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مقدمه
با ﺗوجه به موج جديد گرويدن جوانان ايرانی به مسيحيت الزم دانستم به گوشه ھايی از مشکالت
مسيحيان ايران اشاره نمايم قوانين ﺗبعيض آميز اسالمی 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
چند ھزار سالشان ھمواره خدا را از ديد اسالم می جستند ،اينک خدايشان را در کليساھای خانگی و در
قالب مسيحيت جستجو ميکنند جمھوری اسالمی ﺗوسط مجامع حقوق بشری و نيز جامعه جھانی ،ﺗبعيض
ھای مذھبی و نيز اعمال خشونت عليه آن بخش از دين باوران در کشور است که رھبران جمھوری
اسالمی اساسا ً وجود آنان را خطری عليه خود ميپندارند.
بھائيان و ديگر مذاھب افليت ،مانند يارسانيان )اھل حق( و ايرانيانی که به مسيحيت روی می آورند در
زمره اين "خطرات" بشمار می روند.
در مورد موج گرايش به مسيحيت ،مقامات رژيم ﺗاکنون باصطالح ظرافت بيشتری بکار گرفته و مقابله
دائم و بی ﺗزلزلی را که عليه اين گروه از شھروندان ايرانی بکار ميگيرند ،با احتياط و رعايت پنھان
کاری به سرانجام ميرسانند.
بدون شک محاسبات ديپلماﺗيک بين المللی و چه بسا حضور غير قابل انکار شھروندان ارمنی
درسراسر کشور ،که بخش دين باورشان ھمگی مسيحی مذھبند ،مسئوالن را واداشته است ﺗا آنجا که
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.
در ايران برخی از روحانيون مخالف معتقدند که خشونت و آزار عليه نودينان مسيحی به اين دليل شدت
بيشتری پيدا کرده است ،که موج اسالم 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
نشده در ايران به خصوص جامعه بھائيان و اھل حقان و دراويش که نقض ميثاق نامه ھای بين المللی
است ھشدار می دھد.
به عالوه ،مجوز دولت برای يک کمپين گسترده بدنام سازی که به منظور اعمال ﺗبيعض و نفرت عليه
بھاييان و ديگر مذاھب اقليت است ﺗعھدات ايران که در ماده  ۵ميثاق ازبين بردن ھمه نوع ﺗبعيض
نژادی است را نقض می کند.
بر اساس يک گزارش ۴۴٠ ،نمونه از سخنرانی ھای ﺗھمت آميزعليه ،برای نمونه ،بھاييان که در دو
سال گذشته يا به نمايش درآمده يا منتشر شده است.
در يکی از چنين مقاالﺗی که خبرگزاری رسا آن را در  ٨مارس  ٢٠١١منتشر کرده است جامعه بھاييان
را به ﺗالش برای ﺗخريب اسالم محکوم کرده است.
دستگيری خودسرانه و بازداشت بھاييان برای باورھايشان و دستگيری بيش از پنجاه نفر و اعدام چندين
نفر ازھم ميھنان آذربايجانی در اويچ ﺗپه مياندواب ،بخاطر اھل حق بودن و دفاع از آئين خود ،عليرغم
نقض ميثاق نامه بين المللی حقوق مدنی و سياسی ھمچنان ادامه دارد.
درگزارشی که به گزارشگر ويژه داده شده ،ادعا شده است که:
 ۴٧۴بھايی از اگوست  ٢٠٠۴ﺗا کنون دستگير شده اند که از آن ﺗعداد  ٩٧ﺗن ھم اکنون در زندان ھستند
؛  ١٩٩نفر به قيد وثيقه آزاد شده اند و در انتظار دادگاه ھستند؛  ٢۶نفر بدون وثيقه آزاد شده اند؛  ٩۶ﺗن
دادگاھی شده و حکم دريافت کرده اند و ﺗا زمان دادگاه ﺗجديد نظر آزاد ھستند يا برای سپری کردن مدت
حکم زندان خود احضار شده اند؛  ٣۴نفر دادگاھی شده ،حکم گرفته و ھمه مدت زندان خود را سپری
کرده اند و يا جريمه پرداخت کرده اند؛  ١۴حکم در دادگاه ﺗجديد نظر شکسته شده است؛ و  ۵بھايی
حکم زندان خود را سپری کرده و درحال گذراندن دوران ﺗبعيد داخلی ھستند .ﺗعداد  ٣۵بازداشت ديگر
بر اساس گزارش ھا بين اگوست و نوامبر ٢٠١١صورت گرفته است.
بھاييان موضوع فشار طاقت فرسای اقتصادی-اجتماعی ھستند که در نقض ميثاق بين المللی حقوق
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.
متأسفانه چيزی که در گزارش سازمان ملل بندرت به آن اشاره می شود ،مسئله سرکوب دوونيم ميليون
اھل حق )يارسانی( ھستند.
با ﺗالش يکی از مدافعان حقوق بشر و بويژه مدافع اين آئين اقليت ،دکتر گلمراد مرادی مقيم آلمان ،طی
نامه ای به آقای کاپيتورن کانادائی گزارشگر وقت ويژه سازمان ملل برای ايران ،در گزارش مربوط
به ايران پاراگراف  82ﺗا  84به اھل حقان )يارسانيان و سرکوب فرھنگی آئينی آنان( اختصاص داده
شده است.
به عالوه ،کپی ھای چندين سند دولتی که ﺗاريخ آن به سال ١٩٩١بر می گردد محروم کردن از ﺗحصيل
 ،برقراری دفتری برای مقابله با انتشارات بھاييان ،نفی عدم پذيرش در مشاغل بانفوذبرای آنھا و
ﺗجارت را ﺗوصيه کرده و آنھا را برای بھاييان ممنوع کرده است .يکی از دانشجويان بھايی دريک
مصاحبه از اينکه  ٨٠٠بھايی از پذيرش دانشگاه در ھمان سالی که او پذيرفته نشده پديرفته نشدند خبر
داد.
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به عالوه ،چندين بھايی که اخيرا دستگير شدند وابسته به موسسه بھاييان برای ﺗحصيالت عالی بودند،
که دانشگاھی است طراحی شده برای ﺗحصيل بھاييانی که از ﺗحصيل محروم شده اند.
در اينجا اليق ذکر است که اھل حقانی )يارسانيانی( که با زندگی دوگانه مراحل دانشگاه را ھم پشت سر
می گذارند و استخدام ھم می شوند ،به محض اين که مأموران رژيم پی ببرند که فرد بر مرام اھل حق
بودن )يارسانی بود( خود باقی مانده است ،بالفاصله اخراج می شود و در ھيچ مؤسسه ديگری اگر ھم
مورد نياز مبرم باشد ،استخدام نخواھد شد.
ما نمونه ھای زيادی را داريم که يا خلنه نشين شده اند و يا فراری ھستند و پناھنده ديگر کشورھا ھستند.
برخورد با اقليتھای دينی و مذھبی در ادامه ﺗنگ نظریھايی است که نظام جمھوری اسالمی در
زمينهھای مختلف سياسی ،فرھنگی و دينی در پيش گرفته است .ﺗعريف خودی و غيرخودی برای آنھا
به ﺗدريج محدودﺗر از گذشته میشود و دايره کسانی که غيرخودی به شمار میآيند ﺗنگﺗر و ﺗنگﺗر
میشود.
در زمينه اقليتھای دينی ،سالھای زيادی بھاييان سھم عمدهای از ﺗضييع حقوق اقليتھای دينی را
داشتند.
به مرور سھم مسيحيان ،اھل حقان )يارسانيان( ،صوفيان و حتی شيعيانی که به قرائت متفاوﺗی از اسالم
شيعه معتقد بودند بيشتر ھم شد.
امروزه از مسيحيان بشارﺗی ﺗا آيتﷲھای معترض ،و از بھاييان ﺗا اھل حق )يارسانيان( و اھل سنت
ﺗحت فشار ،ﺗھديد و ارعاب حاکميت ھستند.
جالب است که به گفته دکتر مرادی در ﺗاريخ ھفتصد ساله يارسان ،به اندازه اين  32سال سابقه نداشته
است که شيعيان مسلمان برای اھل حق جوز سر بشکنند )غسل ﺗعميد ،مانند مسيحيت(.
اما يکی ازجدی ﺗرين دغدغه ھای امروز دستگاه روحانيت جمھوری اسالمی گرايش گسترده ايرانيان
به مسيحيت است که دامنه آن به مقامات ،مسئوالن و اعضای خانواده آنان در داخل و خارج از کشور
نيز رسيده است.
پيش از اين نيز سايت »جھان نيوز« وابسته به بنيادگرايان مذھبی و سياسی در ايران گزارش داد که با
پيگيری ھای به عمل آمده مشخص شد که  40سفير و نماينده سياسی ايران در سفارت خانه ھای خارج
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 اسالمی در خارج از کشور
که 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 داليل امنيتی و حفظ حقوق آنان ھمين ميزان ﺗوضيح کافی است.
اطالعات بدست آمده و بررسی ھا صورت گرفته از سوی صاحبنظران آژانس خبری مسيحيان ايران
»محبت نيوز« در داخل کشور گويای اين موضوع است که ميزان گسترش مسيحيت در بين ھموطنان
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
آشنايی با کم و کيف آئين مسيحيت ھستند .چندی پيش نيز يکی از افسران خلبان نيروی ھوايی ارﺗش
جمھوری اسالمی ) نام محفوظ( كه خود از حافظين و قاريان قرآن بود در ﺗماسی ﺗلفنی با »محبت
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نيوز« اعالم كرد كه زمانی كه در ايران بوده با حقيقت مسيحيت آشنا شده و از اسالم به مسيحيت
گرويده و از اين پس با محبت او زندگی خواھد كرد .اين افسر خلبان سپس برای حفظ جان خود از راه
زمينی مجبور به ﺗرک ايران می شود و سپس با مشقت و سختی فراوان خود را به يكی از كشورھای
اروپايی می رساند.
واما عده ی بسياری در ظلم و ستم جمھوری اسالمی ھستند ايشان ماه ھا وسالھا بالﺗکليف و اسيرند در
بند و اسير.
قرار است حکم اعدام »يوسف ندرخانی« ،مسلمانزادهای که مسيحی شده ،به زودی به وی ابالغ شود؛
اين در حالی است که بريتانيا و آمريکا از اعدام قريب الوقوع او ابراز نگرانی کردهاند و وکيل ندرخانی
نيز میگويد جرم ارﺗداد در قوانين کيفری ايران وجود ندارد .آخرين جلسه دادگاه يوسف ندرخانی،
کشيش متھم به ارﺗداد در حالی برگزار شد که او عليرغم درخواستھای متعدد قاضی دادگاه حاضر به
ﺗوبه نشد و در ھمان مذھب مسيحيت باقی ماند.
محمد علی دادخواه ،وکيل يوسف ندرخانی ،به کمپين بينالمللی حقوق بشر در ايران گفته است:
»سه روز او را به دادگاه آوردند که ﺗوبه کند ،ھر سه روز او منکر ﺗوبه شد«.
دادخواه ادامه داده است:
»قبال رای اعدام دادگاه ﺗجديد نظر به ديوان عالی کشور فرستاده شده بود و از آنجا که فاقد پشتوانه
قانونی و منطقی بود اعدام حذف شد اما ديوان خواسته بود از او ﺗوبه بگيرند و اگر ﺗوبه نکند باز ھم
اعدام شود .من در دادگاه گفتم از نظر قانون کشورمان ،عرفان اسالمی ،و نظرات فقهھای مانند
منتظری ،اردبيلی و صانعی ﺗوبه گرفتن از نظر قانونی درست نيست «.وی ﺗأکيد کرده است:
»ما در نظام حقوقی و فھرست عناوين کيفریمان اصال عنوانی ﺗحت عنوان ارﺗداد نداريم «.يوسف
ندرخانی ،کشيش  ٣٢ساله است که از پدر و مادری مسلمان به دنيا آمده و در سن  ١٩سالگی به دين
مسيحيت گرويده است.
او ﺗا قبل از بازداشتش کشيش جماعتی حدود  ۴٠٠نفر از مسيحيان اھل رشت بوده است.
ويليام ھيگ وزير خارجه بريتانيا گفت که نگران گزارشھايی است که حاکی از طرح ايران برای
اعدام قريبالوقوع يوسف ندرخانی يک کشيش مسيحی پس از خودداری از »بازگشت به اسالم« است.
به گزارش بیبیسی ،ھمزمان جان بينر رئيس مجلس نمايندگان آمريکا نيز ايران را ﺗرغيب کرد که از
جان اين مسيحی ﺗبشيری بگذرد.
جامعه جھانی بھايی نيز به اين حکم اعدام از سوی دادگاه انقالب جمھوری اسالمی اعتراض کرده
است .اين ﺗشکل بينالمللی ،طی بيانيهای به موج جھانی اعتراض به محکوميت کشيش يوسف ندرخانی
پيوسته و حکم اعدام او را نمونه ديگری از قساوت مقامات ايرانی عليه مردم اين کشور ﺗوصيف کرده
است .انجمن فرھنگی جامعه يارسان در اروپا نيز طی نامه ای و جمع آوری امضاء حکم اعدام آقای
يوسف ندرخانی ،اين کشيش جوان را محکوم نموده است.
يکی ديگر از قربانيان اين قانون بی پايه و اساس جمھوری اسالمی فرشيد فتحی است.
"فرشيد فتحی"  ٣٣ساله و دارای دو فرزند پس از بازداشت ،ماھھای متمادی در سلول انفرادی در
زندان اوين نگھداری می شد ،وی ﺗوسط ماموران وزارت اطالعات 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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وی سر انجام پس از گذشت حدود يک سال بالﺗکليفی به شش سال حبس محکوم شد .پرونده "فرشيد
فتحی" با اعتراض وكيل ايشان به دادگاه ﺗجديد نظر ارسال خواھد شد و اين حكم در مرحله رسيدگی
مجدد به يقين ﺗغيير خواھد كرد.
اين حکم در حالی برای اين ھموطن مسيحی صادر میشود که وی  ١۵ماه بازداشت غير قانونی ،و به
صورت بالﺗکليف در زندان بسر برده است.
صدور چنين حكم ناعادالنه ايی از سوی دستگاه قضايی جمھوری اسالمی برای اين نوكيش مسيحی كه
فقط به صرف انجام مراسم دينی و اعتقادات و باورھای مسيحی وی صادر شده است ،بر اساس قوانين
بين المللی و کنوانسيون ھای حقوق بشر و ﺗبعيض عليه اقليت ھای ملی و مذھبی که جمھوری اسالمی
ھم خود از امضا کنندگان آن است عملی غير قانونی است.
وبسيارند مسيحيان ايرانی که در شھرھای مختلف كشور احضار و برخی از آنان نيز بازداشت شده اند.
اين افراد اغلب نوکيشان مسيحی ايران ،يعنی کسانی که پيش از گرويدن به مسيحيت ،مسلمان بودهاند
مورد پيگرد قانونی قرار گرفتهاند و يا مسيحيانی ھستند که به گفته مسئوالن نظام فعاليت ھای ﺗبشيری
داشتهاند!
با در نظر گرفتن اينکه طبق قانون اساسی جمھوری اسالمی ايران به طور صريح در مورد آزادی
اديان و پيروان مذاھب غير اسالمی ﺗاکيد شده اما جمھوری اسالمی در عمل نشان داده نه ﺗنھا به قوانين
داخلی خود بی ﺗوجه است حتی کمترين التزامی به اجرای معاھدات بين المللی را ھم ندارد و چنين بی
رحمانه و ظالمانه کمر به کشتن عشق و احساس ھموطنان مسلمان و غير مسلمان بسته اند که گويی
جرمشان مرگ است.
مگر درقانون اساسی جمھوری اسالمی آزادی برای پيروان اديان ﺗاکيد نشده؟
پس چرا ندر خانی وفتحی وھزاران نفر ديگر در بند و اسيرند؟
و چرا اين چنين بالئی سر مردم ايران آورده ؟
بعد از اين مقدمه چکيده ای از مظالم و جنايات جمھوری اسالمی ايران به رھبريت واليت فقيه را بطور
خالصه در  3بخش عنوان و سپس نگاھی اچمالی به نقض حقوق بشر و خيانت ھای دولت مردان  5ماه
آبان ﺗا پايان اسفند  1390خواھم انداخت.
 . 1کشتار سالھای  60ﺗا : 67
ليستی که ﺗوسط فعاالن حقوق بشر ) ايران ﺗريبون( ﺗنظيم و در ﺗاريخ شنبه  4 ،ﺗير  1390به صورت
کتاب در دسترس عموم قرار داده اند با آمار  10787نفر اعدامی
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.
 . 2کشتار در ﺗابستان  : 1367که به کشتار ﺗابستان خونين ياد ميشود آمارھای متغير وجود دارد و به
علت اينکه جمھوری اسالمی ايران ھمچنان بر سر کار است ﺗعداد دقيق اعدامھا ھرگز فاش نشده است
و بين مراجع مختلف در مورد آنھا اختالف وجود دارد .عموما ً کمتر از ھزار نفر حداقل و  ١٢ھزار
شده منابع مختلف رجوع میشود
نفر حداکثر شمرده میشود .در اينجا سعی میشود ابتدا به اعداد اعالم ٔ
و سپس به ليستھای مختلفی که از کشتهشدگان منتشر شده اشاره میشود.
سازمان عفو بينالملل "بيش از  ٢۵٠٠نفر" را اعالم کرده است.
در ضمن ليست و نامھای مشخص حداقل پنج ھزار نفر ﺗوسط سازمانھای مختلف اعالم شده است.
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ليست کشته شدگان
اولين ليستی که از کشته شدگان انتشار يافت ﺗوسط سازمان فداييان خلق ايران )اکثريت( بود که ﺗا حد
امکان وابستگی سازمانی و محل مرگ را نيز ﺗعيين میکرد .اين ليست که نام  ۶١۵نفر را در برداشت
ﺗنھا مربوط به اوين و گوھردشت بود و به ھيچ وجه کامل نبود .در اين ليست از  ۶١۵نفر ١٣٧ ،نفر به
مجاھدين ١٠٨ ،نفر به اکثريت ٩٠ ،نفر به حزب ﺗوده ۴١ ،نفر به انشعابات ديگر فدايی ٣٠ ،نفر به
کومهله ١٢ ،نفر به راه کارگر ٣ ،نفر به پيکار و بقيه به ساير ﺗشکيالت چپی ﺗعلق داشتند.
در سالھای پس از آن ﺗالشھای زيادی برای ﺗھيه ليستی از قربانيان بوده که حاصلش جمع نامھای
حدود پنج ھزار نفر است.
کميته موقت دفاع از زندانيان سياسی ايران ،کانون ايرانيان لندن ،کانون حمايت از زندانيان سياسی )در
آخن ،آلمان( ،سازمان انقالبی کارگران ايران )راه کارگر( ،سازمان اﺗحاد فداييان خلق ايران ،حزب
ﺗوده ايران ،سازمان فداييان خلق ايران )اکثريت( ،کانون حمايت از زندانيان سياسی ايران )داخل
کشور( در سال  ،۶٧حزب دموکرات کردستان ايران ،سازمان مجاھدين خلق ايران ،سازمان فداييان
خلق )اقليت( و ديگر انشعابات فدايی از جمله ﺗشکلھايی ھستند که ﺗا بحال ليستی از قربانيان ارائه
کردهاند .ﺗعداد و جزييات ھر کدام از اين ليستھا با ديگری متفاوت است.
آيتﷲ منتظری در کتاب خاطرات خود ،اين رقم را  ٢٨٠٠يا  ٣٨٠٠نفر دانسته و ﺗاييد میکند که رقم
دقيق را بهخاطر ندارد.
كاملترين ليست اين زمينه ليست ساير عصر نو است که از جمع ﺗمامی ليستھای فوقالذکر حاصل
شدهاست.
اين ليست که به ھمت ب.آزاده و ب.آذرکاله جمعآوری شده جمعا شامل  ۴۴٨١نفر است
 . 3در اين قسمت نگاھی به کشتار و سرکوب و زندان در دھه اخير مياندازيم
الف  :کشته شدگان :
مردم
اعتراضی
جنبش
مھوری سال  ١٣٨٨و شکل گيری
ت دھمين دوره رياست ج
دو سال از انتخابا ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ت پر اما و اگر از سوی حاکميت می گذرد .ميرحسين موسوی و
ايران به نتيجه ی اعالم شده اين انتخابا ِ
ب صورت گرفته در اين انتحابات بارھا آن را يک »کودﺗای
مھدی کروبی ضمن اعتراض به ﺗقل ِ
سبز معترضان
اعتراض آنھا منجر به شکل گيری جنبش
انتخاباﺗی« ﺗوصيف کردند که در نھايت نتيجه
ِ
ِ
راھپيمايی اعتراضی در خيابان ھای ﺗھران و برخی شھرستان
گيری چندين
در ايران و ھمچنين شکل
ِ
ِ
ھای ايران شد.
مستقيم گلوله و يا ضرب و شتم از
شليک
شھروندان ايران با
جريان اين اعتراضات بسياری از
در
ِ
ِ
ِ
ِ
پل عابر پياده ،پرﺗاب شدن از ساختمان،
طريق باﺗوم،
استنشاق گاز اشک آور ،پرﺗاب شدن از باالی ِ
ِ
شدن خودروی نيروی انتظامی از روی بدن
ضرب و شتم در خوابگاه دانشجويی و ھمچنين رد
ِ
معترضان کشته شده شدند .برخی ديگر از شھروندان نيز ﺗوسط نھادھای امنيتی دستگير و به گفته ی
شتم
اثر شکنجه و ضرب و
گواھی برخی ديگر از
خانواده ھای زندانيان و
ِ
ِ
ِ
زندانيان سياسی ،در ِ
پزشکی الزم پس از
رسيدگی
بيماری آنان و ھمچنين عدم
ت
ماموران زندان ،عدم ﺗوجه به وضعي ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ت اعتصاب جان باختند .پيشتر سازمان قضايی نيروھای مسلح
ب غذا و ضرب و شتم در وضعي ِ
اعتصا ِ
موضوع شکنجه ی برخی از زندانيان در کھريزک را ﺗاييد کرد.
نيز با صدور اطالعيهای
ِ
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رسانه ھای دولتی و منابع حکومتی ﺗعداد کشته شدگان انتخابات را ﺗنھا  ٣۶نفر اعالم کرده و به ﺗازگی
نيز يکی از چھره ھای نظامی اعالم کرد ﺗنھا  ٣۶نفر از بسيجيان در حوادث بعد از انتخابات کشته شده
اند.
در ھمان روزھای نخست راھپيمايی ھای اعتراضی کميته ای از سوی ميرحسين موسوی و مھدی
ث بعد از
ت مربوط به آسيب
ديدگان حواد ِ
کروبی نيز ﺗشکيل شده بود ﺗا بتواند اخبار ،آمار و اطالعا ِ
ِ
انتخابات را جمع آوری کند.
اين کميته نيز اسامی بيش از  ٧٠نفر از کسانی که بر اساس گزارش ھای رسيده به اين کميته جان باخته
قربانيان انتخابات به
آمار واقعی مربوط به
بودند را منتشر و اعالم کرد که در مور ِد صحت و سقم و
ِ
ِ
قضايی مسوالن نياز دارد ﺗا در مورد شبھات و موارد مطرح
ھمکاری
پاسخگويی نھادھای امنيتی و
ِ
ِ
ِ
گزارش اين کميته به نتيجه روشنی برسد .اما نتيجه اين شد که بعد از ظھر روز دوشنبه
شده در
ِ
شانزدھم شھريور ماه سال  ،٨٨نيروھای امنيتی به دفتر کميتهی پيگيری آسيب ديدگان می روند و
اعضای کميته را بازداشت و ﺗمام اموال و اسناد آن کميته نيز ﺗوس ِط نھادھای امنيتی ثبت و مصادره می
شود.
اسامی کشته
ب
ﺗلويزيون رسمی و
پس از آن
ساير رسانه ھای ھوادار حاکميت ،به سرعت اقدام به ﺗکذي ِ
ِ
ِ
ِ
شدگانی که در اين ليست از آنان نام برده شد بر آمدند.
ث پس از دھمين دوره ی رياست جمھوری ايران ،اين گزارش
آمار کشته
ب
شدگان حواد ِ
علی رغم ﺗکذي ِ
ِ
ِ
ت
مستند است به گفتگوھايی که خودم به عنوان خبرنگار جرس و ساير ھمکاران رسانه ای ام در ساي ِ
مادران داغدار ،راديو فردا ،صدای
ت
کلمه ،سحام نيوز ،روز آن الين ،کانون صنفی معلمان ،ساي ِ
ِ
قربانيان پس از
ت
المليی
آمريکا ،بی بی سی و کميپ ِن بين
حقوق بشر و اعضای کميته ی پيگيری وضعي ِ
ِ
ِ
ِ
انتخابات که ﺗا کنون با  ۴٣ﺗن از خانواده ھای کشته شدگان مصاحبه و يا از نزديک ديدار کرده اند.
شدگان انتخابات ﺗصميم گرفتند علی
سال گذشته خانواده  ۴٣ﺗن از کشته
طی دو ِ
ِ
به نظر می رسد در ِ
رغم فشارھای امنيتی و احساس ناامنی به صورت رسمی با رسانه ھای مختلف گفتگو کرده و نسبت به
پيش رو نيز بنا دارد
گزارش
باختن اعضای خانواده ی خود اطالع رسانی کنند ،بنابراين
نحوه ی جان
ِ
ِ
ِ
رسمی خود اطالع رسانی کرده اند بپردازد .ﺗاکيد
نظر
اظھار
سخنان اين  ۴٣خانواده ای که با
ﺗنھا به
ِ
ِ
ِ
ِ
ت ديگری در
می شود که اين گزارش برای کامل شدن نياز به
ھمکاری ساي ِر کسانی دارد که به اطالعا ِ
ِ
اين زمينه دسترسی دارند.
کشته شدگانی که حاکميت آنھا را بسيجی معرفی کرد
ميان  ۴٣نفر از کشته شدگانی که خانواده ھايشان اطالع رسانی کرده اند ،به
بر اساس اين گزارش و در
ِ
نظر می رسد حکومت ھفت نفر از آنھا با نام ھای داوود صدری ،کاوه سبزعلی پور ،ميثم عبادی،
حميد حسين بيک عراقی ،محمد حسين فيض،غالمحسين کبيری و صانع ژاله را در رسانه ھای رسمی
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
سبزعلی پور ،ميثم عبادی و صانع ژاله ،طی مصاحبه ھای رسمی با رسانه ھا بسيجی بودن فرزندان
خود را از اساس ﺗکذيب کردند و آن را « شھيد دزدی »و يا « دروغ ھای دولتی »نغبير کردند.
ھوادار حاکميت در مور ِد دو نفر از اين
خبرگزاری فارس و روزنامه ی کيھان و ساير رسانه ھای
ِ
کشته شدگان به نام ھای محمد حسين فيض و غالمحسين کبيری ھمچنان به نقل از خانواده ھايشان می
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نويسد که آنھا بسيجی ھستند .در مورد محمد حسين فيض ھمچنان برخی از دوستان و اعضای خانواده
ی وی در مصاحبه ھايی بدون نام ﺗاکيد می کنند که او از معترضان به نتايج انتخابات بوده است.
کشته شدگانی که خانواده ھا ﺗنھا به اعالم نامشان بسنده کرده اند
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 اعالم نکردند و برخی ديگر از اين خانواده ھا نيز به دليل ھمين نا
ث پس از انتخابات بسنده کرده اند که
امنی ھا ﺗنھا به اعالم اسامی آنھا و ﺗاييد جان
باختن آنھا در حواد ِ
ِ
عنوان مثال سعيد عباسی فر ،مھدی کرمی ،بھمن جنابی ،اميرحسين طوفانپور ،شاھرخ رحمانی،
به
ِ
شاھسوند ،حميد مداح شورچه ،عليرضا افتخاری ،ناصر اميرنژاد ،محمد علی راسخی نيا ،جھانبخت
اسامی ﺗاييد
پازوکی و امير ارشدی ﺗاجمير فرزن ِد يکی از گوينده ھای ﺗلوزيونی به عنوان برخی از اين
ِ
شده ھستند.
رسيدگی 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
ساير اعضای خانواده ی خود شده اند .پرونده ھای شکايات بسياری از خانواده ھای
قاﺗالن فرزندان و
ِ
ِ
باختگان بعد از انتخابات از سوی دستگاه قضايی مسکوت باقی مانده و به گفته ی برخی از اين
جان
ِ
ت ديه ﺗالش دارند ﺗا خانواده ھا را از پی
خانواده ھا نھادھای امنيتی با فشار بر آنھا و يا پيشنھا ِد پرداخ ِ
گيری شکايت شان منصرف کند.
بر اساس اين گزارش به نظر می رسد پرونده ی مربوط به جان باخت ِن امير جوادی فر ،محمد کامرانی
اثر شکنجه و ضرب و شتم و عدم
و محسن روح االمينی زندانيانی که در بازداشتگاه کھريزک در ِ
ت آن
ت رسمی ناگزير شد مسولي ِ
رسيدگی پزشکی جان باختند ،ﺗنھا پرونده ای بود که حاکميت به صور ِ
ِ
کار دستگا ِه قضايی برای رسيدگی و محاکمه ی متھمان قرار دھد که در
را بپذيرد و آن را در
دستور ِ
ِ
اصلی اين پرونده ھرگز احضار،
آمران
باختگان حادثه ی کھريزک
نھايت به گفته ی خانواده ھای جان
ِ
ِ
ِ
شتم اين
محاکمه و ﺗح ِ
جز عامالن ضرب و ِ
ت ﺗعقيب قرار نگرفته و ﺗنھا چند مامور و سرباز که ِ
رسيدگی قضايی محکوم شده اند.
زندانيان بوده اند ،در
ِ
خانواده ھای زندانيانی که در اثر شکنجه و ضرب و شتم در بازداشتگا ِه کھريزک جان باخته بودند،
دادستان وقت ﺗھران را به عنوان آمر اصلی اين پرونده معرفی کرده بودند.
سعيد مرﺗضوی
ِ
ھمچنين پرونده ی غالمحسين کبيری يکی از کشته شدگانی که حاکميت و رسانه ھای دولتی او را به
راھپيمايی اعتراضی
قضايی کشته شدگان مربوط به
جز ﺗنھا پرونده
ِ
ِ
عنوان بسيجی معرفی کرده اند نيز ِ
روز  ٢۵خرداد است که مورد پيگيری قضايی قرار گرفت.
شماری از خانواده ھای کشته شدگان حوادث پس از انتخابات از جمله خانواده ھای سھراب اعرابی ،ندا
آقا سلطان ،علی حسن پور ،مصطفی کريم بيگی نيز در اظھار نظرھای رسمی از سازمان ملل و ساير
َ
طريق
حوادث پس از انتخابات ،از
شدگان
مجامع حقوق بشری خواستند ﺗا با دخالت در پرونده ی کشته
ِ
ِ
شدن خانواده
عامالن کشته
يافتن آمران و
فرستادن نماينده ای به ايران و ديدار با خانواده ھا آنھا را در
ِ
ِ
ِ
ِ
ھايشان ياری کند.
گزارشی جدا گانه در مورد اعدام شدگان
بدون برگزاری
الزم به ياد آوری است که پس از انتخابات شماری از فعاال ِن سياسی نيز به سرعت و
ِ
دادگاه ھای علنی اعدام شده اند.
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ب  .زندان و شکنجه:
الزم به يادآوری است که در اينجا از ذکر کشته شدگان ده سال اخير )اعدام ھا و کشتارھای خيابانی(
خودداری شده است.
فعاالن کانون مدافعان حقوق بشر و وکال:
نرگس محمدی)بازداشت در  20خرداد  1389و محکوم به  11سال زندان ،ھم اکنون با وثيقه آزاد
است( ،نسرين ستوده )بازداشت در  13شھريور  1389و محکوم به  6سال زندان و  20سال ممنوعيت
خروج از کشور و  20سال محروميت ار وکالت( ،محمد سيف زاده )وضعيت بازداشت نامعلوم ،در 2
ارديبھشت  1390به خانواده اطالع دادند در زندان اروميه است .وی به  2سال زندان و  10سال
محروميت از وکالت و ﺗدريس در دانشگاه محکوم شد( ،محمدعلی دادخواه)بازداشت در  7ﺗير  1388با
چند ﺗن از ھمکاران و پلمپ دفتر ،وی محکوم به  9سال زندان و  10سال محروميت از وکالت شد .ھم
اکنون با وثيقه آزاد است( ،عبدالفتاح سلطانی )بازداشت در  19شھريور  ،1390بالﺗکليف( ،مسعود
شفيعی )وکيل کوھنوردان آمريکايی ،در ﺗاريخ  10مھر  1390ھنگام خروج از کشور ممنوع الخروج
و پاسپورت اش ضبط شد( و ...؛
فعاالن زنان:
عاليه اقدام دوست )بازداشت در  10بھمن  1387و محکوم به سه سال زندان( ،زينب بايزيدی
)بازداشت در  25آبان  1387و محکوم به  4سال زندان( ،محبوبه کرمی )بازداشت در  25ارديبھشت
 1390و محکوم به سه سال زندان( ،روناک صفارزاده )بازداشت در  17مھر  1386و محکوم به شش
سال زندان( ،فرانک فريد )بازداشت در  12شھريور  1390و بالﺗکليف( ،فرشته شيرازی )بازداشت
در  12شھريور  1390در آمل و بالﺗکليف( و ...؛
حاميان مادران عزادار:
ليال سيف اللھی )بازداشت در  19بھمن  1388که پس از  36روز با کفالت آزاد و در دادگاه بدوی به 4
سال زندان محکوم شد و در انتظار دادگاه ﺗجديد نظر است( ،ژيال کرم زاده مکوندی )بازداشت در 19
بھمن  1388که پس از  36روز با کفالت آزاد و در دادگاه بدوی به  4سال زندان محکوم شد و در
انتظار دادگاه ﺗجديد نظر است( ،منصوره بھکيش )پس از چندين بار بازداشت و احضارھای مکرر ،در
 22خرداد  1390بازداشت و پس از  28روز زندان با کفالت آزاد و ھم اکنون برای انجام دادگاه بايستی
در روز  18مھر در شعبه  15دادگاه انقالب حضور يابد .وی در ﺗاريخ  26اسفند سال  1388ھنگام
خروج ممنوع الخروج و پاسپورت اش ضبط شد( و  ...؛
فعاالن دانشجويی:
علی اکبر محمدزاده )بازداشت در  25بھمن  1389و محکوم به  6سال زندان( ،مجيد ﺗوکلی )بازداشت
در  16آذر  1388و محکوم به  8سال و نيم زندان( ،مجيد دری )بازداشت در  18ﺗير  1388و محکوم
به  6سال زندان( ،مھديه گلرو)بازداشت در  11آذر  1388و محکوم به  2سال زندان( ،بھاره ھدايت
)بازداشت در  10دی  1388و محکوم به  9سال و نيم زندان (،و  ...؛
فعاالن کارگری:
شاھرخ زمانی)بازداشت در  17خرداد  1390و محکوم به  11سال زندان( ،بھنام ابراھيم
زاده)بازداشت در  22خرداد  1389و محکوم به  20سال زندان ولی بالﺗکليف( و  ...؛
فعاالن معلم:
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رسول بداغی)بازداشت در  11شھريور  1388و محکوم به  6سال زندان و  5سال محروم از فعاليت
اجتماعی( ،ھاشم خواستار)بازداشت در  4ﺗير  ،1388دوم خرداد  90گزارش شد اين معلم بازنشسته به
سالن  102بند  5زندان وکيل آباد مشھد که محل نگھداری زندانيان محکوم به اعدام است ،منتقل شده
است .او در  19شھريور  1390از زندان آزاد شد( و ...؛
فعاالن حقوق بشر ،روزنامه نگار ،وب الگ نويس ،نويسنده و مترجم:
حشمت ﷲ طبرزدی)بازداشت در  7دی  1388و محکوم به  9سال زندان و  74ضربه شالق( ،ھنگامه
شھيدی)بازداشت در  6اسفند  1389و محکوم به شش سال زندان که از خرداد  1390برای معالجه در
مرخصی است( ،عيسی سحرخيز)بازداشت در  12ﺗير  1388و محکوم به  3سال زندان و  5سال
محروم از فعاليت ھای مطبوعاﺗی( ،سعيد متين پور)بازداشت در  10ﺗير  1388و محکوم به  8سال
زندان ،(،ابوالفضل عابدينی نصر)بازداشت در  13ارديبھشت  1390و محکوم به  12سال زندان(،
کيوان صميمی بھبھانی)بازداشت در  23خرداد  1388و محکوم به  6سال زندان و  15سال محروميت
از فعاليت ھای اجتماعی( ،مسعود باستانی)بازداشت در  14ﺗير  1388و محکوم به  6سال زندان(،
عدنان حسن پور)بازداشت در آذر  1385و محکوم به  15سال زندان( ،ھيوا بوﺗيمار)بازداشت در آذر
سال  1385و محکوم به  8سال زندان( ،آرش سقر)بازداشت در  1آذر  1388و محکوم به  5سال
زندان( ،محمد صديق کبودوند)بازداشت در  10ﺗير  1386و محکوم به  10سال و نيم زندان( ،حسين
رونقی ملکی)بازداشت در  22آذر  1388و محکوم به  15سال زندان( ،مھدی محموديان)بازداشت در
 25شھريور  1388و محکوم به  5سال زندان و محروميت از خبرنگاری( ،حميد موذنی)بازداشت در
 5مھر  1390با وضعيت نامعلوم( ،علی مليحی)بازداشت در  20بھمن  1388و محکوم به  4سال
زندان( ،شيوا نظر آھاری)بازداشت در  29آذر  1388و بالﺗکليف( ،کوھيار گودرزی)بار اول
بازداشت در  29آذر  1388و يک سال زندان بود ،بار دوم در  9مرداد  1390بازداشت شد و
مادرش)پروين مخترع( نيز يک روز پس از او بازداشت شد و ھر دو بالﺗکليف ھستند( ،علی اکرمی،
مھدی افشار نيک و محمد حيدری)در  13مھر  1390بازداشت شدند و بالﺗکليف ھستند{ و  ...؛
روحانی مخالف نظام:
حسين کاظمينی بروجردی)بازداشت در سال  1386با مصادره اموال و محکوم به  10سال زندان(.
ادوار ﺗحکيم وحدت:
احمد زيدآبادی)بازداشت در  23خرداد  1388و محکوم به  6سال زندان و  5سال ﺗبعيد به گناباد( ،شبنم
مددزاده)بازداشت در  2اسفند  1387و محکوم به  5سال زندان و ﺗبعيد به زندان رجايی شھر( ،عبدﷲ
مومنی)بازداشت در  31خرداد  1388و محکوم به  4سال و  11ماه زندان( ،و  ...؛
ھنرمندان:
جعفر پناھی)بازداشت در  11اسفند  1388و محکوم به  ۶سال زندان و  ٢٠سال محروميت از
فيلمسازی و فيلمنامهنويسی و  ٢٠سال محروميت از سفر به خارج از ايران و  ٢٠سال ممنوعيت از ھر
نوع مصاحبه با رسانهھا و مطبوعات داخلی و خارجی .وی در  4خرداد  1389با وثيقه آزاد شد(،
ھادی آفريده ،شھنام بازدار ،ناصر صفاريان ،محسن شھنازدار ،مجتبی ميرطھماسب و کتايون
شھابی)شش مستندسازی که در  ٢۶شھريور  1390بازداشت شدند( ،رامين پرچمی بازيگر سينما و
ﺗئاﺗر)بازداشت در  25بھمن  1390و محکوم به يک سال زندان( ،پگاه آھنگرانی بازيگر سينما
)بازداشت در  ١٩ﺗير  1390که  17روز زندان بود و با وثيقه آزاد شد( ،مھناز محمدی مستندساز و از
فعاالن حقوق زنان )بازداشت در  5ﺗير  ١٣٩٠که يک ماه زندان بود و آزاد شد( ،مريم مجد
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عکاس)بازداشت در  ٢٧خرداد  1390که يک ماه زندان بود و با وثيقه آزاد شد( مرضيه
وفامھر)بازداشت در اوايل ﺗيرماه سال  1390و به يک سال حبس ﺗعزيری و  90ضربه شالق محکوم
شد|( و  ...؛
فعاالن سياسی:
سعيد ماسوری)بازداشت در دی  1379و محکوم به حبس ابد( ،حميد حائری)بازداشت در  15آذر
 1388و محکوم به  15سال زندان ،(،عباس بادفر)بازداشت در سال  1388و محکوم به  10سال
زندان( ،حامد روحی نژاد)دانشجو ،بازداشت در  14ارديبھشت  ،1388در دادگاه بدوی به اعدام و در
ﺗجديد نظر به  10سال زندان محکوم شد .وی بيماری ام اس دارد و بينايی و شنوايی اش دچار مشکل
شده است( و  ...؛
اﺗھامھای نامشخص که ابتدا به اعدام محکوم شده بودند:
فرح واضحان)بازداشت در  8دی  1388و محکوم به  17سال زندان( ،فاطمه رھنما)بازداشت در 7
مرداد  1388و محکوم به  10سال زندان( ،ايرج محمدی)بازداشت درسال  1386و محکوم به  10سال
زندان( ،عبدالرضا قنبری)ھمسر سکينه آشتيانی ،بازداشت در  14دی  ،1388وضعيت نامعلوم( و...
اقليت ھای مذھبی:
محمود بادوام)بازداشت در  1خرداد  90و بالﺗکليف( ،کامران مرﺗضايی )بازداشت در  1خرداد  90و
بالﺗکليف( ،نوشين خادم)بازداشت در  1خرداد  1390و بالﺗکليف( ،وحيد محمودی)بازداشت در 1
خرداد  1390و بالﺗکليف( ،فرھاد صدقی)بازداشت در  1خرداد  1390و بالﺗکليف( ،رياض
سبحانی)بازداشت در  25خرداد  90و بالﺗکليف( و يوسف ندرخانی)بازداشت در  20مھر  ،1388وی
به اﺗھام ارﺗداد و ﺗبليغ برای دين مسيحيت به اعدام محکوم شده است( و  ...؛
نھضت آزادی ايران:
ابراھيم يزدی)بار اول در  7دی  ،1388بار دوم در  9مھر  1389بازداشت و در  29اسفند  1389از
زندان آزاد شد(؛ عماد بھاور)بازداشت در  22اسفند  1388و محکوم به  10سال زندان و  10سال
محروميت از فعاليت ھای رسانه ای( ،محسن حکيمی)در  13مھر  1390بازداشت شد( و  ...؛
ملی -مذھبی :محمد ملکی)بار اول در  12ﺗير  1360بازداشت که  5سال را در زندان بسر برد و پس
از آزادی نيز ممنوع الخروج بود .وی در  31مرداد  1388برای چندمين بار بازداشت و در  10اسفند
ھمان سال با قيد کفالت آزاد شد( و  ...؛
جبھه مشارکت و مجاھدين انقالب اسالمی:
محسن ميردامادی)بازداشت در  30خرداد  1388و محکوم به  6سال زندان و  10سال ممنوعيت از
فعاليت ھای حزبی و مطبوعاﺗی( ،مصطفی ﺗاج زاده)بازداشت در  23خرداد  1388و محکوم به 6
سال زندان و  10سال محروميت از فعاليت( و  ...؛
معترضان حکومتی:
زھرا رھنورد ،ميرحسين موسوی و مھدی کروبی از بھمن سال  1389در حبس خانگی بسر می برند.
ﺗجاوز جنسی:
ﺗجاوز در زندان ھا مربوط به امروز و ديروز نيست ،در اوايل انقالب برای اعدام دختران زير 18
سال ،ابتدا به آنھا ﺗجاوز می کردند و بعد می کشتند ﺗا به بھشت نروند .بعد از انتخابات نيز ﺗنی چند از
زندانيان مدعی شدند مورد ﺗجاوز قرار گرفته اند که می ﺗوان به آنھا دسترسی پيدا کرد ،ولی اينجا از
ذکر آنھا خودداری می کنيم.
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شکنجه و شالق:
بھروز جاويد ﺗھرانی)بار اول در  18ﺗير  1378بازداشت و اواخر  1382آزاد ،بار دوم در  4خرداد
 1384بازداشت شد که به  4سال زندان و  74ضربه شالق محکوم شد .حکم  74ضربه شالق او در
 19آبان  1389اجرا شد( ،سميه ﺗوحيدلو)دانشجوی دکتری جامعه شناسی ،در  24خرداد 1388
بازداشت و به يک سال زندان و  50ضربه شالق محکوم شد .حکم يک سال زندان وی بخشيده و پس
از  70روز با وثيقه آزاد شد ولی حکم  50ضربه شالق او در  23شھريور با دست و پايی بسته در
اوين به اجرا در آمد( ،پيمان عارف)فعال دانشجويی و روزنامه نگار ،بازداشت در  21بھمن  1389که
به يک سال زندان و  74ضربه شالق و محروميت مادام العمر از حرفه روزنامه نگاری محکوم شد.
وی پس از اجرای حکم شالق ،در  17مھر  1390آزاد شد( و ...؛
قتل ھای نامشخص در زندان و بيرون از زندان:
زھرا کاظمی)فيلم بردار کانادايی -ايرانی ،بازداشت در  2ﺗير  1382جلوی زندان اوين -قتل در  25ﺗير
ھمان سال( ،زھرا بنی يعقوب)پزشک ،بازداشت در  ٢٠مھر  ١٣٨۶در پارکی در ھمدان و انتقال به
بازداشتگاه ستاد امر به معروف و نھی از منکر ،خانواده پس از  ۴٨ساعت با خبر مرگ وی روبرو
شدند؛ امير جوادی فر ،محمد کامرانی ،محسن روح االمينی ،رامين آقازاده قھرمانی)از بازداشت شدگان
بعد از انتخابات رياست جمھوری که در بازداشتگاه کھريزک به قتل رسيدند( ،ھاله سحابی)فعال ملی-
مذھبی ،بازداشت در سال  1388و به دو سال زندان محکوم شد .وی برای مراسم سوگواری پدرش
عزت ﷲ سحابی موقتا آزاد و در  11خرداد  1390در خيابان کشته شد( و  ...؛
مرگ و خودکشی درون زندان در اثر شکنجه يا فشارھای حکومتی:
البرز قاسمی )عضو نيروی دريايی ،روز  30دی ماه جان باخت .مرگ وی در پی وخامت وضعيت
جسمی نشات گرفته از محروميت بلند مدت از خدمات پزشکی و مرخصی استعالجی بود ،اکبر محمدی
)فعال سياسی ،يکشنبه شب  8مرداد  1385در زندان درگذشت و جسد او به پزشکی قانونی ﺗحول داده
شد .سھراب سليمانی)مديرکل زندان ھای استان ﺗھران( روز  9مرداد مرگ وی را اعالم کرد و گفت
نامبرده در اعتصاب غذا به سر می برده است( ،ولی ﷲ فيض مھدوی )در مھرماه سال ١٣٨٠
بازداشت شد و در  ١۵شھريور سال  ١٣٨۵مقام ھای زندان اوين خبر مرگ او را به طور رسمی
اعالم کردند و مدعی شدند نامبرده خود را در سلول حلقآويز کرده که پس از انتقال به بيمارستان ،در
آنجا فوت کرد( ،ابراھيم لطف اللھی)فعال دانشجويی ،در  ١۶دی سال  ١٣٨۶در سنندج بازداشت شد و
ﺗنھا  ٩روز بعد در  ٢۵دی ماه  ١٣٨۶ماموران امنيتی به خانواده اعالم کردند وی در بازداشتگاه
اطالعات سنندج خودکشی کرده و جسدش را در گورستان سنندج دفن کرده اند( ،اميرحسين
حشمتساران )بازداشت در سال  1383که به اﺗھام ﺗاسيس گروھی به نام “جبھه اﺗحاد ملی ايران” به 8
سال زندان ﺗعزيری و  8سال ﺗعليقی محکوم شد ١۶ ،اسفند  ١٣٨٧پس از چھار سال ﺗحمل زندان به
مرگی مشکوک در زندان گوھردشت درگذشت ،اميد رضا ميرصيافی )وب الگ نويس ،بار اول در ٣
ارديبھشت سال  ١٣٨٧به اﺗھام “ﺗوھين به علی خامنه ای رھبر جمھوری اسالمی” در وبالگش
“روزنگار” بازداشت و پس از  ۴١روز با ﺗعيين وثيقه  ١٠٠ميليون ﺗومانی آزاد شد .در آبان  ٨٧در
شعبه  ١۵دادگاه انقالب ﺗھران محاکمه و  2سال و نيم زندان محکوم شد .روز  ٢٨اسفند سال ١٣٨٧
منابع غير رسمی از مرگ مبھم زندانی در زندان اوين خبر دادند (،محسن دگمه چی )روز دوشنبه ١۶
شھريور  ١٣٨٨بازداشت و به بند  ٢٠٩زندان اوين منتقل شد ،شامگاه دوشنبه  ٨فروردين سال ١٣٩٠
خبر مرگ اين زندانی سياسی  ۵٣ساله اعالم شد( ،حسن ناھيد )مھندس مخابرات ،در سال  ١٣٨٣به
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اﺗھام “افشای اسناد طبقه بندی شده” بازداشت و به  ٣سال زندان و پرداخت  ۶٣ھزار يورو محکوم و
دوران حبس خود را در بند  ٣۵٠زندان اوين گذراند و در نيمه فروردين سال  ١٣٩٠درگذشت(،
عبدالرضا رجبی )فعال سياسی ،بازداشت در سال  1380به اﺗھام عضويت در سازمان مجاھدين خلق
که پس از يک درگيری مسلحانه ھنگام بازداشت مورد اصابت ﺗرکش نارنجک قرار گرفت .او ابتدا به
اعدام و با يک درجه ﺗخفيف به حبس ابد محکوم شد .دوران محکوميت خود را در زندان ديزل آباد
کرمانشاه و بند  ٣۵٠زندان اوين و اندرزگاه  ٨اين زندان گذراند .او در  ٧آبان  ١٣٨٧از زندان اوين به
گوھردشت منتقل شد و ھمان شب خبر مرگ اين زندانی اعالم شد ،کاوه عزيزپور )فعال سياسی کرد،
بازداشت در سال  ١٣٨۵در مھاباد و محکوم يه  3سال زندان به اﺗھام ارﺗباط با احزاب اپوزيسيون .اين
زندانی سياسی در اوايل ارديبھشت  ١٣٨٧پس از انتقال به بيمارستان اروميه و  ٢٠روز کما ،در ٢٧
ارديبھشت درگذشت( ،ھاشم رمضانی )شھروند کرد ھفته دوم دی ماه  ١٣٨٧در اروميه بازداشت شد.
چھار روز بعد ماموران در ﺗماسی با خانواده وی اعالم کردند ھاشم رمضانی "خودکشی" کرده و برای
ﺗحويل گرفتن جسد او به اداره اطالعات اروميه مراجعه کنند( ،محمد رجبی ثانی )در  ٨مھر ماه سال
 ١٣٨٣به دنبال درگيری منجر به ضرب و شتم با دو شھروند ديگر ،با حکم بازپرس شعبه  ٢دادسرای
عمومی و انقالب ﺗھران بازداشت و به زندان قزل حصار منتقل شد .چند روز بعد ماموران زندان قزل
حصار او را به بيمارستان رجايی کرج منتقل و اعالم کردند که در زندان دچار مرگ مغزی شده
است( ،ھدی رضازاده صابر)فعال ملی -مذھبی ،روزنامه نگار و مترجم ،بازداشت در سال  1379که
به  5سال و نيم زندان و  10سال محروميت از فعاليت اجتماعی محکوم شد ،وی در اعتراض به مرگ
مشکوک ھاله سحابی اعتصاب غذا کرد و در  21خرداد  1390در بيمارستان مدرس فوت کرد( و  ...؛
مرگ و خودکشی بيرون زندان در اثر فشارھای حکومتی:
بھنام گنجی)بازداشت در  9مرداد  ،1390وی روز  17مرداد از زندان آزاد شد و نيمه شب 10
شھريور با خوردن قرص خودکشی کرد( ،نھال سحابی)در ﺗاريخ  2مھر  ،1390به دنبال مرگ بھنام
گنجی خودکشی کرد( ،دختری جوانی در  2مھر  1390در پی حمله نيروھای امنيتی به مھمانی در
مشھد ،ھنگام قصد فرار ،از ﺗراس طبقه ششم ساختمان به پايين سقوط کرد و کشته شد و  ...؛
محکوم به اعدام:
زينب جالليان)فعال کرد ،بازداشت در سال  ،(1386حبيب ﷲ گلپری پور)فعال کرد ،بازداشت در 2
ارديبھشت  ،(1389انور رستمی)فعال کرد ،بازداشت در دی  ،(1387حبيب ﷲ لطيفی)فعال کرد،
بازداشت در  1آبان  ،(1386رشيد آخکندی)فعال کرد ،بازداشت در ارديبھشت  ،(1387شيرکو
معارفی)فعال کرد ،بازداشت در  9مھر  ،(1387مصطفی سليمی)ايلويی -فعال کرد ،بازداشت در سال
 ،(1382سيد جمال محمدی)فعال کرد ،بازداشت در سال  ،(1387سيد سامی حسينی)فعال کرد،
بازداشت در  15خرداد  ،(1387عزيز محمدزاده)نامشخص( ،عبد سروريان)نامشخص( ،زانيار
مرادی )نامشخص( ،لقمان مرادی)نامشخص( ،جواد الری)فعال سياسی ،بازداشت در  25خرداد
 ،(1388حسن طالعی)فعال کرد ،بازداشت در سال  ،(1387محسن دانش پور مقدم)ھمسر مطھره
بھرامی حقيقی ،بازداشت در  6دی  ،(1389احمد دانش پور مقدم)پسر مطھره بھرامی و محسن دانش
پور ،زمان بازداشت در  6دی  ،(1389صالح سلطان زاده)فعال سياسی ،بازداشت در سال ،(1385
حسين فروھيده)خطيبی -فعال کرد ،زمان بازداشت نامشخص( ،حميد قاسمی)زمان بازداشت
نامشخص( ،مھدی قياسی)پزشک و فعال سياسی ،زمان بازداشت نامشخص( ،يونس آقايان ميرزا)اھل
حق ،بازداشت در سال  ،(1383محمد امين عبداللھی)فعال کرد ،بازداشت در سال  ،(1384مريم اکبری
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منفرد)فعال سياسی ،بازداشت در  10دی  (1388و يوسف ندرخانی)کشيش مسيحی ،بازداشت در 20
مھر  ... (1388؛
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
حال می خواھند صدای دموکراسی خواھی ،حق طلبی و عدالت جويی شان را به گوش جھانيان
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 اختالس ھای کالن حکومتی ھستيم. رﺗبه اول اعدام و اعدام کودکان در جھان ھستيم. آمار طالق -کودک آزاری -ھمسر آزاری -فقر -فحشا ،بيکاری و  ...بيداد می کند. منابع طبيعی و ثروت ھای ملی و محيط زيست مان)درياچه اروميه -زاينده رود،جنگل ھا و آثارباستانی( رو به نابودی است.
 نه در شادی کردن آزاديم )دستگيری شرکت کنندگان در آب بازی پارکھا و انواع ﺗفريحات دستهجمعی(
 نه در سوگواری )حمله به مراسم سوگواری و بزرگداشت جان باختگان .بھشت زھرا و خاورانو گورستان ھای ديگر که ھمواره در کنترل نيروھای امنيتی و اطالعاﺗی است و خانواده ھا را
دايم ﺗحت پيگيرد و اذيت و آزار قرار می دھند.(.
 مرگ ھای ناشی از خودسوزی ،خودکشی و ديگر کشی گرفته ﺗا ﺗصادف و بيماری ھای مختلفناشی از آلودگی ھوا ،آب ،غذا و  ...بيداد می کند.
 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 درکشتارھای خيابانی يا در جنگ و عراق يا به اشکال ديگر کشته شده اند.
 چندين ھزار نفر دچار جراحت ھای جبران ناپذير روحی -روانی شده اند. ﺗعداد کثيری از جوانان نخبه از مملکت فراری داده شده اند .ﺗعداد زيادی به دام اعتياد انداختهشده اند و ...
 مردم ايران به ھيچ وجه از امنيت جانی و مالی برخوردار نبوده و نيستند. در کشوری که مردم برای گرفتن وام ھای يک ميليون ﺗومانی پشت در اداره ھا صف می کشند وماه ھا در انتظار می مانند ،رقم ھای ميلياردی اختالس می شود و کسی پاسخگو نيست.
 حاکمان جمھوری اسالمی مدعی اند ھولوکاست افسانه است ،می پرسم آيا کشتار ھای بی رويهاين سی و سه سال ھم افسانه بوده است؟
اينک مقاالت ،اخبار نقض حقوق بشر و خيانت ھای دولت جمھوری اسالمی را در  5ماه گذشته )آبان
ﺗا اسفند (1390در وبالک برای شناخت محبت را جمع آوری و بصورت کتاب در اختيار شما عزيزان
قرار می دھم .و اميد دارم با چاپ اين کتاب وجدان خفته جھانيان بيدار شود و به داد ملت ھای دربند
ايران بشتابند چرا که وقتی مناسبات اقتصادی با دولت جمھوری اسالمی به ميان می آيد ﺗمامی مواد
اعالميه حقوق بشر از ياد می رود و فقط وفقط به عنوان يک ژست سياسی از سوی دول غربی
محسوب ميشود .
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دست نوشته ھای من

