزارش استخراج شده است که شامل نقض حقوق 
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افزايش يافته است، ھم چنين صدور  ١٣٨٩نسبت به سال  ٪١۴در حوزه زنان بازداشت شھروندان 
 .ھمراه بوده است ٪٣٠احکام حبس از سوی دستگاه قضايی نيز با کاھش 

، ١٣٨٩در مقايسه ماھانه نقض حقوق زنان بر اساس تعداد نقض موردی حقوق بشر نسبت به سال 
و بيشترين نزول در  ٪٢٩افزايش داشته است، بيشترين صعود در اين حوزه در مرداد ماه با  ١۶٪

 .گزارش شده است ٪۶٢بھمن ماه با 
 .، به نمودار زير بنگريد١٣٨٩نسبت به سال  ١٣٩٠برای مقايسه نقض موردی حقوق زنان در سال 

 
 زندانيان

 ١٠۵۵گردآوری شده است که بر اساس آن جمعاً  گزارش ۵٩٢تعداد  ١٣٩٠در اين رسته در سال 
مورد عدم رسيدگی يا محروميت از خدمات پزشکی  ١٢۴مورد شکنجه و يا ضرب و شتم زندانيان، 

مورد اعمال محدوديت خارج از  ٣٨۴مورد انتقال غيرقانونی زندانی به سلول انفرادی،  ۶٨زندانيان، 
مورد انتقال اجباری يا تبعيد  ٢٧۶ب غذای زندانيان، مورد اقدام به اعتصا ١١٩قانون بر زندانيان، 

 ١۴١مورد قتل زندانيان،  ٣اعمال فشار و تھديد زندانيان،  ٢١٣٠مورد خودکشی زندانی،  ٢زندانيان، 
مورد اجرای حکم ش�ق و قصاص  ١٧مورد مرگ زندانی بر اثر بيماری،  ٨مورد ب�تکليفی زندانيان، 

مورد  ٢٣۴٠١٣مورد پرونده سازی بر عليه زندانيان،  ۵۴کيل، مورد عدم دسترسی به و ٧۵عضو، 
 .مورد گزارشات متفرقه گردآوری شده است ۶١نگھداری زندانی در محيط نامناسب و 

مورد نقض موارد و بندھای مقاوله نامه ھای حقوق بشری جاری از مجموع  ١٣۶٢در حوزه زندانيان 
 .نفر از زندانيان است ٢٣٨۵١٢ گزارش استخراج شده است که شامل نقض حقوق ۵٩٢
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، ١٣٨٩در مقايسه ماھانه نقض حقوق زندانيان بر اساس تعداد نقض موردی حقوق بشر نسبت به سال 
و بيشترين نزول در  ٪۶١افزايش داشته است، بيشترين صعود در اين حوزه در مرداد ماه با  ١۶٪

 .گزارش شده است ٪۶۴فروردين ماه با 
 .، به نمودار زير بنگريد١٣٨٩نسبت به سال  ١٣٩٠ی حقوق زندانيان در سال برای مقايسه نقض مورد

 
 محکوميت ھا

به گزارش نھاد آمار، نشر و آثار مجموعه فعاjن حقوق بشر در ايران در طی يکسال گذشته مراجع 
تعليقی و (ماه حبس  ٢٠١٨٩قضايی حکومت ايران اعم از بدوی و تجديد نظر، اقدام به صدور 

ماه  ١۵٩٩ماه حبس تعزيری و  ١٨۵٩٠اند که از اين مقدار،  تن از فعالين نموده ۶٢٨برای  )تعزيری
ميليون لایر جريمه نقدی نيز  ۵٠ميليارد و  ٢۴ضربه ش�ق و  ٣٣٧٩ھم چنين . حبس تعليقی بوده است

 .برای ايشان صادر شده است
ماه،  ۴٣۵٢ھای مذھبی  ييتماه، اقل ٢٧٩٢قومی - ھای ملی ماه، حوزه اقليت ٧۴۴در حوزه اصناف 

 ١٠۴٣ماه، کارگران  ٢٢٢ماه، فرھنگی  ۵۶ماه، زنان  ١١۵٣ماه، دانشجويان  ٩٨٢٧انديشه و بيان 
jزم به ذکر است اين آمار فقط احکام موردی که مشخصات يا . اند ماه را به خود اختصاص داده

 .شود اط�عات مربوط به حکم منتشر شده است را شامل می
سال  ١٧۵تن از شھروندان را بيش از  ۶٢٨لی آمار، دستگاه قضايی حکومت ايران، در بررسی ک

سال محکوميت حبس تعزيری و تعليقی صادر نموده  ١۶٨٢محروم از حقوق اجتماعی، و نيز بيش از 
 .است
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 ٪١ھای انق�ب در سال گذشته  در اين بخش از گزارش و در مقايسه با احکام صادره از سوی دادگاه
ھا  وجود داشته است، بر اساس آمارھای موجود در بخش کارگری محکوميت ١٣٩٠ش در سال افزاي
 ٪۴٧افزايش، صنفی  ٪٧٢کاھش، قومی  ٪۴افزايش داشته است و ھم چنين در بخش مذھبی  ۴۶٪

کاھش،  ٪٢٩کاھش، دانشجويی  ٪١٠٠کاھش، کودکان  ٪٣٠افزايش، زنان  ٪۶٠افزايش، فرھنگی 
 .است کاھش داشته ٪٢٩انديشه 

 
 بازداشت ھا

 ١٠١٠اند که از اين تعداد  تن از فعالين را بازداشت نموده ١۶٧١در طی يکسال گذشته نيروھای امنيتی 
ای يا بدون مشخص شدن ھويت  مورد آن به صورت بازداشت فله ۶۶١مورد آن به صورت موردی و 

 .بازداشت شده بوده است
مورد،  ٢٩٠مورد، اقليت مذھبی  ۶٩٢ھای قومی  يتمورد بازداشت، اقل ١٠۶در اين رابطه، اصناف 

 ۴۵مورد، کارگران  ١٢٠مورد، فرھنگی  ٧مورد، زنان  ۵٢مورد، دانشجويان  ٣۵۶انديشه و بيان 
 .شوند مورد را شامل می ٣مورد، کودکان 

jزم به ذکر است بازداشت ھای فله ای شھروندان در طرح امنيت اجتماعی و اخ�قی نيروی انتظامی 
مورد شده است که اکثر آن مربوط به بازداشت خرده فروشان مواد مخدر و  ٧٨٣٠٣بالغ بر  نيز

 .برخوردھای تحت نام اراذل و اوباش بوده است
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ھا صورت گرفته توسط نيروھای امنيتی در سال  در اين بخش از گزارش و در مقايسه با بازداشت
کاھش  ٪١١ھا  اس در بخش کارگری بازداشتايم بر ھمين اس داشته ١٣٩٠افزايش در سال  ٪٣گذشته 

افزايش، فرھنگی  ٪۵۴افزايش، صنفی  ٪٣۵کاھش، قومی  ٪٩داشته است و ھم چنين در بخش مذھبی 
کاھش  ٪٢١کاھش، انديشه  ٪٧٨افزايش، دانشجويی  ٪١٠٠افزايش، کودکان  ٪١۴افزايش، زنان  ٪۶٢

  .داشته است
 

 

 
 
 
 