او با من است
مھسا سلطانی
من يک انسان ھستم.انسان عاقل و بالغ.
اما احساس خفگی سالھا من و رنج داد و از من حس خوب نفس کشيدن رو گرفت.
نداشتن آزادی فکر و عقيده وبيان احساسات درد کمی نيست.
سالھا زيستن آن طور که خواسته ات نيست خيلی زجر آور است .خدايی داشته وبا تمام وجود دوستش
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؟
ھيچ ظلمی نميتواند احساس قلبی ما را عوض کند شايد بتواند صدای ما را بگيرد اما عشق ما را نه
نميتواند.
من راه نجات را يافتم و توانستم فرياد بزنم نفس بکشم.
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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ميخواھم با فعاليتھايم در زمينه ھای مذھبی ودينی با بوجود آوردن رسانه ھا )برای شناخت محبت(
و ...صدای خيلی ھا شوم.
صدای کسانی که به خاطر خدای خود در سخت ترين شرايط بسر ميبرند باشم و به گوش جھان
برسانم دردھا و زجرھايشان را تا بلکه گوشه ای از عقده ھای ساليانه ام کم شود و دل درد کشيده ام
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

در باره من

با ﺗوجه به شرايط اختناق و نقض گسترده حقوق بشر در کشور ما ،به عنوان فعال حقوق بشر )عضو و
مسئول نمايندگی شھر ھامبورگ ،کانون دفاع از حقوق بشر در ايران ( و با اعتقاد راسخ به اعالميه
جھانی حقوق بشر و با محور قرار دادن ماده  18اين اعالميه که آزادی فکر ،وجدان و عقيده را بعنوان
يکی از حقوق اساسی انسانھا محترم می شمارد ،ھدف خود را ﺗالش برای دفاع از حقوق کليه پيروان
اديان و مذاھب مختلف که صرفا ً بدليل اعتقادات مذھبی خود از سوی رژيم جمھوری اسالمی مورد
ﺗبعيض ،آزار ،سرکوب و محروميت از حقوق شھروندی قرار گرفته اند ﺗعريف نموده و ﺗالش خود را
در اين راستا معطوف می نمايم.
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نور خدا:
ای نور خدا باز می آيی ﺗو
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 ﺗمام اميد ﺗو ﺗمام حکمت ﺗو جالل و شوکت باز می آيی ﺗو
من ﺗو را منتظرم ﺗو که ھستی داماد از برای دنيا از برای ماھا باز می آيی ﺗو
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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
ﺗويی برام که جانی
با ﺗو دنيا چه زيباست
پر از شادی و روياست
صداقتی حقيقتی محبت
ای عيسی ای عزيزم
ای عيسی ای عزيزم
مھسا سلطانی
نوامبر 2011 ,17
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چگونه مسيحی شوم؟

انجيل به معنای «خبر خوش« است.
در واقع بھترين خبری است که ميتوانيد بشنويد.
كالم خداوند ميفرمايد « ،اگر به زبان خود عيسی خداوند را اعتراف کنی و در دل خود ايمان آوری که
خدا او را از مردگان برخيزانيد» ،نجات« خواھی يافت .چونکه به دل ايمان آورده ميشود برای عدالت
و به زبان اعتراف ميشود بجھت نجات) .روميان )٩-١٠
بھترين راه برای اجرای اين واقعيات « ،دعا » کردن است .ھمانطور که پولس نوشته است «:زيرا
ھرکه نام خداوند را بخواند نجات خواھد يافت) .روميان )١٠-١٣
قلب خود را با فروﺗنی واقعی به خدا ﺗقديم کنيد ،زيرا « قربانی ھای خدا روح شکسته است .خدايا دل
شکسته و کوبيده را خوار نخواھی شمرد».
اگر براستی می خواھيد به خانواده خداوند عيسی مسيح بپيونديد با فروﺗنی چنين دعا کنيد:
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†خدايا اعتراف ميکنم که بيشتر عمرم را برای خودم زندگی کردم .حتی در بھترين لحظات زندگيم نيز
به ﺗو اندک ﺗوجه کردم و ﺗو را جالل دادم .بسيار دفعات گناه کردم ،بيشتر از آنچه که بتوانم بشمارم ،و
برای رھايی از مرگ ابدی که بخاطر گناھانم اليق آنم ھيچ راھی ندارم .از ﺗو بسيار ممنونم که آنقدر
مرا دوست داشتی که عيسی ،پسر يگانه ات را فرستادی ﺗا بخاطر گناھان من روی صليب بميرد .کسی
که بايد روی صليب ميمرد ،من بودم و او جای مرا گرفت ﺗا من بتوانم مجانا ً بخشيده شوم .لطفا ً گناھان
مرا ببخش ای پدر .ديگر نميخواھم زندگی خود محوری داشته باشم .باقی روزھای زندگی ام را
ميخواھم برای خداوند عيسی مسيح زيست کنم .حضور روح القدس ﺗو را بر زندگی ام ميخواھم .آمين
اگر اين دعا را انجام داديد ،اين وعده ايست که از کتابمقدس ميتوانيد ھمواره بخاطر نگاه داريد:
«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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چرا مسيحی شدم؟
دسامبر 2011 ,7

سرگذشت ايمانی فرھاد
من در يک خانواده مذھبی به دنيا آمدم و سالھای کودکیام به خوبی گذشت .اما وقتی به نوجوانی
رسيدم حسی از يافتن حقيقت در من شروع به رشد کرد .در ھمان زمانھا عالقه زيادی به ورزشھای
فلسفی پيدا کردم که کونگ فو يکی از آنھا بود .با فلسفه بودايی نيز آشنا شدم و به ﺗزکيه نفس ،رياضت
و ﺗمرين ذن پرداختم که نھايت يک کونگ فو کار است .در حدود  ٧سال وقت صرف کردم ولی چيزی
که حکايت از درک و يافتن حقيقت در من باشد يافت نشد.
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سپس جذب مذھب مکتب عاشورايی شدم .فعاليتھای خود را در مسجد و در ھيئتھای عزاداری بيشتر
کرده بودم ولی وقتی حقيقت و راستی را که شعار اين مکتب بود در رفتار اعضای آن با ديگران نديدم
از اين مکتب جدا شدم .من اصالً حقيقتی را در اينھا نديدم .بعد از اين سرخوردگی ﺗصميم گرفتم خود را
از مذھب بهطور کلی جدا کنم .ﺗبديل شدم به شخصی کامالً بیخدا و دور از ھر عقيده مذھبی .فکر
کردم اصالً چرا برای يافتن حقيقت بايد ﺗالش میکردم؟ سعی کردم خود را از زير بار اين جستجو
خالص کنم .برای ھمين منظور به مشروب و سيگار روی آوردم و ﺗنھا دلمشغولیام اين شده بود که
چگونه از دنيا لذت ببرم .ھدف من اينک اين شده بود که از مواھب دنيوی لذت ببرم زيرا ھمه چيز در
آخر به نيستی ختم خواھد شد .ﺗبديل به آدم بیﺗفاوﺗی شده بودم .ديگر نه ﺗرس از جھنم مرا میلرزاند و
نه چشم به بھشتی داشتم که برای اقامت نيکوکاران در نظر گرفته شده بود.
در ھمان زمان با گروه ھويت طلب آذربايجانی آشنا شدم .آنان را در کارشان محق میدانستم .دور از
ھر حزب و عقيده دنبالهرو اينھا بودم و به اين نتيجه رسيدم که ﺗنھا راه سعادت ما ﺗجزيه آذربايجان از
ايران و زندگی با فرھنگ و قوميت ﺗرکی است که منشأ آزادی و رھايی ماست .در عرض سه سال با
رھبران اين حرکت آشنا شده و در چھار استان فعاليت ھماھنگکننده داشتم.
فعاليتھايم آنقدر زياد شده بود که فکر کردم شايد روزی در خطری جدی بيفتم که زندگیام ﺗھديد شود.
بهخاطر ھمين ﺗرس که روزی بهخاطر آن مجبور به ﺗرک ايران شوم ﺗصميم گرفتم از طريق اينترنت
دوستانی را در خارج از ايران پيدا کنم .يک روز که در اينترنت مشغول بودم با فردی در ﺗرکيه آشنا
شدم که خودش آذربايجانی بود .فرصت خوبی بود که با او وارد گفتگو و دوستی شوم و از اھداف و
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
خودش يافته بود دعوت نمود .من از دلزدگیام از مذھب و مشکالﺗی که در راه انسان گذاشتهاند با او
سخن گفتم .او ھمچنان با محبت ﺗمام و با کمال ادب سخنان مرا میشنيد و از خدايی صحبت میکرد که
دوستدار انسان است و جان خود را برای رھايی بشر از شرارت و شيطان قربانی کرده است .او جنگ
من با ديگر ملتھا را صحيح نمیدانست و آن را به دسيسه شيطان ﺗشبيه میکرد که برای نابودی
انسانھا و صلحی که در ميانشان ھست عمل میکند.
من مذھب را وسيلهای میدانستم برای استعمار ملتھا و افيونی که جامعه را در سکون و رخوت فرو
میبرد .به او میگفتم که خدايی را قبول ندارم و او را ساخته دست انسان میدانم که برای چپاول خلق
شده و چنين خدايی به ضرر انسانھا عمل میکند.
سؤالھايی در مورد مذھب داشتم که مثالً چرا خروج از دين حکم ارﺗداد دارد و کفر و مرگ در انتظار
افرادی است که دين ديگری اختيار میکنند .آيا اين شبيه گروهھايی چون مافيا و ديگر گروهھای
خالفکار نيست که افرادی را که قصد خروج از ﺗشکيالت آنان را دارند از بين میبرند؟
او از خدای کتابمقدس که برای بشر انبيا را فرستاده صحبت کرد .او گفت که سرانجام ھمين خدا برای
نجات ما يگانه فرزندش را قربانی کرد .ھمانطور که پشت کامپيوﺗر نشسته بودم بیاختيار حس کردم که
نيرويی قلبم را به ﺗپش انداخت و موجب سرازير شدن اشک از چشمانم شد .گريهام باعث میشد که
کلمات را روی کامپيوﺗرم اشتباه ﺗايپ کنم.
از او عذرخواھی کردم و دليلش را گفتم و او شکرگزاری کرد و گفت که از طرف خدايی که ﺗو را
دوست دارد لمس میشوی و اينک او حاضر است که گناھان ﺗو را ببخشد و وارد حيات جاودان کند .او
میگفت که ھمسرش ھم در حال گريه است و برايت دعا میکند.
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اينھا را به من گفت و برايم يک سی دی سرود مسيحی فرستاد .آن را گوش کردم و آرامش گرفتم .اين
اولين بار بود که با چنين غم و اندوھی گريه میکردم .من حتی در مرگ پدرم چنين عميق گريه نکرده
بودم .روزھايی که پدرم در کما بود و پس از مدت کوﺗاھی فوت کرد را به ياد میآوردم ،مادرم به من
میگفت که گريه کنم و خود را خالی نمايم ،ولی چون مغرور بودم از اين کار سرباز میزدم .گريه
برايم نشانه ضعف بود .ولی اشکھايی که در واکنش به صحبت با دوستم روی گونهھايم سرازير شده
بود برايم ﺗازگی داشت ،پر از آرامش و ﺗسلی بود .دوستم گفت که يک نفر را میفرستد که برايم کتاب
بياورد .و ھر سؤالی در باره مسيحيت دارم از او بپرسم.
اين شخص سه روز بعد به من ﺗلفن کرد و برايم يک جلد کتاب انجيل به زبان فارسی آورد .در اين مدت
باز افکار و انديشهھايی بهسراغم میآمد که اين مسيحيان باند ھستند که میخواھند مرا از مکتب و فکرم
و موقعيت ھويت طلبیام بيرون بکشند و فريب دھند .شروع به مطرح نمودن سؤاالت زيادی کردم که
شما ارمنی ھستيد و اينکه جنگھايی که ﺗوسط مسيحيان و بين کشورھای آنان اﺗفاق میافتد را چگونه
ﺗوجيه میکنيد .اين شخص با ھمان محبت مسيحی به من گفت ھيچ حکومت مسيحی وجود ندارد ،خدا
پادشاه دلھاست .دوستم خيلی خوب با صبر و حوصله به سؤاالت من جواب میداد .ديگر نمیﺗوانستم
بيش از اين مقاومت کنم .ﺗصميم گرفتم قلبم را به خدای محبت که صلح و دوستی را بين انسانھا
میطلبد بسپارم .میدانستم که برای درک کردن کتابش زبان خاصی نمیخواھد و میﺗوانستم به زبان
خودم دعا کنم و کالم خدا را بخوانم .قانع شدم که او خدای حقيقی خالق بشريت است که میخواھد
ھويت الھی مرا که گمشده است و شيطان آن را از من دزديده است به من باز گرداند .درک کردم که
قوم من قوم خداوند است که بسيار ﺗعدادش بيشتر از  ٢ميليارد نفر میباشد.
از اينکه نسبت به افراد بدبين بودم و کينه داشتم ﺗوبه کردم .ھفت سال ورزش خشن رزمی از من
انسانی خشک ساخته بود ولی اينک در مسيح کامالً ماليم و نرم شده بودم و اين ﺗغيير من در بين
خانوادهام بسيار به چشم میخورد و ھمه متوجه اين ﺗغييرات شده بودند.
از ھمان روز اول ايمان ﺗصميم گرفتم مشروب را ﺗرک کنم .شش ماه بعد از ايمان وقتی در يک برنامه
ﺗلويزيونی مسيحی برای معتادان دعا میکردند ،دانستم که وقتش است که اعتيادم به سيگار را کنار
بگذارم .با دعا و اعتراف به ايمان که در مسيح قدرت ھر چيز را دارم سيگارم را به برادرم و فندک را
به ھمسرم دادم که در آشپزخانه از آن استفاده کند .زن برادرم خنديد و گفت که خيلیھا دعا کردهاند ولی
موفق نشدهاند سيگارشان را ﺗرک کنند ،چون قدرت سيگار از مسيح بيشتر است .من نيز با خنده گفتم که
خدا برکتﺗان دھد ،من میدانم که امروز اينجا آزاد شدم .در آن روز واقعا ً از سيگار آزاد شدم و ﺗقريبا ً
دو سال است که ديگر لب به آن نزدهام.
ﺗغييرات زيادی در من اﺗفاق افتاد که ھمه از ثمرات ايمان به مسيح بود .مثالً از جنگھای عصبی آزاد
شدم ،آرامش مسيحی وارد زندگیام شد و به من قدرﺗی داده بود که از رفتار ديگران ﺗأثير نپذيرم.
ھميشه فکر میکردم که بايد با قوت و فکر خودم زندگیام را بچرخانم و نگران آينده بودم .ﺗمام اين
نگرانیھای مربوط به زندگی از من جدا شد و دانستم که خدا روزیرسان است و اين را به روشھای
زيادی به من ثابت کرده و امروز میدانم که زندگیام در دستان او ﺗضمين شده است.
بهواسطه ﺗغييراﺗی که در شخصيت من ايجاد شده بود خانوادهام نيز ﺗحت ﺗأثير قرار گرفتند .مادرم که
در حدود  ۶٠سال مسلمان بود ابتدا به مسيح خداوند ايمان آورد .چھار خواھر و يک برادرم نيز به
مسيح ايمان آوردند .ھمسرم يک ھفته بعد از من میگفت که ديگر نبايد دنبال ﺗشکيالت سياسی بروم و
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حقيقتا ً خدای خود را پيروی نمايم .پس از چندی ھمسرم نيز صداقت ايمان واقعی من به مسيح را ديد و
او نيز خداوند عيسی را به قلب خود پذيرفت.
در اين زندگی مسيحايی اينک با آرامش و سالمتی که خداوند به من بخشيده است زندگی میکنم .آرامش
او را دارم و از زندگی جديدی که به من بخشيده است لذت میبرم .دعا میکنم که ﺗمامی انسانھا حقيقت
خدای محبت را بشناسند و از آزادی و محبتی که او برای انسانھای گناھکار دارد آگاه شوند .ﺗنھا او
خدای حقيقی است و ھويت حقيقی من در اوست .ما ممکن است ھر کدام به نژاد و قوم خاصی ﺗعلق
داشته باشيم ولی ھويت حقيقی ما در اوست.
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متن اعالميه جھانی حقوق بشر
متن اعالميه جھانی حقوق بشر

اعالمي ٔه جھانی حقوق بشر يک پيمان بينالمللی است که در مجمع عمومی سازمان ملل متحد به ﺗصويب
رسيده و شامل  ٣٠ماده است که به ﺗشريح ديدگاه سازمان ملل متحد در مورد حقوق بشر میپردازد.
مفاد اين اعالميه حقوق بنيادی مدنی ،فرھنگی ،اقتصادی ،سياسی ،و اجتماعیای را که ﺗمامی ابنای
بشر در ھر کشوری بايد از آن برخوردار باشند ،مشخص کردهاست.
دولت ايران در سال  ١٩۴٨به اعالميه جھانی حقوق بشر رأی مثبت داد و از آن زمان ﺗا کنون با
اذعان به اين که بر طبق اعالميه جھانی حقوق بشر کمال مطلوب انسان آزاد رھايی يافته ازﺗرس و فقر
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فقط در صورﺗی حاصل می شود که شرايط ﺗمتع ھرکس از حقوق مدنی و سياسی خود و ھمچنين از
حقوق اقتصادی -اجتماعی و فرھنگی ايجاد شود ،و بر طبق منشور ملل متحد خود را ملزم به حمايت
از و ﺗرويج احترام جھانی و مؤثر رعايت حقوق و آزادی ھای بشر نمود.

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

ﺗبعيض قائل نشويم
ماده  -2ھر کس می ﺗواند بدون ھيچ گونه ﺗمايز  ،خصوصا از حيث نژاد  ،رنگ  ،جنس  ،زبان ،
مذھب  ،عقيده سياسی يا ھر عقيده ديگر و ھمچنين مليت  ،وضع اجتماعی  ،ثروت  ،والدت يا ھر
موقعيت ديگر  ،از ﺗمام حقوق و کليه آزادی ھايی که در اعالميه حاضر ذکر شده است  ،بھره مند
گردد .به عالوه ھيچ ﺗبعيضی به عمل نخواھد آمد که مبتنی بر وضع سياسی  ،اداری و قضايی يا بين
المللی کشور يا سرزمينی باشد که شخص به آن ﺗعلق دارد  .گواه اين کشور مستقل  ،ﺗحت قيموميت يا
غير خود مختار بوده يا حاکميت آن به شکل محدودی شده باشد .

حق حيات برای ھمه
ماده -3ھر کس حق زندگی  ،آزادی و امنيت شخصی دارد .

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

شکنجه ممنوع
ماده  -5احدی را نمی ﺗوان ﺗحت شکنجه يا مجازات يا رفتاری قرار داد که ظالمانه و يا بر خالف
انسانيت و شئون بشری يا موھن باشد.

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

ھمه در برابر قانون مساوی ھستند
ماده  -7ھمه در برابر قانون  ،مساوی ھستند و حق دارند بدون ﺗبعيض و بالسويه از حمايت قانون
برخوردار شوند.ھمه حق دارند در مقابل ھر ﺗبعيضی که ناقض اعالميه حاضر باشد و بر عليه ھر
ﺗحريکی که برای چنين ﺗبعيضی به عمل آيد به طور ﺗساوی از حمايت قانون بھره مند شوند .

رعايت حقوق انسانی ﺗوسط قانون
ماده -8در برابر اعمالی که حقوق اساسی فرد را مورد ﺗجاوز قرار بدھد و آن حقوق به وسيله قانون
اساسی يا قانون ديگری برای او شناخته شده باشد  ،ھر کس حق رجوع به محاکم ملی صالحه دارد .

عدم ﺗوقيف،حبس يا ﺗبعيد غير قانونی
ماده  -9احدی را نمی ﺗوان خود سرانه ﺗوقيف  ،حبس يا ﺗبعيد نمود .

حق محاکمه قانونی برای ھمه
ماده -10ھرکس با مساوات کامل حق دارد که دعوايش به وسيله دادگاه مساوی و بی طرفی  ،منصفانه
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
ماده -11الف -ھر کس به بزه کاری متھم شده باشد بی گناه محسوب خواھد شد ﺗا وقتی که در جريان
يک دعوای عمومی که در آن کليه ﺗضمين ھای الزم برای دفاع ازاو ﺗامين شده باشد  ،ﺗقصير او قانونا
محرز گردد.
ب -ھيچ کس برای انجام يا عدم انجام عملی که در موقع ارﺗکاب  ،آن عمل به موجب حقوق ملی يا بين
المللی جرم شناخته نمی شده است محکوم نخواھد شد  .به ھمين طريق ھيچ مجازاﺗی شديدﺗر از آنچه که
در موقع ارﺗکاب جرم بدان ﺗعلق می گرفت درباره احدی اعمال نخواھد شد.

عدم دخالت در احوال شخصی
ماده  -12احدی در زندگی خصوصی  ،امور خانوادگی  ،اقامتگاه يا مکاﺗبات خود نبايد مورد مداخله
ھای خود سرانه واقع شود و شرافت و اسم و رسمش نبايد مورد حمله قرار گيرد  .ھر کس حق دارد
که در مقابل اين گونه مداخالت و حمالت  ،مورد حمايت قانون قرار گيرد.

حق انتخاب محل اقامت
ماده -13الف -ھر کس حق دارد که در داخل ھر کشوری آزادانه عبور و مرور کند و محل اقامت خود
را انتخاب نمايد.
ب -ھر کی حق دارد ھر کشوری و از جمله کشور خود را ﺗرک کند يا به کشور خود باز گردد.

حق پناھندگی
ماده - 14الف -ھر کس حق دارد در برابر ﺗعقيب  ،شکنجه و آزار  ،پناھگاھی جسنجو کند و در
کشورھای ديگر پناه اختيار کند.
ب -در موردی که ﺗعقيب واقعا مبتنی به جرم عمومی و غير سياسی و رفتارھايی مخالف با اصول و
مقاصد ملل متحد باشد  ،نمی ﺗوان از اين حق استفاده نمود.

حق انتخاب مليت
ماده -15الف -ھر کس حق دارد  ،که دارای ﺗابعيت باشد.
ب -احدی را ﺗمی ﺗوان خود سرانه از ﺗابعيت خود يا از حق ﺗغيير ﺗابعيت محروم کرد.

حق آزادی انتخاب ھمسر
ماده -16الف -ھر زن و مرد بالغی حق دارند بدون ھيچ محدوديت از نظر نژاد  ،مليت  ،ﺗابعيت يا
مذھب با ھم ديگر زناشويی و ھنگام انحالل آن  ،زن و شوھر در کليه امور مربوط به ازدواج دارای
حقوق مساوی می باشند.
ب -ازدواج بايد با رضايت کامل و آزادانه زن ومرد واقع شود .
پ -خانواده رکن طبيعی و اساسی اجتماع است و حق دارد از حمايت جامعه و دولت بھره مند شود.

حق مالکيت شخصی
ماده -17الف -ھر شخص  ،منفردا يا به طور اجتماعی حق مالکيت دارد.
ب -احدی را ﺗمی ﺗوان خود سرانه از حق مالکيت محروم نمود .

حق آزادی عقيده
ماده  -18ھر کس حق دارد که از آزادی فکر  ،وجدان و مذھب بھره مند شود .اين حق متضمن آزادی
ﺗغيير مذھب يا عقيده و ايمان می باشد و نيز شامل ﺗعليمات مذھبی و اجرای مراسم دينی است  .ھرکس
می ﺗواند از اين حقوق يا مجتمعا ً به طور خصوصی يا به طور عمومی بر خوردار باشد.

حق آزادی بيان
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ماده -19ھر کس حق آزادی عقيده وبيان دارد و حق مزبورشامل آن است که از داشتن عقايد خود بيم و
اضطرابی نداشته باشد و در کسب اطالعات و افکار و در اخذ و انتشار آن  ،به ﺗمام وسايل ممکن و
بدون مالحضات مرزی ،آزاد باشد.

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

حق دمکراسی
ماده  21الف -ھر کس حق دارد که در اداره امور عمومی کشور خود  ،خواه مستقيما و خواه با
وساطت نمايندگانی که آزادانه انتخاب شده باشد شرکت جويد.
ب -ھر کس حق دارد با ﺗساوی شرايط  ،به مشاغل عمومی کشور خود نايل آيد .
پ( اساس و منشا قدرت حکومت  ،اراده مردم است  .اين اراده بايد به وسيله انتخاباﺗی ابراز گردد که
از روی صداقت و به طور ادواری  ،صورت پذيرد .انتخابات بايد عمومی و با رعايت مساوات باشد و
با رای مخفی يا طريقھای نظير آن انجام گيرد که آزادی رای را ﺗامين نمايد.

حق امنيت اجتماعی
ماده  -22ھر کس به عنوان عضو اجتماع  ،حق امنيت اجتماعی دارد و مجاز است به وسيله مساعی
ملی و ھمکاری بين المللی  ،حقوق اقتصادی  ،اجتماعی و فرھنگی خود را که الزمه مقام و نمو آزادانه
شخصيت اوست با رعايت ﺗشکيالت و منابع ھر کشور به دست آورد.

حق امنيت کار
ماده - 23الف -ھر کس حق دارد کار کند ،کار خود را آزادانه انتخاب نمايد  ،شرايط منصفانه و
رضايت بخشی برای کار خواستار باشد و در مقابل بيکاری مورد حمايت قرار گيرد.
ب -ھمه حق دارند که بدون ھيچ ﺗبعيضی در مقابل کار مساوی  ،اجرت مساوی دريافت نمايند .
پ -ھر کس که کار ميکند به مزد منصفانه و رضايت بخشی ذيحق می شود که زندگی او و خانواده اش
را موافق شئون انسانی ﺗامين کند و آن را در صورت لزوم با ھر نوع وسايل ديگر حمايت اجتماعی،
ﺗکميل نمايد .
ت -ھر کس حق دارد که برای دفاع از منافع خود با ديگران اﺗحاديه ﺗشکيل دھد و در اﺗحاديه ھا نيز
شرکت کند

حق استراحت و فراغت
ماده  -24ھر کس حق استراحت و فراغت و ﺗفريح دارد و به خصوص به محدوديت معقول ساعات کار
و مرخصی ھای ادواری  ،با اخذ حقوق ،ذيحق می باشد.

حق خوراک و مسکن و مراقبت ھای طبی و خدمات الزم اجتماعی برای ھمه
ماده -25الف -ھرکس حق دارد که سطح زندگی او  ،سالمتی و رفاه خود و خانواده اش را از حيث
خوراک ومسکن ومراقبتھای طبی و خدمات الزم اجتماعی ﺗامين کند و ھمچنين حق دارد که در مواقع
بيکاری  ،بيماری  ،نقص اعضا  ،بيوگی  ،پيری يا در ﺗمام موارد ديگری که به علل خارج از اراده
انسان  ،وسايل امرار معاش او از بين رفته باشد از شرايط آبرومندانه زندگی برخوردار شود.
ب -مادران وکودکان حق دارند که از کمک و مراقبت مخصوصی بھره مند شوند  .کودکان چه براثر
ازدواج و چه بدون ازدواج به دنيا آمده باشند  ،حق دارند که ھمه از يک نوع حمايت اجتماعی
برخوردار شوند.
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حق ﺗحصيل رايگان برای ھمه
ماده -26الف -ھر کس حق دارد که از آموزش و پرورش بھره مند شود  .آموزش و پرورش الاقل ﺗا
حدودی که مربوط به ﺗعليمات ابتدايی و اساسی است بايد مجانی باشد  .آموزش ابتدايی اجباری است .
آموزش حرفه ای بايد عموميت پيدا کند و آموزش عالی بايد با شرايط ﺗساوی کامل  ،به روی ھمه باز
باشد ﺗا ھمه  ،بنا به استعداد خود بتواند از آن بھره مند گردند.
ب -آموزش و پرورش بايد به طوری ھدايت شود که شخصيت انسانی ھر کس را به حد اکمل رشد آن
برساند و احترام حقوق و آزادی ھای بشری را ﺗقويت کند  .آموزش و پرورش بايد حسن ﺗفاھم  ،گذشت
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.
پ -پدر و مادر در انتخاب نوع آموزش و پرورش فرزندان خود نسبت به ديگران اولويت دارند.
حق ﺗکثير)کپی رايت)
ماده -27الف ھر کس حق دارد در زندگی فرھنگی اجتماع شرکت کند  ،از فنون و ھنرھا متمتع گردد و
در پيشرفت علمی و فوائد آن سھيم باشد.
ب -ھر کس حق دارد از حمايت منافع معنوی و مادی آثارعلمی  ،فرھنگی يا ھنری خود برخوردار
شود

حق دنيای زيبا و آزاد برای ھمه
ماده  -28ھر کس حق دارد برقراری نظمی را بخواھد که از لحاظ اجتماع و بين المللی  ،حقوق و
آزادی ھايی را که در اين اعالميه ذکر گرديده  ،ﺗامين کند و آنھا را به مورد عمل بگذارد .

حق مسئوليت نسبت به جامعه
ماده - 29الف -ھرکس در مقابل آن جامعه ای وظيفه دارد که رشد آزاد کامل شخصيت او را ميسر
سازد .
ب-ھر کس در اجرای حقوق و استفاده از آزادی ھای خود  ،فقط ﺗابع محدوديت ھايی است که به وسيله
قانون  ،منحصرا به منظور ﺗامين شناسايی و مراعات حقوق و آزادی ھای ديگران و برای مقتضيات
صحيح اخالقی و نظم عمومی و رفاه ھمگانی  ،در شرايط يک جامعه دموکراﺗيک وضع گرديده است
.
پ -اين حقوق و آزادی ھا  ،در ھيچ موردی نمی ﺗواند بر خالف مقاصد و اصول ملل متحد اجرا گردد

حقوق بشر قابل ﺗغيير نيست
ماده -30ھيچ يک از مقررات اعالميه حاضر نبايد طوری ﺗفسير شود که متضمن حقی برای دولتی يا
جمعيتی يا فردی باشد که به موجب آن بتواند ھر يک از حقوق و آزادی ھای مندرج در اعالميه را
ازبين ببرد ويا در آن راه  ،فعاليتی بنمايد.
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کنوانسيون ضد شکنجه و رفتار يا مجازات خشن ،غير انساني يا
ﺗحقير کننده

کنوانسيون ضد شکنجه و رفتار يا مجازات خشن ،غير انساني يا
ﺗحقير کننده
مصوب  ١٠دسامبر  /١٩٨٤قطعنامه شماره ٣٩/٤٦
مجمع عمومي سازمان ملل متحد
قدرت اجرائي کنوانسيون ٢٦ ،ژوئن ١٩٨٧
مقدمه مترجم:
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شکنجه واژه اي است که ھمواره در ﺗاريخ مدون بشريت از آن ياد شده است و آن به ھمراه ﺗکامل
ﺗکنولوژي ،در ھر عصر و نسلي ،به شيوه ھاي گوناگون بکاربرده شده است .شکنجه دغدغه مھم
فکري جامعه بشري امروز است .با وجود قوانين و مقرراﺗي مانند اعالميه جھاني حقوق بشر ،ميثاقھاي
بين المللي و قوانين مدني که شکنجه را در ھر شرايطي ممنوع اعالم کرده اند ،اما ھمچنان داغ و
درفش و آزار و اذيت در بسياري از رژيمھا از جمله رژيم جمھوري اسالمي برقرار است.
امروز براستي سخن از نبود و يا کمبود قانون و مقررات در ميان نيست ،بلکه آنچه که ضرورت دارد
و نياز مبرم جامعه بشري است ،ھمکاري و ھمياري در اين زمينه است ﺗا بدينوسيله نه ﺗنھا از ھر نوع
اعمال شکنجه ممانعت بعمل آيد بلکه آمران و عامالن آن ﺗحت پيگردھاي قانوني و بين المللي قرار
گيرند.
بر اين اساس کنوانسيون ضد شکنجه و رفتار يا مجازات خشن ،غير انساني يا ﺗحقيرکننده در ١٠
دسامبر  ١٩٨٤و طي قطعنامه شماره  ٣٩/٤٦از سوي مجمع عمومي سازمان ملل متحد ﺗصويب شده
است .اين کنوانسيون در  ٢٠ژوئن  ١٩٨٧يعني پس از اينکه بيست دولت مفاد آنرا در مراجع
قانونگذاري خود به ﺗصويب رساندند ،قابليت اجرائي پيدا کرد.
کنوانسيون شامل يک مقدمه و  ٣٣ماده در  ٣بخش ﺗدوين شده است .اين کنوانسيون بعد از آنکه شکنجه
را ﺗعريف نموده است ،آثار حقوقي ،صالحيت و مسئوليت ھاي دولتھا ،نحوه حل اختالف ،انصراف و
ﺗشکيل کميته منع شکنجه و وظائف آنھا را ﺗوضيح داده است.
بنابر آماري که سازمان ملل در ﺗاريخ  ٨فوريه  ٢٠٠٢در مورد کليه کشورھاي عضو که  ١٢سند مھم
بين المللي اين نھاد را امضاء کرده اند ،آمده است که از مجموعه  ١٨٩کشور عضو ١٢٨ ،کشور
کنوانسيون ضد شکنجه و رفتار يا مجازات خشن ،غير انساني و ﺗحقير کننده را امضاء کرده اند .دولت
جمھوري اسالمي کنوانسيون منع شکنجه را امضاء نکرده است .ن.نوريزاده –  ١٠بھمن ٨١
کنوانسيون ضد شکنجه و رفتار يا مجازات خشن ،غير انساني يا ﺗحقير کننده
مصوب  ١٠دسامبر  /١٩٨٤قطعنامه شماره ٣٩/٤٦
مجمع عمومي سازمان ملل متحد
قدرت اجرائي کنوانسيون ٢٦ ،ژوئن ١٩٨٧کشورھاي طرف اين کنوانسيون )ميثاق)
با ﺗوجه به اصول مندرج در منشور سازمان ملل متحد که شناسائي حيثيت ذاﺗي و حقوق برابر و غيرقابل انتقال ﺗمام اعضاء خانواده بشري را مبناي آزادي ،عدالت و صلح در جھان اعالم داشته است.
با ﺗوجه به اينکه حقوق مذکور از شان و منزلت ذاﺗي انسان سرچشمه گرفته است.با ﺗوجه به ﺗعھدات دولتھاي امضاء کننده منشور ،بويژه ماده  ٥٥آن که اعتالي رعايت و حرمتحقوق بشر و آزاديھاي اساسي را متذکر ميشود.
با در نظر گرفتن ماده پنجم اعالميه جھاني حقوق بشر و ماده ھفتم کنوانسيون بين المللي حقوق مدنيو سياسي که مقرر داشته است :ھيچکس را نميتوان مورد آزار و شکنجه و يا مجازات و رفتارھاي
ظالمانه و غير انساني قرار داد که سلب کننده حقوق مدني و اجتماعي فرد است.
با ﺗوجه به اعالميه مجمع عمومي  ٩دسامبر  ١٩٧٥مبني بر حمايت انسانھائي که مورد شکنجه واعمال ظالمانه غير انساني و رفتارھائي که باعث سلب حقوق مدني و اجتماعي آنھا ميشود.
با آرزو و ﺗالش و ﺗاثير گذاري بيشتر عليه شکنجه و ديگر اعمال وحشيانه و غير انساني و مجازات ورفتارھائي که حقوق انسانھا را در سراسر جھان به مخاطره مي اندازد.
ما امضاء کنندگان اين کنوانسيون ،اصول زير را مي پذيريم:
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قسمت اول
ماده اول
- ١از نظر اين کنوانسيون شکنجه چنين ﺗعريف مي گردد:
ھر عمل عمدي که بر اثر آن درد يا رنج شديد جسمي يا روحي عليه فردي به منظور کسب اطالعات يا
گرفتن اقرار از او و يا شخص سوم اعمال ميشود ،شکنجه نام دارد) .ھمچنين( مجازات فردي به عنوان
عملي که او يا شخص سوم انجام داده است و يا احتمال مي رود که انجام دھد ،با ﺗھديد و اجبار و بر
مبناي ﺗبعيض از ھر نوع و ھنگاميکه وارد شدن اين درد و رنج و يا به ﺗحريک و ﺗرغيب و يا با
رضايت و عدم مخالفت مامور دولتي و يا ھر صاحب مقام ديگر ،انجام گيرد شکنجه ﺗلقي ميشود .درد و
رنجي که بطور ذاﺗي يا به طور ﺗبعي الزم مجازات قانوني است ،شامل )اين کنوانسيون( نميشود.
- ٢اين ماده خللی نسبت به اسناد بين المللی و يا )مصوبات( قوانين داخلي کشور ھا که مفھوم وسيعتري
براي شکنجه در نظر گرفته اند ،وارد نميکند}.بايد بر اساس ھمان مفھوم وسيعي که آن سند بين المللي
و يا قانون داخلي در نظر گرفته است ،عمل نمود}.
ماده دوم
- ١ھر دولت عضو اين کنوانسيون ،موظف است اقدامات الزم و موثر قانوني اجرائي ،قضائي و ديگر
امکانات را جھت ممانعت از اعمال شکنجه در قلمرو حکومتي خود ،بعمل آورد.
- ٢ھيچ وضعيت استثنائي کشوری ،مانند جنگ و يا ﺗھديد به جنگ ،بي ثباﺗي سياسي داخلي و يا ھر
گونه وضعيت اضطراري ديگر ،مجوز و ﺗوجيه کننده اعمال شکنجه نمي باشد.
- ٣دستور و حکم مقام مافوق )حکومتي( و يا مرجع دولتي ،نمي ﺗواند ﺗوجيه کننده عمل شکنجه باشد.
ماده سوم
- ١ھيچ دولت عضوي فردي را که جانش در خطر است و مورد شکنجه واقع خواھد شد را به دولتي
که زمينه واقعي )چنين اعمالي را( دارد مسترد نخواھد کرد.
- ٢به منظور پايان دادن به ايجاد زمينه عمل شکنجه ،مراجع شايسته و صالحيت داري بايد در نظر
گرفت )ﺗا بتوان بدين وسيله( دولتي که وجود نمونه ھاي فاحش و آشکار و عملي شکنجه و نقض مداوم
حقوق بشر در آن مشاھده ميشود را بررسي کنند.
ماده چھارم
- ١ھر دولت عضوي مراقب و مطمئن خواھد شد که ﺗمام انواع شکنجه ﺗحت قوانين جنائي ،جرم
محسوب گردد و براي کسي که مبادرت به انجام شکنجه ميکند و يا کسي که در انجام اين عمل با او
مشارکت و ھمکاري مي نمايد ،جرم شناخته شود
- ٢ھر دولت عضوی براي اين جرائم و با در نظر گرفتن نوع و اھميت آنھا ،کيفري مناسب ﺗعيين
خواھد کرد.
ماده پنجم
- ١ھر دولت عضوی ،اقدامات الزم و ضروري و اختيارات قانوني براي جرمھائي که راجع به ماده
چھارم است را )در دستگاه قضائي( خود به قرار زير انجام خواھد داد:
الف :ھنگاميکه جرمي در قلمرو قضائي و يا مرز دريايي و ھوائي شناخته شده )آن کشور( ،انجام
گرفته است.
ب :ھنگاميکه متھم شھروند آن کشور باشد.
ج :ھنگاميکه قرباني )شکنجه( شھروند آن کشور باشد و آن دولت آنرا ﺗائيد نمايد.
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- ٢ھر دولت عضوي ھمچنين ،اقدامات الزم را در جھت کسب اختيارات قانوني در نظام قضائي خود،
بعمل خواھد آورد .اين اقدامات در مواردي است که جرمھائي در قلمرو قضائي آن کشور صورت
گرفته است و فرد متھم به کشور متبوعش ﺗسليم نشده است .طبق ماده ھشتم بند اول ،متھم به دولتھائي
که نامشان ذکر شده است مسترد خواھد شد.
- ٣اين کنوانسيون از جرائم جنائي که در ارﺗباط با قوانين داخلي است مستثني نميباشد.
ماده ششم
- ١ھر دولت عضوي فرد متھمي را که جرمي مطابق ماده ) ٤اين کنوانسيون( مرﺗکب شده است،
بازداشت خواھد نمود و يا اقدامات ديگري جھت اطمينان از حضور متھم بعمل خواھد آورد) .اين
دولت( براي اطمينان از وضعيت متھم ،اطالعات موجود و قابل استفاده را مورد بررسي قرار خواھد
داد و سپس حکم بازداشت و يا ھر اقدام ديگري را مطابق قوانين خود انجام خواھد داد .اين بازداشت
متھم بر حسب ضرورت ،ممکن است براي مدﺗي ادامه داشته باشد ﺗا روند جرم و استرداد مجرم ،طي
گردد.
- ٢دولت )مذکور( مقدمات ﺗحقيق و رسيدگي )پرونده متھم( را فراھم خواھد کرد.
- ٣فردي که در بازداشت بسر ميبرد ،حق خواھد داشت که طبق بند  ١اين ماده ،بيدرنگ با نزديکترين
نمايندگي دولت متبوعش ﺗماس حاصل نمايد .اگر فرد بازداشتي ﺗابعيتي نداشته باشد ،او حق خواھد
داشت که با نمايندگي کشوري که او در آنجا معموال اقامت داشته است ،ﺗماس گيرد.
- ٤ھنگاميکه دولتی فردي را طبق اين ماده بازداشت ميکند ،مراﺗب امر را به دولتھائي که در ماده ٥
بند  ١به آنھا اشاره شده است ،بيدرنگ اطالع خواھد داد و شرايط و موقعيت بازداشتي فرد متھم را
بازگو خواھد نمود.
ماده ھفتم
- ١دولت عضوي که ﺗحت قلمرو قضائي خود ،فرد متھم در مطابقت با ماده  ٤مرﺗکب جرمي شده
است ،با در نظر گرفتن ماده  ٥عمل خواھد نمود .اگر )آن دولت( فرد متھم را به )دولت متبوعش(
مسترد ننمايد ،ميبايد پرونده متھم را به مراجع صالحيت دار و شايسته بمنظور ﺗعقيب قضائي واگذار
نمايد.
- ٢مراجع )صالحيت دار( مذکور ،مانند ھر جرم عادي و در يک جريان طبيعي و جدي ،ﺗحت قوانين
دولتي ،نظر و ﺗصميم خود را خواھند گرفت .مدارک قانوني و معتبر بنا به ماده  ٥بند  ٢براي پيگرد و
ﺗعقيب قانوني و محکوميت ضروري است .اين مدارک در ﺗطابق با ماده  ٥بند  ١مي بايست مستدل و
محکم باشد ،بطوريکه ﺗعقيب قضائي را قابل اجرا گرداند.
- ٣ھر فردي با ﺗوجه به اقامه دعوي جرمي که عليه او و در ارﺗباط با ماده  ٤صورت گرفته است،
ميبايست در ﺗمام مراحل قضائي رفتاري مناسب با او ﺗضمين گردد.
ماده ھشتم
- ١دولتھاي عضو جرائم مربوط به ماده چھار که شامل استرداد مجرمين به کشور متبوعشان است و يا
ھر نوع اخراج و استردادي که آنھا بوسيله قراردادھاي دوجانبه پذيرفته اند ،ﺗضمين خواھند کرد.
- ٢اگر دولت عضوي در خواست استرداد )متھمي( را از دولت عضو ديگر که معاھده اي را براي
استرداد با اين دولت امضاء نکرده است ،دريافت دارد ،اين کنوانسيون بمثابه معاھده اي قانوني براي
استرداد مجرمين بشمار مي رود.
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- ٣دولتھاي عضوي که شرط استرداد را بنابر معاھده اي نپذيرفته اند ،جرائم )مربوط به شکنجه( را
بمثابه جرائم قابل استرداد در قراردادھاي دوجانبه ملحوظ خواھند داشت و آنرا )جرم شکنجه( ھمانند
يک جرم قابل استرداد و قانوني از دولت عضوي خواستار ميشوند.
- ٤اين نوع جرائم )شکنجه( با ھدف استرداد ضرورت دارد که بوسيله قرارداد دوجانبه اي بين
کشورھاي عضو ،انجام گردد .چنانکه قرارداد دوجانبه اي بين )آنھا( امضاء شده است ،الزم است بنابه
ماده  ٥بند  ١و بر اساس اختيارات قضائي دولتھا ،نه فقط براي مکاني که جرم در آن بوقوع پيوسته
است ،باشد ،بلکه شامل قلمرو دولتھا نيز گردد.
ماده نھم
- ١دولتھاي عضو در فراھم کردن امکاناﺗي که در ارﺗباط با روند پيگيري جرائم و مجرميني که
مشمول ماده چھار مي باشند ،اقدامات الزم را بعمل خواھند آورد و نيز يکديگر را با ارائه شواھد و
اسنادي که در اختيار دارند جھت پيگيري روند جرائم ياري خواھند رساند.
- ٢دولتھاي عضو ،ﺗعھدات خويش را بنابر بند  ١اين ماده مبني بر مساعدت ھاي قضائي متقابل در بين
خود عمل خواھند کرد.
ماده دھم
- ١ھر دولت عضوي با ﺗوجه به ممنوعيت شکنجه به مجريان قانون ،نيروھاي انتظامي )مدني( و
نظامي ،کارکنان خدمات پزشکي ،کارمندان و ديگر افرادي که به نحوي در بازداشت ،بازجويي و
بازرسي )افراد دخالت دارند( و نيز ھر رفتاري که موجب دستگيري ،بازداشت و زنداني افراد ميشود،
آموزشھا و اطالعات الزم را به آنھا بدھند و مطمئن شوند که آنھا از اين آموزشھا و اطالعات
برخوردار خواھند شد.
- ٢ھر دولت عضوي در قوانين و دستورات به فراخور وظائف و مسئوليتھاي افراد ،ممنوعيت شکنجه
را ملحوظ خواھد کرد.
ماده يازدھم
ھر دولت عضوي موظف است بطور مرﺗب و منظم قواعد و روشھاي مربوط به بازجويي )بازپرسي(
و ﺗرﺗيبات راجع به نگھداري افراد را )در بازداشتگاھھا( انجام دھد .اين بازنگري و مراقبت شامل ھر
نوع دستگيري ،زندان و در ھر قلمروي که حوزه قضائي آن دولت است با در نظر گرفتن اصل
ممنوعيت شکنجه ميباشد.
ماده دوازدھم
ھر دولت عضوي موظف است ﺗرﺗيب اطمينان بخشي بدھد ﺗا اگر قراين معقولي بر انجام عمل شکنجه
در مکان و يا در قلمرو قضائي آن دولت وجود داشت ،مقامات صالحيت دار بيدرنگ و بيطرفانه به
آنھا رسيدگي نمايند.
ماده سيزدھم
ھر دولت عضوي موظف است حق شکايت فردي را که عنوان ميکند او در قلمرو قضائي آن دولت
مورد شکنجه قرار گرفته است را محفوظ بدارد و شکايت او را بيدرنگ و بيطرفانه به مقامات
صالحيت دار جھت رسيدگي ارجاع دھد و نيز مطمئن گردد که شکايت کننده و شاھدان از ﺗھديد ھائي
که نتيجه عمل آنھاست در امان خواھند بود.
ماده چھاردھم
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- ١ھر دولت عضوی موظف است از طريق نظام قانوني خود ﺗرﺗيب اطمينان بخشي بدھد که قرباني
شکنجه حق گرفتن خسارت و جبران غرامت مناسب )عادالنه( و کافي داشته باشد .اين جبران شامل
اعاده وضع اوليه قرباني شکنجه ﺗا حد امکان نيز ھست .ھر گاه فردي بر اثر شکنجه بميرد ،جبران
خسارات شامل بستگان او ميگردد.
- ٢ھيچ موردي از اجراي اين ماده مبني بر اعاده حقوق قرباني شکنجه و افراد ديگري که بنا بر قوانين
کشوري غرامت به آنھا ﺗعلق ميگيرد ،جلوگيري نخواھد کرد.
ماده پانزدھم
ھر دولت عضوي موظف است به نحوي اطمينان حاصل نمايد که اقرار در اثر شکنجه به ھيچ وجه
مدرک محسوب نخواھد شد و نمي ﺗوان آن مدارک را به جز در مورد شخص شکنجه گر و در جھت
پيگرد او به لحاظ ارﺗکاب جرم ،مورد استناد قرار داد.
ماده شانزدھم
- ١ھر دولت عضوي متعھد است که در قلمرو قضائي خود اعمال وحشيانه ،غير انساني و رفتارھاي
ﺗحقيرکننده و مجازات ھائي را که مشمول ﺗعريف شکنجه و ماده يک اين کنوانسيون نيست و اين اعمال
به ﺗحريک و ﺗرغيب و يا با رضايت و عدم مخالفت مامور دولتي و يا ھر صاحب مقام ديگر انجام
ميگيرد ،جلوگيري بعمل آورد .اين ﺗعھدات بويژه ،ﺗعھداﺗي است که در مواد  ١١ -١٢ -١٣و  ١٠مبني
بر ﺗعويض و جايگزيني افرادي که در عمل شکنجه و يا ديگر اعمال وحشيانه غير انساني و رفتارھاي
ﺗحقيرآميز و مجازاﺗھاي خشن آمده است.
- ٢مقررات اين کنوانسيون نسبت به مقررات ،اسناد بين المللي و قوانين ملي که اعمال وحشيانه و غير
انساني و رفتارھاي ﺗحقيرآميز که مربوط به استرداد يا اخراج ميباشد و ممنوع اعالم کرده اند ،خللي
وارد نخواھد کرد.
قسمت دوم
ماده ھفدھم
- ١يک کميته ضد شکنجه ﺗاسيس خواھد شد)از اين پس در اين کنوانسيون کميته ناميده ميشود( و
وظائفي که در مواد بعدي به آنھا اشاره خواھد شد را عھده دار است .اين کميته از  ١٠کارشناس
عاليرﺗبه که برخوردار از صالحيت اخالقي و شايستگي در زمينه حقوق بشر مي باشند ،ﺗشکيل خواھد
شد .آنھا با صالحيت شخصي خود انجام وظيفه مي نمايند)نه به عنوان نماينده دولت متبوع خويش(
ھمچنين اين کارشناسان بوسيله دولتھاي عضو و با رعايت ﺗقسيمات عادالنه جغرافيائي و نيز
ھمکاريھاي سودمندانه و ﺗجربيات حقوقي آنھا انتخاب خواھند شد.
- ٢اعضاء کميته بوسيله راي مخفي و از فھرست نامزدھائي که دولتھاي عضو ﺗعيين کرده اند ،انتخاب
ميگردند .دولتھاي عضو در نظر خواھند داشت که افراد سودمند و کساني از اعضاء کميته حقوق بشر
ﺗحت نظارت پيمان بين المللي حقوق مدني و سياسي و نيز افرادي که مايل به خدمت در کميته ضد
شکنجه باشند را نامزد نمايند.
- ٣انتخابات اعضاء کميته با دعوت به گردھمائي دبير کل سازمان ملل متحد از دولتھاي عضو و در
ھر دو سال يکبار انجام خواھد گرفت .حد نصاب در اين گردھمائي ،شرکت دوسوم کشورھاي عضو
مي باشد .افرادي که حائز اکثريت آراء از طرف نمايندگان حاضر دولتھاي عضو باشند انتخاب خواھند
شد.
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- ٤اولين انتخابات نبايد بيشتر از  ٦ماه پس از الزم االجرا شدن اين کنوانسيون به درازا بکشد .براي
انتخابات حداقل  ٤ماه پيش از ﺗاريخ انجام آن ،دبير کل سازمان ملل متحد ،از دولتھاي عضو ،بوسيله
نامه دعوت خواھد نمود که نامزدھاي خود را براي عضويت در کميته ظرف  ٣ماه معرفي کنند .دبير
کل سازمان ملل فھرستي بترﺗيب حروف الفباء از افرادي که نامزد شده اند با ذکر کشورھائي که آنان را
معرفي کرده اند ،ﺗھيه و به دولتھاي عضو ارسال خواھد داشت.
- ٥اعضاء کميته براي مدت  ٤سال انتخاب ميشوند و در صورﺗي که مجددا نامزد شوند ،ﺗجديد انتخاب
آنھا مجاز خواھد بود .ليکن مدت زمان پنج عضو کميته منتخب در اولين انتخابات در پايان  ٢سال
منقضي ميشود .نام اين  ٥عضو پس از اولين دوره انتخابات با قيد قرعه و بوسيله رئيس جلسه مذکور،
بنا بر بند  ٣اين ماده معين ميگردد.
- ٦اگر عضوي از اعضاء کميته فوت کند و يا استعفا دھد و يا به ھر دليل ديگري نتواند انجام وظيفه
کند ،دولت عضوي که اين فرد را نامزد کرده بود ،شخص کارشناس ديگري که ﺗبعه آن کشور باشد را
جھت جايگزيني و خدمت ﺗعيين ميکند و ﺗصويب او را با اکثريت آراء از دولتھاي عضو خواستار
ميگردد .دولتھاي عضو ﺗصويب )عضو جديد( را مورد بررسي قرار خواھند داد ،اگر نصف يا بيشتر
آنھا راي منفي به اين ﺗصويب دھند ،مراﺗب امر به اطالع دبير کل سازمان ملل خواھد رسيد ﺗا در خالل
 ٦ھفته فرد ديگري معرفي و ﺗعيين گردد.
- ٧دولتھاي عضو ،مسئوليت ھزينه ھاي اعضاء کميته را در ھنگام انجام وظيفه متقبل خواھند شد.
(اصالحيه – به ﺗصميم عمومي  ١٦ ،٤٧/١١١دسامبر  ١٩٩٢شرايط ﺗصويب رجوع شود)
ماده ھيجدھم
- ١کميته ،ھيات رئيسه خود را براي مدت  ٢سال انتخاب خواھد کرد ،آنھا مي ﺗوانند مجددا انتخاب
شوند.
- ٢کميته آئين نامه داخليش را خود ﺗنظيم ميکند .مقررات اين آئين نامه به قرار زير خواھد بود:
الف -حد نصاب رسميت جلسات حضور  ٦عضو است.
ب -ﺗصميمات کميته با اکثريت آراء اعضاء حاضر اﺗخاذ ميگردد.
- ٣دبير کل سازمان ملل متحد ،کارمندان و امکانات الزم و مورد احتياج را جھت اجراي موثر وظائفي
که کميته بموجب اين کنوانسيون بعھده دارد ،در اختيار کميته خواھد گذاشت.
- ٤دبير کل سازمان ملل متحد اعضاي کميته را براي ﺗشکيل نخستين جلسه دعوت ميکند .پس از آن،
کميته در اوقاﺗي که در آئين نامه داخلي آن پيش بيني شده است ،ﺗشکيل جلسه خواھد داد.
- ٥دولتھاي عضو مسئوليت )پرداخت( ھزينه ھائي که در ارﺗباط با گردھمائي ھاي دولتھاي عضو
کميته و ھزينه ھائي که بوسيله سازمان ملل در اين مورد پرداخت ميشود ،مانند ھزينه کارمندان و ﺗھيه
امکانات بنابر بند  ٣اين ماده را بعھده خواھند داشت.
(اصالحيه – به ﺗصميم مجمع عمومي  ١٦ ،٤٧/١١١دسامبر  ،١٩٩٢شرايط ﺗصويب رجوع شود)
ماده نوزدھم
- ١دولتھاي عضو بواسطه دبير کل سازمان ملل ،اقداماﺗي که در جھت اجراي ﺗعھداﺗشان طبق اين
کنوانسيون انجام داده اند را به کميته ﺗقديم مينمايند) .نخستين گزارش( يکسال پس از الزم االجرا شدن
کنوانسيون براي دولت عضو بايد به کميته ارائه گردد و از آن پس دولتھاي عضو گزارشات ﺗکميلي و
اقدامات جديد خود در اين زمينه را ھر چھار سال يکبار ﺗقديم ميدارند.
- ٢دبير کل سازمان ملل اين گزارشات را به دولتھاي عضو ارسال خواھد داشت.
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- ٣ھر گزارشي مورد بررسي و رسيدگي کميته قرار خواھد گرفت و کميته نظرات و پيشنھادات
عمومي خود را نسبت به گزارش به دولتھاي مربوط اعالم ميدارد .دولت عضو مزبور ميتواند پاسخھا
و نظرات خود را به کميته اعالم نمايد.
- ٤کميته بنابر صالحديد خود ممکن است نظرات و پيشنھاداﺗي که در ارﺗباط با بند  ٣اين ماده و مربوط
به دولت عضو مذبور است و مالحظات خود و نظر دولتھا را در گزارش ساالنه خود و بر طبق ماده
 ٢٤به مجمع عمومي ارائه دھد.
اگر دولت عضو مزبور در خواست يک رونوشت از اين گزارش را نمايد ،کميته طبق بند  ١اين ماده
اين درخواست را اجابت مي نمايد.
ماده بيستم
- ١اگر کميته اطالعات موثق و قابل اعتمادي دريافت نمايد که بوضوح نشان دھد در قلمرو يکي از
دولتھاي عضو به طور منظم شکنجه وجود دارد ،کميته دولت مربوط را دعوت ميکند که براي
رسيدگي و بررسي اين موضوع ھمکاري نمايد و در پايان نظرات خود را با ﺗوجه بر اطالعات مزبور،
ارائه خواھد داد.
- ٢با ﺗوجه به نظراﺗي که دولت عضو ممکن است به کميته ارائه دھد و نيز اطالعات قابل استناد ديگر
که کميته را به معتبر بودن اين اطالعات متقاعد کرده است ،کميته ممکن است يک يا چند عضو خود را
براي رسيدگي و ﺗحقيق بطور محرمانه مامور کند ﺗا بي درنگ گزارشي براي کميته ﺗھيه نمايند.
- ٣با انجام اين ﺗحقيقات ،بنابر بند  ٢اين ماده ،کميته از دولت عضو مربوط خواھد خواست که در اين
مورد ھمکاري نمايد .با ﺗوجه به ﺗحقيقات انجام شده و ﺗوافق با دولت عضو ذيربط ،بازديد )و مسافرت(
از قلمرو آن دولت بعمل خواھد آمد.
- ٤کميته بعد از رسيدگي و ﺗشخيص نظرات عضو و يا اعضاء و با ﺗوجه به بند  ٢اين ماده ،نظرات و
ﺗشخيص آنھا را ھمراه با پيشنھادات و ارزيابي خود و با در نظر گرفتن موقعيت به دولت عضو
مربوط ،منتقل خواھد کرد.
- ٥ﺗمام مراحل )ﺗحقيق و بررسي( که از طرف کميته انجام ميگيرد ،بنابر بند  ١ﺗا  ٤اين ماده ،محرمانه
خواھد بود .ھمچنين در ﺗمام مراحل ﺗحقيق و رسيدگي ،دولت عضو ذيربط به ھمکاري خواسته ميشود.
پس از ﺗکميل روند ﺗحقيقات و با ﺗوجه به بند  ،٢کميته با مشورت دولت عضو مربوط ،ممکن است
ﺗصميم بگيرد که خالصه اي از نتايج ﺗحقيقات را با ﺗوجه به ماده  ،٢٤در گزارش ساالنه خود )به
مجمع عمومي( منعکس نمايد.
ماده بيست و يکم
- ١ھر دولت عضو اين کنوانسيون ،بموجب اين ماده ھر زمان اعالم نمايد که صالحيت کميته را براي
دريافت و رسيدگي به شکايات دائر بر ادعاي ھر دولت عضو که دولت عضو ديگر کنوانسيون ﺗعھدات
خود را طبق مواد اين ميثاق انجام نمي دھد ،برسميت بشناسد .بموجب اقدامات عملي که در اين ماده
قرار دارد ،شکاياﺗی قابل دريافت و رسيدگي خواھد بود که ﺗوسط دولت عضو صالحيت کميته را نسبت
به خود شناسائي و اعالم کند .ھيچ شکايتي مربوط به يک دولت عضو اين کنوانسيون که چنين اعالمي
نکرده باشد بنابر اين ماده از طرف کميته پذيرفته نخواھد شد .نسبت به شکايات که بموجب اين ماده
دريافت ميشود ،بترﺗيب زير اقدام خواھد شد:
الف – اگر يک دولت عضوي ﺗشخيص دھد که دولت عضو ديگري به مقررات اين کنوانسيون ﺗرﺗيب
اثر نمي دھد ،ميتواند بوسيله نامه ،ﺗوجه آن دولت عضو را جھت رسيدگي بموضوع جلب کند .در
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ظرف  ٣ماه پس از دريافت اطالعيه ،دولت دريافت کننده ،ﺗوضيح يا ھر گونه اظھار کتبي ديگر دائر
بر روشن کردن موضوع را در اختيار دولت فرستنده اطالعيه خواھد گذارد.ﺗوضيحات و اظھارات
مزبور ﺗا حد امکان شامل اطالعاﺗي در مورد آئين دادرسي طبق قوانين داخلي آن کشور و آنچه که
براي بھبودي آن بعمل آمده يا در جريان رسيدگي است يا آنچه در اين مورد قابل اصالح است ،خواھد
بود.
ب – اگر موضوعات به ﺗرﺗيبي باشد که رضايت ھر دو دولت عضو پس از دريافت اولين اطالعيه و
در ظرف  ٦ماه جلب ننمايد ،ھر يک از طرفين حق خواھد داشت با ارسال اخطاريه اي به کميته و به
دولت مقابل ،موضوع را پيگيري نمايد.
ج – کميته با ﺗوجه به اين ماده فقط پس از اينکه برايش محقق شد که اقدامات چاره جويانه و قابل
اصالح طبق قوانين داخلي دو کشور ،به نتيجه اي نرسيده است و دو دولت از حل موضوع بر طبق
اصول متفق حقوق بين المللي عاجز مي باشند ،آنگاه بموضوع مرجوعه رسيدگي خواھد کرد .اين قاعده
در مواردي که رسيدگي به شکايات بنحوي از راھھاي قانوني غير معقول و طوالني باشد و يا کمک
موثر به فردي که طبق اين ميثاق قرباني خشونت محسوب ميشود ،غير محتمل و بعيد بنظر رسد ،اجرا
نخواھد شد.
د – کميته در مواقع رسيدگي به شکايت ھاي دريافتي ،بنابر اين ماده جلسات محرمانه ﺗشکيل خواھد
داد.
ه – با رعايت مقررات بند )ج( ،کميته بمنظور حل دوستانه موضوع مورد اختالف و بر اساس احترام
به ﺗعھداﺗي که در اين کنوانسيون ارائه شده است ،کمکھاي قابل اجراي خود را در اختيار دولتھاي
عضو مربوط خواھد گذارد .بدين منظور ،در زمان مقتضي ،کميته يک کميسيون حل اختالف ﺗخصصي
ﺗعيين خواھد کرد.
و – کميته بنا بر اين ماده ،در کليه اموري که به آن ارجاع شود ميتواند از دولتھاي طرف اختالف
موضوع زير بند )ب( ھر گونه اطالعات مربوط را خواستار گردد.
ز – دولتھاي عضو مربوط موضوع زير بند )ب( حق خواھند داشت ھنگام رسيدگي بموضوع در
کميته ،نماينده اي داشته باشند و مالحظات خود را بطورشفاھي و يا کتبي اظھار دارند.
ح – کميته موظف است در مدت  ١٢ماه پس از ﺗاريخ دريافت اخطاريه بنا به زير بند )ب( گزارش
بدھد:
(١اگر راه حلي بنا به مقررات زير بند )ه( حاصل شده باشد ،کميته گزارش خود را به يک خالصه
گزارش منحصر خواھد کرد.
) ٢اگر راه حلي بنابر مقررات زير بند )ه( حاصل نشود کميته در گزارش خود بشرح قضايا مختصرا
اکتفا خواھد کرد) .ھمچنين( متن صورت مجلس مالحظات کتبي و شفاھي دولتھاي عضو ،ضميمه
گزارش خواھد شد .در ھر مورد ،گزارشي به دولتھاي عضو مربوط ابالغ خواھد شد.
- ٢مقررات اين ماده ھنگامي قابل اجرا خواھد بود که پنج دولت عضو کنوانسيون ،بنا بر بند  ١اين ماده
اعالميه ھاي پيش بيني شده را داده باشند .اعالميه ھاي مذکور نزد دبير کل سازمان ملل سپرده خواھد
شد و رونوشت آن براي ساير کشورھاي عضو کنوانسيون ارسال خواھد شد .اعالميه ممکن است در
ھر زمان بوسيله اخطاريه دبير کل سازمان ملل بازپس گرفته شود .اين استرداد به رسيدگي مسئله،
موضوع يک شکايت که قبال بموجب اين ماده ارسال شده باشد ،خللي وارد نميکند.
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ھيچ شکايت ديگري پس از دريافت اخطاريه استرداد اعالميه به دبير کل پذيرفته نمي شود مگر آنکه
دولت عضو مربوط اعالميه جديدي داده باشد.
ماده بيست و دوم
- ١يک دولت عضو اين کنوانسيون مي ﺗواند بموجب اين ماده در ھر زمان صالحيت کميته را براي
دريافت و رسيدگي شکايات افرادي که مدعي قرباني خشونت ﺗوسط يک دولت عضو اين ميثاق ھستند،
به رسميت شناسد و آنرا اعالم دارد .ھيچ شکايتي از دولت عضوي که چنين اعالمي نسبت به آن
صورت نگرفته است از جانب کميته قابل پذيرش نخواھد بود.
- ٢کميته شکايات بدون نام و يا ناسازگار با مقررات کنوانسيون را بنا بر اين ماده و يا شکاياﺗي که در
مقام سوء استفاده از اين حق مطرح شده است را نخواھد پذيرفت.
- ٣با رعايت مقررات بند  ،٢کميته بنا بر اين ماده ضمن رسيدگي کردن به شکايات دولت عضوي که
متھم به ﺗخلف از مفاد اين کنوانسيون است ،ﺗوجه آنرا نيز طبق بند  ١به اين شکايات جلب ميکند .در
ظرف  ٦ماه پس از وصول شکايات دولت متھم به ﺗخلف ،ﺗوضيحات کتبي و اظھاراﺗي مبني بر روشن
نمودن موضوع و يا بھبودھائي که ﺗوسط آن کشور انجام گرفته است را به کميته ارائه خواھد داد.
- ٤کميته شکايات را بنا بر اين ماده و طبق اطالعات روشن موجود که به نيابت فرد يا بوسيله عضو
مربوط دريافت ميکند ،مورد بررسي و رسيدگي قرار خواھد داد.
- ٥کميته به شکاياﺗي که از طرف فرد و بنا بر اين ماده دريافت ميکند ،مورد رسيدگي قرار نخواھد داد
مگر اينکه براي کميته محقق شود که:
الف – موضوع شکايت در ارگانھاي بين المللي ديگر مطرح و مورد رسيدگي قرار نگرفته است.
ب – فرد )شکايت کننده( از ﺗمام اقدامات چاره جويانه در مراجع ذيصالح داخلي نتيجه اي نگرفته
است .ھمچنين در مواردي که طي طريق شکايت بنحو غير معقول طوالني گشته است و با کمک موثر
بر فردي که طبق اين ميثاق قرباني خشونت شناخته ميشود ،غير محتمل و بعيد بنظر رسد.
- ٦کميته در مواقع رسيدگي به شکايات دريافتي ،بنابر اين ماده جلسات محرمانه ﺗشکيل خواھد داد.
- ٧کميته نظرات خود را به دولت عضو مربوط و فرد)شکايت کننده( منعکس خواھد نمود.
- ٨مقررات اين ماده ھنگامي قابل اجرا خواھد بود که پنج دولت عضو کنوانسيون اعالميه ھاي پيش
بيني شده در بند اول اين ماده را داده باشند .اعالميه ھاي مذکور ﺗوسط دولت عضو ،نزد دبير کل
سازمان ملل به امانت سپرده خواھد شد .دبير کل سازمان ملل ،رونوشت آنرا براي ساير دولتھاي طرف
ميثاق ارسال خواھد داشت .اعالميه ممکن است در ھر زمان ،بوسيله اخطاريه به دبير کل مسترد گردد،
اين استرداد به رسيدگي ھر مسئله ،موضوع شکايتی که قبال بموجب اين ماده ارسال شده بود ،خللي
وارد نمي کند.
ماده بيست و سوم
اعضاء کميته و کميسيونھاي مشاورين متخصص که بنا به ماده  ٢١بند )١ه( انتصاب ميشوند ،سزاوار
برخورداري از امتيازات و مصونيتھائي در ماموريت ھاي سازمان ملل ،خواھند بود .اين موارد در
قسمتھاي مربوط به کنوانسيون و بر اساس امتيازات و مصونيتھاي سازمان ملل قرار خواھد گرفت.
ماده بيست و چھارم
کميته بموجب اين کنوانسيون ،فعاليتھاي خود را در يک گزارش ساالنه ﺗقديم دولتھاي عضو و مجمع
عمومي سازمان ملل متحد خواھد نمود.
قسمت سوم
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ماده بيست و پنجم
- ١اين کنوانسيون براي امضاء ﺗمام دولتھا مفتوح است.
- ٢اين کنوانسيون موکول به ﺗصويب دولتھا است}اصطالح “ﺗصويب” در پيمان نامه ھا و پروﺗکل
ھاي بين المللي ،به اين معنا است که ﺗصويب بايد طبق قانون اساسي و يا مراجع صالحيت دار مثل
مجلس شورا و در داخل کشور ،انجام شود}
اسناد ﺗصويب ھا يا الحاق ،نزد دبير کل سازمان ملل به امانت سپرده خواھد شد.
ماده بيست و ششم
اين کنوانسيون براي الحاق ﺗمام کشورھا به آن مفتوح خواھد بود .الحاق دولتھا بوسيله سند الحاق که نزد
دبير کل سازمان ملل سپرده خواھد شد ،صورت ميگيرد.
ماده بيست و ھفتم
- ١اين کنوانسيون  ٣٠روز پس از سپرده شدن بيستمين سند ﺗصويب يا الحاق نزد دبير کل سازمان ملل
متحد ،قدرت اجرائي پيدا خواھد کرد.
- ٢براي ھر دولتي که پس از سپرده شدن بيستمين سند ﺗصويب يا الحاق ،اين کنوانسيون را ﺗصويب
کند و به آن بپيوندد ،کنوانسيون  ٣٠روز بعد از ﺗاريخ سپرده شدن سند ﺗصويب يا الحاق آن دولت،
قدرت اجرائي )براي آن دولت( پيدا خواھد کرد.
ماده بيست و ھشتم
- ١ھر دولتي ممکن است در زمان امضاء يا ﺗصويب اين کنوانسيون يا الحاق ،اعالم دارد که صالحيت
کميته را براي )وظائفي که( در ماده  ٢٠ارائه شده است ،به رسميت نمي شناسد.
- ٢ھر دولت عضوي که شرط و حق محفوظي را در ارﺗباط با بند  ١اين ماده قائل شده است ،در ھر
زمان ميتوان آنرا بوسيله نوشتن يادداشت به دبير کل سازمان ملل متحد ،استرداد کند.
ماده بيست و نھم
- ١ھر دولت عضو اين کنوانسيون ميتواند اصالحيه اي به آن ،پيشنھاد کند و متن آنرا نزد دبير کل
سازمان ملل بسپارد .دبير کل ھر طرح اصالحي پيشنھادي را براي دولتھاي عضو اين ميثاق ارسال
خواھد داشت و از آنھا درخواست خواھد کرد که به او اعالم دارند آيا با ﺗشکيل کنفرانسي از دولتھاي
عضو بمنظور رسيدگي و گرفتن راي در باره طرحھاي پيشنھادي موافق ھستند؟ در صورﺗيکه حداقل
يک سوم دولتھاي عضو خواھان ﺗشکيل چنين کنفرانسي باشند ،دبير کل کنفرانس را ﺗحت نظر و
ﺗوجھات سازمان ملل ﺗشکيل خواھد داد .ھر اصالحي که مورد قبول اکثريت دولتھاي حاضر عضو و
راي دھنده در کنفرانس قرار گيرد ،بوسيله دبير کل به ﺗمام کشورھاي عضو براي پذيرفتن ،ارسال
خواھد شد.
- ٢اصالحيه پذيرفته شده با ﺗوجه به بند  ١اين ماده ،ھنگامي قدرت اجرائي پيدا خواھد کرد که دو سوم
دولتھاي عضو اين کنوانسيون ،به دبير کل سازمان ملل متحد اطالع دھند که آنھا بر طبق قانون اساسي
خودشان آنرا پذيرفته اند.
- ٣وقتي مفاد اصالحي قدرت اجرائي پيدا کردند ،براي دولتھاي عضو که آنرا پذيرفته اند ،الزم االجرا
ميگردد .ديگر کشورھاي عضو به مقررات اين کنوانسيون و ھر گونه اصالحاﺗي که پذيرفته اند ،ملزم
خواھند شد.
ماده سيام
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- ١ھر مشاجره و اختالفي که بين دو دولت عضو و يا بيشتر در مورد ﺗفسير يا کاربرد اين کنوانسيون
بوجود آيد و آنھا نتوانند اين اختالف را طي مذاکرات بين خود حل نمايند ،با درخواست يکي از آنھا اين
اختالف به )ھيئت( داوري وحکميت واگذار خواھد شد .اگر پس از  ٦ماه يعني از زمانيکه درخواست
به ھيئت واگذار شده است ،دولتھا قادر به پذيرفتن راي ھيئت حکميت نيستند ،ھر کدام از طرفين
موضوع ميتوانند اين اختالف را به دادگاه دادگستري بين المللي ارجاع دھند.
- ٢ھر دولتي ميتواند در زمان امضاء اين کنوانسيون يا الحاق آن اعالم دارد که خود را موظف به
اجراي بند  ١اين ماده نمي داند .دولتھاي عضو ديگر با احترام به ھر کشوري که اين حق و شرط را
براي خود محفوظ داشته اند ،خود را موظف به اجراي بند  ١اين ماده ،در مورد آن کشور نمي دانند.
- ٣ھر دولت عضوي که شرط و حق محفوظي را در ارﺗباط با بند  ٢اين ماده قائل شده است ،در ھر
زمان مي ﺗواند آنرا بوسيله يادداشت به دبير کل سازمان ملل متحد ،مسترد کند.
ماده سي و يکم
- ١يک دولت عضو ميتواند در ھر زمان اين کنوانسيون را از طريق يادداشت کتبي به دبير کل سازمان
ملل ،فسخ نمايد و خروج خود را از اين کنوانسيون )که در واقع عدم ﺗعھد خود به آن است( را اعالم
دارد .يکسال پس از دريافت اين يادداشت به دبير کل انصراف و خروج قطعي و الزم االجرا خواھد
شد.
- ٢اين فسخ و انصراف ،ﺗاثيري بر ﺗعھدات دولت عضو نسبت به اعمالي که قبل از ﺗاريخ الزم االجرا
شدن خروج انجام داده است ،نخواھد داشت و مانع ادامه رسيدگي کميته که قبل از آن ﺗاريخ شروع شده،
نمي شود.
- ٣پس از ﺗاريخ الزم االجرا شدن خروج از کنوانسيون ،کميته ديگر نسبت به دولت خارج شده،
رسيدگي اي را انجام نخواھد داد.
ماده سي و دوم
- ١دبير کل سازمان ملل متحد ﺗمام دولتھاي عضو سازمان ملل و دولتھائي که اين کنوانسيون را امضاء
کرده اند و يا به آن پيوسته اند را مطلع خواھد کرد که:
الف :امضاء ھا ،مصوبات )اسناد ﺗصويب( و الحاق ھا را بنا بر ماده  ٢٥و ٢٦
ب :ﺗاريخ به اجرا درآمدن اين کنوانسيون طبق ماده  ٢٧و ﺗاريخ الزم االجراي اصالحات طبق ماده ٢٩
ج :انصراف و فسخ دولتھا طبق ماده ٣١
ماده سي و سوم
- ١متنھاي عربي ،چيني ،انگليسي ،فرانسه ،روسي و اسپانيائي اين کنوانسيون ،داراي اعتباري يکسان
مي باشند و آنھا نزد دبير کل سازمان ملل متحد به امانت سپرده خواھند شد.
 -٢دبير کل سازمان ملل متحد رونوشت گواھي شده اين کنوانسيون را براي ﺗمام کشورھا ارسال خواھد
داشت.
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ﺗيراندازی لباس شخصی ھا به سوی دو درويش در کوار
نوامبر 2011 ,18
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قصد نيروھای امنيتی و لباس شخصی برای بازداشت  ٢ﺗن از دراويش گنابادی ساکن کوار که با
مقاومت اين دو درويش ناکام ماند به ﺗير اندازی نيروھای امنيتی انجاميد  .در اين حادثه کسی آسيب نديد
.
به گزارش خبرنگار سايت مجذوبان نور ؛ ذبيح کرد پور و رضا پشتکار دو ﺗن از دراويش گنابادی ،
عصر امروز  ٢۶آبان ماه در حالی که راھی حسينيه دراويش کوار بودند با برخورد نيروھای امنيتی و
لباس شخصی به قصد بازداشت روبرو شده و می گريزند که نيروھای امنيتی در مواجھه با مقاومت اين
دو درويش و گريختن ايشان اقدام به ﺗيراندازی می کنند  .در اين حادثه ﺗير نيروھای امنيتی به ھدف
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 .

بازداشت پنجمين درويش از شھرستان کوار در يک ماه گذشته
نوامبر 2011 ,18
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خبرگزاری ھرانا – روز چھاشنبه ١۶ ،نوامبر و برای پنجمين بار در يک ماه گذشته ،يکی از دراويش
گنابادی ساکن شھرستان کوار از ﺗوابع استان فارس ،ﺗوسط نيروھای امنيتی بازداشت شده است.
به گزارش خبرنگار سايت مجذوبان نور ،صبح روز گذشته مھدی قنبری يکی از دراويش گنابادی
ساکن کوار ﺗوسط نيروھای امنيتی بدون ارايه حکم قضايی در محل کارش بازداشت شد.
گفته میشود مدﺗی است که جو امنيتی در شھرستان کوار وجود داشته و ﺗاکنون ﺗعدادی از ساکنان کوار
بازداشت و به زندان شيراز منتقل شدهاند.
بررسی موارد حقوقی نقض شده در اين گزارش:
 اصل  ٢٣قانون اساسی جمھوری اسالمی:ﺗفتيش عقايد ممنوع است و ھيچ کس را نمی ﺗوان به
صرف داشتن عقيده ای مورد ﺗعرض و مواخذه قرار داد.
 بند  ١ماده  ١٩ميثاق بين المللی حقوق مدنی و سياسی:ھيچکس را نمی ﺗوان بمناسبت عقايدش
مورد مزاحمت اخافه قرار داد.
 بند  ٢ماده  ١٩ميثاق بين المللی حقوق مدنی و سياسی :ھر کس حق آزادی بيان دارد .اين حق
شامل آزادی ﺗفحص و ﺗحصيل و اشاعه اطالعات و افکار از ھر قبيل بدون ﺗوجه به سر حدات خواه
شفاھا ً يا بصورت نوشته يا چاپ يا بصورت ھنری يا به ھر وسيله ديگر به انتخاب خود می باشد.
 ماده  ١٩اعالميه جھانی حقوق بشر :ھر فردی حق آزادی عقيده و بيان دارد.
 ماده  ١٨اعالميه جھانی حقوق بشر :ھر شخصی حق دارد از آزادی انديشه ،وجدان و دين بھرهمند
شود :اين حق مستلزم آزادی ﺗغيير دين يا اعتقاد و ھمچنين آزادی اظھار دين يا اعتقاد ،در قالب
آموزش دينی ،عبادتھا و اجرای آيينھا و مراسم دينی به ﺗنھايی يا به صورت جمعی ،به طور
خصوصی يا عمومی است.
 بند  ١ماده  ٩ميثاق بين المللی حقوق مدنی و سياسی:ھرکس حق آزادی و امنيت شخصی دارد.
ھيچ کس را نميتوان خودسرانه دستگير يا بازداشت کرد.
 بند  ١ماده  ١٨ميثاق بين المللی حقوق مدنی و سياسی :ھر کس حق آزادی فکر ،وجدان و مذھب
دارد .اين حق شامل آزادی داشتن يا قبول يک مذھب يا معتقدات به انتخاب خود ،ھمچنين آزادی
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.


بازداشت يک شھروند بھايی در قائم شھر

خبرگزاری ھرانا – يک شھروند بھايی پس از احضار به اداره اطالعات قائم شھر بازداشت شد.
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بنا به اطالع گزارشگران ھرانا از قائم شھر ،ساعت  ٧صبح روز چھارشنبه  ٢۵آبان ماه ماموران
اداره اطالعات قائم شھر پس از مراجعه به منزل علی احمدی ،شھروند بھايی به دليل عدم حضور وی
در منزل ،نامبرده را به اداره اطالعات احضار میکنند.
اين شھروند بھايی پس از دوبار حضور در ستاد خبری بازداشت و از آن زمان ﺗاکنون اطالعی از
وضعيت وی در دست نيست .قابل ذکر است منزل اين شھروند بھايی در روز يک شنبه  ٨آبان مورد
ﺗفتيش قرار گرفت.
بررسی موارد حقوقی نقض شده در اين گزارش:
 اصل  ٢٣قانون اساسی جمھوری اسالمی:ﺗفتيش عقايد ممنوع است و ھيچ کس را نمی ﺗوان به
صرف داشتن عقيده ای مورد ﺗعرض و مواخذه قرار داد.
 بند  ١ماده  ١٩ميثاق بين المللی حقوق مدنی و سياسی:ھيچکس را نمی ﺗوان بمناسبت عقايدش
مورد مزاحمت اخافه قرار داد.
 بند  ٢ماده  ١٩ميثاق بين المللی حقوق مدنی و سياسی :ھر کس حق آزادی بيان دارد .اين حق
شامل آزادی ﺗفحص و ﺗحصيل و اشاعه اطالعات و افکار از ھر قبيل بدون ﺗوجه به سر حدات خواه
شفاھا ً يا بصورت نوشته يا چاپ يا بصورت ھنری يا به ھر وسيله ديگر به انتخاب خود می باشد.
 ماده  ١٩اعالميه جھانی حقوق بشر :ھر فردی حق آزادی عقيده و بيان دارد.
 ماده  ١٨اعالميه جھانی حقوق بشر :ھر شخصی حق دارد از آزادی انديشه ،وجدان و دين بھرهمند
شود :اين حق مستلزم آزادی ﺗغيير دين يا اعتقاد و ھمچنين آزادی اظھار دين يا اعتقاد ،در قالب
آموزش دينی ،عبادتھا و اجرای آيينھا و مراسم دينی به ﺗنھايی يا به صورت جمعی ،به طور
خصوصی يا عمومی است.
 بند  ١ماده  ٩ميثاق بين المللی حقوق مدنی و سياسی:ھرکس حق آزادی و امنيت شخصی دارد.
ھيچ کس را نميتوان خودسرانه دستگير يا بازداشت کرد.
 بند  ١ماده  ١٨ميثاق بين المللی حقوق مدنی و سياسی :ھر کس حق آزادی فکر ،وجدان و مذھب
دارد .اين حق شامل آزادی داشتن يا قبول يک مذھب يا معتقدات به انتخاب خود ،ھمچنين آزادی
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.
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محکوميت شديد نقض حقوق بشر در ايران
محکوميت شديد نقض حقوق بشر در ايران توسط سازمان ملل و پيوستن پارلمان اروپا به اعتراض
ھای بين المللی

ساختمان مق ّر سازمان ملل در نيويورک.
مجمع عمومی سازمان ملل امروز قطعنامه ای را ﺗصويب کرد که ايران را به خاطر »موارد ج ّدی،
مداوم و مکرّر نقض حقوق بشر« محکوم می کند .قطعنامه که انتظار می رود در ماه دسامبر به ﺗأييد
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ک ّل مجمع برسد ،ھمچنين از دبير ک ّل سازمان ملل می خواھد که دوباره سال آينده گزارشی دربارۀ
حقوق بشر در ايران ﺗھيه کند .عکس سازمان ملل/مارک گارﺗن
سازمان ملل متّحد ٢١ ،نوامبر  ،٢٠١١سرويس خبری جامعۀ جھانی بھائی – مجمع عمومی سازمان
ملل متّحد دريکی از شديداللحن ﺗرين قطعنامهھای خود ﺗا به امروز ،آشکارا ايران را به خاطر »موارد
جدی ،مداوم و مک ّرر نقض حقوق بشر« محکوم کرده است.
کميتۀ سوم مجمع با  ٨٦رأی موافق در برابر  ٣٢رأی مخالف و  ٥٩رأی ممتنع ،يک قطعنامۀ شش
صفحه ای را ﺗصويب کرد که به گسترۀ وسيعی از ﺗجاوزات و بدرفتاری ھای ايران ،از جمله »افزايش
چشم گير« اعدام ھا ،استفاده از شکنجه ،ھدف قرار دادن مدافعان حقوق بشر به صورت روشمند،
خشونت فراگير عليه زنان و ﺗبعيض مستمر عليه اقليت ھا از جمله پيروان آئين بھائی ،اشاره می کند.
بانی دوگال ،نمايندۀ ارشد جامعۀ جھانی بھائی در سازمان ملل متّحد ،گفت» :قطعنامۀ امسال با فھرست
طوالنی و مفصّل خود از جنايت ھای رخ داده عليه شھروندان عادی ،رفتار مقامات ايران را با
شديدﺗرين لحنی که ﺗا حال ديده ايم ،محکوم کرده است«.
او گفت» :اين قطعنامه ﺗرديدی در بارۀ برداشت جامعۀ جھانی از ﺗالش ھای بی وقفۂ ايران در نقض
ﺗقريبا ً ھمۀ موارد حقوق بشر ،به جا نمی گذارد «.قطعنامه پس از گزارش ھای اخير دبير کل سازمان
ملل ،بان کی مون ،و گزارشگر ويژۀ ﺗازه برای حقوق بشر در ايران منتشر شد .در گزارش ھای افراد
ياد شده نيز به ش ّدت از ﺗجاوزھای جمھوری اسالمی به حقوق بشری انتقاد شده است.
حوزه ھای نگرانی
قطعنامه که با حمايت حدود  ۴٢کشورﺗنظيم شده ١۶ ،حوزۀ نگرانی را فھرست می کند که از شکنجه و
افزايش استفاده از مجازات اعدام ﺗا »محدوديت ھای روشمند و ج ّدی در زمينۀ آزادی ﺗج ّمع مسالمت
آميز« و »محدوديت ھا و ممانعت ھای شديد در زمينۀ ح ّ
ق آزادی فکر ،وجدان ،دين يا عقيده« را در بر
می گيرد.
در قطعنامه ھمچنين برای ا ّولين بار ،ضمن اشاره به کنترل مکاﺗبات ،ايميل ھا و پست ھای صوﺗی
ﺗوسّط دولت ،از نگرانی ھايی در زمينۀ »مداخالت غير قانونی« در حريم خصوصی افراد ياد می
شود.
نقض مکرر ضوابط قانونی در دادرسی ھا نيز در اين قطعنامه برجسته شده است .از جمله به استفادۀ
روشمند و خودسرانه از زندان انفرادی طوالنی م ّدت ،دسترسی نداشتن بازداشت شدگان به وکيل حقوقی
مورد انتخاب خود ،ندادن اجازۀ آزادی با قرار وثيقه به بازداشت شدگان و شرايط بد زندان ھا مانند
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 مشکالت پيش روی اعراب ،آذری
ھا ،بلوچ ھا و کردھا و نيز ﺗبعيض عليه مسيحيان ،يھوديان ،صوفيان ،مسلمانان سنّی و زرﺗشتيان ،علّت
ديگری برای نگرانی است.
گزارش ھايی نيز دربارۀ »افزايش حمله به بھائيان و مدافعان آنھا ،از جمله در رسانه ھای مورد حمايت
دولت ،افزايش عمده در ﺗعداد بھائيان دستگير و بازداشت شده ،از جمله حملۀ ھدف دار به مؤسّسۀ
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
ھای عمومی و خصوصی« ارائه شده است.
قطعنامه از ايران می خواھد که به »محروميت و ﺗبعيض عليه زنان و اعضای گروه ھای خاص از
جمله پيروان آئين بھائی ،در زمينه ھای دسترسی به آموزش عالی و نيز زدن برچسب جرم به ﺗالش
ھايی که در فراھم کردن آموزش عالی برای جوانان بھائی محروم از ورود به دانشگاه ھای ايران انجام
می شود« پايان دھد.
ھمچنين از ايران خواسته شده است در ﺗالش ھای مربوط به نظارت بر ﺗعھدات در زمينۂ حقوق بشر،
با سازمان ملل و مقامات آن ھمکاری کند .خانم دوگال گفت» :اين قطعنامه گواه نيرومندی است بر
شرايط محاصره ای که ھمۀ ايرانيان – نه فقط ﺗعدادی از اقليت ھا يا مخالفان – در آن زندگی می کنند،
حالتی که در آن آزار ،دستگيری و زندان خودسرانه ،شکنجه و ﺗھديد به مرگ به نگرانی ھای روزمرّه
ﺗبديل شده اند«.
قطعنامه – که انتظار می رود در ماه دسامبر به ﺗأييد ک ّل مجمع برسد – ھمچنين از دبير ک ّل سازمان
ملل می خواھد که دوباره سال آينده گزارشی دربارۀ حقوق بشر در ايران ﺗھيه کند.
قطعنامۂ اروپائی
قطعنامۀ شديداللحن مشابھی عليه نقض حقوق بشر در ايران نيز روز پنجشنبۂ گذشته در پارلمان اروپا
به ﺗصويب رسيد.
اين قطعنامه ھم به نگرانی ھای متعددی از جمله افزايش اعدام ھا و استفادۀ فزاينده از شکنجه در آزار
روشمند فعاالن حقوق بشر ،روزنامه نگاران ،زنان و اقليت ھا اشاره می کند.
قطعنامۂ پارلمان اروپا نيز به افزايش آزار بھائيان در ايران و اين که »آنھا در معرض ﺗبعيض ھای
شديد از جمله محروميت از امکانات ﺗحصيلی ھستند« ،و زندانی بودن ھفت مدير اين جامعه و »ادامۂ
بازداشت بيش از  ١٠٠عضو اين جامعه« می پردازد.
بانی دوگال گفت» :ما از اين قطعنامه ھا استقبال می کنيم و اميدواريم که حکومت ايران سرانجام به
ﺗقاضای جامعۀ بين المللی مبنی بر پايان دادن به اينگونه اعمال و بازگشت به حکومت قانون ﺗوجّه
کند«.

آخرين وضعيت از نقض حقوق دراويش گنابادی  ١۶درويش
در زندان
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مجذوبان نور  ١١ :شھريور ماه سال جاری موج بی سابقه ای از فشار بر دراويش گنابادی آغاز شد و
ﺗا کنون اين روند با بازداشت و ضرب وشتم دراويش ادامه داشته است  ،به شکلی که با گذشت بيش از
 ٨٠روز از آغاز آن ،در يکماه گذشته نزديک به  ۵ﺗن از دراويش گنابادی ساکن کوار بازداشت شده و
در حال حاضر مجموعا  ١۶ﺗن از دراويش گنابادی در زندان ھای ايران به سر می برند .
رضا انتصاری  ،حميد مرادی  ،افشين کرم پور  ،فرشيد يداللھی  ،امير اسالمی  ،اميد بھروزی و
مصطفی دانشجو از وکال و مديران سايت مجذوبان نور ھستند که ھم اکنون در بند امنيتی زندان اوين به
سر می برند  ،از اين ميان مصطفی دانشجو وکيل دراويش گنابادی در حالی که دوره محکوميت وی در
زندان ساری به اﺗمام رسيده بود با انتقال به بند امنيتی  ٢٠٩اوين ھم اکنون در انفرادی به سر می برد .
اين دراويش زندانی در ھفته گذشته با خانواده ھای خويش برای نخستين بار مالقات داشتند  ،در اين
مالقات از وضعيت حميد مرادی و امير اسالمی ابراز نگرانی شده و مصطفی دانشجو نيز ﺗا کنون از
حق مالقات محروم بوده است .
يادآور می شود با گذشت نزديک به  ٨٠روز از بازداشت اين دراويش زندانی بازجويی ھا از ايشان
ھمچنان ادامه دارد .
در اين بين آقايان صالح مرادی  ،محمد جالل نيکبخت  ،فرزاد درويش  ،حجت ﷲ سعيدی  ،محمد علی
سعدی  ،مھرداد کشاورز  ،يحيی دھقان  ،مھدی دھقان و علی جان دھقان دراويش محبوس در زندان
ھای استان فارس ھستند که از اين ميان مھرداد کشاورز ،يحيی دھقان  ،علی جان دھقان و مھدی دھقان
در يکماه گذشته و در ادامه حمله ھا و فشارھای نيروھای امنيتی بر دراويش ساکن کوار بازداشت شده
و ھنوز در انفرادی و ﺗحت بازجويی به سر می برند و آقايان محمد جالل نيکبخت  ،فرزاد درويش ،
حجت ﷲ سعيدی  ،محمد علی سعدی از دراويش شھرستان سروستان استان فارس که در مھرماه
بازداشت شده اند با وضعيت بسيار وخيمی در زندان پيربنان شيراز که مخصوص نگھداری زندانيان
معتاد و قاچاقچيان و قاﺗلين خطرناک ھستند نگھداری می شوند و از ابتدايی ﺗرين نيازھای بھداشتی
محرومند.
در ضمن اين بازداشتھا  ،ماه گذشته نيروھای امنيتی با ﺗفتيش منازل ده ھا ﺗن از دراويش کوار و
برقراری جوی امنيتی پليسی در اين شھرستان بر عليه دراويش  ،آرامش و امنيت را از دراويش منطقه
گرفته اند .
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کيوان دھقانی شھروند بھايی آزاد شد
نوامبر 2011 ,23

خانه حقوق بشر ايرانکيوان دھقانی شھروند بھايی که نزديک به چھار ماه و نيم در بازداشت به سر
میبرد با ﺗوديع وثيقه از زندان آزاد شد.
کيوان دھقانی از شھروندان بھايی اصفھان است که در  ٢١ﺗيرماه سال جاری ھمراه چند ﺗن ديگر از
بھاييان در اصفھان بازداشت شده بود.
به گزارش »خانه حقوق بشر ايرانب دھقانی در روز  ٢٨آبان ماه جاری به قيد وثيقه  ۶٠ميليون ﺗومانی
از زندان مشھد آزاد شد.
وی پس از مدﺗی بازداشت در بازداشتگاه اصفھان در اقدامی ناگھانی به زندان مشھد منتقل شده بود و
اين مدت را در آنجا در بازداشت به سر برد.
فرھود اشتياق ،يکی ديگر از شھروندان بھايی اصفھان که به شھد منتقل شده نيز در اين زندان به سر
میبرد.
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پنجمين ماه بازداشت فرھود اشتياق در زندان مشھد
نوامبر 2011 ,23

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

فرھود اشتياق از ﺗاريخ پنج ﺗير ماه  ١٣٩٠برای بار دوم ،بدون ارائه ھيچ گونه حکمی ﺗوسط مامورين
اطالعات در اصفھان بازداشت شده و پس از يک ھفته بدون ارائه سند و دليلی به شھر مشھد منتقل شد.
به گزارش »خانه حقوق بشر ايران« اشتياق ھم اکنون پس از گذشت چھار ماه و نيم در بازداشتگاه
اطالعات مشھد به سر می برد.اين در حالی است که مسئولين قضايی و امنيتی بدون ﺗوجه به بيماری
خاص وی ) گيلنباره( و ھمچنين ناراحتی قلبی که در بازداشتگاه دچار آن شده است ،ھمچنان او را در
بازداشت نگاه داشته و از آزادی وی خودداری میکنند.
در ﺗاريخ نھم آبان ماه دوباره دو ماه ديگر بازداشت اشتياق ﺗمديد شده و در اين مدت ﺗنھا دو بار امکان
مالقات به خانواده ايشان داده شده و سه فرزند او چشم به راه ديدار پدر ھستند.
خانواده فرھود برای پی گيری مراحل قانونی و ھمچنين گرفتن مالقات ،بارھا به مشھد سفر کرده و ١٧
ساعت مسير را ھر بار بايد طی کنند.

ﺗشديد فشارھاي اقتصادي بر شھروندان بھايي كرمان
و رفسنجان
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خبرگزاری ھرانا  -در ﺗداوم شناسايی و ﺗشديد فشار بر اقلييت ھای مذھبی در شھرھای مختلف
ماموران اداره امکان شھرھای کرمان و رفسنجان اقدام به صدور اخطاريه و پلمپ اماکن متعلق به
شھروندان بھايی نمودند.
بنا به اطالع گزارشگران ھرانا از استان کرمان ،دو ھفته پيش ماموران اداره اماكن شھركرمان به چند
محل كسب )فروشگاه ھاي لوازم ماشين( شھروندان بھايي ساكن شھر مزبور كه در محله سرباز كرمان
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
رفسنجان ﺗمديد نشده كه براي اين امر نيز ھيچ دليل صريح و قانع كننده اي از سوی پليس اماکن ارائه
نشده است.
در طی روز پنج شنبه خبرگزاری ھرانا اقدام به انتشار سندی نمود که در آن پليس ناظر بر اماکن
عمومی فرماندھی انتظامی استان کرمانشاه در نامهای رسمی به رياست مجمع صنفی اين استان خواھان
ھمکاری اين مرکز در شناسايی اقلييتھای مذھبی موجود در صنوف استان شده بود.

انتقال مصطفی دانشجووکيل دراويش گنابادی به بند عمومی
زندان
کميته دانشجويی دفاع از زندانيان سياسی :مصطفی دانشجو از وکالی دراويش سلسله نعمت اللھی
گنابادی و از مديران پايگاه خبری مجذوبان نور پس از گذشت يکماه حبس در سلول ھای انفرادی بند
امنيتی زندان اوين به بند عمومی منتقل شد.
به گزارش ﺗارنمای مجذوبان نور ،مصطفی دانشجو از وکالی دراويش گنابادی که در ﺗاريخ  ٧آبان ماه
از زندان ساری مرﺗبط با بازداشتھا و فشارھای اخير به بند امنيتی زندان اوين منتقل شده بود ،روز
گذشته  ۵آذر ماه به بند عمومی انتقال يافت.
اين وکيل دراويش که در ﺗاريخ  ٢٨ارديبھشت ماه سال جاری به اﺗھام نشر اکاذيب و ﺗشويش اذھان
عمومی از سوی دادگاه ﺗجديد نظر استان مازندران به  ٧ماه حبس محکوم شده بود در حالی که
روزھای آخر محکوميت خويش را سپری ميکرد به زندان اوينمنتقل شد .وی روز گذشته  ۵آذر ماه
پس از ﺗحمل يکماه حبس در سلول انفرادی بند  ٢٠٩به بند عمومی زندان اوين انتقال يافت.
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يادآور می شود وکال و مديران سايت مجذوبان نور آقايان رضا انتصاری ،فرشيد يداللھی ،حميد مرادی،
افشين کرم پور ،امير اسالمی و اميد بھروزی به ھمراه مصطفی دانشجو ھم اکنون در بند عمومی
زندان اوين به سر می برند .عالوه بر اين بر طبق آخرين گزارش از وضعيت دراويش زندانی  ١۶ﺗن
از دراويش گنابادی در زندانھای کشور محبوس ھستند.

انتقاد مولوی عبدالحميد از ﺗخريب شخصيتھای اھل سنت
موالنا عبدالحميد ،امام جمعه اھل سنت زاھدان ،از برخی سايتھا و نيز يک نشريه جديداالنتشار در
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 اطالع رسانی سنی آنالين ،اين روحانی اصالح طلب ،در بخشی از سخنان خود در
مراسم نماز جمعه اھل سنت زاھدان خاطرنشان کرد :اخيرا برخی سايتھا و نيز يک ھفته نامه که
جديداالنتشار 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.
موالنا عبدالحميد »ﺗخريب چھره علما و شخصيتھای معتدل اھل سنت« را ﺗنھا ھدف اين سايتھا و
روزنامه ھا عنوان کرد و گفت :طوری که از مطالب مندرجه در نشريه و سايتھای مذکور معلوم می
شود ،ﺗنھا دليل ﺗشکيل و فعاليت اين سايتھا و روزنامه ھا اين است که علما و شخصيتھای مستقل اھل
سنت را که در مسير اعتدال حرکت کرده و مخالف افراط و ﺗفريط ھستند ،با ﺗھمت ،افترا ،ھتاکی و
اھانت ھدف قرار دھند.
امام جمعه اھل سنت زاھدان افزود :اين سايتھا و روزنامه ھا ھيچگاه در راستای وحدت ،ھمگرايی و
ھمبستگی ملت ايران قدم برنداشته اند .گردانندگان سايتھای مذکور ،خود را وارث انقالب و نظام می
دانند ،در حالی که انقالب و نظام متعلق به يک قشر و گرايش خاص نيست ،بلکه اين نظام و انقالب
آن خود دانسته و ديگران را به
متعلق به ھمه ملت ايران است و کسی حق ندارد که نظام را فقط از ِ
»مخالفت با نظام« متھم کند.
موالنا عبدالحميد »مجبور کردن ديگران به سکوت و عدم مطالبه حقوق مسلّم و قانونی خويش« را از
مھمترين اھداف اين قبيل سايتھا و روزنامه ھا عنوان کرد و خاطرنشان نمود :ﺗمام برنامه اين سايتھا و
روزنامه ھا در اين خالصه می شود که ھيچ کسی حقوق مسلّم و قانونی خود را مطالبه نکند ،در حالی
که از لحاظ قانونی ھر فردی اين حق را دارد که حقوق خود را در چارچوب قانونی و منطقی مطالبه
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
کنند ،در حالی که خفه کردن صدای حق طلبی ،پيامدھای بسيار خطرناکی را به دنبال دارد ،از جمله
اينکه کار در دست افراطيون خشونت طلب افتاده و امنيت جامعه به مخاطره می افتد.
امام جمعه اھل سنت زاھدان در ادامه از مسئولين استانی ،اعم از قضايی و امنيتی -سياسی ،به خاطر
جلوگيری نکردن از انتشار اينگونه سايتھا و روزنامه ھا گاليه کرد و گفت :ما با اين اميد که مسئولين
جلوی اين اقدامات را می گيرند سکوت کرديم .اما بايد ﺗوجه داشته باشيم که از وجود ﺗعصبات قومی و
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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لذا نبايد بگذاريم که ﺗعصبات مذھبی در جامعه حاکم شود و افرادی به علما و شخصيتھای اھل سنت ،و
يا به شخصيتھای شيعه ،اھانت و بی احترامی کنند.
وی ادامه داد :ما مطمئن ھستيم که اينگونه سايتھا و روزنامه ھا از جاھای ديگری ساپورت شده و خط
می گيرند و مورد ﺗشويق آنھا قرار می گيرند.
موالنا عبدالحميد در ادامه ضمن گاليه از وزارت فرھنگ و ارشاد در خصوص مجوز فعاليت چنين
روزنامه ھايی در استان ،از انتشار برخی کتابھا در فضای دانشگاھھا نيز انتقاد کرد .وی با ھشدار به
جريان افراطی قومی – مذھبی ،که با ﺗأليف برخی کتابھای موھن ،انتشار نشريات و راه اندازی سايتھا،
در صدد ﺗخريب چھره علما و مراکز مذھبی اھل سنت ھستند ،افزود :اين افراد احساس قدرت می کنند
و دست به چنين کارھايی می زنند ،اما آنھا بايد بدانند که اگر چه قدرت در دست آنھاست ،اما ما نيز به
آن اندازه ضعيف نيستيم که کسی حق ما را ضايع کند و پا را بر گردن ما بگذارد و ما سکوت کنيم .اگر
در مواردی سکوت می کنيم ،اين سکوت ما داللت بر شرافت ،وقار و سنجيدگی ما دارد .لذا انتظار ما
آن است که مسئولين جلوی اين قبيل اقدامات را بگيرند.
خطيب جمعه اھل سنت زاھدان در ادامه با اشاره به ممانعت اخير از سفر حج دو ﺗن از شخصيتھای
برجسته اھل سنت )موالنا احمد نارويی و مفتی محمد قاسم قاسمی( ،از مطالب و افترائاﺗی که در
خصوص اين دو شخصيت در برخی روزنامه ھا و سايتھای افراطی درج شده است ،به شدت انتقاد
نمود و خاطرنشان کرد :اخيرا دو ﺗن از شخصيتھا و علمای جليل القدر اھل سنت از سفر حج بازداشته
شدند و اعتراض و گاليه ای ھم در اين مورد صورت گرفت ،اما متاسفانه برخی افراطيون در ھمين
سايتھا و روزنامه ھا ،به اين دو شخصيت ،به دروغ ﺗھمت زده اند که اينھا »مھمان کشور عربستان
سعودی بودند «.در حالی که اينھا ميھمان خدا و رسول بوده اند ،نه مھمان عربستان .ھمچنين اين سايتھا
اين مطلب را ذکر کرده اند که اين افراد قبال نيز به سفر حج رفته اند ،در حالی که اوال؛ بسياری از
افرادی که امسال به حج رفتند ،قبال نيز مشرف به سفر حج شده اند .ثانيا؛ خانواده اين دو نفر نيز که به
ھمراه آنھا بوده اند ،برای اولين بار قصد سفر حج را داشته اند .ايشان ھمچنين در مورد اين که »اين
افراد از طريق ويزای آزاد قصد سفر حج را داشته اند« ،خاطرنشان کرد :بسياری از افراد و ھيئتھا،
عالوه از کاروانھايی که ﺗحت پوشش سازمان حج ھستند ،از طريق ﺗھيه ويزای آزاد به سفر حج می
روند.
بسيج و نيروی انتظامی بايد مردمی بوده و در جھت خدمت به مردم فعاليت نمايد موالنا عبدالحميد در
بخش پايانی سخنان خود به ھفته بسيج اشاره کرد و گفت :بسيج و ديگر نيروھای نظامی و انتظامی که
برخواسته از مردم ھستند ،بايد مردمی بوده و در جھت خدمت به مردم فعاليت نمايند.
وی در ادامه ﺗذکری نيز به نيروھای انتظامی استان داد و افزود :اخيرا شکايت می رسد که افراد در
راھھای اصلی و فرعی مورد ھدف گلوله قرار می گيرند ،در حالی که اگر چه در نيروی انتظامی افراد
ﺗعليم يافته زياد است ،اما نبايد در بين اين نيروھا افراد خام و ﺗعليم نيافته ای باشند که افراد بيگناھی را
که نه سالح و نه مواد مخدر به ھمراه دارند ،مورد ھدف قرار دھند .لذا نيروی انتظامی ﺗوجه داشته
باشد که مبادا اسباب نارضايتی مردم را فراھم نمايد و مردم بيگناه از آنھا ھراس داشته باشند.
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بازداشت يک شھروند بھايی در اصفھان
نوامبر 2011 ,28

خانه حقوق بشر ايران يکی از ھمکاران موسسه آموزش علمی بھايی در رشته کشاورزی بوده از روز
 ٢٨آبان ماه بازداشت شده است.
روز شنبه  ٢٨آبان ماه »مزيدی« يکی از شھروندان بھايی اصفھان ﺗوسط نيروھای اطالعات اين
شھرستان بازداشت شده و ﺗاکنون در زندان به سر میبرد.
به گزارش »خانه حقوق بشر ايران« از محل نگھداری و وضعيت وی ﺗاکنون اطالعای از دست
نيست.از حمله گسترده نيروھای امنيتی در اول خرداد ماه  ٩٠ﺗا کنون به موسسع آموزش علمی بھاييان
احضار و بازجويی و بازداشتھای گسترده ھمچنان ادامه دارد.
اين موسسه ،در سال  ١٣۶۶در پی اخراج اساﺗيد و دانشجويان بھايی در سراسر ايران و محروميت
ايشان از ادامه ﺗحصيالت عاليه ،به دست ايرانيان بھايی راه اندازی شد.
اين موسسه ﺗا کنون سه بار مورد يورش قرار گرفته است و آخرين حمله در اول خرداد ماه  ٩٠بوده
است که منجر به ﺗفتيش منزل بيش از  ۴٠نفر ،احضار و بازجويی از بيش از  ۵٠نفر و زندانی شدن ٩
ﺗن از مديران ،مسئوالن و اساﺗيد اين موسسه شده است.

اﺗحاديه اروپا،ايران را به آزاد ساختن ندرخانی و ديگر زندانيان
مسيحی ﺗرغيب کرد
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عضو حزب »اﺗحاديه مسيحی« ھلند در پارلمان اروپا ضمن نام بردن از احمدی نژاد و سيد علی خامنه
ای به عنوان زوج ديكتاﺗور ،اظھار داشت بزودی جنبشی در پارلمان اروپا در اين ماه ايران را ﺗرغيب
می کند ﺗا به معاھدات بين المللی که امضا کرده است احترام بگذارد.اﺗحاديه اروپا از ايران خواسته

است که يوسف ندرخانی از دگرانديشان مذھبی و از گروه ) مسيحيان غير ﺗثليثی( و ديگر مسيحيان
زندانی در ايران را آزاد کند.
به گزارش آژانس خبری مسيحيان ايران »محبت نيوز« ،خبرگزاری مسيحی بسنيوزاليف روز يكشنبه
با درج اين خبر گزارش داد كه يکی از قانون گذاران کليدی اروپايی به اين خبرگزاری گفته است؛ »
ندرخانی بخاطر عدم قبول بازگشت به اسالم با احتمال صدور حکم اعدام مواجه است«.پيتر وان دالن،
عضو حزب »اﺗحاديه مسيحی« ھلند در پارلمان اروپا گفت «:ندرخانی يکی از چندين زندانی عقيدﺗی
در ايران است که ﺗا کنون دو سال را پشت ميله ھای زندان سپری کرده و بخاطر ﺗرک اسالم به اعدام
محکوم شده است«.ماريا داماناکی ،عضو کميسيون اروپا می گويد که ھيأت اجرايی اروپا و ھمچنين
کميسيون اروپا پرونده ندرخانی  34ساله را که دارای دو فرزند می باشد و در اکتبر سال  2009نيز در
منزلش دستگير شده است را از نزديک پيگيری می کند.
 زوج ديکتاﺗورآقای وان دالن افزود « ھرکه از اين زوج ديکتاﺗور )محمود احمدی نژاد و سيد علی خامنه ای( پيروی
نکند ،به بيانی زندگی ھم ندارد .ھيچ کس در ايران امنيت ندارد ،زن ھا سنگسار می شوند و جوانان به
دار آويخته می شوند .اما نوکيشان مسيحی از ﺗمامی اقشار جامعه آسيب پذيرﺗر به نظر می رسند .شايد
ھم دليلش اين است که خود احمدی نژاد درخواست پايان دادن به گسترش مسيحيت در ايران را صادر
کرده است«.
وان دالن گفت جنبشی در پارلمان اروپا در اين ماه ايران را ﺗرغيب می کند ﺗا به معاھدات بين المللی
که امضا کرده است از جمله کنوانسيون بين المللی حقوق مدنی و سياسی احترام بگذارد» .بند  18اين
کنوانسيون می گويد که آزادی مذھب شامل آزادی برای ﺗغيير مذھب نيز می شود .اما در ايران چنين
آزادی وجود ندارد و اين مشکل از عمده ﺗرين مشکالت مسيحيان اين کشور است ،چرا که دو سوم از
مسيحيان ايرانی پيشينه ای اسالمی دارند«.
وان دالن گفت گزارشات نقض حقوق بشر در ايران او را بر اين داشت ﺗا از وزير خارجه اﺗحاديه
اروپا ،کاﺗرين اشتون بخواھد که »سخت ﺗرين ﺗحريم ھا« را عليه ايران اعمال کنند « .به عالوه اﺗحاديه
اروپا و کشور ھای عضو آن بايد در شورای امنيت سازمان ملل ﺗالش کنند ﺗا چين و روسيه را متقاعد
کنند که به کشور ھای ﺗحريم کننده بپيوندند«.
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احضار و بازداشت مولوی محمدعلی شه بخش

خبرگزاری ھرانا – موالنا حافظ محمد علی شهبخش مدير سابق دارالعلوم حضرت امام ابوحنيفه عظيم
آباد زابل ،ﺗوسط نيروھای امنيتی بازداشت شده است.به گزارش سنی نيوز ،موالنا حافظ محمد علی
شهبخش پس از احضار به دادگاه ويژهی روحانيت مشھد در در روز چھارشنبه  ٢آذرماه سال جاری
دستگير و ﺗاکنون از وضعيت ايشان اطالعی در دست نيست .سه سال پيش در پی مراجعه نيروھای
امنيتی به مدرسه علوم اسالمی اھل سنت سيستان ،و ﺗخريب آن نيز ،موالنا محمد علی برای حفظ جان
خود مجبور شده بود مدﺗی متواری باشد که بر ھمين علت برخی از نزديکﺗرين افراد به ايشان منجمله
دو برادر )عبدالرحمن شهبخش و نور محمد شهبخش( و خواھر زادهاش)عبدالکريم( از سوی نيروھای
نظامی در ادقدامی ﺗالفی جويانه دستگير شدند.
رمضان سال گذشته بعد از مذاکرات و پا درميانی افراد ذی صالح و شخصيتھای برجسته منطقه نام
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:
 اصل  ٢٣قانون اساسی جمھوری اسالمی:ﺗفتيش عقايد ممنوع است و ھيچ کس را نمی ﺗوان به
صرف داشتن عقيده ای مورد ﺗعرض و مواخذه قرار داد.
 بند  ١ماده  ١٩ميثاق بين المللی حقوق مدنی و سياسی:ھيچکس را نمی ﺗوان بمناسبت عقايدش
مورد مزاحمت اخافه قرار داد.
 بند  ٢ماده  ١٩ميثاق بين المللی حقوق مدنی و سياسی :ھر کس حق آزادی بيان دارد .اين حق
شامل آزادی ﺗفحص و ﺗحصيل و اشاعه اطالعات و افکار از ھر قبيل بدون ﺗوجه به سر حدات خواه
شفاھا ً يا بصورت نوشته يا چاپ يا بصورت ھنری يا به ھر وسيله ديگر به انتخاب خود می باشد.
 ماده  ١٩اعالميه جھانی حقوق بشر :ھر فردی حق آزادی عقيده و بيان دارد.
 ماده  ١٨اعالميه جھانی حقوق بشر :ھر شخصی حق دارد از آزادی انديشه ،وجدان و دين بھرهمند
شود :اين حق مستلزم آزادی ﺗغيير دين يا اعتقاد و ھمچنين آزادی اظھار دين يا اعتقاد ،در قالب
آموزش دينی ،عبادتھا و اجرای آيينھا و مراسم دينی به ﺗنھايی يا به صورت جمعی ،به طور
خصوصی يا عمومی است.
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بند  ١ماده  ٩ميثاق بين المللی حقوق مدنی و سياسی:ھرکس حق آزادی و امنيت شخصی دارد.
ھيچ کس را نميتوان خودسرانه دستگير يا بازداشت کرد.
بند  ١ماده  ١٨ميثاق بين المللی حقوق مدنی و سياسی :ھر کس حق آزادی فکر ،وجدان و مذھب
دارد .اين حق شامل آزادی داشتن يا قبول يک مذھب يا معتقدات به انتخاب خود ،ھمچنين آزادی
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 اطالعات كليساھای خانگی را ﺗھديدی برای جوانان
دانست!
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حيدر مصلحی وزير اطالعات جمھوری اسالمی ،با اشاره به اينكه كليساھای خانگی امروز ﺗھديدی
برای جوانان می باشند ،برای مقابله با گسترش كليساھای خانگی در داخل كشور خبر از يك سری
اقدامات جديد را داد .
آژانس خبری مسيحيان ايران »محبت نيوز« :به نظر می رسد فرافکنی ھای ﺗبليغاﺗی رسانه ھای
وابسته به جمھوری اسالمی 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 !
پيش از اين برخی از رسانه ھای وابسته به حكومت در اقدامی ھمسو و در جھت ﺗخريب چھره كليسای
ايران و مسيحيت اقدام به انتشار برخی مطالب كذب نموده اند ،بر ھمين اساس يكی از رسانه ھای
وابسته به حكومت ضمن ھشدار نسبت به گسترش مسيحيت در ايران نوشت » ،به نظر می رسد
نھادھای فرھنگی و ﺗبليغی کشور نياز به يک برنامه ريزی منسجم برای مواجھه با جريان ھای مذکور
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
بازداشت و سركوب صد ھا ﺗن از ھموطنان مسيحی مان در سراسر كشور ﺗوسط ماموران امنيتی و
اطالعاﺗی جمھوری اسالمی بود ،بار ديگر آخوند »حيدر مصلحی« وزير اطالعات جمھوری اسالمی
گفت » :کليساھای خانگی ﺗھديدی برای جوانان است و وزارت اطالعات فعاليت جدی در اين زمينه را
آغاز نموده است ! «
در  ۵دی ماه  ٢۶ ) ١٣٨٩دسامبر  (٢٠١٠ھمزمان با اين ايام ،كه مسيحيان در كليساھای جھان
بمناسبت سالروز ميالد عيسی مسيح به دعا و شكر گزاری می پردازند ،ماموران امنيتی دستگاه
اطالعاﺗی رژيم در اقدامی سازمان يافته با يورش به برخی كليساھای خانگی و منازل ايمانداران
مسيحی در سراسر كشور اقدام به دستگيری و بازداشت صدھا ﺗن از نوكيشان مسيحی نمودند .حيدر
مصلحی در گردھمايی که در سالن اجتماعات مدرسه فيضيه برگزار شد ،ھمچنين برای مقابله با
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!
وزير اطالعات جمھوری اسالمی بار ديگر با اشاره به خطر مسيحيت ﺗبشيری ،افزود :مسيحيت
ﺗبشيری از طريق  20شبکه ماھواره ای و ھزاران سايت اينترنتی و ده ھا موسسه صليبی در مقاطع
مختلف ضربه ھای سنگينی به نظام وارد کرده است و اين مسئله نشان دھنده نگرانی آنھا از رشد اسالم
شيعی در اروپا و آمريکا است.
آخوند مصلحی ھمچنين در جمع طالب و روحانيون مدرسه فيضيه ،فرقهھای نوظھور و عرفانھای
کاذب را مھمترين ﺗھديد و آسيب برای نظام اسالمی عنوان کرد و گفت» :ردپای اين نوع ﺗھديد را
میﺗوان در بسياری از حوادث و فتنهھای اخير پس از انتخابات ديد«.
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مصلحی در سخنان خود ادعا کرد که غرب از رشد و شکوفايی اسالم در اروپا و آمريکا نگران است و
اين اعترافات در بين مقامات اروپايی و کليسايی موج میزند ،وی ھمچنين افزود ما بايد مراقب فعاليت
ھای آنھا باشيم.
وزير اطالعات ھمچنين در مھرماه  ١٣٩٠نيز نسبت به ﺗرويج فرقه ھای ضاله و يا به گفته وی طرح
مسيحی گری يا مسيحی سازی ھشدار داده بود و از آن به عنوان « جنگ نرم« استكبار خبر داد.
گفته می شود موج حمالت جديد از سوی دستگاھھای اطالعاﺗی جمھوری اسالمی در برخورد با
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.

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

خبرگزاری ھرانا – عليرضا سيديان ،شھروند مسيحی ،از سوی دادگاه انقالب ﺗھران ،به ﺗحمل  ۶سال
حبس ﺗعزيری محکوم شد.
بنا به اطالع گزارشگران ھرانا ار ﺗھران ،آقای عليرضا سيديان از شھروندان مسيحی و عضو کليسای
موسوم به »ايرانيان« به اﺗھام »اقدام عليه امنينت ملی« به  ۶سال زندان محکوم شده است.
گفتنی ست وی در حال حاضر وثيقه  ٣٠ميليونی و به طور موقت آزاد است.
بررسی موارد حقوقی نقض شده در اين گزارش:
 اصل  ٢٣قانون اساسی جمھوری اسالمی :ﺗفتيش عقايد ممنوع است و ھيچ کس را نمی ﺗوان به
صرف داشتن عقيده ای مورد ﺗعرض و مواخذه قرار داد.
 بند  ١ماده  ١٩ميثاق بين المللی حقوق مدنی و سياسی :ھيچکس را نمی ﺗوان بمناسبت عقايدش
مورد مزاحمت اخافه قرار داد.
 بند  ٢ماده  ١٩ميثاق بين المللی حقوق مدنی و سياسی :ھر کس حق آزادی بيان دارد .اين حق
شامل آزادی ﺗفحص و ﺗحصيل و اشاعه اطالعات و افکار از ھر قبيل بدون ﺗوجه به سر حدات خواه
شفاھا ً يا بصورت نوشته يا چاپ يا بصورت ھنری يا به ھر وسيله ديگر به انتخاب خود می باشد.
 ماده  ١٨اعالميه جھانی حقوق بشر :ھر شخصی حق دارد از آزادی انديشه ،وجدان و دين بھرهمند
شود :اين حق مستلزم آزادی ﺗغيير دين يا اعتقاد و ھمچنين آزادی اظھار دين يا اعتقاد ،در قالب
آموزش دينی ،عبادتھا و اجرای آيينھا و مراسم دينی به ﺗنھايی يا به صورت جمعی ،به طور
خصوصی يا عمومی است.
 ماده  ١٩اعالميه جھانی حقوق بشر :ھر فردی حق آزادی عقيده و بيان دارد.
 بند  ١ماده  ١٨ميثاق بين المللی حقوق مدنی و سياسی :ھر کس حق آزادی فکر ،وجدان و مذھب
دارد .اين حق شامل آزادی داشتن يا قبول يک مذھب يا معتقدات به انتخاب خود ،ھمچنين آزادی
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.
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نورﷲ قبيتیزاده نوکيش مسيحی در زندان شھر اھواز
بسر میبرد.

نورﷲ قبيتیزاده نوکيش مسيحی که طی  ١٠ماه گذشته ھمچنان بالﺗکليف در زندان شھر اھواز بسر
میبرد.
ﺗارنمای محبت نيوز گزارش داده است که نورﷲ قبيتیزاده نوکيش مسيحی ﺗاکنون بارھا ﺗوسط
نيروھای اطالعات مورد بازجويی قرار گرفته و برای ﺗرک عقايد مذھبیاش ﺗحت فشار قرار گرفته
است.
بر پايه اين گزارش »نورﷲ قبيتی زادھاز نوکيشان مسيحی و خادم کليسای خانگی در ماھھای اول
بازداشت خود ھيچ ﺗماس يا مالقاﺗی با خانواده و يا نزديکان خود نداشت و ھيچگونه اطالعی از
وضعيت او در داخل زندان در دسترس نبود«.
در طی  ١٠ماه گذشته اگر چه مقامات قضايی و امنيتی به او وعده داده بودند ﺗا در قبال نوشتن ﺗوبه
نامه آزاد خواھد شد اما اين موضوع با عدم پذيرش نورﷲ قبيتی زاده ھمراه شده است.
نورﷲ قبيتی زاده  ۴٧ساله که در ابتدا در زندان شھر دزفول در زندان بود و بعدﺗر به زندان اھواز
منتقل شد.
دادگاه اول او حدود دو ماه پيش در دادگستری اھـــواز و در شعبۀ يکم جزايی به رياست قاضی پور
محمديان برگزار شد .وی در اين دادگاه با دستبند و پاھای زنجير شده حاضر شد ه بود وبخ طور شفاھی
و برای ايجاد ﺗرس و وحشت به وی گفته شده در اين دادگاه برای وی حکم اعدام در نظر گرفته شده
است .ھمچنين در انتھای جلسه دادگاه سعی شده ﺗا دوباره مھلتی به وی داده شود ﺗا ﺗوبه کرده و از
مسيحيت به اسالم برگردد ﺗا از اين طريق ﺗخفيف ی به مجازات وی داده شود.
الزم به يادآوری است ،در روز جمعه  ٣دی ماه ١٣٨٩يک گروه  ١٠نفره از نوکيشان مسيحی که برای
برگزاری ايام کريسمس ﺗولد عيسی مسيح در يک کليسای خانگی در شھرستان دزفول گردھم آمده بودند
ﺗوسط ماموران امنيتی اطالعات بازداشت شدند .ماموران امنيتی ضمن بازداشت کليه افراد ،مسئول و
خادم آن کليسای خانگی بنام ” نورﷲ قبيتی زاده” را با دستبند و چشمانی بسته بھمراه ديگر بازداشت
شدگان به خانه ايی در مرکز شھر دزفول که گويا خالی از سکنه بوده و فقط چند مامور در آن حضور
داشتند انتقال میدھند.
ديگر بازداشت شدگان مسيحی که برخی از آنان از شھرھای انديمشک و اھواز به دزفول آمده بودند
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 نورﷲ قبيتی زاده ضمن گرفتن ﺗعھد و اثر انگشت از اين افراد در
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ھمان روز آنان را آزاد می کنند و از آنان خواسته می شود ﺗا روز بعد به ستادھای خبری اطالعات
شھرھای محل سکونت خود مراجعه و خود را معرفی نمايند.

دومين شماره خبرنامه مجذوبان نور منتشر شد

جامعه امروز به مدد گسترش راھھای ارﺗباطی با وجود برخی مضيقه ھا و موانع در حال عوض شدن
است  .شاھد ﺗغيير محسوسی در ھمه زمينه ھا از ادبيات محاوره ای جامعه گرفته ﺗا اصول مديريتی و
اقتصادی آن ھستيم به شکلی که گسترش اين ﺗحوالت حتی بر باور ھا و الگوھای برخی جوامع نيز اثر
گذار بوده است .
جامعه دراويش گنابادی نيز خارج از اين جامعه زندگی نمی کند و متاثر از اين ﺗحوالت می باشد ،ھمه
ما شنيده ايم جمله ھايی که از عوض شدن دوره و ﺗغيير حال و ھوای امروز جامعه دراويش سخن
مثل سابق آن حال و ھوا را ندارند که بعضا با ابراز ﺗاسف گوينده
ميگويد  ،از اينکه ديگر حسينيه ھا ِ
نيز ھمراه است .
حال ﺗصوف در اين جريان چه جايگاھی دارد ؟ در سازش با اين ﺗحوالت است يا در ﺗقابل ؟ سوال
اساسی ﺗر آنکه آيا ﺗصوف ھم رديف با مدرنيته است يا خير بايد ھر کدام را در جايگاھی متفاوت
بررسی کرد و در آخر ﺗصوف موثر از اين ﺗحوالت است يا به عکس اثر گذار بر ﺗحوالت روز جامعه
می باشد ؟
جامعه ی پويا  ،جامعه ايست که درک متقضيات زمان خويش را کرده و از ﺗحوالت و اثرات آن آگاھی
کامل داشته باشد  ،چنين جامعه ای جايگاه باورھا و اعتقادات خود را دانسته و اثر گذاری و اثر پذيری
ھا را بررسی کرده است  .جامعه ای که بر روند ﺗغيير و ﺗحوالت ابراز ﺗاسف نخواھد کرد بلکه
مقتضيات را شناخته و برای ايجاد آسايش و امنيت اعضای جامعه خود برای رسيدن به جامعه ای پويا
و منسجم ﺗالش می کند .
در اين شماره عالوه بر انتشار اخبار دراويش گنابادی و اخبار روز جامعه  ،نگاھی کوﺗاه و گذرا به
ﺗاثيرات مدرينيته بر جامعه امروز خواھيم داشت.
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اولين مالقات خانواده مصطفی دانشجو با وی

خانواده مصطفی دانشجو وکيل دراويش صبح امروز پس از گذشت يکماه برای اولين با وی مالقات
کردند .
به گزارش خبرنگار سايت مجذوبان نور ؛ مصطفی دانشجو وکيل دراويش گنابادی که در ﺗاريخ  ٧آبان
ماه از زندان ساری به بند امنيتی زندان اوين منتقل شده بود  ،صبح امروز  ١٠آذر ماه برای نخستين
بار با خانوده خود مالقات داشت .
در ادامه اين گزارش آمده است ؛ عالوه بر خانواده مصطفی دانشجو  ،خانواده ھای ديگر دراويش
زندانی آقايان حميد مرادی  ،رضا انتصاری ،اميد بھروزی ،فرشيد يداللھی  ،افشين کرمپور و امير
اسالمی که در بند امنيتی زندان اوين به سر می برند  ،امروز با ايشان مالقات داشتند .
يادآور می شود نزديک به سه ماه از بازداشت غير قانونی وکال و مديران سايت مجذوبان نور می گذرد
که در اين مدت ايشان ﺗنھا دوبار از حق مالقات با خانوده ھای خويش برخوردار بوده و عالوه بر اين
ﺗاکنون وکالی اين دراويش از حق دخالت در پرونده محروم شده اند .
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ﺗجمع زرﺗشتيان در اعتراض به ساخت و ساز ھا در حريم
دخمه يزد

گروھي از زرﺗشتيان بامداد روز ٩ ،آذرماه در اعتراض به ساخت و سازھاي غيرمجاز در حريم
دخمهي زرﺗشتيان در يزد ،پيرامون گسترهي دخمه گردھم آمدند.
به گزارش »محبت نيوز« به نقل از امرداد پايگاه خبری زرﺗشتيان ايران ،اين گردھمايي كه با پوشش
خبري رسانهھا و خبرگزاريھاي داخلي ھمراه بود ،بامداد ديروز آغاز شد و باشندگان ،پس از آن
راھي فرمانداري يزد شدند ﺗا مشكالﺗشان را با مسووالن در ميان بگذارند.
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افزايش فشار بر بھاييان شيراز

کميته گزارشگران حقوق بشر – کيوان کرمی ،شھروند بھايی ساکن شيراز صبح ديروز  ٩آذرماه
 ١٣٩٠ﺗوسط ماموران امنيتی بازداشت و به بازداشتگاه اطالعات شيراز معروف به »پالک «١٠٠
منتقل شد.
صبح روز گذشته در حالی که ماموران وزارت اطالعات ابتدا خود را مامور ادارهی آب معرفی کرده
بودند با ﺗھديد و ارعاب در حالی که ﺗنھا ھمسر و دختر  ١١ساله کيوان کرمی در منزل بودند وارد
خانهی وی میشوند.
مامورين پس از ارائهی حکم بازداشت و ظبط کامپيوﺗر شخصی و گوشی موبايل وی ،کرمی را با خود
به بازداشتگاه اطالعات شيراز میبرند .الزم به ذکر است پيگيری وضعيت وی ﺗوسط خانواده از
سوی مقامات بازداشتگاه بینتيجه مانده است.
اين درحالی است که در ادامهی فشارھا بر شھروندان بھايی ،افشين احسنيان ،فرھام معصومی و وحدت
دانا سه شھروند بھايی ساکن شيراز جھت گذران دوران محکوميت خود احضار و دو ﺗن از آنھا
بازداشت شدند.
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گزارش آماری نقض حقوق بشر – ويژه آبانماه ١٣٩٠
خبرگزاری ھرانا – نھاد آمار ،نشر و آثار مجموعه فعاالن حقوق بشر در ايران بر اساس برنامه ماھانه
خود که بيش از ٢٠ماه از آغاز آن میگذرد ،اقدام به انتشار گزارش آماری ماھانه از وضعيت حقوق
بشر ايران ويژه آبانماه  ١٣٩٠نمود.
در اين نوشتار  ١٨٩گزارش حقوق بشری منتشره آبانماه در  ١١رسته حقوقی مورد بررسی قرار
گرفته است .و عالوه بر ﺗالش برای ارﺗقای دقت گزارشات ﺗالش شده است جنبهھای آموزشی نيز در
گزارش ﺗقويت شود .بررسی حقوقی اخبار و گزارشات مھم و پرداختن به گزارشاﺗی که بيشترين و
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.
ارزيابی عمومی در مورد اخبار نقض حقوق بشر در آبان ماه
در آبان ماه سال  ،١٣٩٠ھم چون گذشته ،نقض حقوق بشر در ايران به سبب رفتار طبقه ی حاکم و
معضالت فرھنگی جامعه ی ايرانی در حوزه ھای گوناگون و به طور گسترده ای ﺗداوم يافت .اين مھم
در حاليست که برخی از بارزﺗرين گزارش ھای منتشر شده در ماه گذشته ،مربوط به گذشته بوده و
برای اولين بار در اين ماه منتشر شده اند .اين خود دليل ديگری بر اين مھم است که آمارھای جمع
آوری و اعالم شده در ھر ماه ھرگز نمی ﺗوانند ﺗمام موارد نقض حقوق بشر مربوط به آن ماه را به
طور کامل در بر بگيرند و بسياری از اين آمارھا ديرﺗر ﺗوسط واحد نشر ،آمار و آثار مجموعه فعاالن
حقوق بشر در ايران گردآوری و منتشر می شوند و چه بسا اخباری که به دليل منابع محدود و مشکالت
گزارشگری در ايران ،ھرگز ﺗحت پوشش قرار نمی گيرند .از جمله ی اين موارد می ﺗوان به خبر
مربوط به مرگ يک زندانی سياسی به نام آرش ارکان اشاره کرد.آرش ارکان  ٢۶ساله ،در ﺗجمعات
مردمی  ١٣آبان ماه  ١٣٨٨دستگير و به زندان اوين منتقل شد .اين زندانی سياسی دچار بيماری کليوی
بود و وضعيت اين زندانی در طی دوران حبس به علت بیﺗوجھی مسئوالن زندان وخيمﺗر شد ﺗا جايی
که ﺗنھا سه روز پيش از مرگ او را به بيمارستان بقيه ﷲ منتقل کی کنند و سرانجام آرش ارکان در
روز نھم بھمن ماه  ،١٣٨٩پس از ﺗحمل يک سال و سه ماه زندان در بيمارستان جانش را از دست داد.
در ماه گذشته احمد محسنی گرکانی ،رئيس ديوانعالی جمھوری اسالمی ،از رسيدگی به  ١٠٠پرونده ی
ﺗجاوز جنسی ،که وی از آن ھا ﺗحت دو عنوان »ﺗجاوز به عنف« و »زنای محصنه« نام برده؛ در
مھرماه  ١٣٩٠که منجر به صدور  ۵۶فقره قصاص و  ١٢فقره اعدام شده است ،خبر داد .علی
افتخاری ،معاون قضايی رئيس کل دادگستری خوزستان ھم از اجرای  ٩۴حکم اعدام ،قصاص نفس و
عضو در اين استان خبر داد .محدوده ی زمانی صدور و به اجرا در آمدن اين احکام دوسال اخير
عنوان شده است.
ﺗاييد حکم اعدام يک نوجوان به نام شايان اميدی در گيالن ﺗوسط قضات ديوان عالی نيز از مھم ﺗرين
اخبار نقض حقوق بشر در آبان ماه محسوب می شود .شايان اميدی که به اﺗھام قتل به قصاص محکوم
شده است ،به ھنگام وقوع حادثه يعنی در  ١۵مھرماه سال  ،١٣٨٩ﺗنھا  ١۶سال سن داشته است.
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
ساير اخبار مرﺗبط در ماه گذشته حجم کمتری از نقض حقوق بشر را در بر داشته اند ،رسانه ھا و شبکه
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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.
سعيد ملکپور زندانی ای که ﺗوسط ارﺗش سايبری سپاه پاسداران به مديريت سايتھای پورنوگرافی
فارسیزبان متھم شده است ،مجدداً از سوی شعبه  ٢٨دادگاه انقالب به اعدام محکوم شد .گفته می شود
اين حکم قطعی نيست و مجددا بايد برای رسيدگی به ديوان عالی کشور ارسال شود .حکم اعدام آقای
ملکپور پيش از اين از سوی ديوان عالی کشور به دليل »نقص در ﺗحقيقات« نقض و برای ﺗکميل
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 مکانھای معيّن برای برگزاری نماز عيد ،از برگزاری نماز عيد قربان اھل سنت ممانعت به عمل
آورد و در برخی ديگر از کالن شھرھای کشور مانند اصفھان نيز با وجود مراجعات مکرّر مردم اھل
سنت ساکن در اين شھرھا و ﺗقاضای مجوز برای برگزاری نماز عيد ،با اقامه نماز عيد قربان ﺗوسط
اھل سنت مخالفت شد .در موردی مشابه در ماه گذشته نيروھای امنيتی از سفر زيارﺗی حچ »مفتی
محمدقاسم قاسمی« و »موالنا احمد نارويی« ،دو ﺗن از شخصيتھای برجسته اھل سنّت ايران ،به
منظور سفر زيارﺗی حج ،جلوگيری کردند .ھم چنين کنستانتين بيريولين ،قائم مقام سازمان ھمکاری
نظامی و فنی روسيه اعالم کرداين کشور چندين دستگاه پارازيت انداز سيار در اختيار ايران گذاشت و
در حال مذاکره برای ارسال ﺗجھيزات بيشتری است .به گفته ی وی اين يک سيستم دفاعی است که
امنيت حکومت ايران را ﺗامين می کند .در رابطه با جلوگيری از گردش آزاد اطالعات ،شرکت
ﺗکنولوژیھای ھوآوی) (Huawei Technologies Coنيز اخيرا ﺗکنولوژی جديدی را در اختيار
دولت که صاحب امتياز ﺗمام سيستم ھای مخابراﺗی کشور می باشد ،قرار داده است که با استفاده از آن
و با نصب سيستمی پليس می ﺗواند افراد را در ارﺗباط با موقعيت مکانی ﺗلفنھای
ھمراهشان رديابی کند.
عالوه بر اين  ٧٠طراح لباس در ﺗھران بازداشت شدند که يکی از وبسايت ھای متعلق به بسيج علت آن
را ﺗربيت  ٢٠٠دختر برای مانکن شدن با آموزش ھای غربی عنوان کرده است .طراحی لباس يکی از
رشته ھايی ست که به طور رسمی در برخی دانشگاه ھای کشور نيز ﺗدريس می شود.
ﺗصاوير منتشر شده در رابطه با يکی از اعدام ھای انجام گرفته در مالءعام ھم نشان می دھد که
کودکان نيز در اين مراسم اجرای حکم حضور يافته بودند .نحوه ی برگزاری اين اعدام که در قرچک
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.
اخباری که در رسانه ھا و شبکه ھای اجتماعی مورد بحث واقع نشد
در اين قسمت که به نوعی در ﺗقابل با بخش قبل قرار می گيرد ،آن دسته گزارشات حقوق بشری ای
بررسی می شوند که با کم ﺗوجھی از سوی رسانه ھا و شبکه ھای اجتماعی رو به رو شده اند .عدم
ت اين چنينی و رفتار گزينشی اھالی رسانه و عناصر فعال در شبکه ھای
استقبال به مسائل حائز اھمي ِ
اجتماعی ،علل گوناگونی مانند نوعی سياست گذاری خاص در عرصه رسانه و ھمينطور ساليق مردم
و مشکالت فرھنگی-آموزشی جامعه را در بر می گيرد .در نظر داشتن اين مھم که چنين رفتار
گزينشی ای کامالً ھمسو با رفتار طبقه ی حاکم و رسانه ھای دولتی ست نيز حائز اھميت است.
بر ھمين اساس خبر صدور حکم اعدام برای بھروز آلخانی ،زندانی سياسی محبوس در زندان مرکزی
اروميه از سوی دادگاه انقالب به اﺗھام محاربه از طريق ھمکاری با گروهھای معاند نظام به رغم
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اھميت ،مورد ﺗوجه و بحث واقع نشد .اين در حاليست که مسئوالن اين زندانی سياسی محکوم به اعدام
را به علت عدم شناسايی از سوی ساير زندانيان در بند مربوط به جرايم مواد مخدر محبوس کرده اند.
ھمينطور ساکنان برخی از روستاھای شھرستان صحنه)استان کرمانشاه( با ابراز گله از وعدهھای
مسئولين از نبود آب آشاميدنی و گاز در روستايشان شکايت نموده اند .اين روستاييان برای ﺗامين اين
نياز اوليه به چشمهھا و چاهھا پناه می برند .در ھمين زمينه مسئوالن اعالم کردند که  ١١روستای پل
دختر در استان لرستان ھم به دليل آلودگی آب با نفت ،با مشکل آب شرب مواجه اند .در خصوص
وضعيت زندانيان سياسی ای که با بيماری ھای جسمی مواجه اند ،بايستی به رضا شھابی که از
خردادماه سال  ٨٩ﺗاکنون به صورت بالﺗکليف در زندان اوين به سر می برد و عالوه بر مشکالﺗی در
کبد و قلب دچار عوارض و درد و گرفتگی در گردن شده که باعث بی حسی در سمت چپ ِ بدن و
دستاناش شده است و به دليل شدت درد و بيماری به ناچار به کلينيک عراقی در شرق ﺗھران برده شد؛
اشاره کرد .محبوبه کرمی ،ديگر زندانی سياسی محبوس در زندان اوين نيز به علت کم خونی شديد
وضعيت جسمی بدی دارد به طوری که به دليل ﺗشديد اين بيماری دوبار در بند به حالت نيمه بيھوش
درآمده است .حسين رونقی ملکی ھم که به دليل عدم انتقال به موقع به بيمارستان و عدم مرخصی
استعالجی يک کليه خود را از دست داده و ﺗحت عمل جراحی مجدد قرار گرفت ،در حالی پس از عمل
و علی رغم نياز مبرم به رسيدگی پزشکی به زندان بازگردانده شد که در زندان دچار خوريزی
داخلی شد به طوری که لخته ھای خون در ادرار وی ديده می شود.
در گزارشی ديگر يک کودک کار ﺗوسط  ١١کارگر افغانی در پرديس کرج ربوده شد و در يک
ساختمان نيمه کاره به قتل رسيد .پزشکی قانونی علت مرگ اين پسر نوجوان  ١۵ساله ،ﺗجاوز دسته
جمعی اعالم شد.
از سوی ديگر فشار بر دراويش گنابادی که از ﺗاريخ  ١١شھريور ماه در کوار آغاز و منجر به
بازداشت و ضرب و شتم ﺗعدادی از دراويش ساکن در اين شھرستان شد ،مجددا با بازداشت دو درويش
گنابادی و ﺗفتيش منازل و ضرب و شتم ﺗنی چند از دراويش ساکن در کوار ادامه يافته است .عالوه بر
اين نيروھای امنيتی با برقراری جو امنيتی در کوار ،به خودروی خالی از سرنشين يکی از دراويش
گنابادی ساکن اين شھرستان ﺗيراندازی کردند.
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
به عنوان رويدادی مثبت در ماه گذشته ارزيابی کرد .اين رويداد جدا از شادی شماری از مردم اصفھان
حضور آبزيان و پرندگان آبی بر بستر زاينده رود و زنده شدن حيات طبيعی در اين رودخانه را در پی
داشت.
برخی مستندات حقوقی و قانونی برای موارد گزارش آبان ماه
با ﺗوجه به اينکه خالء آموزش در کنار اطالع رسانی ،به ويژه در زمينه ی حقوق بشر احساس می
شود ،در اين بخش برخی از گزارش ھای نقض حقوق بشر ماه گذشته که پيشﺗر به آنھا اشاره شد ،به
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
فجايعی چون مرگ زندانی را به ھمراه دارد بايستی اشاره کرد که ماده ی  ٢٢کنوانسيون حقوق
زندانيان بر لزوم انتقال زندانيان بيمار نيازمند به معالجات ويژه و ﺗخصصی به موسسات ﺗخصصی يا
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بيمارستان ھای غيرنظامی در خارج از زندان داللت می کند .بيمارستان مورد اشاره بايد ﺗجھيزات
الزم ،ﺗخت کافی ،لوازم دارويی مناسب و پزشک متخصص و آموزش ديده برای مراقبت ھای پزشکی
و درمانی از زندانی بيمار را داشته باشد .در اين زمينه ھم چنين ماده  ١٠٣آئيننامه اجرايی سازمان
زندانھا و اقدامات ﺗامينی و ﺗربيتی جمھوری اسالمی نيز بيان می دارد که در موارد ضروری خروج
محکوم از زندان برای معالجه بايستی با ﺗاييد بھداری زندان و اجازه رييس موسسه يا زندان و موافقت
قاضی ناظر باشد .بايستی اشاره کرد اين ماده که مربوط به قوانين داخلی نظام جمھوری اسالمی و
زندان ھای کشور است ،در بسياری از موارد با مخالفت دادستانی و ماموران اطالعاﺗی نقض می شود.
صدور و اجرای احکام اعدام بر نوجوانان نيز در حالی در ايران دنبال می شود که در حال حاضر
اعدام افراد زير  ١٨سال در بسياری از کشورھای جھان منسوخ شده است .اين مھم طبق ماده ٣
اعالميه جھانی حقوق بشر و بند  ١ماده  ۶ميثاق بين المللی حقوق مدنی و سياسی که بر ذاﺗی بودن حق
حيات ﺗاکيد می ورزد و ھمين طور ماده  ٣قطعنامه حمايت از حقوق محکومان به مرگ و بند  ۵ماده ۶
ميثاق بين المللی حقوق مدنی و سياسی که از حقوق افراد زير  ١٨سال به طور خاص حمايت می کند،
غيرقانونی ست .بند  ٢ماده  ١دومين پروﺗکل اختياری ميثاق بين المللی حقوق سياسی و مدنی به منظور
الغای مجازات مرگ ،بر ﺗمامی اقدامات الزم 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
شھرستان ھا با عدم اطالع رسانی نيز مواجه می شود.
فشار بر اھل سنت و دراويش گنابادی ،به عنوان دو نمونه از اقليت ھای مذھبی موجود در ايران ھم
نقض حقوقی ھم چون آزادی ﺗبليغ دين ،آزادی عقيده-بيان وبرابری مذھبی را می رساند .طبق ماده ١٨
اعالميه جھانی حقوق بشر و ماده  ١٨ميثاق بين المللی حقوق مدنی و سياسی ھر شخصی حق دارد از
آزادی دين و ﺗغيير دين يا اعتقاد و ھمچنين آزادی اظھار آن بطور فردی يا جمعی و به طورعلنی يا در
خفا برخوردار باشد .ھمينطور بند  ١ماده  ١اعالميه مربوط به اشخاص متعلق به اقليتھای ملی يا
قومی ،دينی و زبانی نيز از موجوديت و ھويت ملی ،قومی ،فرھنگی ،دينی و زبانی اقليتھا در
سرزمينھای خود حمايت و ايجاد شرايط را برای ارﺗقای اين ھويت مھم قلمداد می کند .بند  ١و  ٢ماده
 ٢ھمين اعالميه نيز ﺗاکيد می دارد که اشخاص متعلق به اقليتھا حق دارند در نھان و به طور علنی،
آزادانه و بدون مداخله و يا ھر شکل از ﺗبعيض ،دين خود را اعالم و به آن عمل کنند و به صورﺗی
موثر در زندگی فرھنگی ،دينی ،اجتماعی ،اقتصادی و عمومی شرکت کنند.
ممانعت از گردش آزاد اطالعات و نقض حق آزادی بيان با مدد گرفتن از ﺗکنولوژی کشورھايی ھم
چون روسيه و چين ھم در حالی با جديدت ﺗوسط دولت ايران پی گرفته می شود که جدا از ماده ١٩
اعالميه جھانی حقوق بشر و ميثاق بين المللی حقوق مدنی و سياسی ،بخشی از بند  ٢۵اعالميه ھزاره
نيز صراحتا به ﺗضمين آزادی رسانه ھا برای اجرای نقش اساسی آنھا و نيز حق مردم برای دسترسی
به اطالعات ،اشاره میکند.
مقدمه آمار
بر اساس گزارشھای گردآوری شده از سوی نھاد آمار ،نشر و آثار مجموعه فعاالن حقوق بشر در
ايران ،در محدوده زمانی آبان ماه سال  ١٣٩٠ﺗعداد  ١٨٩گزارش از سوی حداقل  ۵٠منبع خبری يا
حقوقی انتشار يافته است.
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در بررسی موردی  ١٨٩گزارش آبان ماه ،ﺗعداد  ٢۶٣۶۴مورد نقض حقوق که  ١٣۵٨٠مورد آن
نقض مستقيم حقوق بنيادين بشر با حضور آمر در ﺗطبيق با اعالميه جھانی حقوق بشر و ﺗعداد ١٢٧٨۴
مورد آن نقض حقوقی که در عين وجود معاھدات بين المللی ،نقض بنيادين حقوق بشر محسوب
نمیشود ارزيابی شده است،
عمده موارد نقض حقوقی که عليرغم ﺗاثير مستقيم از سياستگذاریھای حکومت ،اقدام مستقيم و منظم
نقض حقوق بشر را در بر نمیگيرد ،در حوزه کارگری و اصناف بوده است و حقوقی از قبيل اخراج،
ﺗعليق ،عدم دريافت دستمزد و فقدان امنيت شغلی بوده است.
بديھی است گزارشھايی که در پی میآيد با ﺗوجه به عدم اجازه دولت ايران به فعاليت مدافعان حقوق
بشر ﺗنھا بخش کوچکی از نقض سيستماﺗيک حقوق بشر در ايران است .در موضوع ميزان خطای
گزارش که حداکثر  ٣درصد در بحث منابع برآورد میشود بايد اشاره کرد که ارگانھای خبری
مجموعه فعاالن حقوق بشر در ايران ميزان  ٢٩درصد گزارشھای اين ماه را ارائه و مستند کردهاند،
رسانهھای حکومتی يا نزديک به دولت ميزان  ٢٧درصد و ساير منابع خبری-حقوقی غير دولتی ۴۴
درصد گزارشھا را منتشر کردهاند که بديھی است بخش آمار مجموعه فعاالن حقوق بشر در ايران
امکان زيادی برای مستند کردن گزارشھای ساير گروهھای خبری يا حقوقی ندارد و در اين حوزه
حسب ﺗجربه و شناخت خود عمل میکند.
»در حال حاضر در گزارشی که پيش رو است ،ميزان موارد نقض حقوق نسبت به ماه مشابه سال قبل
 ١٣٪افزايش و نسبت به ماه قبل نيز  ٣٣٪کاھش داشته است«.
کارگری:
در آبان ماه سال جاری  ٢٨گزارش در مورد نقض حقوق کارگران ﺗوسط واحد آمار ،نشر و آثار
مجموعه فعاالن حقوق بشر در ايران به ثبت رسيد که ﺗعداد  ١۶گزارش از آن گزارشھايی را در بر
میگرفت که مستقيما ً نقض حقوق بشر نبوده ولی مرﺗبط به سياستگذاریھای حکومت و ھمينطور حقوق
مدنی است .مجموع موردی اين نقض حقوق بالغ بر  ٢۴۶۴مورد است.بر اساس اين گزارشھا ٣٠٠
کارگر به دليل ﺗعطيلی کارخانه و يا ﺗعديل نيرو از کار اخراج شدند ،در مجموع  ۶۵٨ماه از حقوق
کارگران در شرکتھا و کارخانجات مختلف با ﺗعويق ھمراه بوده است که بر اساس آمار موجود
بيشترين آن ﺗعويق  ٢۴ماھه پرداخت حقوق کارگران شرکت آونگان بوده است.بر اثر سوانح در محل
کار به دليل فقدان ايمنی شغلی  ۴کارگر جان خود را از دست دادن و از سوی ديگر دستگاه قضايی
کشور  ٢ﺗن از فعاالن کارگری را احضار و يک ﺗن را بازداشت و شش ﺗن را به  ٣۴٢ماه حبس
محکوم کرد».طبق آمار فوق و با مقايسه آن در ماه مشابه سال قبل نقض حقوق کارگران  ۴۶٪نسبت به
سال گذشته کاھش داشته است ،ھم چنين نسبت به ماه پيش نيز افزايش  ٧٪راشاھد بودهايم«.
اقليتھای مذھبی:
در ماه گذشته از مجموع  ١٨گزارش ثبت شده ،ﺗعداد  ۶٣مورد نقض حقوق اقليتھای مذھبی در ايران
ﺗوسط واحد آمار ،نشر و آثار مجموعه فعاالن حقوق بشر در ايران استخراج شد.
بخشی از اين آمار مربوط به بازداشت  ٧ﺗن از شھروندان بھايی و دراويش گنابادی بوده است ھم چنين
 ١ﺗن از اقلييتھای مذھبی به شش ماه حبس ﺗعزيری محکوم شد.
ممانعت از دفن  ٣شھروند بھايی و ممانعت از فعاليت اقتصادی  ٣شھروند بھايی ديگر و جلوگيری از
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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»طبق آمار فوق و با مقايسه آن در ماه مشابه سال قبل نقض حقوق اقليتھای مذھبی  ٨٪نسبت به سال
گذشته کاھش داشته است ،ھم چنين نسبت به ماه پيش نيز افزايش  ٢١٪راشاھد بودهايم«.
اقليتھای قومی-ملی:
در ماه گذشته از مجموع  ٩گزارش ثبت شده ،ﺗعداد  ۴٢مورد نقض حقوق اقليتھای قومی در ايران
ﺗوسط واحد آمار ،نشر و آثار مجموعه فعاالن حقوق بشر در ايران استخراج شد.
از اين ﺗعداد میﺗوان به بازداشت  ۴شھروند و احضار  ١ﺗن و محاکمه  ٢٧ﺗن در اين حوزه اشاره
کرد ،از سوی دستگاه قضايی دو ﺗن از اقلييت ھای قومی را به  ٣۶ماه حبس محکوم کرد» .طبق آمار
فوق و با مقايسه آن در ماه مشابه سال قبل نقض حقوق اقليتھای قومی  ۴١٪نسبت به سال گذشته
افزايش داشته است ،ھم چنين نسبت به ماه پيش نيز افزايش  ١٠٪را شاھد بودهايم«.
اصناف:
در ماه گذشته از مجموع  ٨گزارش ثبت شده ،ﺗعداد  ١٠۴۵۴مورد نقض حقوق اصناف در ايران ﺗوسط
واحد آمار ،نشر و آثار مجموعه فعاالن حقوق بشر در ايران استخراج شد.
بخشی از اين آمار مربوط به بازداشت  ٧٠ﺗن از طراحان لباس و محاکمه دو ﺗن از وکالی دراويش
گنابادی ۶٠ ،مورد پلمپ اماکن و  ٨ھزار مورد عدم پرداخت حقوق معلمان از جمله موراد اين گزارش
بوده است» .طبق آمار فوق و با مقايسه آن در ماه مشابه سال قبل نقض حقوق اصناف  ٣٣٪نسبت به
سال گذشته کاھش داشته است ،ھم چنين نسبت به ماه پيش نيز افزايش  ٣٧٪را شاھد بودهايم«.
فرھنگی:
در ماه گذشته از مجموع  ٢گزارش ثبت شده ،ﺗعداد  ۵١مورد نقض حقوق فرھنگی در ايران ﺗوسط
واحد آمار ،نشر و آثار مجموعه فعاالن حقوق بشر در ايران استخراج شد.
در اين حوزه بايستی به احضار  ۵٠ﺗن از فعالين مدنی به وزارت اطالعات به دليل ارﺗباط و ھمکاری
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
ﺗغييری نداشته است ،ھم چنين نسبت به ماه پيش نيز کاھش  ٧۵٪را شاھد بودهايم«.
زنان:
در ماه گذشته از مجموع  ٣گزارش ثبت شده ،ﺗعداد  ۵مورد نقض حقوق زنان در ايران ﺗوسط واحد
آمار ،نشر و آثار مجموعه فعاالن حقوق بشر در ايران استخراج شد.
وقوع يک قتل ناموسی در ﺗھران ،يک مورد اسيد پاشی در کرمانشاه از جمله موراد مھم اين گزارشات
بوده است».طبق آمار فوق و با مقايسه آن در ماه مشابه سال قبل نقض حقوق زنان  ۶٠٪نسبت به سال
گذشته افزايش داشته است ،ھم چنين نسبت به ماه پيش نيز کاھش  ١۶٪را شاھد بوده است«.
کودکان:
در ماه گذشته از مجموع  ٢گزارش ثبت شده ،ﺗعداد  ٣مورد نقض حقوق کودکان در ايران ﺗوسط واحد
آمار ،نشر و آثار مجموعه فعاالن حقوق بشر در ايران استخراج شد.
از آمار ثبت شده میﺗوان به يک مورد ﺗجاوز و قتل کودک کار و ھم چنين محکوميت يک نوجوان به
اعدام از چمله موارد ياد شده در اين گزارش است» .طبق آمار فوق و با مقايسه آن در ماه مشابه سال
قبل نقض حقوق کودکان  ۶۶٪نسبت به سال گذشته افزايش داشته است ،ھم چنين نسبت به ماه پيش نيز
ﺗغييری حاصل نشده است«.
اعدام:
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در ماه گذشته از مجموع  ١٧گزارش ثبت شده ،ﺗعداد  ٢٩مورد صدور و اجرای حکم اعدام در ايران
ﺗوسط واحد آمار ،نشر و آثار مجموعه فعاالن حقوق بشر در ايران استخراج شد .در آبانماه سال جاری،
حسب گزارشات به ثبت رسيده ٨ ،شھروند به اﺗھامھای مواد مخدر ،قتل ،ﺗرور و ﺗجاوز به اعدام
محکوم شدند و  ٢١زندانی نيز بر اساس اﺗھام قتل ،جرايم مواد مخدر و ﺗجاوز اعدام شدند.
سه زندانی نيز به اﺗھام ﺗجاوز و قتل در مالء عام و در شھرھای قرچک ورامين ،نوشھر و دلفان اعدام
شدند» .طبق آمار فوق و با مقايسه آن در ماه مشابه سال قبل صدور و اجرای حکم اعدام  ١۵٪نسبت به
سال گذشته افزايش داشته است ،ھم چنين نسبت به ماه پيش نيز کاھش  ٢٠٪را شاھد بودهايم«.
دانشجويان:
در ماه گذشته از مجموع  ٢٠گزارش ثبت شده ،ﺗعداد  ٢۵مورد نقض حقوق دانشجويان در ايران ﺗوسط
واحد آمار ،نشر و آثار مجموعه فعاالن حقوق بشر در ايران استخراج شد.
اين گزارشھا بازداشت  ٩دانشجو و محکوميت  ۴دانشجو به  ٩٠ماه حبس ﺗعزيری محکوم شدند و از
سوی ديگر نيز  ۵ﺗن از دانشجويان نيز از حق ﺗحصيل در دانشگاه محروم شدند» .طبق آمار فوق و با
مقايسه آن در ماه مشابه سال قبل نقض حقوق آکادميک  ٣۵٪نسبت به سال گذشته کاھش داشته است،
ھم چنين نسبت به ماه پيش نيز ﺗغييری حاصل نشده است«.
زندانيان:
در ماه گذشته از مجموع  ٣١گزارش ثبت شده ،ﺗعداد  ١٣١١۶مورد نقض حقوق زندانيان در ايران
ﺗوسط واحد آمار ،نشر و آثار مجموعه فعاالن حقوق بشر در ايران استخراج شد.
اين ﺗعداد گزارش مربوط به  ٣۴مورد شکنجه و يا ضرب و شتم زندانيان ٨ ،مورد عدم رسيدگی
پزشکی ١٩ ،مورد اعمال محدوديت مضاعف ٣ ،مورد اجرای حکم شالق ۶ ،مورد عدم دسترسی به
وکيل ۶ ،مورد نقل و انتقال اجباری و  ١٣٠٣١مورد اعمال فشار و ﺗھديد زندانيان بود .ھم چنين ١٠
مورد بالﺗکليفی و  ٢٩مورد اعتصاب غذا نيز از ديگر موارد نقض حقوق زندانيان لحاظ شده است.
»طبق آمار فوق و با مقايسه آن در ماه مشابه سال قبل نقض حقوق زندانيان  ٢٢٪نسبت به سال گذشته
افزايش داشته است ،ھم چنين نسبت به ماه پيش نيز کاھش  ٣۵٪را شاھد بودهايم«.
انديشه و بيان:
در ماه گذشته از مجموع  ۵٢گزارش ثبت شده ،ﺗعداد  ٩١مورد نقض حقوق در حوزه انديشه و بيان
ﺗوسط واحد آمار ،نشر و آثار مجموعه فعاالن حقوق بشر در ايران استخراج شد .بر اساس اين آمار ٢٢
ﺗن از فعالين در اين حوزه بازداشت ٢۵ ،ﺗن احضار به اطالعات و دادگاه انقالب و  ٣نفر ديگر نيز در
دادگاه مورد محاکمه قرار گرفتند .ھمينطور  ١۵ﺗن از فعالين نيز جمعا به  ۵٧٠ماه حبس ﺗعزيری و
 ١٢۶ماه محروميت محکوم شدند» .طبق آمار فوق و با مقايسه آن در ماه مشابه سال قبل نقض حقوق
انديشه و بيان  ٢۴٪نسبت به سال گذشته کاھش داشته است ،ھم چنين نسبت به ماه پيش نيز افزايش
 ١۴٪را شاھد بودهايم«.
بررسی آمار
نمودارھا
نمودار زير مقايسه گزارش ماھانه بر اساس گستره رستهھا در آبان ماه  ١٣٩٠است ،ھمانطور که در
ذيل مشاھده میکنيد ،زندانيان با  ٣٢٪و حوزه انديشه و بيان با  ٢٢٪به ﺗرﺗيب در رﺗبه اول و دوم ﺗعداد
موارد گزارش شده از سوی گزارشگران حقوق بشر قرار دارند.
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در ادامه میﺗوانيد نمودار دايرهای مربوط به مقايسه استانھا و حجم گزارشات ثبت شده که رابطه
مستقيمی با ﺗوان گزارشگران حقوق بشر در ايران دارد را مشاھده نمائيد.

در پايان برای مقايسه آماری آبان ماه ٩٠با ماه مشابه سال قبل و مھر ماه سالجاری ،به نمودار ذيل
ﺗوجه کنيد.
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ﺗأکيد سناﺗور بر »نشانه ھای ھشداردھنده« در رفتار ايران
با بھائيان
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سناﺗور کانادايی رومئو دالر که از حکومتش خواسته فوراً به »نيت ]ايران[ برای از ميان بردن کلّی يا
جزئی جامعۀ بھائی به عنوان يک موجوديت مستقل دينی« بپردازد.
اﺗاوا ،کانادا ١١ ،آذر  ٢) ١٣٩٠دسامبر  ،(٢٠١١سرويس خبری جامعۀ جھانی بھائی –رومئو دالر،
سناﺗور کانادايی و فرماندۀ پيشين نيروی حفظ صلح سازمان ملل متّحد که کوشيد از نسل کشی دھۀ ٧٠
)دھۀ  (١٩٩٠در روآندا جلوگيری کند ،گفته که اقدامات فعلی ايران عليه بھائيان او را به ياد آنچه در
آفريقا ديده می اندازد.
سناﺗور دالر گفت» :شباھت ھا با آنچه در روآندا ديدم ،مطلقا ً غير قابل انکارند ،اين اقدامات مثل ھم
ھستند … و در حقيقت به ظاھر با ھمان شور و حرارت به کار برده می شوند«.
او اخطار داد» :ما شاھد يک ﺗمرين آھستۀ آمادگی برای نسل کشی ھستيم«.
سناﺗور دالر نظرات خود را در جريان ﺗحقيق سنای کانادا دربارۀ آزار بھائيان ايران بيان کرد .او
خطاب به سناﺗورھای ديگر گفت زندانی کردن بھائيان صرفا ً به خاطر باورشان با وضعيت روآندا قابل
مقايسه است.
سخنرانی سناﺗور دالر را اينجا بخوانيد.
او گفت» :زندان ھای روآندا ﺗقريبا ً به ھمان داليل پر از مردم قوم ﺗوﺗسی بود .فقط جرم آنھا به جای
دين ،بر مبنای قوميت شان بود«.
شباھت ديگری را می ﺗوان در آزار مدرّسان بھائی يافت که سعی می کنند در برابر ﺗالش ھای
حکومت برای محروم کردن اعضای جوان جامعه از دانشگاه ،به آنھا آموزش دھند.
او گفت» :ھر ايرانی که بھائی شناخته شود ،از آموزش عالی ،از داشتن ِسمتی در حکومت ،يا شرکت
در روند سياسی محروم است«.
»اين حمالت عليه رھبران و استادان بھائی به عنوان نقض حقوق بشر به اندازۀ کافی مشکل زا ھستند.
ا ّما چون اين موارد در بستر سرکوب شديد ک ّل جامعۀ بھائی ﺗوسط دولت ايران انجام گرفته ،آزاردھنده
ﺗر نيز ھستند .سناريوی مشابھی در روآندا انجام شد ،جايی که اقليت قومی ﺗوﺗسی در کشور خود اجازۀ
دسترسی به آموزش عالی پيدا نکرد .آنھا برای دسترسی به آموزش عالی بايد کشور را ﺗرک می
کردند«.
در سال  ،(١٩٩۴) ١٣٧٣سناﺗور دالر فرماندھی مأموريت کمک به روآندای سازمان ملل متّحد را بر
عھده داشت که در نھايت در جلوگيری از کشتار دسته جمعی حدود  ٨٠٠٠٠٠روآندايی شکست خورد.
او از آن زمان به سبب کار انسان دوستانه و دفاع دليرانه اش از مردم ﺗحت ﺗھديد ،در سراسر جھان
مورد ع ّزت و احترام قرار گرفته است .او ھمچنين عضو کميتۀ مشاور دبير ک ّل سازمان ملل متّحد برای
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 ،ح ّد اقل
به چيزی که او »نسل کشی ايدئولوژيکی« می نامد ،بالغ می شود.
»يک عنصر اساسی نسل کشی ايدئولوژيکی نيّت ﺗخريب کلی يا جزئی جامعۀ بھائی به عنوان يک
موجوديت دينی جداگانه است .ھمين نيّت است … که نيازمند ﺗوجّه فوری و آگاھانۂ ماست«.
او گفت فراﺗر از آن اگر به سرکوب بھائيان در ايران رسيدگی نشود ،امکان قساوت ھای دسته جمعی
باقی می ماند.
»افزايش ھشدار دھنده در زندانی شدن بھائيان و به ويژه رھبران شان ،احکام نامتناسب و وثيقه ھای
نامعقول و ﺗبليغات شرم آوری که بھائيان را شبه فرقه ای و بخشی از يک ﺗوطئۀ صھيونيستی برای
ﺗخريب دولت اسالمی ايران ﺗوصيف می کند ،ھمه … نادرست اند .اين ھا ھمه ابزاری برای ﺗبرئه
کردن آن حکومت از اقدامات عمدی خود جھت از ميان بردن اين دين در درون مرزھايش است«.
سناﺗور دالر گفت» :اشتباه نکنيد ،اينھا فقط فھرستی از آزار در گذشته و حال نيست ،بلکه نشانه ھای
اخطاردھنده ای از قساوت ھای دسته جمعی و نسل کشی است .بگذاريد شاھد مورد ديگری از آن نباشيم
و نسبت به نتايج پيش رو کامالً ھشيار باشيم«.
نظرات سناﺗور دالر ضمن ﺗحقيق سنای کانادا دربارۀ مسئلۀ آزار بھائيان ايران که ﺗوسّط سناﺗور مبينا
جافر آغاز شد ،ابراز گرديد .سناﺗور جافر در سخنان خود در  ٣١خرداد ) ٢١ژوئن( از کانادا خواست
»گام ھای ﺗازه ای« بردارد ﺗا »از ايران بخواھد در برابر رفتار غير قابل قبول خود با بھائيان پاسخگو
باشد«.
در ماه اکتبر ،سناﺗور ھيو سيگال نيز در اين بررسی حضور يافت و رنج وارده به بھائيان را ،به ويژه
چون آنھا به عنوان يک »آئين صلح جو« شناخته می شوند که »ھمۀ اديان را مقدس می دانند«،
»روشمند و ظالمانه« ﺗوصيف کرد

ﺗھران :صدور حکم پنج سال زندان برای آقای عزيزﷲ سمندری
دسامبر 2011 ,4
آقای عزيزﷲ سمندری ساکن ﺗھران به اﺗّھام اقدام عليه امنيت ملّی از طريق عضويت در يک سازمان
غير قانونی )يعنی مؤسسۀ آموزش عالی بھائی( به پنج سال زندان محکوم شده است .حکم او در مرحلۀ
ﺗجديد نظر قرار دارد.
پيش ﺗر گزارش شد که آقای سمندری ھمراه چھار نفر ديگر در  ٢۵دی  ١۴) ١٣٨٧ژانويۀ (٢٠٠٩
ط ّی يورش ھايی به خانه ھای  ١٢بھائی در ﺗھران ﺗوسط مأموران وزارت اطّالعات دستگير شد.
مأموران کامپيوﺗرھا ،کتاب ھا ،سی دی ھا و ديگر مطالب مرﺗبط با آئين بھائی را ضبط کردند .آقای
سمندری در  ٢١اسفند  ١١) ١٣٨٧مارس  (٢٠٠٩با ارائۀ وثيقه ای به ارزش گزاف ٧٠٠٠٠٠٠٠٠
﷼ ايرانی )حدود  ٧٣۴۵٠دالر آمريکا( آزاد شد .او پس از دستگيری در زندان اوين بازداشت شده
بود.
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خبرھای کوﺗاه از ايران -مربوط به شھروندان بھائی
شيراز :دستگيری آقای ميعاد مھدی زاده و آزادی او با قرار وثيقه
 ٠٢آذر  ٢٣) ١٣٩٠نوامبر (٢٠١١آخرين خبرھا از ايران :اخيراً آقای ميعاد مھدی زاده ساکن شيراز
که اکنون در نيروھای مسلّح و مستقر در کرج خدمت می کند ،به اﺗّھام ﺗبليغ آئين بھائی دستگير و پس
از ارائۀ وثيقه ای به ارزش  ٢٠ميليون ﺗومان )حدود  ٢٠٠٠٠دالر آمريکا( آزاد شد… .
يورش به خانه ھای آقايان کمال اکبری و ذات ﷲ دارابی ﺗوسط  ١٢مأمور و ضبط وسايل
 ٠٢آذر  ٢٣) ١٣٩٠نوامبر  (٢٠١١آخرين خبرھا از ايران :در ١٠آبان  ١) ١٣٩٠نوامبر ،(٢٠١١
 ١٢مأمور به خانه ھای آقای کمال اکبری و آقای ذات ﷲ دارابی رفتند و ضمن بدرفتاری با آنھا ،کتاب
ھا و مطالب مربوط به آئين بھائی و ديگر وسايل شخصی آنھا را با خود بردند… .
بابل :صدور حکم يک سال زندان برای خانم شراره کاشانی نژاد و ﺗعليق آن برای پنج سال
 ٠٢آذر  ٢٣) ١٣٩٠نوامبر (٢٠١١آخرين خبرھا از ايران :خانم شراره کاشانی نژاد ساکن بابل به يک
سال زندان محکوم و حکم او به يک دورۀ ﺗعليقی پنج ساله ﺗبديل شده است .ھمان طور که پيش ﺗر
گزارش شد ،خانم کاشانی نژاد در  ١۴خرداد  ۴) ١٣٩٠ژوئن  (٢٠١١ھمراه شوھرش ،آقای پژمان
نيکونژاد ،دستگير شده بود… .

ﺗبريز :اخطار به پسر و عروس در زمينۀ مراقبت از گور پدر
اخيراً در شھر ﺗبريز ،عامالن وزارت اطّالعات آقای ميثاقی و ھمسرش را مورد بازجويی قرار دادند.
آقای ميثاقی پسر آقای ﷲ وردی ميثاقی است که در سال  (١٩٨١) ١٣۶٠به علت اعتقاد به ديانت بھائی
اعدام شد .پس از مطرح کردن چندين سؤال دربارۀ فعّاليت ھای جامعه ،مقامات اظھار داشتند که
گذاشتن ُگل روی گورھای شھيدان ]بھائی[ ﺗبليغ محسوب می شود و از آقای ميثاقی خواستند از گذاشتن
گل روی قبر پدر يا مراقبت از سنگ گور خودداری کند .آقای ميثاقی و ھمسرش نسبت به اين مسئله
اعتراض کردند و گفتند اين خواسته ھا را انجام نخواھند داد.
آقای ﷲ وردی ميثاقی در  (١٩٢٠) ١٢٩٩در ممقان متولّد شد .او که در اوايل دوران بزرگ سالی اش
مزرعه دار بود ،بعداً در دانشگاه ﺗبريز مدرکی در ادبيات دريافت کرد و در مدرسه مشغول به آموزش
شد .ازدواج کرده بود و پنج فرزند داشت .ھنگام دستگيری در خانه اش در  ٢ارديبھشت ٢٢) ١٣۵٩
96

برای شناخت محبت
آوريل  ،(١٩٨٠عضو محفل روحانی محلّی بھائيان ﺗبريز بود .او ﺗا زمان اعدام در  ٧مرداد ١٣۶٠
) ٢٩ژوئيۀ  ،(١٩٨١زندانی بود.

.

كارشناس مذھبی  :كليساھای معتبر رغبتی به ﺗبشير ندارند!

محمد مسجدجامعی از روحانيون و ﺗحليلگران مذھبی و سياسی جمھوری اسالمی ضمن انتقاد از
مسيحيت ﺗبشيری ادعا کرد که اين مسئله سوء ظن ھمگان و منجمله مسلمانان را برمیانگيزد .وی
مدعی شد کليساھای معتبر امروز رغبتی به ﺗبشير ندارند !
به گزارش آژانس خبری مسيحيان ايران »محبت نيوز« محمد مسجدجامعی از روحانيون و ﺗحليلگران
مذھبی و سياسی جمھوری اسالمی در گفت و گو با سايت خبرآنالين نزديك به علی الريجانی نماينده
مجلس ايران ،به بيان ديدگاه ھای خود در مورد انقالب ھای اخير منطقه خاورميانه و شمال آفريقا به
بررسی موقعيت مسيحيان اين منطقه و نقش آنان در ﺗغييرات سياسی و اجتماعی جوامع مسلمان
پرداخت .وی با اشاره به اينکه رابطه مسلمانان و مسيحيان خاورميانه عمومن رابطه ای خوب و
صميمانه بوده گفت» :مسيحيت ھرگونه که ﺗعريف شود و از ھر زاويهای که نگريسته شود پديدهای
خاورميانهای است .مسجد جامعه ای می گويد » :مسيح از خاورميانه برخاست و در ھمين
منطقه ﺗبليغ کرد و از ھمين منطقه بود که مسيحيت به نقاط ديگر راه يافت .شکل گيری اوليه ايمان و
جامعه مسيحی از ھمين نقطه اﺗفاق افتاد«.
اين کارشناس مذھبی با انتقاد از مسيحيت ﺗبشيری ادعا کرد که اين مسئله سوء ظن ھمگان و منجمله
مسلمانان را برمیانگيزد .به ادعای او بودائيان و ھندوھا و حتی ارﺗدوکسھا و بعضن خود کاﺗوليکھا
نسبت به مسئله ﺗبشير حسّاسيت دارند و حساسيت ھا ﺗنھا از جانب مسلمانان نيست .او مدعی شد که
کليساھای معتبر ،امروز رغبتی به ﺗبشير ندارند و احيانن با آن مخالف ھستند !
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وی سپس افزود ،برای ايجاد اطمينان و اعتماد بھتر است که کليساھای بزرگ با شفافيت بيشتری
حساب خود را از کليساھای ﺗبشيری جدا سازند كه اين جريان در نھايت به نفع ھمگان است !
اگر چه سخنان آخوند محمد مسجد جامعی در خصوص بشارت در مسيحيت سخنانی بيھوده است چرا
كه بشارت دادن و يا ﺗرويج و رساندن پيام و كالم انجيل مسيح برای ﺗمام كليساھا در دنيا با ھر ﺗفكر و
انديشه در بين ﺗمام گروھھای مسيحی در اولويت قرار دارد .
وی در حالی از گروھھای مختلف مسيحی از جمله ارﺗدكس و كاﺗوليك ھا به عنوان مخالفين ﺗبشير
آئين مسيحيت نام می برد  ،كه مسيحيان كاﺗوليك و شخص پاپ نيز بر موضوع »بشارت« اھميت ويژه
ايی قائل است و آن را يکی از وظايف کليسای کاﺗوليک می داند.
پاپ بنديکت ،معتقد است بشارت دادن و ﺗرويج مسيحيت در بين مردم حق کليسای کاﺗوليک است و گفته
است کليسای کاﺗوليک محق است و وظيفه دارد که مردم را به کيش مسيحيت در آورد و بشارت دادن
آئين مسيحيت را يکی از وظايف کليسا و ھمه مومنان به آن دانست .پاپ ھمچنين ضمن ﺗاكيد بر اين
موضوع به مسيحيان کاﺗوليک گفته است كه آنھا حق دارند ديگران را به کيش خود در آورند چرا که
اين مبين آزادی مذھبی است.
بشارت يکی از ارکان اصلی ايمان مسيحی است .آخرين کالمی که از عيسی مسيح در گوش شاگردان
طنين افکند اين بود» :شما در اورشليم و ﺗمامی يھوديه و سامره و ﺗا دورﺗرين نقاط جھان شاھدان من
خواھيد بود« )اعمال  .(٨:١در متی باب  ٢٨آيه  ١٩نيز میخوانيم که عيسیمسيح به شاگردان خود
مأموريت میدھد که رفته ،ﺗمامی قومھا را شاگرد سازند و آنان را به اسم پدر و پسر و روحالقدس
ﺗعميد دھند .بنابراين در اھميت »بشارت« شکی نيست.
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شرايط وخيم چھار درويش گنابادی در زندان پيربنان شيراز
چھار ﺗن از دراويش گنابادی در شرايط بسيار بدی در زندان پيربنان شيراز نگھداری می شوند.
به گزارش خبرنگار سايت مجذوبان نور ؛ آقايان فرزاد درويش  ،محمد علی سعدی  ،محمد جالل
نيکبخت و حجت ﷲ سعيدی که در ﺗاريخ  16مھرماه در سروستان بازداشت شده اند  ،پس از انتقال
ايشان به زندان پيربنان شيراز از ابتدايی ﺗرين حقوق خود اعم از ﺗغذيه مناسب  ،خدمات درمانی و
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.
زندان پيربنان شيراز مخصوص نگھداری زندانيان معتاد و قاچاقچی و مجرمين خطرناک می باشد .
الزم به ذکر است از اين ميان محمد علی سعدی يکی از مجروحينی است که در عصر روز ١٣
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 .
ياد آور می شود  ،اين دراويش گنابادی در ﺗاريخ  ٢١ﺗيرماه سال جاری از سوی شعبه اول دادگاه
عمومی سروستان به اﺗھام اخالل در نظم عمومی به  ۶ماه حبس و  ۴٠ضربه شالق محکوم شده بودند .
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ممانعت نيروھای امنيتی از بازسازی زيارت گاه اھل حق

خبرگزاری ھرانا – گروھی از پيروان آئين ياری)اھل حق( که قصد بازسازی زيارﺗگاه ﺗخريب شده
سيد فرخ واقع در جاللوند کرمانشاه را داشتند با ممانعت نيروھای امنيتی مواجه شدند.
بنا به اطالع گزارشگران ھرانا از کرمانشاه ،اين عده که با ھزينه شخصی خود قصد بازسازی اين
زيارﺗگاه را داشتند با جلوگيری نيروھای امنيتی مواجه شده اند.
زيارﺗگاه سيد فرخ در روستای خوبياران جاللوند در  70کيلومتری جنوب کرمانشاه قرار دارد که
ﺗوسط نيروھای حکومتی در ﺗابستان امسال بصورت کامل ﺗخريب شد .و ﺗا کنون حتی اجازه آوار
برداری ﺗخريب ھای صورت گرفته نيز به اھالی منطقه داده نشده است.
منطقه جاللوند دارای حدود  ۶٠روستا است که اکثرا پيرو دين ياری ھستند و حکومت با جلوگيری از
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
گذشته نيز سيد ميرزا حسينی از پيروان آئين ياری به اداره اطالعات احضار و ﺗھديد شده است که نبايد
مراسم مذھبی در جمخانه روستای »ده موسی« به جای آورد.
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بازداشت و بی خبری از وضعيت سه شھروند اھل حق
در کرمانشاه

با گذشت بيست روز از بازداشت سه شھروند اھل حق ھيچ اطالعی از وضعيت ايشان در دست نيست.
بنا به اطالع گزارشگران ھرانا از کرمانشاه ،سيد محمد اکبری ،خيرﷲ حق جويان و سيد فرھاد
ذوالنوری سه ﺗن از شرکت کنندگان در دھمين سالگرد سيد خليل عالی نژاد بودند که از  ٢٧آبان ماه
ﺗوسط نيروھای امنيتی منطقه )شھر صحنه( بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شدند.
 ٢٧آبان ماه ھمزمان با دھمين سالگرد سيد خليل عالی نژاد يکی از بزرگان آئين ياری )اھل حق( جمعی
از پيروان اين آئين برغم احضار و ﺗھديد  ١۵ﺗن از ايشان بر سر مزار وی بر اساس رسوم چند ساله
جمع شده و ياد وی را گرامی داشتند.

شش سال زندان برای مسلمان مسيحی شده؛
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عليرضا سيدين ،مسلمان زاده ای که چھار سال پيش به دين مسيحيت گرويده است در شعبه  ٢٨دادگاه
انقالب اسالمی به  ۶سال حبس ﺗعزيری محکوم شد .محمد علی دادخواه ،وکيل اين متھم با اعتراض به
حکم دادگاه به کمپين بين المللی حقوق بشر در ايران گفت »:اﺗھامات موکل من ﺗبليغ عليه نظام و اقدام
عليه امنيت کشور است .قاضی دادگاه گفت چون غسل ﺗمعيدش در ﺗرکيه بوده او به نوعی با اين کار بر
عليه نظام ﺗبليغ کرده است .قاضی دادگاه می گفت اينقدر کشيش در ايران است که می ﺗوانستند به او در
ھمين جا غسل ﺗمعيد بدھند .استنباط قاضی دادگاه اين بود که موکل بنده می خواسته با اين کار بگويد که
اين قدر در ايران آزادی وجود نداشته که برای غسل ﺗمعيد به ﺗرکيه رفتم« .
محمدعلی دادخواه در خصوص اﺗھامات ديگر موکلش گفت »:اﺗھامات ديگر موکلم اين بود که او فيلم
غسل ﺗمعيدش را در سايت ھا پخش کرده و در اين رابطه مصاحبه ھايی ھم داشته است .اﺗھام ديگر او
داشتن کليسای خانگی بود .او با چند نفر ديگر که آنھا ھم مسلمان ھای مسيحی شده بودند جلسات خانگی
داشته است .اما آنھا در دادگاه نبودند و فقط عليرضا محاکمه شد .بھرحال قاضی دادگاه ھمه اين موارد
را ﺗبليغ عليه نظام و اقدام عليه امنيت کشور عنوان کرد .من در دادگاه از موکلم خيلی دفاع کردم و گفتم
که ھمه اينھا را که می گويد می ﺗواند زير مجموع اﺗھام ﺗبليغ عليه نظام قرار بگيرد و مجازاﺗش يکسال
زندان است«.
عليرضا سيدين ٣١ ،ساله و مسلمان زاده از چھار سال پيش به ديدن مسيحيت گرويده و دارای کليسای
خانگی بوده است .او در سال  ١٣٨٩بازداشت شد و پس از مدﺗی با قرار وثيقه  ۵٠ميليون ﺗومان آزاد
شد .اولين جلسه دادگاه اين مسلمان مسيحی شده در شعبه  ٢٨دادگاه انقالب اسالمی در ﺗاريخ  ٢٨آبان
برگزار شد .او بر اساس حکم دادگاه بدوی به  ۶سال حبس ﺗعزيری به اﺗھام ﺗبليغ عليه نظام و اقدام عليه
امنيت کشور محکوم شده است .در حال حاضر وکالی اين مسيحی در حال ﺗنظيم دفاعيه برای دادگاه
ﺗجديد نظر ھستند.
به گفته محمد علی دادخواه در حکم دادگاه موکلش صراحتا اعالم شده است که او می ﺗوانست در ايران
غسل ﺗمعيد شود و اﺗھام اصلی او غسل ﺗمعيد در ﺗرکيه و به نوعی ﺗبليغ عليه نظام است .به باور اين
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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محمد علی دادخواه در خصوص فضای دادگاه و دفاعيات موکلش نيز گفت »:قاضی از او خيلی سوال
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«.

ﺗفکيک مذھبی زندانيان عقيدﺗی و سياسی در زندان
گوھردشت کرج
بنابه گزارشات رسيده به »فعالين حقوق بشر و دمکراسی در ايران« ﺗفکيک مذھبی و انتقال زندانيان
عقيدﺗی و سياسی بندھای مختلف زندان گوھردشت کرج به سالن  10بند 4زندان گوھردشت کرج
روز يکشنبه  20آذر ماه ﺗعداد زيادی از زندانيان مذھبی ھموطن اھل ﺗسنن را از بندھای 1،2،4،6
زندان گوھردشت جدا نمودند و به سالن  10بند  4زندان گوھردشت کرج منتقل کردند.اين زندانيان
عقيدﺗی و سياسی اکثرا از ھموطنان کرد و بلوچ اھل ﺗسنن و از استانھای کردستان و بلوچستان می
باشند.
علی خادم معاون زندان گوھردشت کرج خود شخصا روز گذشته در بندھای  2، 1و  6حاضر شد و
زندانيان سياسی و عقيدﺗی اھل ﺗسنن را جدا کرد و بطور علنی در اين بندھا اعالم می کرد که زندانيانی
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که اعتقاد مذھبی اھل ﺗسنن دارند بايد به سالن  10بند  4زندان گوھردشت کرج منتقل شوند.بيش از 42
نفر از زندانيان عقيدﺗی اھل ﺗسنن از بند  1زندان گوھردشت به سالن  10بند  4زندان گوھردشت کرج
انتقال يافتند.
اين اقدام غير انسانی ﺗفکيک مذھبی برای اولين بار است که در زندان گوھردشت کرج به اجرا گذاشته
می شود .به نظر می آيد بعد از ﺗفکيک جنسيتی در دانشگاه و محيطھای کار ،رژيم ولی فقيه دامنه اين
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
اھل ﺗسنن در زندان گوھردشت کرج را محکوم می کند و از کميسر عالی حقوق بشر و ساير مراجع
بين المللی خواستار بکار بردن اقدامات الزم جھت پايان دادن به اعمال و طرحھای سرکوبگرانه رژيم
ولی فقيه علی خامنه ای ديکتاﺗور ايران می باشد.
فعالين حقوق بشرو دمکراسی در ايران

کلينتون خواستار آزادی بدون قيدوشرط يوسف ندرخانی شد
دسامبر 2011 ,12

ھيالری کلينتون ،وزير خارجه آمريکا ،خواستار آزادی فوری و بدون قيد و شرط يوسف ندرخانی،
کشيش ايرانی شد .درھمين حال نامهای با امضای  ٢٠٠ھزار شھروند آمريکايی در حمايت از کشيش
ندرخانی به دولت آمريکا ارسال شده است.
خانم کلينتون گفت» :ما از ﺗمامی دولتھا میخواھيم ﺗمامی زندانيانی که به خاطر عقيده و انديشه خود
به زندان افتادهاند ،از جمله کشيش يوسف ندرخانی را فوری و بدون قيد و شرط آزاد کنند«.
اظھارات خانم کلينتون مقارن با روز جھانی حقوق بشر ايراد شد .سخنان ھيالری کلينتون درباره اين
کشيش ايرانی پس از آن بود که بيش از  ٢٠٠ھزار شھروند آمريکايی بيانيه مرکز آمريکايی قانون و
عدالت را امضا کرده و در آن خواستار اقدام دولت آمريکا برای نجات کشيش يوسف ندرخانی شدهاند.
يوسف ندرخانی  ٣٣ساله که در سن  ١٩سالگی به مسيحيت گراييده است ،دو سال پيش به ھمراه
ھمسرش در شھر رشت بازداشت شد و دادگاه بدوی در  ٢٣خردادماه آقای ندرخانی را به»ﺗرک دين«
و »دعوت ساير مسلمانان به مسيحيت«» ،ايجاد يک کليسای مخفی در خانه خود« و »ابراز مخالفت
آشکار با اسالم« متھم کرد.
در متن حکم بدوی يوسف ندرخانی با ﺗأکيد بر »ارﺗداد« وی ذکر شده است که دادگاه پس از شنيدن
اظھارات متھم ،با ﺗوجه به »مسئله ھشت از ﺗحريرالوسيله« آيتﷲ خمينی و »فتاوی« اعالم شده از
سوی مراجع ﺗقليد» ،متھم را به مجازات اعدام به طريق حلقآويز« محکوم کرده است.
عباس سلمان پور ،وکيل آقای ندرخانی پيشتر در گفت وگو با راديو فردا گفته بود حکم اعدام برای اين
کشيش پروﺗستان ،نقض شده است.
وکيل آقای ندرخانی گفته بود» :حکم اعدام نقض شده و رسيدگی مجدد ھم در شعبه صادرکننده حکم
قبلی انجام شده و االن در انتظار صدور حکم جديد ھستيم«.
مرکز آمريکايی قانون و عدالت ،در بيانيهای از موضع خانم کلينتون ﺗقدير کرده وگفته است» :ما ضمن
ﺗقدير از سخنان وزير خارجه آمريکا در حمايت از آزادی کشيش يوسف ندرخانی ،کماکان از سازمان
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ملل ،سازمان کنفرانس اسالمی و سران کشورھای مسلمان میخواھيم اين نقض جدی حقوق بشر دست
به کار شوند و برای آزادی کشيش ندرخانی فشار بياورند«.
اين بيانيه میافزايد» :پيش بينی ما اين است که نظر آيت ﷲ علی خامنهای ،رھبر جمھوری اسالمی در
مورد اين پرونده قرار است در ماه جاری اعالم شود و ما به ﺗالشھای خود و ھمکاری با وزارت
خارجه آمريکا برای نجات يوسف ندرخانی ادامه خواھيم داد«.
ديوان عالی كشور ھم پيشتر در اطالعيهای اعالم كرده پرونده اﺗھامی »يوسف ندرخانی« کشيش
مسيحی به دليل »نقص ﺗحقيقاﺗی« در اين ديوان نقض شده و ﺗاكنون نظر نھايی درباره آن داده نشده
است .محمد علی دادخواه ،ديگر وکيل آقای ندرخانی ھم به راديو فردا گفته بود اين پرونده برای کسب
نظر ،به آيت ﷲ علی خامنه ای ارجاع شده است.

مھلت سه روزه به شعله طائف شھروند بھايی جھت اجرای
حکم ﺗبعيد
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کميته گزارشگران حقوق بشر :خبر ﺗکميلی :بر اساس آخرين گزارشھای رسيده و در پی پيگيریھای
خانواده طائف ،مسئوالن قضايی به وی سه روز مھلت دادهاند ﺗا مراجعه به شھر سمنان) شھر محل
زندگی خود( ،مقدمات انتقالش از اين شھر را فراھم کند .شعله طائف ،عالوه بر مدت حبس خود ،به دو
سال ﺗبعيد از شھر سمنان نيز محکوم شده است و پس از پايان يافتن مدت محکوميتش در زندان ،موظف
است که در شھری به جز سمنان ،سکونت کند.گفتنی است ،علیرغم پايان محکوميت وی و در حالی
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:
به رغم پايان دوران قانونی محکوميت خانم شعله طائف ،شھروند بھايی ساکن سمنان ،مقامات قضايی
از آزادی وی ممانعت به عمل میآورند.
به گزارش کميته گزارشگران حقوق بشر ،دوران محکوميت يک سالهٔ خانم طائف از روزچھارشنبه
 ١۶آذر به پايان رسيده است ،با اين حال ،مسئولين زندان اوين در اين روز اعالم کردهاند که بايد ايشان
را برای اجرای حکم  ٢سال ﺗبعيد ،به اجرای احکام سمنان ﺗحويل دھند .با اين وجود به دليل نداشتن
مامور زن در دادگاه ،ايشان را برای  ٣روز بيشتر در زندان اوين نگه داشته اند ﺗا روز شنبه  ١٩آذر
به سمنان منتقل نمايند.
شعله طائف که در آذرماه سال  ٨٨بازداشت شده بود؛ بر اساس رای دادگاه انقالب سمنان به ﺗحمل يک
سال حبس ﺗعزيری در ﺗھران و دوسال ﺗبعيد خارج از سمنان محکوم شده بود .اﺗھامات شعله طائف،
»اقدام عليه امنيت ملی و ﺗبليغ عليه نظام به نفع بھائيت «عنوان شده بود.
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شرايط وخيم چھار درويش گنابادی در زندان پيربنان شيراز
چھار ﺗن از دراويش گنابادی در شرايط بسيار بدی در زندان پيربنان شيراز نگھداری می شوند .به
گزارش خبرنگار سايت مجذوبان نور ؛ آقايان فرزاد درويش  ،محمد علی سعدی  ،محمد جالل نيکبخت
و حجت ﷲ سعيدی که در ﺗاريخ  16مھرماه در سروستان بازداشت شده اند  ،پس از انتقال ايشان به
زندان پيربنان شيراز از ابتدايی ﺗرين حقوق خود اعم از ﺗغذيه مناسب  ،خدمات درمانی و 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.
زندان پيربنان شيراز مخصوص نگھداری زندانيان معتاد و قاچاقچی و مجرمين خطرناک می باشد .
الزم به ذکر است از اين ميان محمد علی سعدی يکی از مجروحينی است که در عصر روز ١٣
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 .
ياد آور می شود  ،اين دراويش گنابادی در ﺗاريخ  ٢١ﺗيرماه سال جاری از سوی شعبه اول دادگاه
عمومی سروستان به اﺗھام اخالل در نظم عمومی به  ۶ماه حبس و  ۴٠ضربه شالق محکوم شده بودند .
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انتقال دو زندانی بھائی به زندان پيربنو

خانه حقوق بشر ايراندو زندانی بھائی که نھم آذر ماه در شيراز بازداشت شده بودند از زندان مرکزی
آن شھر به زندانی کوچکتر در نزديکی اين شھر انتقال داده شدند.
دو ﺗن از چھار زندانی بھائی که چھارشنبه نھم آذرماه  ٩٠در شيراز دستگير و به زندان مرکزی اين
شھر ،عادل آباد منتقل شده بودند ،به زندانی در نزديکی شيراز انتقال داده شدند.
به گزارش »خانه حقوق بشر ايران« ،روز گذشته به فرھام معصومی و وحدت دانا اطالع داده اند که
به زندان پيربنو انتقال داده می شوند .کيوان کرمی ،فرھام معصومی ،وحدت دانا و افشين احسنيان
شھروندان بھائی شيرازی ھستند که در سال  ٨٨بازداشت شده و مدﺗی را در بازداشتگاه اداره اطالعات
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
می شود و به دھستان قره باغ منتھی می شود قرار داد .از وضعيت اين زندان و امکانات آن اطالعی
در دست نيست.

عليرضا سيديان به  ۶سال زندان محکوم شد.
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آژانس خبری مسيحيان ايران »محبت نيوز«  ،عليرضا سيديان ،مسلمان زاده ای که چھار سال پيش دين
اسالم را ﺗرك كرده است در شعبه  ٢٨دادگاه انقالب اسالمی به  ۶سال حبس ﺗعزيری محکوم شد.
محمد علی دادخواه وکيل اين متھم در گفتگو با كمپين حقوق بشر ايران ،با اعتراض به حکم دادگاه
گفت »:اﺗھامات موکل من ﺗبليغ عليه نظام و اقدام عليه امنيت کشور است.
وی افزود ،قاضی دادگاه گفته است :چون غسل ﺗعميد عليرضا در ﺗرکيه بوده او به نوعی با اين کار بر
عليه نظام ﺗبليغ کرده است .قاضی دادگاه ھمچنين گفته است ،انقدر کشيش در ايران داريم که می
ﺗوانستند او را در ھمين جا ) ايران ( غسل ﺗعميد بدھند.
به گفته وكيل ايشان گويا استنباط قاضی دادگاه اين بوده که موکل بنده می خواسته با اين کار بگويد که
اين قدر در ايران آزادی وجود نداشته که برای غسل ﺗعميد به ﺗرکيه رفته است« .
محمدعلی دادخواه در خصوص اﺗھامات ديگر موکلش گفت »:وی فيلم غسل ﺗعميدش را در سايت ھا
اينترنتی پخش کرده و در اين رابطه مصاحبه ھايی ھم داشته است .اﺗھام ديگر او برگزاری جلسات
خانگی بود .وی با چند نفر ديگر که آنھا ھم مسلمان ھای مسيحی شده بودند جلسات خانگی داشته است.
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.
وی گفت من در دادگاه از موکلم خيلی دفاع کردم و گفتم که ھمه اينھا را که قاضی به آن اشاره می كند
می ﺗواند زير مجموع اﺗھام ﺗبليغ عليه نظام قرار بگيرد و مجازاﺗش يکسال زندان است«.
عليرضا سيديان ٣١ ،ساله و مسلمان زاده از ديگر ھمفكران يوسف ندرخانی است كه از چھار سال
پيش به فرقه غير ﺗثليثی گرويده است گفته شده وی ھمچنين با ديگر ھمفكرانش جلسات خانگی برگزار
ميكرد .
عليرضا در سال  ١٣٨٩بازداشت شده بود .اولين جلسه دادگاه اين دگر انديش مذھبی در شعبه ٢٨
دادگاه انقالب اسالمی در ﺗاريخ  ٢٨آبان ماه سالجاری برگزار شد.
وی بر اساس حکم دادگاه بدوی به  ۶سال حبس ﺗعزيری به اﺗھام ﺗبليغ عليه نظام و اقدام عليه امنيت
کشور محکوم شده است .در حال حاضر وکيل ايشان در حال ﺗنظيم دفاعيه برای دادگاه ﺗجديد نظر
ھستند.
به گفته محمد علی دادخواه در حکم دادگاه موکلش صراحتن اعالم شده است که او می ﺗوانست در ايران
غسل ﺗعميد بگيرد و اﺗھام اصلی او غسل ﺗعميد در ﺗرکيه و به نوعی ﺗبليغ عليه نظام است .به باور اين
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 ظاھرن مورد ﺗعقيب قرار نمی دھند.
محمد علی دادخواه در خصوص فضای دادگاه و دفاعيات موکلش نيز گفت »:قاضی از او خيلی سوال
پرسيد ،اينکه چرا به ﺗرکيه برای غسل ﺗعميد رفته و به چه دليل فيلم غسل ﺗعميدش را در سايت ھا
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منتشر كرده است كه عليرضا در برابر اين سواالت فقط سكوت كرد .طبق منابع خبری ايشان در حال
حاضر با وثيقه  ٣٠ميليون ﺗومانی به طور موقت آزاد شدند ھمچنين گفته می شود نامبرده در حال
حاضر در يكی از شھرھای ﺗركيه بسر می برد.
فرقه به اصطالح مسيحيان ) غير ﺗثليثی ( افرادی ھستند كه با ﺗعصب خاصی ﺗعاليم يک واعظ
آمريکايی به نام ويليام م .برانھام را پيروی کرده و قبول دارند .برانھام کسی است که ادعا می کرد
آخرين نبی خدا بر روی زمين است و آموزه ﺗثليت را آموزه ای شيطانی می پنداشت .طبق نظريه
ايشان ﺗنھا کسانی نجات يافته اند که فقط در نام »عيسی« ﺗعميد يافته اند و ﺗعميد کسانی که به نام »پدر،
پسر و روح القدوس« ﺗعميد يافته اند مردود می باشد.

بازداشت دوباره يک دانشجوی نوکيش مسيحی در مشھد
آيا احسان بھروز دانشجوی نوکيش مسيحی ساکن مشھد که از اواسط آبان ماه ناپديد گرديده  ،با وجود
سپردن وثيقه ھشتاد ميليون ﺗومانی برای آزادی موقت در سال گذشته  ،دوباره ﺗوسط ماموران امنيتی
بازداشت شده است؟
به گزارش شبکه خبر مسيحيان فارسی زبان به نقل از منابع مسيحی مشھد  ،اکنون نزديک بيش از يک
ماه است که دوستان و نزديکان »احسان بھروز« دانشجوی نوکيش مسيحی ساکن مشھد از او ھيچ
اطالعی ندارند.
يکی از دوستان احسان گفته است « در صفحه فيس بوک احسان پس از چند روز که از او خبری نبود
ناگھان فعاليتھائی ديده شد که به نظر می رسيد او حضور دارد .وقتی برای او پيام گذاشتم ،شخصی به
من جواب داد و گفت من احسان نيستم و از دوستانش ھستم .احسان از من خواسته است که پيامھايش را
کنترل کنم ! ھمان شخص که کنترل صفحه فيس بوک احسان را در اختيار داشت گفت که او دوباره به
دادگاه احضار و بازداشت شده است«.
اين دانشجوی  24ساله مسيحی که در رشته مديريت در دانشگاه مشھد ﺗحصيل می کند  17 ،ﺗيرماه
سال  8 )1389جوالی  (2010وقتی که ھمراه با عده ديگری از ايمانداران مشھدی عازم شھرستان
بجنورد از ﺗوابع استان خراسان به منظور ديدار و مشاركت با برخی مسيحيان آن شھر بودند در يك
برنامه ريزی از پيش ﺗعيين شده ﺗوسط نيروھای امنيتی اداره كل اطالعات خراسان بازداشت شدند .
اين عده که ابتدا ﺗعداد آنان  15نفر ذکر شده بود ولی بعدا منابع آگاه ﺗعداد آنان را  11نفر ذکر کردند
ھمگی به بازداشتگاه اداره اطالعات واقع در بلوار وكيل آباد مشھد منتقل شدند .در آنجا  8نفر پس
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ازحدود يک ھفته بازجوئی با اخذ ﺗعھد آزاد شدند .اما احسان بھروز به ھمراه يک زوج مسيحی چون
حاضر نشدند فرمھای ﺗعھد را امضا کنند در ھمان محل در بازداشت باقی ماندند.
در ﺗعھد نامه ھا از آنان خواسته شده بودکه ضمن رد اعتقادات دينی خود و انكار ايمان مسيحی  ،از
شركت در ھرگونه مراسم آئينی مسيحی و شركت در جلسات كليسائی در صورت آزاد شدن خودداری
كنند  .در ميان اين  ٣ﺗن از بازداشت شدگان « احسان بھروز« به اين دليل كه نامش در شناسنامه با
عنوان « سيد « درج شده است ﺗحت فشار بيشتری قرار گرفت  .آن زمان گزارش شد كه مسئوالن
قضايی به خانواده او گفته اند اگر او ايمان مسيحی خود را انكار نكند به احتمال زياد با حكم »ارﺗداد
»روبرو خواھد شد
برای احسان در شعبه  ٩٠١دادگاه انقالب مشھد واقع در خيابان كوھسنگی ﺗشكيل پرونده شد و ھفته
ھای متمادی او را در بازداشتگاه اطالعات مشھد نگه داشتند ﺗا باالخره پس از گذشت  3ماه شعبه
رسيدگی کننده به پرونده او در دادگاه انقالب مشھد قرار بازداشت او را به قرار وثيقه  80ميليون
ﺗومانی ﺗبديل کرد.پس از ﺗامين وثيقه او را بطور موقت ﺗا زمان رسيدگی به پرونده اش آزاد کردند.
اين آزادشدن ظاھری ﺗا اواسط آبان ماه ادامه داشت .در اين مدت احسان بھروز از لحاظ روحی به
شدت ﺗحت فشار بود و احساس می کرد عده ای دائم مراقب او ھستند .او علی رغم ھمه فشارھای
موجود به ھيچ وجه حاضر به ﺗرک کشور نمی شد.
اکنون حدود  5ھفته است که ھيچکدام از دوستان و نزديکان احسان او را نديده اند و نتوانسته اند با او
ﺗماسی بگيرند .خانواده او در پاسخ سوال دوستان احسان بطور سربسته می گويند که در مسافرت است.
به نظر می رسد آنھا از افشای بازداشت مجدد فرزندشان نھی شده اند.
باوجود ھمه شک و ﺗرديدھا بر اساس اطالعات موثق نزديکان احسان مطمئن شده اند که او بار
ديگر بدون دليل بازداشت شده است و ھيچ خبری از علت دستگيری  ،نحوه دستگيری  ،اﺗھامات وارده
به او و وضعيت فعلی پرونده اش در دست نيست.
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
کرد .آنھا می گويند که احسان ھميشه يک ايماندارمسيحی ساده است و بخصوص پس از آزادی موقت
خود ﺗالش داشته است که در ھيچ فعاليتی شرکت نکند که بتواند بھانه ای به دست ماموران اطالعات يا
دادگاه انقالب بدھد .او به دوستان خود گفته بود که خانواده اش با زحمت بسيار زياد وثيقه  80ميليونی
مورد درخواست دادگاه انقالب مشھد را فراھم کرده اند و او از اين جھت در قبال خانواده اش احساس
مسئوليت می کند.
بازداشت مجدد احسان بھروز ايماندار نوکيش مسيحی که در بار اول با اﺗھام ارﺗداد روبرو شده بود
موجی از نگرانی را در مسيحيان ساکن مشھد سبب شده است .زندان مشھد و دادگاه انقالب آن شھر به
خاطر اجرای احکام اعدام بی سر وصدا و بدون طی مراحل قانونی زير ذره بين فعاالن حقوق بشر و
جامعه جھانی قرار دارند.
ياد آور می شود در شھرھای مختلف کشور  ،ھمزمان با نزديک شدن ايام کريسمس و جشنھای ﺗولد
عيسی مسيح  ،نيروھای اطالعات و امنيت به ﺗحرکات ھميشگی خود عليه مسيحيان ايران شدت
بخشيده اند .گزارشات نشان می دھد نيروھای اطالعاﺗی جمھوری اسالمی بطور پی در پی به احضار
و بازجوئی نوکيشان مسيحی به مراکز امنيتی مبادرت می نمايند .در ايران ھرسال با نزديک شدن ايام
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ﺗولد عيسی مسيح )کريسمس( و جشنھای آغاز سال نو مسيحی )ژانويه(  ،نھادھای امنيتی و قضائی
جمھوری اسالمی فشارھا را بر مسيحيان افزايش می دھند.

آزادی دو ﺗن از دراويش گنابادی
دسامبر 2011 ,14

دو ﺗن از دراويش گنابادی ساکن کوار روز گذشته با قيد قرارھای کفالت و وثيقه به صورت موقت آزاد
شدند  .به گزارش خبرنگار سايت مجذوبان نور ؛ مھرداد کشاورز و علیجان دھقان دو ﺗن از دراويش
گنابادی ساکن کوار ھستند که روز گذشته  ٢٢آذرماه با ﺗوديع قرارھای کفالت و وثيقه به صورت موقت
آزاد شدند .
مھرداد کشاورز که در ﺗاريخ  ٣آبانماه ﺗوسط نيروھای امنيتی بدون ارائه حکم قانونی بازداشت شده
بود با ﺗوديع وثيقه  ۵٠ميليون ﺗومانی و در ھمين حال علیجان دھقان که در ﺗاريخ  ١٩آبان ماه با
يورش نيروھای امنيتی و لباس شخصی بازداشت شده بود با قرار کفالت آزاد شدند  .يادآور میشود که
در ماه گذشته شھرستان کوار در ادامه فشارھا و بازداشتھا بر دراويش گنابادی ساکن منطقه شاھد
موجی از بازداشت و آزار اذيت ايشان بود که منجر به بازداشت  ۵درويش گنابادی و تفتيش و
بازرسی منازل دهھا تن از دراويش منطقه شد
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محکوميت قطعی پنج شھروند مسيحی به  ۵سال حبس
دسامبر 2011 ,15

خبرگزاری ھرانا – دادگاه انقالب پنج ﺗن از مسيحيان ساکن شيراز به نامھای پرويز خلج ،بھروز
صادق خانجانی ،محمد بلياد ،نازلی مکاريان و مھدی فروﺗن را جمعا ً به ﺗحمل پنج سال حبس قطعی
محکوم کرده است.
بنا به اطالع گزارشگران ھرانا ،ارگان خبری مجموعه فعاالن حقوق بشر در ايران ،پرويز خلج،
بھروز صادق خانجانی ،محمد بلياد و نازلی مکاريان که از سوی دادگاه انقالب محکوميت قطعی
دريافت کرده بودند ،از سوی اجرای احکام دادگاه انقالب احضار شدند.
گفتنی ست که مھدی فروﺗن از دو ماه پيش ﺗاکنون در زندان پيربنو شيراز در بند معتادين به مواد مخدر
محبوس است.
اين شھروندان مسيحی ھرکدام به ﺗحمل يک سال حبس ﺗعزيری محکوماند.
از سوی ديگر ماموران امنيتی برای وثيقه گذاران اين افراد مھلت  ٢٠روزهای ﺗعيين کردند که در
صورت عدم معرفی آنھا در مھلت مقرر وثيقهھا را مصادره نمايند.
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اخراج پويا محمدی دانشجوی بھائی
دسامبر 2011 ,16

پويا محمدی دھج دانشجوی بھائی رشته دندانپزشکی دانشگاه اصفھان از دانشگاه اخراج شد .به
گزارش کمبته دفاع از حقوق پيروان اديان/کانون دفاع از حقوق بشر در ايران اين دانشجوی بھائی
ساکن يزد پس از  2ﺗرم ﺗحصيل در رشته دندانپزشکی دانشگاه اصفھان و در آغاز ﺗرم  3از دانشگاه
اصفھان اخراج شد.
پويا محمدی که در کنکور  89موفق به کسب رﺗبه  118کشوری و  57منطقه  2در رشته ﺗجربی شده
بود موفق شد در رشته دندانپزشکی دانشگاه اصفھان پذيرفته شود.او پس از دو ﺗرم ﺗحصيل  ،از طرف
حراست دانشگاه احضار و به وی اعالم کردند که بدليل بھائی بودن حق ﺗحصيل در دانشگاه را ندارد و
او را از دانشگاه اخراج کردند.
در طول چند ماھه گذشته نزديک به  ١٠دانشجوی بھائی به دليل »اعتقاد به آئين بھائی« از دانشگاه
اخراج شدند .از اين جمله میﺗوان به روحﷲ ﺗشکر ،بشير ﺗشکر ،البرز نورانی ،آوا ﺗوکل ،مونا
مومنی ،ارکيده آقايی ،حنانه کنعانی ،ھومن رحمانيان و مليکا وزيرزاده اشاره کرد.
الزم به ذکر است در چند ماه گذشته موارد زيادی از اخراج دانشجويان بھائی ديده شده است.با آغاز
سال جديد ﺗحصيلی نيز ھمچون سال ھای گذشته ﺗعداد زيادی از دانشجويان بھائی در مرحله انتخاب
رشته و يا دريافت کارنامه اوليه با »نقص پرونده« روبرو شدند» .نقص پرونده« عبارﺗی است که
بسياری از داوطلبان بھائی کنکور کارشناسی و يا دانشجويان دگرانديش و منتقد حکومت در کنکور
کارشناسی ارشد با آن روبرو شدهاند و از ﺗحصيل محروم شدهاند.
دولت جمھوری اسالمی ايران عمال قانون اساسی خود را حداقل در  2مورد ذيل نقض نموده است
اصل : 14
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به حکم آيه شريفه »ال ينھاکم ﷲ عن الذين لم يقاﺗلوکم فی الدين و لم يخرجوکم من ديارکم ان ﺗبروھم و
ﺗقسطوا اليھم ان ﷲ يحب المقسطينَ « دولت جمھوری اسالمی ايران و مسلمانانموظفند نسبت به افراد
غيرمسلمان با اخالق حسنه و قسط و عدلاسالمی عمل نمايند و حقوق انسانی آنان را رعايت کنند ،اين
اصلدر حق کسانی اعتبار دارد که برضد اسالم و جمھوری اسالمی ايرانﺗوطئه و اقدام نکنند.
اصل :٢٣
ﺗفتيش عقايد ممنوع است و ھيچکس را نمیﺗوان به صرف داشتن عقيدهای مورد ﺗعرض و م ُواخذه قرار
دارد.
دولت جمھوری اسالمی ايران عمال اعالميه جھانی حقوق بشر حداقل در  2مورد ذيل نقض نموده
است
ماده 18عالميه جھانی حقوق بشر:
ھر کس حق دارد که از آزادی فکر  ،وجدان و مذھب بھره مند شود .اين حق متضمن آزادی ﺗغيير
مذھب يا عقيده و ايمان می باشد و نيز شامل ﺗعليمات مذھبی و اجرای مراسم دينی است  .ھرکس می
ﺗواند از اين حقوق يا مجتمعا ً به طور خصوصی يا به طور عمومی بر خوردار باشد.
ماده -27عالميه جھانی حقوق بشر:
الف ھر کس حق دارد در زندگی فرھنگی اجتماع شرکت کند  ،از فنون و ھنرھا متمتع گردد و در
پيشرفت علمی و فوائد آن سھيم باشد.
ب -ھر کس حق دارد از حمايت منافع معنوی و مادی آثارعلمی  ،فرھنگی يا ھنری خود برخوردار
شود.
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در ايران» ،میخواھند مسيحيان را بترسانند»
دسامبر 2011 ,16

خبری نزديک به مسيحيان ايران گزارش دادهاند که از ابتدای سال جديد ميالدی ،٢٠١١ ،بيش از ٧٠
نوکيش مسيحی به دست ماموران امنيتی جمھوری اسالمی ايران بازداشت شدهاند.
دستگيریھای اخير در حالی صورت میگيرد که مرﺗضی ﺗمدن ،استاندار ﺗھران ،روز  ١۴دیماه از
آئين »مسيحيان ﺗبشيری« به عنوان »جريان منحرف و فاسد« در مسيحيت نام برده و از بازداشت
رھبرانشان و نيز برخورد شديدﺗر با آنھا خبر داد.
سام يقنظر ،از رھبران مسيحيان فارسیزبان در لندن و مدير موسسه مسيحی ايالم ،در اين مورد با
راديوفردا گفتوگو کرده است.راديوفردا :آقای يقنظر ،در ايران مسحيان پروﺗستانی که به آنھا
ﺗبشيری ھم میگويند ﺗحت فشار شديدند و اخيراً مرﺗضی ﺗمدن ،استاندار ﺗھران ،آنھا را با طالبان و
وھابيون مقايسه کرده و منحرف و فاسد خوانده است .پاسخ شما به چنين اظھاراﺗی چيست؟
سام يقنظر :مسيحيت در ايران دو ھزار سال قدمت دارد و يک دين ايرانی است و فرقه انجيلی در
حدود  ٢٠٠سال است که در ايران فعاليت دارد و شناخته شده است و چند کليسا بيشتر نيست.
چون در ظرف  ٣١سال گذشته رژيم جمھوری اسالمی حتی اجازه يک ساختمان کليسا نداده ،مسيحيان
مجبورند در کليساھای خانگی جلسات داشته باشند و دولت نمیﺗواند نظارت داشته باشد بر اينھا .به اين
خاطر اينھا را فاسد و طالبان میخواند .در صورﺗی که پروﺗستانھا و کليسای انجيلی يا بشارﺗی دنيا
 ۶٣٨ميليون نفرند در دنيا.
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 يکی از ايرادھايی که به اين فرقه از مسيحيت که ھمان طور که گفتيد طرفداران بسياری ھم در
سراسر جھان دارند ،گرفتهاند اين است که انجيل را به زبان فارسی درس میدھند و میخوانند .در
حالی که کليساھای رسمی ايران اجازه چنين کاری را ندارند .اين قانون با اعالميه حقوق بشر
ﺗناقض دارد .کليسای شما چه اقدامی در اين زمينه انجام داده است؟
کليساھای ايران ،کليساھای فارسیزبان ايران حق دارند که پرستش کنند .اين در قانون اساسی ايران
است که حقوق بشر را قبول کرده .از نظر قانونی ايران نمیﺗواند جلوی آنھا را بگيرد .ولی از نظر
غيرقانونی ھر کاری که میخواھند میﺗوانند انجام دھند.
اين حق ھر ايرانی است که ھر باوری که میخواھد داشته باشد .يک نفر که جز زبان فارسی چيز
ديگری بلد نيست ،عيسی مسيح را به زبان خودش میﺗواند عبادت کند .قبل از رژيم جمھوری اسالمی
مسيحيت به زبان فارسی در ايران مراسم انجام میداد و آزادی کامل داشتند.
 ھمان طور که میدانيد در بريتانيا و کشورھای ديگر جھان بعضی از مسيحيان مسلمان میشوند و
خانمھایشان روسری سر میکنند و آقايان ريش میگذارند .برای عبادت به مسجدھای متعددی که
در سراسر بريتانيا وجود دارد میروند .ھيچ کس ھم به آنھا کار ندارد و در محل کار ھم ﺗبعيضی
عليه آنھا نيست .در حالی که در ايران جرم افرادی که از اسالم به دين ديگری بروند اعدام است.
شما به اين يک بام و دو ھوا بودن ارزشی چه پاسخی داريد؟
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.
قانون اساسی کشور ما ھم میگويد که ما نبايد باورھای مردم را ﺗحت سوال بياوريم و مواخذه کنيم .اين
قانون اساسی ايران است و ايران به قوانينی که قبل از جمھوری اسالمی بسته شده بين ايران و ممالک
ديگر ،آنھا را به رسميت میشناسد .چيزی که در ايران انجام میشود غيرقانونی است .در روز بعد از
کريسمس ،دو روز بعد از اين که رئيس جمھور ايران آقای احمدینژاد به مسيحيان عيد کريسمس را
ﺗبريک گفت ،دو روز بعد مامورينش ريختند خانهھای مردم و در آن روز بيش از  ٧٠نفر را دستگير
کردند و آنھا را بردند .االن از آن گروه ھنوز  ١۴نفر داريم که در زنداناند ،در بخش  ٢٠٩اوين ﺗحت
بازجويی ھستند ،در سلولھای انفرادی ھستند .بيش از  ١٨روز است که آنجا ھستند.
در ضمن از آن روز به بعد عده بيشتری دستگير شدهاند .بيش از  ١٢٠نفر در شھرستانھای مختلف،
در اصفھان ،مشھد ،اھواز ،ھمدان ،رشت ،ﺗھران ،کرج و سراسر ايران رفتند مسيحيان را گرفتند،
بازجويی کردند .سين جيم کردند .ھدفی که دنبال میکنند اين است که مسيحيان را بترسانند.
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محکوميت يک شھروند بھايی در سمنان به ھفت سال حبس

خبرگزاری ھرانا – زھره نيک آيين شھروند بھايی ساکن سمنان از سوی دادگاه انقالب اين شھر به
ھفت سال حبس ﺗعزيری محکوم شد.
بنا به اطالع گزارشگران ھرانا از سمنان» ،زھره نيک آيين« شھروند بھايی ساکن سمنان طبق حکم
دادگاه انقالب شھر مزبور به اﺗھام »ﺗبليغ عليه نظام ،عضويت در ضيافت نوزده روزه ،گروه علوم و
فنون ،طرح روحی و راه اندازی کالس درس اخالق برای کودکان بھايی« به ھفت سال حبس ﺗعزيری
محکوم شد.
اين حکم در روز پنجشنبه  ١٧آذر ماه ابالغ و  ٢٠روز برای درخواست ﺗجديد نظر به نامبرده مھلت
داده شد.
ياداوری میگردد زھره نيک آيين در اواخر اسفند ماه سال گذشته به ھمراه چند شھروند بھايی ديگر
اھل سمنان مدﺗی بازداشت که در فروردين ماه با وثيقه معادل  ١٠٠ميليون ﺗومان آزاد شد.
بررسی موارد حقوقی نقض شده در اين گزارش:
 اصل  ٢٣قانون اساسی جمھوری اسالمی :ﺗفتيش عقايد ممنوع است و ھيچ کس را نمی ﺗوان به
صرف داشتن عقيده ای مورد ﺗعرض و مواخذه قرار داد.
 بند  ١ماده  ١٩ميثاق بين المللی حقوق مدنی و سياسی :ھيچکس را نمی ﺗوان بمناسبت عقايدش
مورد مزاحمت اخافه قرار داد.
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بند  ٢ماده  ١٩ميثاق بين المللی حقوق مدنی و سياسی :ھر کس حق آزادی بيان دارد .اين حق
شامل آزادی ﺗفحص و ﺗحصيل و اشاعه اطالعات و افکار از ھر قبيل بدون ﺗوجه به سر حدات خواه
شفاھا ً يا بصورت نوشته يا چاپ يا بصورت ھنری يا به ھر وسيله ديگر به انتخاب خود می باشد.
ماده  ١٨اعالميه جھانی حقوق بشر :ھر شخصی حق دارد از آزادی انديشه ،وجدان و دين بھرهمند
شود :اين حق مستلزم آزادی ﺗغيير دين يا اعتقاد و ھمچنين آزادی اظھار دين يا اعتقاد ،در قالب
آموزش دينی ،عبادتھا و اجرای آيينھا و مراسم دينی به ﺗنھايی يا به صورت جمعی ،به طور
خصوصی يا عمومی است.
ماده  ١٩اعالميه جھانی حقوق بشر :ھر فردی حق آزادی عقيده و بيان دارد.
بند  ١ماده  ١٨ميثاق بين المللی حقوق مدنی و سياسی :ھر کس حق آزادی فکر ،وجدان و مذھب
دارد .اين حق شامل آزادی داشتن يا قبول يک مذھب يا معتقدات به انتخاب خود ،ھمچنين آزادی
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.
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وزير امور خارجه آمريکا خواستار آزادی کشيش يوسف
ندرخانی شد
دسامبر 2011 ,17

خبرگزاری ھرانا – با گذشت دو ماه از موافقت دستگاه قضايی جمھوری اسالمی با لغو حکم اعدام
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.
ھمزمان نامهای با امضای  ٢٠٠ھزار شھروند آمريکايی در حمايت از کشيش ندرخانی به دولت
آمريکا ارسال گرديد.
به گزارش راديو فردا ،ھيالری کلينتون طی سخنانی مقارن با روز جھانی حقوق بشر گفته است» :ما
از ﺗمامی دولتھا میخواھيم ﺗمامی زندانيانی که به خاطر عقيده و انديشه خود به زندان افتادهاند ،از
جمله کشيش يوسف ندرخانی را فوری و بدون قيد و شرط آزاد کنند «.سخنان ھيالری کلينتون درباره
اين کشيش ايرانی پس از آن بود که بيش از  ٢٠٠ھزار شھروند آمريکايی بيانيه مرکز آمريکايی
قانون و عدالت را امضا کرده و در آن خواستار اقدام دولت آمريکا برای نجات کشيش يوسف
ندرخانی شدهاند.
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يوسف ندرخانی  ٣٣ساله که در سن  ١٩سالگی به مسيحيت گراييده است ،دو سال پيش به ھمراه
ھمسرش در شھر رشت بازداشت شد و دادگاه بدوی در  ٢٣خردادماه آقای ندرخانی را به »ارﺗداد« و
»دعوت ساير مسلمانان به مسيحيت«» ،ايجاد يک کليسای مخفی در خانه خود« و »ابراز مخالفت
آشکار با اسالم« متھم کرد.
در متن حکم بدوی يوسف ندرخانی با ﺗأکيد بر »ارﺗداد« وی ذکر شده است که دادگاه پس از شنيدن
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
و رسيدگی مجدد ھم در شعبه صادرکننده حکم قبلی انجام گرديده و در انتظار صدور حکم جديد ھستيم.
ھمچنين ،مرکز آمريکايی قانون و عدالت ،در بيانيهای از موضع کلينتون ﺗقدير کرده وگفته است» :ما
ضمن ﺗقدير از سخنان وزير خارجه آمريکا در حمايت از آزادی کشيش يوسف ندرخانی ،کماکان از
سازمان ملل ،سازمان کنفرانس اسالمی و سران کشورھای مسلمان میخواھيم اين نقض جدی حقوق
بشر دست به کار شوند و برای آزادی کشيش ندرخانی فشار بياورند«.
گفتنی است ،ديوان عالی کشور دو ماه پيش اعالم کرده بود پرونده اﺗھامی »يوسف ندرخانی« کشيش
مسيحی به دليل »نقص ﺗحقيقاﺗی« در اين ديوان نقض شده و ﺗاکنون نظر نھايی درباره آن داده نشده
است.

محکوميت قطعی  ۵شھروند مسيحی به  ۵سال حبس
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خبرگزاری ھرانا – دادگاه انقالب پنج ﺗن از مسيحيان ساکن شيراز به نامھای پرويز خلج ،بھروز
صادق خانجانی ،محمد بلياد ،نازلی مکاريان و مھدی فروﺗن را جمعا ً به ﺗحمل پنج سال حبس قطعی
محکوم کرده است.
بنا به اطالع گزارشگران ھرانا ،ارگان خبری مجموعه فعاالن حقوق بشر در ايران ،پرويز خلج،
بھروز صادق خانجانی ،محمد بلياد و نازلی مکاريان که از سوی دادگاه انقالب محکوميت قطعی
دريافت کرده بودند ،از سوی اجرای احکام دادگاه انقالب احضار شدند.
گفتنی ست که مھدی فروﺗن از دو ماه پيش ﺗاکنون در زندان پيربنو شيراز در بند معتادين به مواد مخدر
محبوس است.
اين شھروندان مسيحی ھرکدام به ﺗحمل يک سال حبس ﺗعزيری محکوماند.

کشته شدن يک شھروند پيرو »آيين ياری«
دسامبر 2011 ,18

يک منبع محلی به کمپين بين المللی حقوق بشر در ايران گفت که شب پنچ شنبه  ٢۴آذرماه نيروھای
سپاه پاسداران در منطقه مرزی ” بمو ” از ﺗوابع شھرستان ﺗازه آباد دو شھروند کرمانشاھی پيرو »آيين
ياری« را به نامھای فرخ فرجی متاھل و دارای يک فرزند و حميد محمدی متاھل و دارای  ۵فرزند ھر
دو ساکن شھرک مھديه شھرک کرمانشاه را مورد ھدف ﺗيراندازی مستقيم قرار دادهاند.
به گزارش منبع ياد شده فرخ حميدی به دليل شدت جراحات در ھمان محل جان سپرده است .حميد
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
به کاسبکاری مرزی روی آورده بودند و نيروھای سپاه بدون اينکه حامل ھر گونه کاالی خارجی بوده
باشند ،آنھا مورد ھدف قرار دادهاند.
گفته میشود حميد محمدی ھماکنون در بيمارستان بيستون شھر کرمانشاه ﺗحت مراقبت پزشکی و زير
نظر ماموران انتظامی قرار دارد.
يک فعال مدنی کردستانبه کمپين بين المللی حقوق بشر در ايران گفت  :بەدليل نبود زيرساختھاي
اقتصادي ،عدم سرمايه گذاري برای ايجاد اشتغال پايدار  ،ﺗبعيض در ﺗقسيم درآمدھای ملی و افزايش
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آمار فقر و بيکاری در مناطق کردنشنين غرب کشور ،مردم اين مناطق مجبور به روی آوردن به
کارھای کاذبی ھمچون کولبری و کاسبکاری مرزی میشوند ).کولبر به افرادی گفته میشود که
کاالھای ھمچون پوشاک ،چای و پارچه قاچاخ را از مناطق صعبالعبور مرزی بر کول خويش حمل
کرده و در شھرھای مرزی به فروش میرساند (.
نيروھای نظامی مستقر در مرزھا به بھانه مبارزه با قاچاخ کاال ساالنه دھھا ﺗن از شھروندان ُکرد را به
قتل میرسانند .بر طبق آمارھای گردآوری شده نيروھای نظامی در سال  ٨٩حدالقل  ۶۶ﺗن را به قتل
رسانده و  ٧۶ﺗن نيز را زخمی کردهاند.
عدم ﺗعقيب قضايی اين نيروھا سبب گشته روند کشتار شھروندان مرزنشين روزانه افزايش پيدا کند «.به
گفته اين فعال حقوق بشر در کردستان به دليل موانع اطالع رسانی آزاد و فشار بر خانواده اين قربانيان
در مناطق کردنشين ﺗا به امروز نھادھای بينالمللی مدافع حقوق بشر نسبت به چنين کشتارھای واکنش
نشان ندادهاند.
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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.
به گزارش آژانس خبری مسيحيان ايران »محبت نيوز« ،سايت پرزنت ﺗروث كه عمومن اخبار مربوط
به ندرخانی و ديگر ھمفكران ) غير ﺗثليثی ( آنان را از قول منابع نزديك به ايشان منتشر می كند
نوشت» ،مقامات قضايی ايران می خواھند از اين فرصت يک ساله استفاده کنند ﺗا بتواند به گفته
خودشان ندرخانی را به اسالم بازگردانند«.
دمارس مسئول اين وب سايت گفت» :رئيس قوه قضاييه ،آيت ﷲ صادق الريجانی به قاضی دادگاه
رشت دستور داده است که »به مدت يک سال ھيچ کاری نکنيد«.
ايشان از قول يکی از وکالی ندرخانی نقل کرد» :دستور اين بود که در مدت ﺗعيين شده حکمی صادر
نشود و ندرخانی در زندان بماند .ھمچنين به دادگاه گفته شده است ﺗا از ھر وسيله برای وادار نمودن
ندرخانی و بازگشت او به اسالم استفاده کنند«.
با افزايش فشار ھای بين المللی برای آزادی اين دگرانديش مذھبی ،دادگاه رشت ﺗصميم گرفت ﺗا حکم
سيد علی خامنه ای را ھم درباره اعدام شدن يا نشدن ندرخانی جويا شود .نقش رھبر جمھوری اسالمی
در خبر اخير مبنی بر ادامه بازداشت ندرخانی به مدت يک سال در زندان ھنوز مشخص نيست.
»يوسف ندرخانی«  ٣۶ساله كه ھمفكرانش از وی بعنوان كشيش خطاب می كنند وابسته به گروھی
موسوم به «كليسای ايران« است كه در  ٢٠مھرماه  ١٣٨٨ﺗاكنون در زندان رشت بسر می برد وی
متھم است که در سن  ١٩سالگی از دين اسالم خارج شده است.
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روايت يك نوكيش مسيحی از شكنجه و ضرب شتم

اين نوكيش مسيحی يکی ديگر از صدھا ايمانداری است که با وجود آنکه ذھن و روحش در يک
خانواده مسلمان پرورش يافته اما با خواست قلبی و پس از آشنايی با آئين مسيحيت ،با در نظر گرفتن
شرايط سخت و ساختارھای امنيتی حاکم در جمھوری اسالمی به عيسی مسيح ايمان آورده است.
«عباس سارجالو نژاد« در سال  ١٣٨٧آئين مسيحيت را برگزيد و اين درحالی بود که ھمسر او كمی
قبل ﺗر در سال  ١٣٨۵به مسيح ايمان آورده بود .عباس بھمراه ھمسر و كودك  ٩ساله اش مجبور شدند
برای حفظ جان و امنيت خود ناخواسته شھر و ديارشان را ﺗرک کنند و راھی ديار غربت شوند .روايت
»عباس سارجالو نژاد« از سختی ھايی که او و خانواده اش متحمل آن شده اند ﺗنھا بخشی ناچيزی از
شرايط انسان ھای آزاده ايست که نور ايمان به مسيح در قلبشان طلوع نموده اما ظلمت و جھل حاکمان
مستبد در ايران آنچنان عرصه برجانشان ﺗنگ کرده که ناچار به ﺗرک موطن خويش شده اند.
عباس  ٣٧ساله در ﺗوصيف شرايط خود به »محبت نيوز« می گويد …» :من حدود سه سال پيش ﺗوسط
ھمسرم به عيسی مسيح ايمان آوردم ،در ايمانمان شاد بوديم ،به کليسا می رفتيم و می خواستيم ﺗا
ديگران نيز در شاديمان شريک باشند .بشارت می داديم و ھمه چيز در زندگيمان رنگ زنده و حقيقی به
خود گرفته بود .ﺗا اسفندماه سال گذشته که خانواده من از مسيحی شدنمان با خبر شدند و از آن ھنگام
بود که ھمه چيز دگرگون شد».
اطالع يافتن خانواده عباس از ايمان آنھا به مسيح«…فرزند  ٩ساله عباس در كريسمس سال گذشته ھديه ايی از طرف كانون شادی كليسا گرفته بود،
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«.
ھمچنين در جلسات مذھبی كه بمناسبت ھای اسالمی پدر و مادر عباس در خانه اشان برگزار می كردند
آنھا به ھيچ وجه از زمانی که به مسيح ايمان آوردند در آن جلسات شركت نمی كردند كه اين ھم باعث
شك و ﺗرديد آنھا شده بود .كه بعدن با گفته ھای پسر كوچكشان و ھديه كريسمس ديگر مطمئن شده
بودن».
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برخورد ﺗھديدات آميز خانوادهعباس در مورد خانواده اش گفت » :آنھا بسيار مذھبی و افراطی و برادرانش نيز از جمله بسيجيان
فدايی سيد علی خامنه ای بودند و ھمين موضوع مشکالت شديدی را برای عباس و ھمسر و فرزندش
به وجود آورد .عباس افزود» :مادرم سعی می کرد با پند و نصيحت نظرمان را عوض کند او می
پنداشت که ما گمراه شديم و بايد ﺗوبه کنيم ،ولی از آنجا که موفق نشد و می ديد که ما از ايمانمان با
منطق و عشق دفاع می کنيم اين موضوع را با ديگر اعضای خانواده در ميان گذاشت .برادرم ابتدا با
خشم و ﺗھديد برآن شد که ما را به اسالم بازگرداند .حتا با اين باور که من ﺗوسط ھمسرم اغفال شده ام
به من گفت که بايد از ھمسرم جدا شوم «.اين کشمکش ھا ﺗا فرودين ماه سالجاری ) (1390به طول
انجاميد .در  ۵فرودين ماه برادر بزرگم به ھمراه يک آخوند و يکی از دوستان سپاھی اش با نام )شھرام
سحرخيز( به منزل ما آمدند .در ابتدا آخوند سعی می کرد با زبان نرم و اندرز گونه ما را متقاعد کند که
در اشتباه ھستيم و گمراه شده ايم ،او به قول خودش از زيبايی ھای دين اسالم می گفت ]حرفھايی که ﺗا
آن روز ھزاران بار شنيده بوديم[ بعد از گذشت چند ساعت لحن گفتار آخوند عوض شد و حرفھای به
اصالح منطقی اش ﺗبديل به ﺗھديد گرديد ﺗا جاييکه ما را دعوت به مباھله کرد .ھنگامی که منزل ما را
ﺗرک می کرد شروع به اﺗمام حجت کرد و گفت حکم شما « ارﺗداد« است و جزای سنگينی در
انتظارﺗان است .برادرم محکم به سينه من زد و گفت مطمئن باش ﺗو ﺗحمل رنج و درد را نداری و
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 امنيتیروايت »عباس« از يورش شبانه ماموران وزارت اطالعات به منزل ايشان و دستگيری اش ﺗوصيف
شرايط ﺗلخی است از آنچه دگرانديشان در ايران با آن روبرو ھستند .عباس با يادآوری خاطرات ﺗلخ آن
شب به »محبت نيوز« گفت» :چند روزی از اين ماجرا گذشت .شامگاه  ١٢فروردين  ،١٣٩٠حدود
ساعت  8شب ،به ھمراه ھمسر و پسرم در حال ﺗماشای ﺗلويزيون بوديم که صدای زنگ درب آپارﺗمان
شنيده شد .ھمسرم رفت ﺗا درب را باز کند .ناگاه با شنيدن صدای ھمسرم که انگار با چند نفر بحث می
کند از اطاق خارج شدم .ديدم چھار مامور لباس شخصی که يک نفر از آنھا بی سيم در دست داشت به
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زور وارد خانه شده اند .گفتم با چه اجازه ای وارد منزل من شديد؟ مرد بيسيم به دست که حاجی
خطابش می کردند گفت ما از اداره اطالعات و امنيت ملی آمده ايم و احتياج به اجازه و حکم نداريم.
شوکه شده بودم .چرا که ما نه فعاليت سياسی داشتيم و نه وابسته به ھيچ حزب و گروھی .ناگھان به
ذھن خودم خطور کرد که با پليس ﺗماس بگيرم ولی آنھا مانع شدند و شروع به ﺗفتيش منزل کردند .آنھا
حتی اﺗاق خواب ما را ھم بازرسی كردند ،حتا من سعی كردم ﺗا مانع آنھا بشوم و به آنھا گفتم در اطاق
خواب لوازم شخصی ما نگه داشته می شود ،اما يکی از ماموران سيلی محکمی به صورﺗم زد .فرزندم
ﺗرسيده بود و گريه می کرد .از صدای گريه پسرم و فريادھای ھمسرم ،مادر و پدر خانم من که در
طبقه باال منزلمان زندگی می کردند پايين آمدند .پدر خانم بنده سعی داشت که از آنھا حکم بازجويی
بخواھد ولی با رفتار ﺗوھين آميز ھمراه با ﺗھديد آنھا مواجه شد».
عباس ادامه داد :ماموران امنيتی آن شب ﺗمام سی دی ھای ما که شامل کارﺗن ھای پسرم نيز می شد به
ھمراه چند کتاب مسيحی ھمراه با  6جلد انجيل و يک جلد کتاب مقدس و رسيور ماھواره را جمع کردند
و با خود بردند .به من گفتند بايد ھمراه ما بيايی .ھمسرم خيلی سعی کرد مانع از بردن من شود اما
فردی که حاجی صدايش می کردند می خواست ھمسرم را نيز با خود بياورند که با اسرار مادر ھمسرم
و من از اين کار منصرف شدند».

انتقال به نقطه ای نامعلوم – بازجويیبه گفته عباس ،ماموران وزارت اطالعات در آسانسور دستانش را از پشت با يک کمربند پالستيکی
بستند و او را سوار بر يک خودروی پژو نمودند .او گفت » :زمانی که وارد اﺗوبان امام علی شديم سر
مرا با کيسه ای پارچه ای پوشاندند و با سختی در کف خودرو نگه داشتند ﺗا متوجه مسير نباشم .بعد از
حدود سی چھل دقيقه وارد يک ساختمان شديم .مرا از ماشين پياده کردند و از چند پله پائين بردند .بعد
از مدﺗی کيسه را از سرم برداشتند ،داخل راھرويی بوديم با چندين درب فلزی کوچک که مرا در
انتھای راھرو در داخل يکی از داالن ھای کوچک انداختند .نمی دانم چند ساعت در آن اطاق ﺗاريک
بودم ولی خيلی طول کشيد .باالخره پس از چند ساعت دو نفر آمدند و مرا برای بازجويی به اطاق
ديگری منتقل کردند .درب را که باز کردند در روبروی من ميز بزرگی بود که مردی درشت ھيکل
پشت آن نشسته بود .به محض وارد شدن به اطاق با ضربه ای به شکمم نقش بر زمين شدم .متوجه شدم
فرد ديگری ھم در اطاق ھست که من او را نديده بودم .در اين بازجويی که بيشتر وقت آن به ضرب و
شتم ﺗوھين و ﺗحقير گذشت از من خواستند اسم کليسايی که می روم ،کليسای خانگی و افراد کليسا و نام
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کشيش يا معلمين را به آنھا بدھم .اينکه جواب درستی از من نشنيدند بر شکنجه ھای آنان اضافه می
کرد .دو نفری که از من بازجويی می کردند يکی با خشونت و ضرب و شتم از من سوال می کرد ولی
ديگری با نرمی با من صحبت می کرد .در دو روزی که من را در بازداشت نگه داشته بودند  2بار
بازجويی شدم .در نھايت با ﺗعھدی که به من ديکته شد آزادم کردند و از من خواستند در دسترس باشم و
گفتند که مرا ﺗحت مراقبت قرار خواھند داد .پس از دو روز که به خانه برگشتم ھم از نظر جسمی و ھم
روحی آسيب ديده بودم .ﺗا مدﺗی احتياط می کردم و کمتر به کليسا می رفتيم و بيشتر در خانه دعا می
کرديم .ولی از آنجا که نياز به کليسا و اﺗحاد در دعا داشتيم پس از گذشت سه ھفته به کليسا رفتيم .پس
از چند جلسه کليسا رفتن فکر کردم اﺗفاقی که برايم افتاده بود فقط ﺗھديدی از طرف برادرم بوده ﺗا مرا
بترساند و از ايمان بازدارد».
بازداشت مجدد و شكنجهھفت صبح  ٢٢ارديبھشت ماه  1390روزی بود که عباس بار ديگر در مقابل منزلش ﺗوسط چند لباس
شخصی دستگير و به اداره اطالعات منتقل شد وبه مدت يک ھفته در بازداشت بود .در اين مدت بارھا
از او بازجويی شد .بازجويی ھايی که با شکنجه و شالق ھمراه بود .آثار سوختگی سيگار ﺗنھا بخشی از
سند جناياﺗی است که او با آن دست و پنجه نرم کرده است .به شکنجه ھای جسمی می بايست آزار و
فشار روانی و شکنجه ھای روحی را ھم افزود .بازجويان به او می گفتند ھمسر و پسرش را نيز گرفته
اند و به زندان انداخته اند .به عباس عکسی را نشان دادند که در کليسا به ھمراه ھمسرش در آن ديده
می شد .عباس می گويد» :از آنجايی که من انسان ھستم ﺗرس بر من غلبه کرده بود .ﺗرس نه از جان
خودم بلکه از جان ھمسرم و فرزنم و آزاری که ممکن بود به آنھا وارد شود ﺗرسيده بودم ،چرا که ھمه
می دانند در زندانھای ايران عالوه بر ﺗجاوز و شکنجه چه جناياﺗی صورت می گيرد .آنجا متوجه شدم
که از نظر دولت جمھوری اسالمی ھر ايمان و اعتقادی به جز اعتقادات و پيروی کورکورانه از اسالم
امنيت ملی را به خطر می اندازد».
اين نوکيش مسيحی پس از يک ھفته آزار روحی و جسمی شديد به شرط ھمکاری با ماموران امنيتی با
ﺗعھد کتبی آزاد می شود .گويا کابوس آنچه در بازداشتگاه وزارت اطالعات بر او گذشت و ﺗرس از
ﺗکرار آن فجايع ﺗمامی نداشت .او به ھمراه ھمسر و فرزند ش مظلومانه مجبور به ﺗرک خانه خود می
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
اسرع وقت به ساختمانی در شعبه اﺗوبان ھمت ابتدای خيابان پاسداران حاضر شوند .پيش از اين نيز از
طريق برخی دوستان خود مطلع می شوند که چند ﺗن از ديگر نوكيشان و ايمانداران کليسا به وزارت
اطالعات احضار شدند .آنھا چند روزی به آن مكان كه احضار شده بودند مراجعه نكردند ﺗا شايد
اوضاع ﺗغيير کند ،اما خبر به آنان رسيد که برخی از دوستانشان که پيش از اين احضار شده بودند
ﺗوسط ماموران اطالعات بازداشت شده اند .بنابراين به ناچار ﺗصميم به ﺗرک وطن می گيرند.
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برگزاری دادگاه کامران رحيميان و انتقال وی به
زندان رجايیشھر
دسامبر 2011 ,19

خانه حقوق بشر ايرانکامران رحيميان ،شھروند بھايی پس از برگزاری دادگاهاش به زندان رجايیشھر
منتقل شد.
عصر امروز کامران رحيميان ،شھروند بھايی به زندان رجايی شھر کرج منتقل شد.
به گزارش »خانه حقوق بشر ايران« ،امروز دادگاه کامران رحيميان در حالی برگزار شد که ھنوز
خبری از نتيجهی آن در دست نيست .وی پس از برگزاری دادگاهاش به زندان رجايیشھر منتقل شد.
کامران رحيميان در ﺗاريخ  ٢٢شھريور ماه سال جاری به ھمراه ھمسر خود فاران حسامی ،برادرش
کيوان رحيميان و ھمچنين شکيب نصرﷲ ،ھمگی از مدرسين موسسه علمی بھاييان در زمينه
روانشناسی ،بازداشت شده بودند.
اين درحاليست که کامران رحيميان و فاران حسامی دارای يک کودک خردسال ھستند که در طول اين
مدت در وضعيت بالﺗکليفی به سر میبرد.
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يورش گستردهی ماموران اطالعات به منازل شھروندان
بھايی سنندج
دسامبر  2011 ,20خانه حقوق بشر ايران

ماموران مسلح وزارت اطالعات با يورش گسترده به منازل شھروندان بھايی شھر سنندج ،اقدام به
ﺗفتيش گسترده و ضبط انواع وسائل شخصی اين افراد کردند.
ماموران وزارت اطالعات ساعت  ۶صبح روز  ٢٨آذر به منزل ﺗعدادی از شھروندان بھايی ساکن
سنندج به طور سيستامتيک يورش بردند.
به گزارش »خانه حقوق بشر ايران« ،ماموران وزارت اطالعات که به طور ھمزمان به منازل ﺗعدادی
از شھروندان بھايی ساکن سنندج مراجعه کرده بودند ،ضمن ﺗفتيش گستردهی منازل اين افراد ،به ضبط
کتب ،سیدی ،چندين دستگاه کامپيوﺗر و لپﺗاپ و بسياری از وسائل شخصی ايشان اقدام کردند.
اين در حاليست که طبق اخبار رسيده به خبرنگار خانه حقوق بشر ايران ،ﺗعدادی از ماموران وزارت
اطالعات در اين يورش ،مسلح بوده و برخورد شديدی با شھروندان بھايی اين شھر داشتهاند.
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کنکور سال ٩١؛ اقليت ھا حق شرکت در کنکور را ندارند
اگر چه در قسمت شرايط عمومی داوطلبين دفترچه كنكور از مسيحيان نام برده شده است كه حق
شركت در كنكور را دارند اما بطور قطع منظور از مسيحيان از نظر جمھوری اسالمی ھمانا قوميت
ھای ارامنه و آشوری كشور ھستند.
طبق اطالعات مندرج در دفترچه کنکور سراسری سال  ،٩١داوطلبان شرکت در کنکور سراسری بايد
معتقد به اسالم يا يکی از اديان کليمی ،مسيحی يا زرﺗشتی باشند .گفته می شود بنا بر اين ﺗغيير ،پيروان
ساير اديان از جمله بھائيان اجازه شرکت در کنکور سراسری را ندارند.
به گزارش »محبت نيوز« رھسا به نقل از جمعيت مبارزه با ﺗبعيض ﺗحصيلی نوشت ،در دفترچه امسال
کنکور سراسری در قسمت شرايط عمومی داوطلبين در صفحه پنج اين دفترچه عنوان شده است :
»اعتقاد به اسالم و يا يکی از اديان مصرح )کليمی ،مسيحی ،زرﺗشتی( در قانون اساسی جمھوری
اسالمی ايران«.ھمچنين در قسمت ديگر ذکر شده است که »احراز شرايط عمومی داوطلبان به صورت
استعالم است که به عھده مراجع قانونی می باشد«.
اين ﺗغيير در دفترچه کنکور سراسری در حالی انجام میپذيرد که در ﺗابستان امسال عدهای از داوطلبان
بھائی کنکور سراسری که در اعتراض به درج مذھب اسالم در کارت ورود به جلسهی کنکور به
مراکز ﺗعيين شده از سوی سازمان سنجش مراجعه کرده بودند با جوابھای مشابه از سوی مسوولين
مواجه شدند.
مسئولين اين مراکز به داوطلبين کنکور اعالم کردند که طبق آييننامه ،شرکت بھائيان در کنکور مجاز
نيست و آن ھا حق ورود به دانشگاه را ندارند.
اين ﺗغيير آشکار رويکرد از سوی مسئولين در حالی است که سالھاست که بسياری از بھائيان داوطلب
شرکت در کنکور سراسری ،ھنگام دريافت نتيجه اوليه کنکور خود و يا نتيجه انتخاب رشته با عبارت
»نقص پرونده« مواجه میشوند که از اين جمله میﺗوان به بيش از  ٨٠٠مورد »نقص پرونده« ﺗنھا در
سال  ٨۶اشاره کرد .بعضی از بھائيان پذيرفته شده در دانشگاهھای کشور نيز بعد از چند ﺗرم ﺗحصيل
در دانشگاه اخراج میشوند.
به طور مثال ﺗنھا در سال  ٩٠بيش از  ٢٠دانشجوی بھائی از دانشگاهھای سراسر کشور اخراج شدهاند.
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الزم به ﺗوضيح است که با ﺗوجه به اينکه در فرم ثبت نام کنکور ھيچ کجا از مذھب داوطلبين سوال
نمیشود و اشاره سازمان سنجش به احراز شرايط داوطلبين از طريق استعالم از مراجع قانونی ،به
نظر میرسد که »نقص پرونده« داوطلبين بھائی به دستور مستقيم نھادھای امنيتی و وزارت اطالعات
صورت میپذيرد.
اگر چه در قسمت شرايط عمومی داوطلبين دفترچه كنكور از مسيحيان نام برده شده است كه حق
شركت در كنكور را دارند اما بطور قطع منظور از مسيحيان از نظر جمھوری اسالمی ھمانا قوميت
ھای ارامنه و آشوری كشور ھستند و گزينه ايی برای نوكيشان مسيحی كه به فارسی ﺗكلم می كنند
وجود ندارد و يا اگر داوطلب با نامھای فارسی خود گزينه مسيحيت را انتخاب كند در بحث پذيرش
قطعن شخص داوطلب مورد بازخواست قرار خواھد گرفت .

يدار و گفتگوی حميد حميدی ،با احمد شھيد
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حميد حميدی
در ﺗاريخ  ۶دسامبر  ٢٠١١در ديداری يکساعته با آقای احمد شھيد و ھمکارانشان دربروکسل،در
ارﺗباط با موارد زير) به مثابه نقض آشکار حقوق بشردر ايران که از سوی حکومت اسالمی اعمال
ميگردد(،به گفتگو و اطالع رسانی پرداختم
الف -نقض آشکار قانون ﺗوسط آقای خامنه ای در انتخابات دھم رياست جمھوری
ب-بازداشت غير قانونی دستگير شدگان در پس از انتخابات
ج -گزارشی از وضعيت کيوان صميمی،احمد زيد آبدی،بھمن احمدی آموئی،عبدﷲ مومنی و فشارھای
نيروھای اطالعاﺗی و امنيتی بر خانواده زندانيان و وضعيت ژيال بنی يعغوب
ح-گزارشی از وضيعت فرشته شيرازی و ديگر زنان زندان
خ-ارائه مستنداﺗی در ارﺗباط با کشتار سال  1367و ممانعت نيروھای اطالعاﺗی و امنيتی برای
بازماندگان در ارﺗباط با حق ياد آوری اين جانباختگان در  10شھريور و آخرين جمعه ھر سال.
چ-ارائه مستنداﺗی در ارﺗباط با قتل ھای زنجيره ای و ممانعت در برگزاری مراسم ساالنه ﺗوسط برخی
از اين خانواده ھا و مسکوت نھادن قتل پيروز دوانی ﺗوسط نيروھای اطالعاﺗی و امنيتی
د-گزارش پيشنھادی-انتقادی در ارﺗباط با گزارش اوليه آقای احمد شھيد
الف-نقض آشکار قانون ﺗوسط آقای خامنه ای:
يک روز پس از اعالم نتايج انتخابات از سوی وزارت کشور ،آقای خامنه ای در پيام خود خطاب به
مردم اعالم کرد:
»انتخابات  ٢٢خرداد ،با ھنرنمائی ملت ايران ،نصاب ﺗازهئی در سلسلهی طوالنی انتخابھای ملّی پديد
آورد .مشاركت بيشاز ھشتاد درصدی مردم در پای صندوقھا و رأی بيستوچھار ميليونی به رئيس
جمھور منتخب ،يك جشن واقعی است كه به حول و قوهی الھی ،خواھد ﺗوانست پيشرفت و اعتالی
كشور و امنيت ملی و شور و نشاط پايدار را ﺗضمين كند«.
او در ادامه اين بيانيه افزود» :از وزارت كشور و شورای محترم نگھبان كه با اخالص و امانتداری
كامل به وظيفهی خطير خود صادقانه و سختكوشانه عمل كردند…«!.
بر اساس قانون انتخابات حکومت اسالمی،آقای خامنه ای مرﺗکب ﺗخلف آشکار از قانون و باعث نقض
حقوق ديگر کانديداھا شدند.
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به موجب ماده  17قانون انتخابات رياست جمھوری وزارت كشور پس از وصول نظريه شورای
نگھبان مبنی بر خاﺗمه انتخابات و امضای حكم رياست جمھوری ﺗوسط مقام رھبری دستور امحای
ﺗعرفه و اوراق رأی را صادر خواھد نمود.
ماده  79اين قانون نيز مقرر می دارد که شورای نگھبان ظرف يك ھفته و در صورت ضرورت
حداكثر ده روز پس از دريافت نتيجه انتخابات رياست جمھوری نظر قطعی خود را نسبت به انتخابات
انجام شده به وزارت كشور اعالم و وزارت كشور از طريق رسانه ھای گروھی نتيجه نھايی را به
اطالع مردم خواھد رساند.
طبق ماده  80قانون مذکور ھيأت ھای اجرايی موظف اند از ﺗاريخ اعالم نھايی صالحيت داوطلبان ﺗا
دو روز پس از اعالم نتيجه اخذ رأی انتخابات ،شكايات واصله را بپذيرند و ظرف  24ساعت در جلسه
مشترك ھيأت اجرايی و ناظرين شورای نگھبان در شھرستان مربوط به آنھا رسيدگی نمايند و نتيجه را
صورت جلسه نموده و به وزارت كشور اعالم دارند.
ﺗبصره  1ماده  80اين قانون نيز ﺗصريح می کند؛ كسانی كه از نحوه برگزاری انتخابات شكايت داشته
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.
براساس ماده  83قانون موصوف ،وزير كشور پس از وصول اعتبارنامه از شورای نگھبان  ،رئيس
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 اعالم نتيجه انتخابات از
سوی وزارت کشور به طول می انجامد ،طی نشده و نظر شورای نگھبان مبنی بر ﺗائيد نتايج انتخابات
و خاﺗمه آن به وزارت کشور واصل نگرديده  ،ھرگونه داوری در مورد صحت و سقم انتخابات و
اطالق رئيس جمھور منتخب به ھر يک از داوطلبان رياست جمھوری فاقد وجاھت قانونی است.
به بيان ديگر قبل از رسيدگی به اعتراضات و شکايات واصله در مھلت قانونی و ﺗائيد صحت انتخابات
از سوی شورای نگھبان و اعالم وصول آن ﺗوسط وزارت کشور ،ھرگونه اظھار نظر قطعی در مورد
ميزان مشارکت ،آرای داوطلبان و سالمت انتخابات از وجاھت الزم برخوردار نيست.واين در حاليست
که آقای خامنه ای درست يکروز پس از برگزاری انتخابات ﺗمامی اين موارد را با پيام خود نقض
نمودند.
ب-بازداشت ھای غير قانونی:
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 الزم ،منجر به بازداشت ﺗعداد بيشماری از افراد در پس
از انتخابات گرديده است.
ج -گزارشی از وضعيت کيوان صميمی و….
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…
عبدﷲ مومنی از دانشجويان دفتر ﺗحکيم وحدت و عضو ستاد حقوق شھروندی آقای کروبی
بھمن احمدی اموئی،روزنامه نگار و نويسنده
ﺗمامی اين افراد به اﺗھامات بی اساس بازداشت و بدون روند دادرسی عادالنه به احکام غيرعادالنه
محکوم گرديدند.
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عالوه بر رفتار ناشايست با اين افراد از سوی بازجويان و نيروھای امنيتی ،در مالقات ھای ادواری با
خانواده ھايشان،اين افراد،بصورت ابزاری مورد استفاده نيروھای اطالعاﺗی و امنيتی قرار
گرفتند).برآورده نمودن خواست بازجويان از کمترين شروط مالقات با خانواده ھا بود(.
ھم چنين با بيان وضعيت ژيال بنی يعغوب)ھمسر بھمن احمدی اموئی( مبنی بر ممنوع القلم نمودن وھم
چنين محروميت از فعاليت ھای ھای روزنامه نگاری و اجتماعی در ارﺗباط با آزار و اذيت ايشان در
مالقات ھای ادواری مطالبی مطرح گرديد.
ح-گزارشی از وضيعت فرشته شيرازی و ديگر زنان زندان:
ارائه ليستی از زنان زندانی)در حوزه فعالين اجتماعی و زنان و زندانيان عقيده و بيان( و ﺗاکيد بر
ناعادالنه بودن ﺗمامی اين احکام،به آخرين نمونه آن فرشته شيرازی اشاره گرديد.او در شھريور سال
 1380به ستاد خبری وزارت اطالعات در شھر آمل فراخوانده شد.وی در مصاحبه ای در ھمان زمان
با ﺗغيير و برابری چنين گفت:
»امروز برای سومين بار با ﺗماس ﺗلفنی از ستاد خبری برای بازجويی احضار شده ام و از من خواسته
شده ساعت  10صبح برای ادای پاره ای از ﺗوضيحات در مورد فعاليتم در کمپين يک ميليون امضا به
ستاد خبری مراجعه کنم«.
فرشته شيرازی که پيش از اين در روزھای  21و  22مرداد نيز پس از ﺗفتيش منزل و محل کارش در
ستاد خبری مورد بازجويی قرار گرفته است در خصوص روند احضار و ﺗفتيش منزل و محل کارش
گفت « :روزچھارشنبه  21مرداد ،پنج مامور لباس شخصی به محل کارم که کارگاه خياطی است
مراجعه کردند .دخترم در را باز کرد و من مانتو ﺗنم نبود .خواستم در را ببندم که يکی از ماموران
پايش را الی در گذاشت و با زور به داخل آمدند .يک نفر از آنھا حکمی را به من نشان داد که متوجه
شدم با برگه ی دادستانی قصد بازرسی منزل را دارند اما ھيچ کدام کارت شناسايی نشان ندادند .با اين
که حکم ﺗفتيش منزل را داشتند محل کارم را ھم مورد بازرسی قرار دادند و به ھمکارم که شديدا
ﺗرسيده بود اجازه ندادند از روی صندلی ﺗکان بخورد .بعد از مدﺗی گفتند بايد به منزل برويم .دو مامور
در محل کارم ماندند و من به ھمراه سه نفر ديگر به منزلم رفتيم .ﺗمام کمدھا و لوازم شخصی پسر و
دخترم را نيز مورد بازرسی قرار دادند و در نھايت ﺗعدادی دفترچه کمپين دستنوشته ھای شخصی،
ﺗعدادی سی دی و کيس کامپيوﺗر و دفتر ﺗلفن منزل را به ھمراه بردند«.
اين فعال کمپين ادامه داد» :بعد از ضبط وسايل به محل کار برگشتيم و اصرار داشتند پشت برگه ای از
من ﺗعھد بگيرند که روز شنبه خود را به ستاد خبری معرفی کنم که به آنھا گفتم ﺗا نخوانم ھيچ برگه ای
را امضا نمی کنم .در نھايت يکی از ماموران که با لحن ﺗند حرف می زد برگه ای را نشان داد که
روی آن از اﺗھام مخالفت با نظام و نشر اکاذيب و ارﺗباط با سايت ھا و رسانه ھای خارج از کشور از
مواردی بود که قيد شده بودند و برگه مھر دادستانی داشت .فردای ھمان روز ﺗماس گرفتند که منتظر
ﺗماس آنھا بمانم« .شيرازی در مورد محور سواالﺗی که در طی دو روز بازجويی ھا از او پرسيده شده
و نيز برخورد ماموران در بازجويی ھايش گفت « :يک ھفته بعد از ﺗفتيش منزل و محل کارم ﺗماس
ديگری گرفتند و به ستاد خبری احضارم کردند.
روزھای دوم و سوم شھريور بازجويی شدم .نکته ی جالب اين بود که من با پسرم به ستاد خبری
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
زن ھستيد نمی شود من ﺗنھايی بازجويی کنم! به ھر حال اين بازجويی ھا که در مورد کمپين و
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موضوعات ديگری مانند نوشته ھای وبالگ خودم و دوستانم در آمل بود با در حضور پسرم ادامه پيدا
کرد و با ﺗھديدھايی ھمراه بود که مرﺗبا ﺗکرار می شد.
در بسياری از موارد پسرم ھم مورد سوال قرار می گرفت و به او گفته می شد که مادرت دادگاھی می
شود يا به فکر وکيل باشيد و اين فضا بسيار آزار دھنده بود.
اين برخوردھا ﺗا جايی پيش رفت که سواالﺗی در مورد بھاييت از پسرم پرسيده شد که او می گويد در
اين لحظه ھای سخت و جاھايی که ﺗھديد به بازداشت من می کردند قلبش به شدت می زد و پاھايش می
لرزيد«.
فرشته شيرازی در انتھا در حالی که از استرداد کيس کامپيوﺗرش خبر داد گفت امروز سه شنبه 10
شھريور برای سومين بار او را به ستاد خبری احضار کرده اند « :از من خواسته شد که امروز سه
شنبه دھم شھريور برای سومين بار به ستاد خبری بروم.
اما باز ھم با ﺗماس ﺗلفنی احضار شده ام و در مقابل مقاومت من برای اين که ادامه ی اين بازجويی ھا
بر چه اساسی است به من گفته شد ما به خاطر بيماری ﺗان مراعات می کنيم وگرنه سواالت اصلی از
شما ھنوز مانده و در مورد کمپين قرار است شخص ديگری به طور مفصل از شما سوال کند«.
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.
ششم مھر ماه  1380دادگاه فرشته شيرازی در دادگاه آمل برگزار شد .اقدام عليه امنيت ملی،
نشراکاذيب ،ﺗوھين به مسئولين از جمله اﺗھاماﺗی است که به او ﺗفھيم شد که فرشته نيز اﺗھامات مذکور
را نپذيرفت.
فرشته شيرازی ،فعال حقوق زنان و مادر دو فرزند روز  12شھريور بعد از اينکه به دفتر وزارت
اطالعات در آمل احضار شد دستگير و به زندان آمل منتقل شد .دليل اصلی دستگيری او ﺗا کنون نيز
نامعلوم است ولی گمان می رود به پرونده ای که دو سال قبل در رابطه با فعاليتھای حقوق زنانش و
نوشته ھا در بالگش عليه او باز شد ارﺗباط داشته باشد.
دو سال پيش در  21و  22مرداد ،فرشته شيرازی به دفتر وزارت اطالعات در آمل احضار شد و
درباره کارزار يک ميليون امضا ،دوستانش در آمل ،و ھمينطور نوشته ھايش در رابطه با اين کارزار
در بالگ شخصيش مورد بازجويی قرار گرفت.
از زمان بازداشت ،وی ﺗاکنون امکان مالقات باپسرش را نداشته است .او به ھمراه حدود  90زندانی
زن ديگر در اﺗاقی  60متری بسرمی برد .داشتن سابقه بيماری و ﺗشنج ،وضعيت نامناسب زندان و
فشارھای روحی و روانی بر او  ،خانواده و ھمراھان فرشته را در مورد سالمت او به شدت نگران
کرده است.ھم چنين يادآور شدم که برادر فرشته قربانی از جمله افراديست که ﺗوسط حکومت اسالمی
با محاکمات غير عادالنه اعدام و در خاوران مدفون است.در پايان ضمن بيان بيماری فرشته و شرايط
نامناسب زندان آمل،ﺗوجه آقای احمد شھيد را به ﺗمرکز بيشتر در خصوص زنان زندانی جلب نمودم.
خ -ارائه مستنداﺗی در ارﺗباط با کشتار سال  1367و ممانعت نيروھای اطالعاﺗی و امنيتی برای
بازماندگان…..
در اين ارﺗباط يک نسخه از فيلم مستند نگاھی به کشتار ﺗابستان )67آنجا روزی باغ خواھد شد( که
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
جمعی در آن آرميده اند،از حقوق اوليه ﺗمامی بازماندگان به جھت مراسم بزرگداشت و يادبود آنھا می
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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.
در ھمين ارﺗباط اشاره نمودم که فرشته شيرازی نيز بارھا از سوی ماموران امنيتی به دليل مراجعه به
گلزار خاوران،مورد آزار و اذيت قرار گرفته بود واز مواردی که در وبالگش نوشته بود،می ﺗوان به
محدويت در برگزاری مراسم برای آن جانباختگان که برادر وی نيز از انھا بود،اشاره نمود.
چ-ارائه مستنداﺗی در ارﺗباط با قتل ھای زنجيره ای و ممانعت در برگزاری مراسم ساالنه…..
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 وکالی برخی از خانواده ھای
جانباختگان،سرکار خانم شيرين عبادی و دکتر ناصر زرافشان،به سکوت نيروھای قضائی در
خصوص ﺗقاضای خانواده پيروز دوانی،مبنی براعالم وضغيت او خواستارپاسخ صريح از سوی
نيروھای قضائی در خصوص پيروز دوانی و گشايش مجدد اين پرونده ھا و بررسی عادالنه آن ﺗوسط
وکالی بيطرف در جھت حقيقت يابی اين چنايات گرديدم.
با ﺗوجه به اينکه دوره گزارشگری آقای احمد شھيد،بعضی از موارد فوق را به لحاظ ﺗقويمی در بر
نمی گرفت؛با اين حال ايشان با دقت از مطالب عنوان شده استقبال و متذکر گرديد ﺗمام ﺗالش خود را
برای ﺗھيه يک گزارش که در برگيرنده ﺗمامی نقض حقوق ايرانيان در اين دوره بوده،مبذول خواھد
نمود و از ھمراھی ﺗمامی ﺗالشگران در ارﺗباط با ﺗھيه اين گزارش سپاسگزاری نمود.
در خاﺗمه نيز موارد انتقادی نسبت به گزارش اوليه ايشان و پيشنھادات الزم در قالب يک گزارش
جداگانه به ايشان ارائه گرديد.

انتقال  ٧ﺗن از دراويش گنابادی به بند ٣۵٠
دسامبر 2011 ,21
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 ٧ﺗن از دراويش گنابادی دوشنبه شب  ٢٨آذرماه از بند  ٢٠٩به بند  ٣۵٠منتقل شدند….
 ٧ﺗن از دراويش گنابادی دوشنبه شب  ٢٨آذرماه از بند  ٢٠٩به بند  ٣۵٠منتقل شدند.
به گزارش خبرنگار کلمه ،شش نفر از اين دراويش به نام ھای افشين کرم پور ،فرشيد يدالھی فارسی،
اميراسالمی بورکی ،اميد بھروزی ،حميد رضا مرادی سروستانی ،رضا انتصاری پس از حوادث
شھرستان کوار در ﺗاريخ  ١٣ارديبھشت سال جاری بازداشت شدند.مصطفی دانشجو يکی ديگر از
دراويش منتقل شده به بند  ٣۵٠است که از ﺗاريخ  ٢٨ارديبھشت امسال مشغول گذراندن دوران  ٧ماھه
حبس خود در زندان ساری بود که در ﺗاريخ  ٧آبانماه به بند  ٢٠٩زندان اوين منتقل شد.افشين کرم پور،
فرشيد يدالھی فارسی ،امير اسالمی بورکی ،اميد بھروزی از وکالی دراويش گنابادی ھستند.
حميد رضا مرادی سروستانی مديرسايت مجذوبان نور و رضا انتصاری نيز از پرسنل صدا و سيما
بوده که در جريان حوادث پس از انتخابات اخراج شد.
اين  ٧زندانی سياسی از مديران سايت مجذوبان نور بودند.

انتقال وکال و مديران سايت مجذوبان نور به بند ٣۵٠
زندان اوين
دسامبر 2011 ,23

وکالی دراويش گنابادی و مديران سايت مجذوبان نور صبح امروز از بند امنيتی زندان اوين به بند
 ٣۵٠ھمين زندان منتقل شدند .
به گزارش خبرنگار سايت مجذوبان نور ؛ رضا انتصاری ،حميد مرادی ،اميد بھروزی  ،افشين
کرمپور  ،امير اسالمی  ،مصطفی دانشجو و فرشيد يداللھی وکال و مديران سايت مجذوبان نور پس از
گذشت بيش از سه ماه حبس در بند امنيتی زندان اوين صبح امروز  ٢٩آذر ماه به بند  ٣۵٠ھمين
زندان منتقل شدند .در ادامه اين گزارش آمده است ﺗاکنون وکالی اين دراويش زندانی از حق دخالت در
پرونده محروم بوده و مراجع قضايی پاسخگوی اﺗھامات و داليل بازداشت ايشان نيستند  .عالوه براين
 ،در مدت سه ماه گذشته اين  ٧درويش از حق مالقات حضوری با خانواده خود محروم بودهاند .
يادآوری میشود اين دراويش گنابادی در اواخر ﺗابستان سال جاری با آغاز دور ﺗازهای از فشارھا و
بازداشت دراويش گنابادی بدون ارائه حکم قانونی و قضايی بازداشت شده و به سلولھای انفرادی بند
 ٢٠٩امنيتی زندان اوين منتقل شدند  .فشار بر اين دراويش زندانی و شرايط نامطلوب نگھداری ايشان
در اين مدت به نحوی بود که منجر به رو به وخامت نھادن وضعيت جسمی چند ﺗن از ايشان شد که از
ميان میﺗوان به شدت يافتن بيماری قلبی آقايان امير اسالمی و حميد مرادی و انتقال ايشان به بھداری
زندان اوين اشاره کرد .
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بازداشت يک درويش گنابادی در ﺗھران
نصرﷲ الله مدير انتشارات حقيقت و يکی از دراويش گنابادی ﺗوسط نيروھای امنيتی بازداشت شد .
به گزارش خبرنگار سايت مجذوبان نور ؛ نصرﷲ الله مدير انتشارات حقيقت و يکی از دراويش
گنابادی ظھر سه شنبه  ٢٩آذر ماه ﺗوسط نيروھای امنيتی بدون ارائه حکم قانونی و قضايی بازداشت و
به مکان نامعلومی منتقل شد .
گفتنی است  ،نيروھای امنيتی و لباس شخصی با حمله به منزل شخصی و محل کار ايشان عالوه بر
ﺗفتيش و بازرسی غيرقانونی  ،وسايل شخصی ايشان را نيز ضبط کردهاند .
اين درويش گنابادی و مدير انتشارات حقيقت  ،از مدﺗی پيش در ادامه فشار بر دراويش گنابادی از
سوی نيروھای امنيتی به اداره اطالعات احضار ﺗلفنی شده بود .
يادآور میشود بازداشت و آزار و اذيت دراويش گنابادی از اواخر ﺗابستان سال جاری با موجی از
بازداشتھای گسترده و ضرب و شتم دراويش در شھرستان کوار و شھرھای ﺗھران و شيراز آغاز شد
 ،که در ادامه اين فشارھا و بازداشتھا يکی از دراويش گنابادی به شھادت رسيد و دهھا ﺗن از ايشان
بازداشت شدند .

ھجوم به کليسای جماعت ربانی اھواز
ھجوم به کليسای جماعت ربانی اھواز و بازداشت کشيش و خادمان آن در آستانه کريسمس

ماموران لباس شخصی ھمه حاضران در محل جلسه ھفتگی کليسا حتی کودکان خردسال شرکت کننده
در کانون شادی را دستگير کردند .شبان کليساو ھمسرش در بازداشت ھستند .روز جمعه دوم دی ماه
برابر  ٢٣دسامبر  ،ساعت  ١١صبح  ،وقتی که جلسه سرويس ھفتگی کليسای جماعت ربانی اھواز
در جريان بود  ،ماموران اداره اطالعات آن شھر با چند دستگاه اﺗومبيل به آن کليسا ھجوم بردند.
اين ماموران که با لباس شخصی بودند ھمه حاضران در جلسه حتی بچه ھای کوچک که در کالس
مخصوص کانون شادی کليسا حضور داشتند را بازداشت نمودند .آنھا ابتدا ﺗلفنھای موبايل ھمه افراد
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 .
حاضران در جلسه کليسا را نيز با دو دستگاه مينی بوس از جلسه پرستشی ھفتگی به مقصد
نامشخصی بيرون بردند.
عده ای از ماموران لباس شخصی مجھز به اسلحه و بی سيم پس از خارج کردن ايمانداران در محل
ساختمان کليسا واقع در خيابان سوم کيانپارس باقی ماندند و ﺗا ساعتھا به بازرسی دقيق محل مشغول
بودند.
مطابق گزارشات دريافتی ھمه ايمانداران بازداشت شده چند ساعت بعد آزاد شدند ولی “کشيش فرھاد
سبک روح” شبان اين کليسا و ھمسرش خانم شھناز به ھمراه دو ﺗن از خادمان کليسا به
نامھای ديويد و ناصر ھمچنان در بازداشت به سر می برند.
ماموران موبايلھای افراد آزاد شده را نيز پس نداده اند و از آنھا خواسته اند که بعدا در زمانی که به
اطالعشان رسانده خواھد شد می ﺗوانند برای پس گرفتن موبايلھای خود مراجعه کنند.
از محل نگھداری کشيش فرھاد و ھمسرش به ھمراه  ٢خادم کليسا و علت دستگيری آنھا ھنوز خبری
در دست نيست.
از حدود يک ماه قبل فشارھا از طريق احضار و بازجوئی و ﺗعقيب مسيحيان به خصوص در
شھرستانھای کشور باال گرفته بود.
انتظار اين وجود داشت که امسال نيز مانند سال گذشته بارديگر نيروھای اطالعاﺗی و امنيتی در آستانه
کريسمس دست به اقداماﺗی عليه ايمانداران مسيحی بزنند.
سال گذشته در ھمين ايام ھجوم ھمه جانبه ای به فعاالن مسيحی در ﺗھران  ،اھواز  ،اصفھان  ،مشھد و
چند شھر ديگر کشور شد.
ھنوز حداقل دوﺗن از بازداشتيھای شناخته شده دی ماه سال گذشته به اسامی نورﷲ قبيتی زاده و فرشيد
فتحی به ﺗرﺗيب در زندانھای کارون اھواز و اوين ﺗھران در بازداشت به سر می برند.
سال گذشته در ماھھای دی و بھمن نيز حمالﺗی به کليساھای خانگی در شھرھای دزفول  ،اھواز و
انديمشک ﺗوسط ماموران اطالعات و امنيت صورت پذيرفت و ﺗعدادی از ھموطنان مسيحی در آن
حمالت بازداشت شدند.
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ﺗشديد مسيحيت ستيزی در ايام کريسمس در ايران
دسامبر 2011 ,26

به نظر می رسد با فرا رسيدن ايام ﺗولد عيسی مسيح )كريسمس(  ،پروژه مسيحت ستيزی از سوی
مقامات امنيتی جمھوری اسالمی با افزايش فشار بر مسيحيان داخل کشور کليد خورده است.
آژانس خبری مسيحيان ايران » محبت نيوز« – اين ﺗھديدھا ﺗداعی کننده وقايع ﺗلخ کريسمس سال گذشته
است .ياد آور پنجم دی ماه  ٢۶ ) ١٣٨٩دسامبر  ،(٢٠١٠ھمزمان با اين ايام درحاليکه مسيحيان در
كليساھای سرﺗاسر جھان بمناسبت سالروز ﺗولد عيسی مسيح در حال دعا و شكر گزاری بودند،
ماموران امنيتی دستگاه اطالعاﺗی جمھوری اسالمی در اقدامی سازمان يافته با يورش به برخی
كليساھای خانگی و منازل ايمانداران مسيحی در سراسر كشور اقدام به دستگيری و بازداشت صدھا ﺗن
از نوكيشان مسيحی نمودند که با گذشت يکسال از اين واقعه ھنوز برخی از آنان بالﺗكليف و ھمچنان در
زندان ھای حكومت مذھبی جمھوری اسالمی بسر می برند.
امسال نيز در حالی كه مسيحيان و كليساھای ايران خود را برای ﺗدارك جشن ھای كريسمس  ,و سال نو
ميالدی آماده می كنند گويا جمھوری اسالمی قصد ﺗکرار رفتار خشن و غير انسانی سال گذشته خود را
دارد ﺗا موجی از بيم و وحشت را در بين مسيحيان داخل ايران ايجاد نمايد .گزارش ھای رسيده به
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»محبت نيوز« از شھرھای مختلف ايران حکايت از آن دارد که مقامات امنيتی پروژه ھای مسيحيت
ستيزی و به ويژه نظارت بيشتر بر كليساھا را جھت سركوب و ايجاد رعب و وحشت در بين مسيحيان
را گسترش داده اند.
بر اساس خبر منتشره در روز جمعه دوم دی ماه  23)١٣٩٠دسامبر )اعضا و ايمانداران كليسای
جماعت ربانی شھر اھواز كه بمناسبت ايام كريسمس در داخل كليسا به دعا و شكرگزاری برای اين
روز فرخنده مشغول بودند ،مامورا ن امنيتی جمھوری اسالمی در اقدامی ھماھنگ با يورش به
ساختمان اين کليسا کشيش کليسا »فرھاد سبکروح« ،و ھمسر ايشان و كليه اعضای آن را بازداشت و
به نقطه نامعلومی انتقال دادند.
اين بار حتی ماموران امنيتی به »كودكان كليسا« نيز رحم نكردند و با يورش خود در حاليكه چھره ھای
خود را پوشانده بودند ھمانند بختك وارد كالس ھای كانون شادی اين نونھاالن شدند  .اين كودكان كه
برخی از آنان از شدت ﺗرس به گريه افتاده بودند ماموران امنيتی با صدای بلند به روی آنان فرياد می
كشيدند و كودكان را بھمراه اعضا بزرگسال كليسا ضمن بازداشت به مكانی نامعلوم انتقال دادند  .جا
دارد پرسيد كه آيا بازداشت و ايجاد رعب و وحشت در اذھان اين كودكان كه ھمانند مجرمين با آنان
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
سياه و شوم از ماموران در ذھن كودكان برای ھميشه ايجاد كند.
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
به کتاب خانه کليسا از نبود انجيل و يا کتاب مقدس در کتاب خانه کليسا متعجب شده اند .اين گزارش می
افزايد ظاھرن از سوی ماموران امنيتی حتی به کتاب فروشی ھای اطراف ميدان انقالب ھم به طور
اکيد دستور داده شده که ﺗحت ھيچ شرايطی انجيل و کتاب مقدس را به خوانندگان عرضه نکنند.
سركوب مسيحيان ايراناما مرور بر اخبار و گزارشات نشان می دھد ،رژيم جمھوری اسالمی ھمه ساله با فرارسيدن ايام
کريسمس ضمن كنترل و نظارت بر كليساھا و اعضا و ايمانداران مسيحی فشار و ﺗھديدھای خود را به
شدت افزايش می دھد .سال گذشته ميزان دستگيری نوکيشان مسيحی در ايران آنچنان افزايش يافت که
حتی روزنامه ھای معتبر از جمله وال استريت جرنال و آسوشيتدپرس نيز به آن پرداختند
ھمچنين واشنگتن پست در مقاله ای ﺗحت عنوان »سرکوب مسيحيان در ايران »نوشته برايان مورفی
ضمن اعالم خبر سرکوب شديد مسيحيان در ايران از دستگيری  ٧٠مسيحی خبر داد که ھدف آزار و
ارعاب سرويس ھای اطالعاﺗی و امنيتی رژيم ايران قرار گرفته اند.
طی اين سرکوب گسترده بسياری از نوكيشان مسيحی مورد بدرفتاری قرار گرفتند و سپس برای انجام
بازجويی ھا بيشتر بازداشت شدند .اکثر دستگير شدگان برای ھفته ھا و برخی ماه ھا در بند بودند.
بسياری از آنھا البته با وثيقه ھای بسيار سنگين آزاد شدند.
پيش از ان نيز حيدر مصلحی وزير اطالعات جمھوری اسالمی ،با اشاره به اينكه كليساھای خانگی
ﺗھديدی برای جوانان می باشند ،از مقابله با گسترش كليساھای خانگی در داخل كشور و ھمينطور
سلسله اقدامات سری جديد خبر داد .اين در حاليست که در ميان دستگير شدگان در آن ايام بودند
جوانانی که با گذشت ماه ھا از دستگيری آنھا ھمچنان بالﺗکليف در زندان ھای مخوف جمھوری
اسالمی به سر می بردند .ﺗنھا کمی پس از حمالت کريسمس سال گذشته ،مرﺗضی ﺗمدن استاندار ﺗھران
143

برای شناخت محبت
دستگيری ﺗعدادی از مسيحيان را ﺗأييد نمود و شرکت کنندگان در کليساھای خانگی را »منحرف« و
»انگل« خواند.
وی به صراحت مخالفت خود را با مسيحيت ﺗبشيری )انجيلی( اعالم کرد و متذکر شد که فشار و
دستگيری را بر آنھا افزايش خواھد داد.
مسيحيان در بنداز ديگر نوكيشان مسيحی بازداشت شده كه امسال نخستين كريسمس خود را بدور از خانواده و
فرزندانشان در داخل زندان ھای جمھوری اسالمی به ﺗنھايی جشن خواھند گرفت از جمله« نورﷲ
قبيتی زاده »می باشد وی از نوكيشان و خادم كليسای خانگی است كه در  ٣دی ماه ٢۴ ) ١٣٨٩
دسامبر  (٢٠١٠بھمراه يك گروه  ١٠نفره از نوكيشان مسيحی كه برای برگزاری ايام كريسمس ﺗولد
عيسی مسيح در يك كليسای خانگی در شھر دزفول گردھم آمده بودند ﺗوسط ماموران امنيتی اطالعات
بازداشت شد.
« -فرشيد فتحی »ديگر نوکيش مسيحی زندانی در بند  ٢٠٩زندان مخوف اوين می باشد ،فرشيد متولد
 ١٣۵٨و ساکن ﺗھران که در يورش سازمان يافته از سوی ماموران اطالعات به مسيحيان ايران در ۵
دی ماه ١٣٨٩بازداشت شد.
« -فريبرز آرزم »از نوكيشان مسيحی ساكن شھرستان رباط كريم است  ،نامبرده روز دوشنبه مورخ
 ٢۵مھرماه  ١٣٩٠برابر با )  ١٧اكتبر  (٢٠١١ﺗوسط چھار ﺗن از ماموران لباس شخصی در منزلش
بازداشت شد.
» -مريم جليلی ،شھال رحمتی و ميترا زحمتی« سه نوکيش مسيحی ھستند که در حدود نه ماه پيش
بازداشت و به بند  ٢٠٩زندان اوين منتقل شدند .به گفته خانه حقوق بشر ايران» ،شھال رحمتی و ميترا
زحمتی« که چندين ماه از زمان بازداشت را در سلولھای انفرادی بند  ٢٠٩زندان اوين سپری کرده اند
 .ھر کدام به دو سال و نيم زندان محکوم شدند  .اين گزارش می افزايد شھال رحمتی در ﺗاريخ ٢٠
دسامبر از اﺗھامات خود ﺗبرئه و آزاد شده است» .مريم جليلی« نيز بعد از اين دو بازداشت شده حدود
سه ماه پيش به بند عمومی زنان زندان اوين منتقل شده بود .اﺗھامات اين سه شھروند و نوکيش مسيحی
»عضويت در گروه غيرقانونی« عنوان شده است.
اين افراد ﺗنھا بخشی از انسان ھايی ھستند که به واسطه دگرانديشی و ايمان به عيسی مسيح در چنگال
حكومت مذھبی جمھوری اسالمی گرفتار شده اند.
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گزارش ﺗجمع اعتراضی به مناسبت  10دسامبر در شھر برلين
دسامبر 2011 ,26

گزارش ﺗجمع اعتراضی به مناسبت  10دسامبر روز جھانی حقوق بشر در شھر برلين
در ﺗاريخ شنبه10 ،دسامبر ،2011درمرکز شھر برلين و در محل دروازه براندنبورگ به مناسبت روز
جھانی حقوق بشر برای اعتراض عليه نقض سيستماﺗيک حقوق بشر در جمھوری اسالمی ايران
آکسيونی اعتراضی از جانب فعالين سياسی ايرانی از ساعت  15ﺗا  18برگزار شد.
در فراخوان اين ﺗجمع آمده بود:
انسانھای آزاديخواه !
کارنامه رژيم جمھوری اسالمی ايران از ابتدای به قدرت رسيدنش با دستگيری ،شکنجه ،کشتار،اعدام،
سنگسار ،ﺗرور ،قطع اعضای بدن ،مجازات شالق و سرکوب خلقھای ﺗحت ستم و اقليتھای مذھبی و
جنسيتی و جنبشھای مردمی مانند :کارگران ،زنان ،دانشجويان  ،معلمان و … رقم خورده است.
روزی نيست که شاھد نقض حقوق بشر درايران نباشيم .قانون اساسی ،مدنی و… در اين نظام در
ﺗناقض بنيادی با بيانيه جھانی حقوق بشرند .فقط در سال گذشته اين کارنامه ننگين شامل افزايش اعدام
به طور عمومی ،اعدام زندانيان سياسی – به ويژه زندانيان سياسی کرد ،اعدام جوانان  ،ھمجنسگرايان،
اعدام شھروندان افغانی ،سانسور  ،اختناق و شالق زدن  ،دستگيری  ،زندان مخالفين  ،منتقدين و
معترضين -از جمله در آذربايجان -و افزايش فشار بر بھائيان ،زنان و ..بوده است.
آزاديخواھان!
در روز جھانی حقوق بشر در برلن گرد ھم میآيم:
برای آزادی ھمه زندانيان سياسی – عقيدﺗی
لغو مجازات اعدام ،شکنجه و سنگسار
جدائی دين از دولت
برای ﺗحقق آزادیھای بی قيد و شرط سياسی ،آزادی قلم  ،بيان ،ﺗشکل و اجتماعات
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-

برای لغو حجاب اجباری و برابری زنان
برای دفاع از جنبش اعتراضی و آزاديخواھانه مردم ايران
برای رفع ستم  ،سرکوب و ھر گونه ﺗبعيض جنسيتی  ،ملی و ..
محاکمه عادالنه و علنی آمرين و عاملين کشتارھای سی و دو سال گذشته؛

آزادانديشان،
در ماه ھای اخير متاسفانه نگاه جامعه جھانی بيشتر به مشکالت سياست ھای اﺗمی رژيم دوخته شده و
نقض سيستماﺗيک و روزانه حقوق بشر در جمھوری اسالمی ايران معموال به حاشيه رانده می شود .ما
بر اين باوريم نه حمله نظامی به جمھوری اسالمی ايران که ﺗالش مردم ايران برای استقرار يک رژيم
دمکراﺗيک مبتنی بر حقوق بشر و عدالت اجتماعی به جای آن می ﺗواند ھم برای مردم ايران و ھم برای
منطقه صلح و آرامش بيشتری ھمراه داشته باشد.
ھمزمان با بسياری از نيروھای مدافع حقوق بشر شھرھای اروپا و امريکای شمالی به نقض
سيستماﺗيک حقوق بشر در ايران اعتراض کنيم و به جمھوری اسالمی ايران نه بگوئيم.

ھمچنين در پايان اين گردھمايی که شاھد حضور جمع بسياری از ساکنين ايرانی شھر برلين و ھمچنين
ايرانيھايی از شھرھای فرانکفورت و ھانوفر آلمان و ايرانيھای مقيم کشور ھلند و فرانسه که به قصد
شرکت در اين گردھمايی به برلين سفرکرده بودند و اطالعيه ھايی به زبانھای انگليسی  ،آلمانی ،
فرانسه و فارسی در بين بازديد کننده ھا نيز ﺗوزيع کردند ،به شرح ذيل ميباشد.
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زمانی را در سرزمين مان شاھديم که جسم زنان و مردان در زندانھا  ،در سلولھای انفرادی و در زير
شکنجه و ﺗجاوز شکنجه گران رژيم ولی فقيه قرار دارد  ،زمانيست که در بيدادگاھھای رژيم جسم زنان
و مردانی که آزادی را فرياد می زنند به محبس و يا جوخه ھای اعدام سپرده می شود  ،مردم را
در شھر ھا و روستاھا قربانی فتنه گری و ﺗفرقه سازی خود ساختند و در خيابانھا به جرم آزاديخواھی
مردم را به گلوله بستند و مادران را به جرم دادخواھی به مسلخ کشاندند  ،زمانيست که بی عدالتی ،
نابرابريھا و ﺗبعيض ھای جنسی با پرچم اسالم و در مجلس فرمايشی حکومت اسالمی به ﺗصويب می
رسد .ھمه جای سرزمينمان را بوی خيانت گرفته است و حاکميت از ھر ابزار و ھر راھی برای نقض
حقوق ملتھای دربند ايران استفاده می کند فعالين مدنی و آزادی خواھانی ھمچون محمد صديق کبودوند
که صدای حق طلبی ملت کرد را به گوش جھانيان می رساندند را به زندان و شکنجه گاه ميبرد ند و
اينک در سال  2011در حالی روز جھانی حقوق بشر را گرامی می داريم که بسياری از فعالين مدنی
مدﺗھاست به جرم دادخواھی و عدالت طلبی در زندانھای رژيم به سر ميبرند و درشرايط قرون وسطايی
به اسارت گرفته شده اند و از حداقل امکانات اوليه انسانی محروم ھستند .امکاناﺗی ھمچون حق
برخورداری از درمان جراحات و صدمات ناشی از شکنجه و محروميتھای داخل زندانھا  ،محروم
کردن مادران و پدران زندانی از به آغوش کشيدن فرزندان خود حتی قطع ﺗماسھای ﺗلفنی و محروم
کردن خانواده از شنيدن صدای عزيزان خود ،کيفيت و کميت پايين غذای زندان و مجبور شدن
زندانيان به خريد مواد غذايی با قيمت ھای چند برابراز فروشگاھھای زندان ،ازدحام بيش از حد
زندانيان  ،قطع عمدی و مستمر وسايل گرمايشی و غيرو …. .

در پايان اين ﺗجمع که با ھمکاری و فراخوان کانون پناھندگان سياسی ايرانی در برلين و کميته دفاع از
زندانيان سياسی ايران -برلين برگزار شد .ھمکار کميته اقوام و ملل کانون دفاع از حقوق بشردر ايران
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آقای علی افرازه ،ساکن برلين با حضور در اين جمع با پخش اطالعيه ھايی در بين کليه بازديد
کنندگان اعتراض اين کانون را در موج جديد اعدامھا و وجود خطر اعدام بسياری از فعاالن سياسی و
مدنی ايرانی را به اطالع عموم رسانيد.

معرفی ناقضان حقوق شھروندان بھائی در شھر سمنان نقش
داشته اند
دسامبر 2011 ,26

کميته گزارشگران حقوق بشر – بھاييان ساکن شھر سمنان از سال  1387شاھد شدت يافتن
برخوردھای قھرآميز دستگاه ھای امنيتی و قضايی کشور بوده اند .اين برخوردھا شامل بازداشت،
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احضار و صدور احکام برای بيش از  30ﺗن از آنان بوده است .محل کسب ﺗعدادی از شھروندان بھايی
در اين شھر پلمب شده و برای بسياری از آنان محدوديت ھای اقتصادی زيادی به وجود آمده است.
در اين گزارش افرادی معرفی شده اند که براساس اطالعات به دست آمده در برخورد و سرکوب ھای
سازماندھی شده بر عليه بھائيان در شھر سمنان نقش داشته اند.
 -1قاسم دولتخواھی دادستان کل سمنان در سال  ،1387وی دستور ﺗفتيش منازل  20نفر از بھائيان
سمنان در  87/9/25و پويا ﺗبيانيان در  87/12/18را صادر کرده است.
 -2محمد زنگويی قاضی دادگاه انقالب سمنان ،محمد زنگويی بيش از شش نفر از بھائيان شھر سمنان
را به فراخوانده و حکم آنان را صادر کرده است .به گفته شاھدين وی در جلسات دادگاه نظرات اداره
اطالعات را از زبان خود بازگو می کرده و ضديت و دشمنی اين قاضی با شھروندان بھائی کامال
مشھود بوده است .از شھروندان بھائی که ﺗوسط ايشان محکوم شده اند می ﺗوان به صھبا رضوانی ،پويا
ﺗبيانيان ،علی احسانی ،سيامک ايقانی ،افشين ايقانی ،سوسن ﺗبيانيان و منيژه منزويان اشاره کرد.
 -3معاون دادستان کل در امور دادگاه انقالب ،که با نام رضوانی نژاد در دادگاه خانواده سمنان مشغول
به کار است .وی ﺗقريبا با حضور خود در ﺗمامی دادگاه ھای بھائيان در شھر سمنان به عنوان نماينده
دادستان حضور يافته و کيفر خواست را خوانده و برای متھمان بھايی در خواست اشد مجازات را کرده
است.
 -4قاسم عين الکمالی رئيس دادگاه انقالب سمنان ،وی قضاوت دادگاه بسياری از بھائيان در سمنان را
به عھده داشته و در پرونده قضاوﺗی او می ﺗوان به دادگاه افراد فوق اشاره کرد :شعله طائف ) 1سال
حبس ﺗعزيری و  2سال ﺗبعيد( ،بھفر خانجانی ) 4سال حبس ﺗعزيری( ،گودرز بيدقی ،عادل فنائيان)6
سال حبس( ،روفيا بيدقی ،ژينوس نورانی ،نادر کسائی و پويا ﺗبيانيان)بازداشت بار دوم(
 -5فرھاد شھرياری فر ،دادستان کل سمنان از سال  1388که بيش از  2سال است در سرکوب و
بازداشت بھائيان سمنان و مناطق اطراف اين شھر نقش مستقيم داشته و دستورات از جانب وی صادر
می شده است .دستور بازداشت بيش از  6نفر در اسفند  1389و دستور بازداشت موقت افرادی مانند
زھره نيکائين ،الھام متعارفی ،ژينوس نورانی ،ﺗرانه احسانی ،نادر کسائی و پويا ﺗبيانيان از سمت وی
بوده است .ھمچنين صدور دستور ﺗفتيش منازل  13ﺗن از بھائيان در ﺗاريخ  89/12/23و ﺗفتيش
منازلشان در سمنان ،سنگسر و شھميرزاد و دستور بازداشت موقت از سمت وی صورت گرفته است.
بازجويی بسياری از بھائيان سمنان از جمله شعله طائف ،بھفر خانجانی ،افشين ايقانی ،گودرز بيدقی،
عادل فنائيان و ﺗعداد ديگری از بھائيان ﺗوسط فرھاد شھرياری انجام شده ،حکم ھای صادره از سوی
فرھاد شھرياری ھمواره قابل ﺗوجه بوده است.
 -6محمد حسين سالمی ،قاضی شعبه  4دادگاه ﺗجديد نظر که در طی  30سال گذشته در سمت ھای
پيشين خود ھمچون قاضی ،بازپرس و رياست دادگاه انقالب فشار زيادی بر شھروندان بھايی ساکن
سمنان آورده است .آقای سالمی حاضر به مالقات با خانواده ھای زندانيان بھائی نبوده و ھمواره از اين
کار امتناع کرده است و حداقل حقوق زندانيان و خانواده آنان را رعايت نکرده است.
ھم اکنون بھفر خانجانی و افشين ايقانی ھر کدام با  4سال حبس ﺗعزيری و سيامک ايقانی و علی
احسانی ھر کدام با  3و  2سال حبس ﺗعزيری در زندان در زندان سمنان ھستند.

149

برای شناخت محبت

يوسف اسالم دوست از اقلييت ھای مذھبی ﺗرک سنی اعدام شد
دسامبر 2011 ,26

بر اساس گزارش پيشين خبرگزاری ھرانا يوسف اسالم دوست از اقلييت مذھبی ﺗرک سنی )کوره سنی(
از جمله ھفت اعدامی زندان اروميه بوده است.
بنا به اطالع گزارشگران ھرانا ،چند ماه قبل در روز دھم اکتبر ،سه نفر ديگر از ﺗرک ھای سنی
روستای ايستی سو به نامھای جمال شيخ زاده فرزند ،فرھاد اسالم دوست ومحمد جنگلی در زندان
اورميه اعدام شده بودند.
حداقل دو ﺗن ديگر از اقليت سنی ھای آذربايجان ،به نامھای ﷲ وئردی احمدپورآذر و احمد جمشيد جم
از قصبات قولونجو و بالوو اروميه در خطر اعدام ھستند.
در گزارش عفو بين الملل که روز  ١۵دسامبر امسال منتشر شد ،ضمن اشاره به خطر اعدام يوسف
اسالمدوست در مورد او چنين نوشته بود:بسياری از کسانی که به اﺗھام به اصطالح قاچاق مواد مخدر
دستگير می شوند ،ﺗحت شکنجه و بدرفتاری مجبور به »اعتراف« می گردند.
محمود اسالمدوست ،پدر اين زندانی محکوم به اعدام به عفو بين الملل گفت» :پسرم بی گناه است.
قاضی به ماه گفته بود که يوسف به شش يا ھفت ماه زندان محکوم خواھد شد .بعد حکم اعدام او با
خواست اداره اطالعات صادر شد .پسرم  ۵٠روز ﺗحت بدﺗرين شکنجه ھا بازجويی شده بود«.
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آزادی شھال رحمتی شھروند مسيحی بعد از ھشت ماه
دسامبر 2011 ,27

خانه حقوق بشر ايران شھال رحمتی شھروند مسيحی بعد از ھشت ماه با ﺗبرئه در دادگاه ﺗجديد نظر از
زندان اوين آزاد شد.
شھال رحمتی شھروند مسيحی که از بھار سال جاری بازداشت و در بند عمومی زنان زندان اوين به
سر میبرد ،با ﺗبرئه در دادگاه ﺗجديد نظر از زندان آزاد شد.
به گزارش »خانه حقوق بشر ايران« شھال رحمتی پيشﺗر در دادگاه بدوی به اﺗھام عضويت در گروه
غير قانونی به دو سال و نيم زندان محکوم شده بود که اين حکم در دادگاه ﺗجديد نظر بررسی و وی از
اﺗھام وارده ﺗبرئه شد.
وی نزديک به سه ماه را در بند  ٢٠٩زندان اوين به سر برده بود.
مريم جليلی و ميترا زحمتی دو ھم پروندهای وی کماکان در زندان اوين به سر میبرند .ميترا زحمتی
به دو سال و نيم زندان محکوم شده و مريم جليلی ھمچنان در بازداشت به سر میبرد.
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ﺗفھيم اﺗھام وکال و مديران سايت مجذوبان نور
دسامبر 2011 ,30

جلسه رسيدگی به وضعيت حقوقی و ﺗفھيم اﺗھام وکالی دراويش گنابادی و مديران سايت مجذوبان نور
در دادسرای اوين برگزار شد  .به گزارش خبرنگار سايت مجذوبان نور ؛ آقايان امير اسالمی  ،اميد
بھروزی ،مصطفی دانشجو  ،فرشيد يداللھی ،حميد مرادی  ،افشين کرم پور و رضا انتصاری وکال و
مديران سايت مجذوبان نور ﺗفھيم اﺗھام شدند.
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اﺗھامات وارده بر اين دراويش گنابادی از اين قرار است  :ﺗوھين به رھبری  ،ﺗشويش اذھان عمومی ،
اجتماع و ﺗبانی عليه امنيت ملی  ،نشر اکاذيب ،و عضويت در گروھک انحرافی  ،الزم به ذکر است
،حميد مرادی از مديران سايت مجذوبان نور عالوه بر اين اﺗھامات واھی و بیاساس  ،متھم به ﺗخريب
اموال عمومی نيز شده است .
يادآور میشود که چھار ماه از بازداشت و حبس وکال و مديران سايت مجذوبان نور در زندان اوين
میگذرد و در اين مدت ايشان شرايطی بسيار پر فشار و سخت را گذرانيدهاند  ،که از ميان میﺗوان به
بيش از دوماه نگھداری در سلول انفرادی ﺗحت بازجويی و فشار بر اين زندانيان اشاره کرد که منجر به
وخامت وضعيت جسمی اين دراويش زندانی از جمله حميد مرادی و امير اسالمی شد .
اين دراويش زندانی در ﺗاريخ  ٢٩آذر ماه از بند  ٢٠٩زندان اوين به بند  ٣۵٠منتقل شدند.

بی خبری مطلق از نصرﷲ الله مدير انتشارات حقيقت
دسامبر 2011 ,30

پس از گذشت يک ھفته از بازداشت نصرﷲ الله ﺗوسط نيروھای امنيتی و لباس شخصی ﺗا کنون ھيچ
خبری از وضعيت وی بدست نيامده است .
به گزارش خبرنگار سايت مجذوبان نور ؛ نصرﷲ الله مدير انتشارات حقيقت و از دراويش گنابادی
که ظھر روز سه شنبه  ٢٩آذر ﺗوسط نيروھای امنيتی و لباس شخصی بدون ارائه حکم قانونی و
قضايی بازداشت شده بود با وجود پيگيریھای وکالی دراويش گنابادی و خانواده وی ﺗا کنون ھيچ
اطالعی از محل بازداشت و وضعيت ايشان بدست نيامده است .
شايان ﺗوجه است اين درويش گنابادی به دليل کھولت سن  ،نياز به مراقبتھای پزشکی دارد که ھمين
مسئله سبب بروز نگرانیھايی نسبت به سالمتی جسمی ايشان شده است .
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يادآور میشود  ،نيروھای امنيتی با ﺗفتيش و بازرسی غيرقانونی منزل و دفتر انتشارات اقدام به ضبط
وسايل شخصی و اقالم فرھنگی و علمی انتشارات حقيقت کردهاند .
الزم به ذکر است  ،فشار بر دراويش گنابادی و آزار اذيت ايشان که از اواخر ﺗابستان سال جاری شدت
يافته و منجر به شھادت يک درويش گنابادی و زندانی شدن  ١۵درويش شده است  ،به شکلی جدی از
سوی نيروھای امنيتی دنبال میشود .

ﺗعليق حکم يکی از مسئولين دانشگاه آنالين بھايی در دادگاه
ﺗجديد نظر
دسامبر 2011 ,30

خبرگزاری ھرانا – وحيد محمودی از مسئولين دانشگاه آنالين بھايی ﺗوسط شعبه  ۵۴دادگاه ﺗجديدنظر
استان ﺗھران به  ۵سال حبس ﺗعليقی به مدت  ۴سال با احتساب ايام بازداشت ﺗبديل شد.
به گزارش کميته گزارشگران حقوق بشر ،وی که پيش ﺗر در شعبه  ٢٨دادگاه انقالب به  ۵سال حبس
ﺗعزيری محکوم شده بود ،ﺗوسط شعبه  ۵۴دادگاه ﺗجديدنظر استان ﺗھران به  ۵سال حبس ﺗعليقی به مدت
 ۴سال با احتساب ايام بازداشت ﺗبديل گشته و با ﺗوجه به ابالغ حکم به اجرای احکام زندان رجايی شھر
قانونا ً اين زندانی عقيدﺗی پس از گذشت  ٢٢٠روز ﺗا ساعاﺗی ديگر آزاد خواھد شد.
محمودی دوم خرداد ماه و در پی بازداشت و ﺗفتيش مسئولين و مرﺗبطين موسسه علمی )دانشگاه آنالين
بھائيان( پس از احضار و مراجعه به دادسرای انقالب کرج بازداشت و به بند  ٢٠٩زندان اوين منتقل
شد.
در ارﺗباط با اين دانشگاه کامران مرﺗضايی به  ۵سال حبس ﺗعزيری و رياض سبحانی ،محمود بادوام،
رامين زيبايی ،فرھاد صدقی و خانم نوشين خادم ھر يک به چھار سال حبس ﺗعزيری محکوم شدند که
پرونده اين افراد در شعبه  ٣۶ﺗجديد نظر در حال بررسی است.
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نگرانی از وضعيت  ۴ﺗن از بازداشت شدگان كليسای جماعت
ربانی
ژانويه 2012 ,2

در پی يورش گسترده ماموران امنيتی به كليسای جماعت ربانی اھواز كه منجر به بازداشت شماری از
مسيحيان و حتی كودكان نيز شده بود ،نگرانی جامعه مسيحيان ايران نسبت به وضعيت  ۴ﺗن از
بازداشت شدگان اين واقعه افزايش يافته است.
به نقل از گزارشگران آژانس خبری مسيحيان ايران »محبت نيوز« ،با گذشت بيش از يكھفته از يورش
نيروھای امنيتی وزارت اطالعات به كليسای جماعت ربانی اھواز ،نگرانی و بی خبری از وضعيت ۴
ﺗن از بازداشت شدگان اين واقعه افزايش يافته است.
بازداشت شدگان عبارﺗند از كشيش كليسای جماعت ربانی اھواز» ،فرھاد سبكروح« ،ھمسر ايشان
»شھناز « و دو ﺗن از خادمين و از نوكيشان مسيحی بنام ھای »ناصر ضامن دزفولی« و »داود
عليجانی « ملقب به )ديويد( می باشند كه از زمان بازداشت ﺗا كنون اطالع دقيقی از وضعيت سالمت و
محل نگھداری آنان در دست نيست .
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به گزارش »محبت نيوز« ،در ساعت  ١١صبح روز جمعه دوم دی ماه  ٢٣ ) ١٣٩٠دسامبر (٢٠١١
ماموران امنيتی در اقدامی از قبل سازماندھی شده با يورش گسترده به کليسای 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.
بر پايه اين گزارش نيروھای امنيتی که به ھنگام يورش به داخل کليسا صورت ھای خود را پوشانده
بودند حتی بچهھای کوچک کانون شادی كه به شدت وحشت كرده بودند را نيز با خود بردند كه اين
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.
در حال حاضر  ۴ﺗن از اين افراد ھمچنان در بازداشت بسر می برند كه بر طبق آخرين خبر دريافتی،
كشيش »فرھاد سبكروح« و ھمسرشان »شھناز« كه ايشان بدليل داشتن بيماری واريس از نظر سالمت
دچار مشكل نيز می باشد ﺗا روز چھارشنبه  ٧دی ماه در بازداشتگاه اداره اطالعات در بازداشت بودند
كه گويا از آن ﺗاريخ آنان را از ھم جدا و ھر كدام را به مكانی نامعلوم انتقال داده اند و در حال حاضر
نيز خبری از وضعيت و محل نگھداری آنان در دسترس نمی باشد .
دو ﺗن ديگر از بازداشت شدگان؛ »ناصر ضامن دزفولی« حدود  ۶٠سال سن و دارای شغل آزاد و
ھمچنين »داود عليجانی« ) ملقب به ديويد (  ٣٠ساله می باشد كه نامبرده پيش از اين به بعنوان مھندس
پتروشيمی در بندر ماھشھر به كار مشغول بود كه به دليل گرويدن به مسيحيت و داشتن باورھا و ايمان
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 سالمت اين افراد نيز اطالعی دقيقی در دست نيست و گفته شده
ممكن است ھمچنان يا در بازداشتگاه اداره اطالعات شھر اھواز و يا زندان كارون اھواز نگھداری می
شوند .ﺗا كنون پيگيری خانوادھای آنان برای مشخص شدن وضعيت آنان نيز نتيجه ايی در بر نداشت.
بی اطالعی و بی خبری از وضعيت اين افراد باعث موجی از نگرانی را در ميان مسيحيان و خانواده
ھای آنان و بخصوص رھبران كليساھای ايران ايجاد گرده است  .بطوری كه خبرھا ی رسيده حكايت
از آن دارد كه وزارت اطالعات حتی از رھبران كليساھای جماعت ربانی در داخل ايران خواسته است
ﺗا در اين زمينه اقدامی نكنند .
اميدواريم كه در اين ايام كريسمس ،زاد روز ﺗولد عيسی مسيح كه ھمزمان با شادی و جشن سرور
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 امنيتیروز  ٢۵دسامبر روز كريسمس و ﺗولد عيسی مسيح كه مصادف است با روز يكشنبه و در ايران يك
روز غير ﺗعطيل می باشد بر ھمين اساس مسيحيان ايران برای بزرگداشت و شكر گزاری اين روز
فرخنده روز جمعه  ٢دی ماه برابر با )  ٢٣دسامبر( را كه يك روز ﺗعطيل عمومی در كشورھای
اسالمی می باشد ،مسيحيان در كليساھای ساختمانی گردھم آمده و به دعا و جشن و شكرگزاری می
پردازند.
بر طبق گزارشات دريافتی به »محبت نيوز« ،ماموران اداره اطالعات شھر اھواز كه گويا از قبل پيش
بينی اين موضوع را ميكردند كه ممكن است جمعيت زيادی در اين ايام وارد كليسا شوند از روزھای
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قبل كليه رفت و آمدھای كليسا را بدقت كنترل و زير نظر داشتند .ﺗا اينكه در روز جمعه ھمزمان با
برگزاری مراسم كريسمس به كليسا يورش برده و كليه حاضران را بازداشت نمودند.
گفته شده يكی از داليل ورود ماموران امنيتی و برھم زدن مراسم جشن كليسايی آن روز و ھمچنين
بازداشت افراد عدم ﺗوجه به ﺗذكرات و دستورات وزارت اطالعات به مسئوالن كليسا بوده است .
وزارت اطالعات جمھوری اسالمی با كنترل شديد كليساھای ساختمانی مبنی بر نظارت بر افراد و
اعضا آن و ھمچنين احضار شبانان و رھبران كليسايی بطور ماھانه دستورالعمل ھايی را به آنان ارائه
می كنند كه رھبران كليسا ملزم به اجرای آنان ھستند.
با اين حال اصل  ١٣قانون اساسی جمھوری اسالمی به صراحت بيان می كند كه ايرانيان زرﺗشتی،
کليمی و مسيحی ﺗنھا اقليت ھای دينی شناخته میشوند که در حدود قانون در انجام مراسم دينی خود
آزادند و در احوال شخصيه و ﺗعليمات دينی بر طبق آيين خود عمل میکنند .اگر چه عمل مقامات امنيتی
و قضايی جمھوری اسالمی برخالف قوانين و دخالت در امور كليسايی محسوب می شود اما جمھوری
اسالمی گويا بر طبق عادت حكمرانی خود ھيچ واھمه ايی از اين موضوع ندارند.
واقعه يورش ماموران اطالعات و امنيت در  ٢دی ماه سالجاری به كليسای جماعت ربانی اھواز و 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 مسئوالن كليسا به ﺗوصيه ھای وزارت اطالعات در اين
خصوص ﺗوجه ايی نكرده بودند و جمعيت زيادی در كليسا حضور داشتند.
الزم به ذكر است كه كليساھای ساختمانی ايران به شدت ﺗحت كنترل ماموران اطالعات می باشد و اين
كنترل به حدی است كه در برخی از شھرستانھا اگر شخصی بخواھد وارد كليسا شود ،مسئوالن و يا
انتظامات كليسا از ورود آنان به دليل فشارھای دستگاھھای اطالعاﺗی جلوگيری می كنند و يا اينكه
شخص بايد بر طبق مقرارت حكومتی بايد به دفاﺗر وزارت ارشاد اسالمی 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
موارد عمده نقض
حقوق بشر ﺗوسط حاكميت بوده است.

157

برای شناخت محبت

يورش ماموران امنيتی و دلجويی از كودكان كانون شادی
كليسای اھواز
ژانويه 2012 ,2

در پی يورش گسترده به كليسای جماعت ربانی اھواز ﺗوسط نيروھای امنيتی كه منجر به بازداشت حتی
كودكان نيز شده است اين عمل موجب صدمات روحی شديدی به آنان شده كه مسيحيان و كليساھا
ايرانی و غير ايرانی با ارسال كارت ھای ﺗبريك و شادمانی خود می ﺗوانند از اين عزيزان دلجويی
نمايند.
به گزارش آژانس خبری مسيحيان ايران »محبت نيوز« ،در پی يورش گسترده ﺗوسط نيروھای امنيتی
به کليسای جماعت ربانی اھواز كه در آستانه ميالد مسيح صورت گرفت بر ھمين اساس کميته ماده
 ١٨و شورای کليساھای ھمگام ،از کليه کليساھای ايرانی و غير ايرانی دعوت می كند ﺗا با امضا و
فرستادن کارﺗھای ﺗبريک کريسمس ،برای کودکانی که در پی اين ﺗھاجم دچار آسيبھای روحی و
روانی شدهاند ،ايامی پر از ُصلح و سالمتی آرزو کرده و ھمبستگی خود را با اين کودکانی نشان دھند.
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در پی گزارش منتشره ،نيروھای امنيتی که به ھنگام يورش به داخل کليسا صورت ھای خود را
پوشانده بودند حتی بچهھای کوچک کانون شادی كه به شدت وحشت كرده بودند را نيز با خود بردند كه
اين موضوع آسيب جدی به روحيه اين كودكان وارد كرده است .
برطبق ماده  14پيمان نامه جھانی كودك در خصوص ازادي انديشه و مذھب آمده است » :دولت ھا
بايد آزادي انديشه و مذھب كودك و حق ھدايت كودك ﺗوسط والدين خود را محترم بشمارند«
جمھوری اسالمی ايران در سال  1373پيمان نامه جھانی حقوق کودک را پذيرفته و متعھد به اجرای
مفاد آن در کشور شده است  .اکنون که حدود  17سال از پذيرش پيمان نامه می گذرد  ،جا دارد
مسئوالن 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 نونھاالن ھمانند مجرمين برخورد
كرد و پای آنان را از ھم اكنون به مركز امنيتی و يا زندانھا كه جايگاه متھمان و مجرمين است كشاند ؟
بر ھمين اساس کميته ماده  ١٨و شورای کليساھای ھمگام ،از کليه کليساھای ايرانی و غير ايرانی
دعوت می كند ﺗا با امضا و فرستادن کارﺗھای ﺗبريک کريسمس ،برای کودکانی که در پی اين ﺗھاجم
دچار آسيبھای روحی و روانی شدهاند ،ايامی پر از ُصلح و سالمت ًی را برای آنان آرزو کنند .کودکان
کانون شادی در روز يکشنبه کليسا ﺗشويق میشوند ﺗا با شرکت در اين کمپين ،حمايت و ھمبستگی خود
را با کودکانی که امکان جشن ميالد منجيمان از آنھا سلب شده شرکت نمايند.
اين کارتھا میﺗوانند به نشانی که در پائين اين گزارش آمده ارسال شده و در ھمکاری با سازمان
جھانی ھمبستگی مسيحيان ،به صورت دستهبندی شده به مقصد فرستاده شوند.
اميد است که دريافت اين ھدايا حتی »دو ھفته« بعد از ايام کريسمس و سال نو میﺗواند از خاطره ﺗلخ
اين کودکان در روز جمعه گذشته بکاھد.
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آزادی يك ﺗن از بازداشت شدگان جشن كريسمس
دركليسای اھواز
ژانويه 2012 ,2

در پی يورش گسترده ماموران امنيتی در روز جشن كريسمس  ٢٠١١در كليسای جماعت ربانی اھواز
كه منجر به بازداشت كشيش كليسا و  ٣ﺗن ديگر از خادمين آن كليسا شده است  ،ھمسر كشيش فرھاد
سبكروح با سپردن وثيقه و بطور موقت آزاد شد.
به نقل از گزارشگران آژانس خبری مسيحيان ايران » محبت نيوز«  ،خانم « شھناز جيزان« ھمسر
كشيش فرھاد سبكروح و از خادمين كليسای جماعت ربانی ،روز يكشنبه مورخ  ١١دی ماه ١٣٩٠
برابر با اولين روز از سال نو ميالدی  ٢٠١٢پس از  ١٠روز بازداشت با سپردن وثيقه بطور موقت
آزاد شد .
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وی پس از بازداشت بھمراه ھمسر و  ٢ﺗن ديگر از خادمين كليسا جھت بازجويی به بازداشتگاه اداره
اطالعات شھر اھواز منتقل شدند  .ايشان ھمچنين بدليل داشتن بيماری واريس از اين موضوع دچار
ناراحتی بودند .
آزادی موقت ھمسر كشيش فرھاد سبكروح در حالی صورت می گيرد كه آژانس خبری مسيحيان ايران
« محبت نيوز« طی روزھای گذشته در خصوص ابراز نگرانی جامعه مسيحيان ايران نسبت به اين
رويداد و وضعيت نامعلوم سه ﺗن ديگر از بازداشت شدگان بطور گسترده در فضای آنالين خبرھايی را
منتشر كرده بود.
خانم »شھناز جيزان« در پی يورش گسترده ماموران امنيتی در دوم دی ماه  ٢٣ ) ١٣٩٠دسامبر
 (٢٠١١به كليسای جماعت ربانی اھواز كه منجر به بازداشت كليه اعضا و شركت كنندگان و حتی
كودكان نيز شده بود بازداشت شد .
منابع آگاه به » محبت نيوز« گزارش دادند كه ھنوز از وضعيت و محل نگھداری »كشيش فرھاد
سبكروح »و دو ﺗن ديگر از خادمين كليسا بنامھای »ناصر ضامن دزفولی« و »داود عليجانی « ملقب
به )ديويد( ﺗاكنون اطالع دقيقی در دست نيست.
الزم به ذكر است در ساعت  ١١صبح روز جمعه دوم دی ماه  ٢٣ ) ١٣٩٠دسامبر  (٢٠١١ماموران
امنيتی در اقدامی از قبل سازماندھی شده با يورش گسترده به کليسای 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.
بر پايه اين گزارش نيروھای امنيتی که به ھنگام يورش به داخل کليسا صورت ھای خود را پوشانده
بودند حتيبچهھای کوچک کانون شادی كه به شدت وحشت كرده بودند را نيز با خود بردند كه اين
موضوع آسيب جدی به روحيه اين كودكان وارد كرده است .
كليه اعضا و شركت كنندگان مراسم ھفتگی كليسا كه به مناسبت روز جشن كريسمس ﺗولد « عيسی
مسيح« جھت شكرگذاری و پرستش گردھم آمده بودند پس از ﺗھديد و بازجويی و ثبت مشخصات و
آدرس آنان پس از ساعاﺗی آزاد شدند.
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کانُن کتابمقدس 9/8

داول
نويسنده :جاش َمک ِ
ﺗرجمه :آرمان رُشدی
دسامبر 2011 ,10

چه مرجعی ﺗصميم گرفت کدام کتابھا جزو کتابمقدس باشند؟
اين سؤال که چگونه ﺗصميم گرفته شد که چه کتابھايی جزو کتابمقدس باشند ،به »مسئلۀ کانُن«
موسوم است .يک شخص موشکاف میخواھد بداند چه شد که اين کتابھای به خصوص جزو
کتابمقدس قرار گرفتند ،و نه کتابھای ديگر.
 -١ب :معنی کانُن
واژه »کانُن )» (Canonاز کلمۀ يونانی برای »نِی« گرفته شده است )در انگليسی ، caneدر
عبری ، ganehو در يونانی  kanon).در گذشته از نی برای اندازهگيری چيزھا استفاده میشد و
بهﺗدريج اين واژه معنای »معيار« را به خود گرفت.
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ريجن ،از پدران برجستۀ کليسا در قرن سوم ،واژۀ  Canonيا معيار را برای اشاره به »آنچه که ما آن
اُ ِ
را »اصل ايمان« میناميم يعنی آنچه که ﺗوسط آن امور را سنجيده و ارزيابی میکنيم به کار گرفت.
بعدھا اين واژه معنای »فھرست« يا »مرجع« را به خود گرفت ). (Bruce, BP, 95در ارﺗباط با
کتابمقدس Canon (،يا کتابھای رسمی يا قانونی( به معنای »فھرستی است از کتابھا که رسما ً
مورد پذيرش قرار گرفتهاند).» (Earle, HWGOB, 31
اين نکته شايان ﺗوجه است که کليسا کتب مقدس کانُنی را پديد نياورد و مشخص نساخت که کدام کتابھا
میﺗوانند جزو کتابمقدس يا کالم الھامشدۀ خدا باشند .در واقع کليسا اين موضوع را ﺗصديق نمود يا
بھتر است بگوييم کشف کرد که چه کتابھايی از بدو نگارششان الھامی بودهاند .به عبارت ديگر »اگر
کتابی کالم خداست ،نه به اين دليل است که از سوی قوم خدا پذيرفته شده ،بلکه به اين دليل که کالم
خداست از سوی قوم خدا پذيرفته شده است .اين سخن بدين معناست که مرجعيت االھی يک کتاب نه از
قوم خدا ،بلکه از خود خدا میآيد .قوم خدا صرفا ً ﺗصديقکنندۀ مرجعيت االھیای است که خدا به
کتابمقدس بخشيده است).» (Geisler/Nix, GIB, 210
بودن يک کتاب
 -٢ب :مالکھای کاننی
ِ
از زمان نگارش ﺗاريخ کتابمقدس و نيز ﺗاريخ کليسا ،میﺗوانيم الاقل پنج اصل را ﺗشخيص دھيم که بر
فرآيند ﺗشخيص و گردآوری کتابھايی که حقيقتا ً از سوی خدا الھام شدهاند ،حاکم بودهاند .گايسلِر و
نيکس اين اصول را به شرح ذيل معرفی میکنند)231: (Geisler/Nix, GIB, 223-
آيا کتاب ﺗوسط نبی خدا نوشته شده است؟ »اگر ﺗوسط شخصی که از سوی خدا سخن میگفته است
نوشته شده باشد ،پس کالم خدا محسوب میشود».
آيا اعمال خدا نويسنده کتاب را ﺗأييد میکردند؟ معجزات اغلب باعث ﺗمايز انبيای حقيقی از انبيای
دروغين میشد» .به موسی قدرﺗی معجزهآسا داده شده بود ﺗا دعوت خود را از سوی خدا ثابت گرداند
)خروج  .(٩-١:۴ايليا ﺗوسط عملی ماورای طبيعی بر انبيای دروغين بَعْل ظفر يافت )اول پادشاھان
باب  .(١٨عيسی »مردی بود که خدا با معجزات و عجايب و آياﺗی که بهدست او در ميان شما ظاھر
ساخت ،بر حقانيتش گواھی داد« )اعمال  .(٢٢:٢معجزه عملی از سوی خداست که کالمی را که از
سوی نبی خدا به قوم خدا داده شده است ﺗأييد میکند و نشانهای است که موعظه او را به اثبات
میرساند .در واقع معجزه پيام او را ﺗصديق مینمايد».
آيا پيام موجود در يک کتاب حقيقت را در مورد خدا میگويد؟ »خدا نمیﺗواند با خودش در ﺗناقض باشد
)دوم قُ ِرنتيان  (١٨-١٧:١و نيز نمیﺗواند آنچه را که نادرست است اعالم نمايد ) ِعبرانيان  .(١٨:۶با اين
اوصاف ھيچ کتابی که ادعاھايی نادرست میکند نمیﺗواند کالم خدا باشد … به داليلی چون داليل فوق،
پدران کليسا اين رويه را در پيش گرفتند که اگر در مورد کتابی از اين لحاظ شک و ﺗرديد وجود دارد،
بايد آن را از زمره کتابھای رسمی خارج ساخت «.اين رويه »اعتبار ﺗشخيص آنھا را در مورد
کتابھای کانُنی« ﺗقويت نمود.
آيا قدرت خدا از ورای پيام يک کتاب ديده میشود؟ »پدران کليسا بر اين باور بودند که کالم خدا “زنده
و مقتدر” است ) ِعبرانيان  (١٢:۴در نتيجه بايد قدرﺗی دگرگونکننده در بنای اشخاص )دوم ﺗيموﺗائوس
 (١٧:٣و در بشارت )اول پطرس  (٢٣:١داشته باشد .اگر پيام کتابی نمیﺗوانست ھدفی را که در آن
بيان شده بود محقق سازد ،اگر قدرت نداشت که زندگی کسی را ﺗغيير دھد ،آنگاه آشکار بود که خدا در
ورای پيام آن قرار ندارد ).» (Geisler, GIB, 228حضور قدرت دگرگونکنندۀ خدا نشانهای قدرﺗمند
بود که نشان میداد کتاب مورد بحث مھر ﺗأييد را بر خود دارد.
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آيا آن کتاب ﺗوسط قوم خدا پذيرفته شده است؟ »پولس رسول به ﺗِسالونيکيان مینويسد“ :نيز ما خدا را
پيوسته شکر میگوييم که شما بهھنگام پذيرفتن کالم خدا ،که از ما شنيديد ،آن را نه چون سخنان انسان،
بلکه چون کالم خدا پذيرفتيد …” )اول ﺗِسالونيکيان  .(١٣:٢ھر بحثی که در مورد جای گرفتن کتابی
جزو کتابھای کانُنی جريان داشته باشد ،کسانی که نبیای را که کتابی را نوشته میشناسند در بھترين
جايگاه برای قضاوت در مورد اعتبار نبوﺗی آن کتاب قرار دارند .بنابراين علیرغم بحثھای متأخرﺗر
در مورد اينکه آيا برخی کتابھا میﺗوانند جزو کتابھای کانُنی محسوب شوند يا نه ،دليل قطعی در اين
مورد ھمانا پذيرش اوليه اين کتابھا از سوی ايماندارانی بوده که در زمان نگارش آن میزيستهاند ».
)(Geisler, GIB, 229وقتی کتابی به مثابه کالم خدا از سوی قوم خدا دريافت میشد ،مطالب آن
جمعآوری میگشت ،خوانده میشد و از سوی قوم خدا مورد استفاده قرار میگرفت ،و جزو کتابھای
کانُنی محسوب میشد .اين فرآيند اغلب در خود کتابمقدس به چشم میخورد .يک نمونه آن ھنگامی
است که پطرس رسول نوشتهھای پولس رسول را ھمسنگ با کتب مقدس عھدعتيق میداند و ﺗعلق آن
را به مجموعه کتب مقدس ﺗصديق میکند )دوم پطرس ).١۶:٣
 -٣ب :کتابھای کاننی مسيحی )عھدجديد)
 -١ج :معيار گزينش کتابھای کاننی عھدجديد
عامل اساسی برای گزينش يک کتاب به عنوان کتابھای کانُنی عھدجديد ،برخورداری آن از الھام
االھی بود؛ معيار اصلی در اين زمينه ،ﺗعلق آن به حلقه رسوالن بود .گايسلِر و نيکس مینويسند» :در
واژگان عھدجديد ،کليسا “بر بنياد رسوالن و انبيا” بنا شده است )اَفَسُسيان  (٢٠:٢که مسيح بديشان
وعده داد ﺗا ﺗوسط روحالقدس ايشان را به “جميع راستی” ھدايت کند )يوحنا  .(١٣:١۶گفته میشود که
کليسا در اورشليم پيوسته مشغول ﺗعليم گرفتن از “رسوالن” بود )اعمال .(۴٢:٢
ھنگامی که واژه »رسولی« به منزله معياری برای ﺗشخيص اين امر مورد استفاده قرار میگيرد که آيا
کتابی جزو کتابھای کانُنی محسوب میشود يا خير ،اين امر ضرورﺗا ً بدين معنا نيست که “رسوالن
نويسنده آن بودهاند” و يا “ﺗحت نظارت و راھنمايی رسوالن” ﺗھيه شده است .» (Geisler/Nix, GIB,
) 283گايسلِر و نيکس ادامه میدھند» :به نظر میرسد که بھتر است با نظر لوئيس گا ِسن ،بی .بی.
وارفيلد ،چارلز ھاجِ ،جی .اِن .دیِ .کلی ،و بسياری از پروﺗستانھا ھمرأی شد که مرجعيت رسولی يک
کتاب يا ﺗأييد شدن آن از سوی رسوالن ،و نه نگارش آن از سوی رسوالن ،معيار اوليه برای گنجاندن
يک کتاب در زمرۀ کتابھای کانُنی بوده است) .» (Geisler/Nix, GIB, 283استونھاؤس
)(N. B. Stonehouseخاطرنشان میسازد که مرجعيت رسولی »که در عھدجديد از آن سخن گفته
میشود ،ھرگز از مرجعيت خداوند مجزا نيست .در نامهھا پيوسته اين موضوع ﺗصديق میشود که در
کليسا ﺗنھا يک مرجعيت مطلق وجود دارد که ھمانا مرجعيت خو ِد خداوند است .ھرگاه رسوالن با اقتدار
و مرجعيت سخن میگويند ،اين کار را بر اساس اقتدار و مرجعيت خداوند انجام میدھند .برای مثال،
ھنگامی که پولس رسول از مرجعيت خود در مقام يک رسول دفاع میکند ،ادعای خود را صرفا ً و
مستقيما ً بر اساس رسالتی قرار میدھد که از خداوند يافته است )غَالطيان فصلھای اول و دوم(.
ھنگامی که او ايجاد نظم در حيات کليسا را بر عھده میگيرد ،ادعا میکند که برای انجام اين کار از
اقتدار و مرجعيت خداوند برخوردار است ،حتی اگر در اين مورد کالمی مستقيما ً از خداوند دريافت
نکرده باشد )اول قُ ِرنتيان  ٣٧:١۴و نيز مراجعه کنيد به اول قُ ِرنتيان ).» (Stonehouse, ANT, ١٠:٧
)118117-
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موری ) (J. Murrayمینويسد» :ﺗنھا کسی که در عھدجديد با چنان اقتدار و مرجعيتی سخن
جان
ِ
میگويد که سرچشمۀ آن خودش است و خودش خودش را اثبات میکند ،خود خداوند )عيسای مسيح(
است).» (Murray, AS, 18
 -٢ج :کتابھای کاننی عھدجديد
 -١د :دليل گردآوری آنھا
 -١ھ :اين کتابھا نبوﺗی بودند
«نخستين دليل برای گردآوری و حفظ کتب الھامی اين بود که اين کتابھا نبوﺗی بودند .بدين معنی که
چون آنھا ﺗوسط يک رسول يا نبی خدا نوشته شده بودند ،پس بايد ارزشمند میبودند ،و چون ارزشمند
بودند بايد حفظ میشدند .اين استدالل در زمان رسوالن استداللی قوی بود زيرا مشاھده میکنيم که
نامهھای پولس گردآوری شده ،در ميان کليساھای مختلف دست به دست میگشت )مراجعه کنيد به دوم
پطرس  ،١۶-١۵:٣کولُسيان ).» (Geisler, GIB, 227)١۶:۴
 -٢ھ :نياز کليسای اوليه
کليساھا نياز داشتند دريابند چه کتابھايی بايد خوانده شوند و ﺗکريم گردند ،و ﺗعاليم آنھا را چگونه در
محيطی خصمانه به کار گيرند .آنھا با مسائل بسياری روبهرو بودند که میبايست حل میشد؛ به اين
منظور ،میبايست بدانند کدام کتابھا میﺗوانند ايشان را در اين مسير ھدايت کنند.
 -٣ھ :پديد آمدن بدعتھا
در حدود سال  ١۴٠ميالدی ،مارسيون که عقايد بدعتآميزی داشت ،مجموعهای از کتابھای کانُنی را
گرد آورده ،شروع به ﺗبليغ آنھا نمود .کليسا برای مبارزه با نفوذ مخرب او ،میبايست کتابھای الھامی
عھدجديد را گردآوری کند.
 -۴ھ :دست به دست گشتن نوشتهھای جعلی
بسياری از کليساھای شرق در جلسات خود از کتابھايی استفاده میکردند که آشکارا جعلی بودند .اين
امر نيز ضرورت اﺗخاذ ﺗصميم در مورد کتابھای کانُنی را بيشتر ساخت.
 -۵ھ :فعاليتھای بشارﺗی
«مسيحيت به سرعت در حال گسترش به کشورھای ديگر بود و نياز به ﺗرجمه کتابمقدس به زبانھای
اول قرن دوم ،کتابمقدس به زبان سوری و الﺗين کھن ﺗرجمه شد .اما
ديگر احساس میشد … در نيمه ِ
از آنجايی که مبشران نمیﺗوانستند کتابمقدسی را ﺗرجمه کنند که وجود نداشت ،پس ﺗوجھات معطوف
اين موضوع گشت که چه کتابھايی حقيقتا ً کانُنی و مرجع میباشند).» (Geisler, GIB,278
 -۶ھ :جفا و آزار
طبق فرمان ديوکلِسيان ) ٣٠٣ميالدی( ،کتب مقدس مسيحيان میبايست نابود میشد .چه کسی حاضر
بود برای کتابی بميرد که ممکن بود مذھبی باشد ،اما نه الزاما ً مقدس و آسمانی؟ مسيحيان نياز داشتند
بدانند چه کتابھايی حقيقتا ً مقدس الھامی میباشند.
 -٢د :مشخص شدن کتابھای کاننی
 -١ھ :آﺗاناسيوس اسکندريه
آﺗاناسيوس ) ٣۶٧ميالدی( ارائهدھندۀ نخستين فھرست از کتابھای عھدجديد است که دقيقا ً با کتابھای
عھدجديد موجود يکسان است .او اين فھرست را در نامهای که به مناسبت يکی از اعياد به کليساھا
مینويسد ،ارائه میدھد .وی مینويسد» :ھمچنين سخن گفتن از کتابھای عھدجديد موضوعی ماللآور
نيست .کتابھای عھدجديد ﺗشکيل شده از چھار انجيل که به قلم متی ،مرقس ،لوقا و يوحنا نگاشته
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شدهاند .پس از آنھا کتاب اعمال رسوالن و نامهھا قرار دارند )که نامهھای عمومی نام گرفتهاند( که
ھفت نامه ھستند که عبارﺗند از نامۀ يعقوب ،دو نامۀ پطرس ،سه نامۀ يوحنا و پس از آنھا نامۀ يھودا.
عالوه بر اينھا چھارده نامۀ پولس نيز ھست که به اين ﺗرﺗيباند :نامۀ اول خطاب به روميان ،آنگاه دو
نامه به قُ ِرنتيان ،پس از آن نامه به غَالطيان ،سپس نامه به اَفَسُسيان ،سپس نامه به فيليپيان ،سپس نامه به
کولُسيان ،پس از اينھا دو نامه به ﺗِسالونيکيان و سپس نامه به ِعبرانيان ،و آنگاه دو نامه به ﺗيموﺗائوس و
يک نامه به ﺗيطُس؛ و باالخره آخر از ھمه ،نامه به فليمون .و عالوه بر ھمۀ اينھا ،مکاشفه يوحنای
رسول قرار دارد).» (Athanasius, L, 552
 -٢ھ :جروم و آگوستين
مدت کوﺗاھی پس از اينکه آﺗاناسيوس فھرست خود را ارائه دادِ ،جروم و آگوستين نيز از آن دفاع کردند
و کتابھای کانُنی عھدجديد را متشکل از بيست و ھفت کتاب معرفی نمودند). (Bruce, BP, 112
 -٣ھ :پوليکارپ و معاصرانش
ت اسکندريه )حدود  ٢٠٠پس از ميالد( ،و ساير پدران اوليۀ کليسا با
پوليکارپ ) ١١۵ميالدی( ،کلِ ِمن ِ
بکارگيری جملۀ »ھمانگونه که در کتب مقدس مکتوب است« ،به کتابھای عھدجديد اشاره کردهاند.
 -۴ھ :ژوستين شھيد
ژوستين شھيد ) ١٠٠ﺗا  ١۶۵ميالدی( در نخستين کتاب دفاعيات خود ) (١٫۶٧به مراسم عشای ربانی
ِ
اشاره میکند و مینويسد» :و در روزی که يکشنبه خوانده میشود ،اشخاص در شھرھا و مکانھای
مختلف در مکانی گرد ھم میآيند و ﺗا آنجا که وقت اجازه میدھد ،خاطرات رسوالن يا نوشتهھای انبيا
را میخوانند .آنگاه ھنگامی که خواندن اين نوشتهھا به پايان رسيد ،پيشوای جماعت اندرزھايی به
حاضران میدھد و از آنھا دعوت میکند ﺗا از نکات خوبی که بيان شده ،سرمشق بگيرند».
وی در کتاب »گفتگو با ﺗريفو« )صفحات  (١٠٧ ،١٠۵ ،١٠٣ ،۴٩ھنگامی که از اناجيل نقل قول
میکند ،اصطالح »مکتوب است« را به کار میبرد .ھم او و ھم ﺗريفو بايد از اين موضوع آگاه بوده
باشند که »مکتوب است« به چه چيز اشاره دارد و اين نوع اشاره به اناجيل نشانه اين است که آنھا به
الھامی بودنشان باور داشتند.
ايرنيوس
 -۵ھ ِ :
ايرنيوس ) ١٨٠ميالدی( مینويسد:
اِف .اِف .بروس در مورد اھميت ِ
ايرنيوس به سبب نزديکی وی به دوران رسوالن و ارﺗباطات گسترده وی با ھمۀ کليساھا
«اھميت ِ
میباشد .وی در آسيای صغير و زير نظر پوليکارپ که شاگرد يوحنا بود ،ﺗربيت يافت و در سال ١٨٠
ميالدی اسقف شھر ليون در ُگل )فرانسۀ امروزی( گرديد .او در اثبات اين موضوع که چھار انجيل و
اعمال رسوالن ،روميان ،اول و دوم قُ ِرنتيان ،غَالطيان ،اَفَسُسيان ،فيليپيان ،کولُسيان ،اول و دوم
ﺗِسالونيکيان ،اول و دوم ﺗيموﺗائوس و ﺗيطُس ،اول پطرس و اول يوحنا و مکاشفه ،جزو کتابھای کانُنی
ھستند ،مطالب بسياری نگاشته است .از نامۀ او ﺗحت عنوان »بر ضد بدعتھا) ،» (III, ii, 8آشکار
میشود که در حدود سال  ١٨٠ميالدی فکر اناجيل چھارگانه در جھان مسيحی به عنوان اصلی بديھی
پذيرفته شده بود .و ھمانگونه که چھار جھت اصلی )که ما بر ھر يک نامی نھادهايم( و يا چھار باد
اصلی وجود دارند ،وجود چھار انجيل نيز بديھی انگاشته میشد).» (Bruce, BP, 109
 -۶ھ :ايگناﺗيوس
ايگناﺗيوس ) ۵٠ﺗا  ١١۵ميالدی( مینويسد» :من نمیخواھم شما را ھمانند پطرس و پولس مخاطب
قرار دھم ،زيرا آنان رسول بودند).» (Trall. 3. 3
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 -٧ھ :شوراھای کليسايی
اِف .اِف .بروس مینويسد» :ھنگامی که باالخره شورايی کليسايی ،يعنی شورای ھيپو ،در سال ٣٩٣
ميالدی فھرست بيست و ھفت کتاب عھدجديد را ﺗھيه کرد ،مرجعيتی را به اين کتابھا اعطا نکرد که
بودن آنھا را ﺗثبيت کرد .بيانيۀ شورای ھيپو ،چھار
ﺗا کنون از آن برخوردار نبودند ،بلکه صرفا ً کانُنی
ِ
سال بعد ﺗوسط سومين شورای کارﺗاژ از نو اعالم شد).» (Bruce, BP, 113
ب پذيرفته شده ﺗوسط کليساھای کاﺗوليک،
پس از اين ﺗاريخ ،ھرگز مرجعيت اين بيست و ھفت کتا ِ
پروﺗستان و ارﺗدکس شرق به شکل جدی زير سؤال نرفته است.
 -٣د :طبقهبندی کتابھای کاننی
کتابھای کانُنی عھدجديد به ﺗرﺗيب ذيل طبقهبندی شدهاند:
 -٣ج :کتابھای آپوکريفای )مشکوکاالصل( عھدجديد
 -١د :فھرست کتابھای آپوکريفا
نامۀ بَرنابای کاذب ) ٧٩-٧٠ميالدی)
نامه به قُ ِرنتيان )حدود  ٩۶ميالدی)
موعظه کھن يا به اصطالح نامۀ کلِ ِمنت )حدود  ١۴٠-١٢٠ميالدی)
شبان ِھرماس )حدود  ١۴٠-١١۵ميالدی)
ديداکه ،ﺗعليم دوازده ]رسول[ )حدود  ١٢٠-١٠٠ميالدی)
مکاشفه پطرس )حدود  ١۵٠ميالدی)
اعمال پولس و ﺗِکال ) ١٧٠ميالدی)
نامه به الئودکيان )احتماالً قرن چھارم)
انجيل به روايت ِعبرانيان ) ١٠٠-۶۵ميالدی)
نامۀ پوليکارپ به فيليپيان )حدود  ١٠٨ميالدی)
ھفت نامۀ ايگناﺗيوس )حدود  ١٠٠ميالدی)
اين فھرست فقط بخشی از نوشتهھای غيرکانُنی است)316. (Geisler, GIB, 297-
 -٢د :علت رد کتابھای آپوکريفا
گايسلِر و نيکس داليلی را که مانع از قرار گرفتن اين کتابھا جزو کتابھای کانُنی شدند ،چنين
جمعبندی میکنند (١)» :ھر يک از اين کتابھا فقط مدﺗی کوﺗاه و صرفا ً در محدوده مکانی مشخصی
از مقبوليت برخوردار شدند (٢) .اين کتابھا به زحمت جزو کتابھای نيمهکانُنی محسوب میشدند و
به کتابھای کانُنی ديگر اضافه نشده و در فھرست کتابھای کانُنی ھم حتی نامی از آنھا برده نشده
است (٣) .در ھيچيک از فھرستھای معتبر مربوط به کتابھای کانُنی يا در ھيچيک از شوراھای
کليسايی از اين کتابھا بهعنوان کتابھای الھامی عھدجديد نام برده نشده است (۴) .پذيرش محدو ِد اين
کتابھا نيز به اين علت بوده که اين کتابھا خود را به اموری مرﺗبط ساختهاند که در کتب کانُنی آمده
است )برای مثال ،کتاب آپوکريفای الئودکيان به کولُسيان  ١۶:۴اشاره دارد( ،يا به شکلی خود را به
حلقۀ رسوالن و وقايع مرﺗبط و مورد ﺗأييد آنھا مربوط میساختند )برای مثال کتاب اعمال پولس(.
ھنگامی که نادرستی اين ادعاھا آشکار گشت ،ديگر ﺗرديد زيادی در مورد عدم ﺗعلق اين کتابھا به
کتابھای کانُنی باقی نماند).» (Geisler, GIB, 317
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بازداشت يکی ديگر از دراويش گنابادی در کوار
ژانويه 2012 ,3

يکی ديگر از دراويش گنابادی در کوار روز يکشنبه ﺗوسط نيروھای امنيتی بازداشت شد.
به گزارش وبسايت مجذوبان نور ،نيروھای امنيتی با حمله به منزل “رضا پيشکار” به ﺗفتيش و
بازرسی غيرقانونی پرداخته و او را به زندان عادل آباد شيراز منتقل کردند.
بر پايه اين گزارش رضا پيشکار چندی پيش نيز مورد حمله نيروھای امنيت و لباس شخصی قرار
گرفته بود اما دستگير نشده بود.
طی چند ماه گذشته بازداشت دراويش گنابادی شدت گرفته و عالوه بر درويشان ،چند ﺗن از وکيالن
مدافع آنان نيز بازداشت و زندانی شده اند.

حکمت در کتابمقدس

حکمت در کتابمقدس
افشين لطيفزاده
بهنظر میآيد کلمۀ حکمت در زمان حاضر واژۀ از دور خارج شدهای است .امروزه ديگر به کسی
»حکيم« نمیگويند و ما را برای »حکمتاندوزی« ﺗشويق نمیکنند» .ﺗحصيل« و »دانش اندوزی«
واژگان رايج عصر فعلی است .اگر شخصی دارای ﺗحصيالت عاليه باشد ،او را حتی ناگفته »حکيم«
میپنداريم .بهزعم ما »دانشگاه« مکانی است که در آن به عمق مفاھيم پی میبريم و اگر کسی از نعمت
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آموزش دانشگاھی برخوردار نباشد ،خود را از درک عميق مفاھيم و معانی و يا به اصطالح قدما
»حکمت« محروم داشته است .اما کالم خدا معنايی بس ژرفﺗر و عمومیﺗر و کاربردیﺗر برای واژۀ
حکمت قائل است .میﺗوان به باالﺗرين مدارج ﺗحصيلی رسيد ،اما از آنچه کالم خدا »حکمت« مینامد
فاصله گرفت .میﺗوان در انزوا و ﺗنھايی ،ﺗخصصیﺗرين ﺗحقيقات علمی را انجام داد اما از فھم و درک
صحيح دور شد )امثال سليمان  .(١:١٨میﺗوان در پيش چشم ديگران فردی عالم بهنظر آمد و با اﺗکا به
مدارک درخشان ﺗحصيلی به خود باليد ،اما در برابر چشمان نافذ خدا بس ﺗھی و حقير بود .آنچه امروزه
در مراکز آکادميک ﺗحت عنوان دانش انتزاعی) ، (Abstractﺗحليلی ) (Analyticalو خاص
)(Specifiedنام برده میشود ،ھمگون و ھمسنگ با آنچه کالم خدا حکمت مینامد نيست .از اين رو
در ابتدا الزم است که ﺗعريف درستی از اين واژه بهدست دھيم ﺗا از خلط آن با مفاھيم رايج اجتناب
ورزيم.

معنای حکمت در کتابمقدس
انسان فطرﺗا ً موجودی ارزشباور و ارزشمحور است .ھمۀ ما بر اساس ارزشھايی خاص ،زندگی
خود را سمت و سو میدھيم .ھمچو خورشيد که در منظومۀ ما ،محور حرکت اجسام سماوی است،
ارزشھا جھت دھندۀ راه و طريقی است که در زندگی در پيش میگيريم و برای ﺗحقق آنھا ﺗمام
ﺗالشمان را ھزينه میکنيم .برای عدۀ بسياری اين محوريت خواست خود و يا خواست ديگران است .ما
يا برای خود زندگی میکنيم و يا برای ديگران و اگر کسی را بيابيم که اينگونه نيست ،او را فردی فاقد
ھدف و ارزش قلمداد میکنيم.
اما کالم خدا بهروشنی بيان میکند که شخص حکيم کسی است که محور ارزشھايش نه خود و نه
ديگران بلکه خداست .چنين شخصی ممکن است فاقد ھر نوع ﺗحصيالت دانشگاھی باشد اما زندگی خود
را بر مبنای انجام خواست خدا بنا میکند و میکوشد اھداف الھی را در ھر آنچه میانديشد و به عمل
میآورد به اجرا درآورد.
بدينسبب کالم خدا »ﺗرس خدا« را آغاز حکمت مینامد )امثال سليمان  .(٧:١واژۀ ﺗرس ﺗرسيمکنندۀ
حالتی خاص است .وقتی از چيزی میﺗرسيم ،حالتی خاص از حيات را به نمايش میگذاريم .از اين رو،
حکمت امری فراﺗر از آگاھی صرف است و معرف حالت و وضعيت ما در برابر خداست.
حکمت فراﺗر از بھرۀ ھوشی و ﺗوانايیھای ذھنی و انتزاعی است .حکمت بس واالﺗر از انجام ﺗکاليف
درسی است.
میﺗوان آن را به سفری ﺗشبيه کرد که در آن دگرگونی ارزشھا با محوريت خدا رخ میدھد .میﺗوان
آن را جستجويی ناميد برای ھر چه عميقﺗر درک کردن رازھای ھستی و حيات .در کالم خدا با دو
منبع مھم کسب حکمت آشنا میشويم .يکی را میﺗوان منبع مکتوب ناميد.
مطالعۀ ﺗوأم با ﺗعمق کالم خدا ،ما را بهطور قطع به سرزمين حکمت و خداﺗرسی میبرد .اما کالم خدا
به منبع ديگری نيز اشاره میکند و آن »ﺗعمق در مشاھدات و ﺗجربيات« است .شايد بتوان اين منبع
حکمت اندوزی را منبع شفاھی ناميد.
بايد جدا از مطالعه ،به جھان پيرامون و زندگی نگاھی عميق داشت .بايد به آفرينش و سفر زندگی با
حالت ﺗرس نظر انداخت و به راز آفرينش و حيات انديشيد چرا که ھر دوی آنھا در اليهھای ﺗحتانی
حاوی معانی غنی و عميقیاند .حکمت در کالم خدا به ھيچوجه ،مختص دانشجويان دانشگاهھا نيست
بلکه بهطرز باور نکردنی در دسترس ھمگان است.
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حکمت بهجای انزواطلبی ،در کوچهھا و ميدانھای عمومی شھر »ھمه« را فرا میخواند )امثال سليمان
 .(٢١-٢٠:١ھمۀ ما کارت دعوﺗی سخاوﺗمندانه را از خدا دريافت میکنيم ﺗا از خوان غنی و لذيذ او
درس حيات بياموزيم .حال میخواھيم به سه بُعد و يا سه ﺗأکيد مھم ادبيات حکمتی] [1در کالم خدا
اشاره کنيم.
 -١ﺗأکيد بر اھميت خلقت
ما در جھانی بسر میبريم که بهطرز غمانگيزی درگير و شاھد بحرانھای زيست محيطی است .آنچه
در کالم خدا ﺗحت عنوان “زمين” از آن با حساسيت ياد میشود ،معرف ارزشی است که خدا برای
زمينی که در آن بسر میبريم قائل میشود .کالم خدا بهوضوح بيان میکند که ما به زمين ﺗعلق داريم و
نه زمين به ما .به ديگر سخن خلقت انسان زير مجموعۀ دايرۀ بزرگﺗری است که “خلقت” نام دارد و
انسان در بدو آن ،مسئوليت حفاظت از خلقت را بهعھده داشت )پيدايش  .(١۵:٢از اين رو ،ﺗمامی
فعاليتھايی که در جھت حفظ محيط زيست صورت میگيرد در ﺗطابق با ھدف خدا برای خلقت است.
اخيراً کتابمقدسی بهنام کتابمقدس سبز ) (The Green Bibleچاپ شده که حتی نگاه اجمالی به آن
بيانگر ﺗعداد شگرف آياﺗی است که در کالم خدا به طبيعت اشاره شده است.
خداوند فقط به فکر نجات انسانھا نيست ،بلکه جھان طبيعی عرصۀ عمل و نجات اوست .ﺗعلق ما به
طبيعت و نه حاکميت مستبدانۀ ما بر طبيعت ،به معنای در پيش گرفتن نوع ديگری از زندگی است که
در آن انسان به ھدف اوليۀ خلقت که ھمانا پاسداری از آفرينش است باز میگردد .از سوی ديگر ﺗأکيد
ادبيات حکمتی بر اھميت خلقت ما را از دوگانه باوری ) (Dualismافراطگونه بر حذر میدارد.
دوگانه باوری ﺗفکری است که در آن جھان طبيعی فاقد معنا قلمداد شده و صرفا ً در پرﺗو فانی بودنش
ﺗعريف میگردد.
چنين رويکردی در کالم خدا رد میشود .جھان طبيعی نه عين ذات خداست و نه عاری از ھرگونه
جلوۀ اوست .بلکه مصنوع و اثر خداست.
بسان ﺗابلوی زيبايی که انگشت اشارهاش به سوی خالقش است .خداوند در کتابمقدس به دفعات با اشاره
به خلقت جھان به قومش پيغام میدھد که در صدد خلق امر نويی است )کتاب اشعيا بابھای  ۴٠به
بعد( .مطالعۀ ادبيات حکمتی ما را ﺗشويق میکند که نگاه خود را به خلقت ﺗغيير دھيم و به نوعی در
آفرينش و در پس آن ،خدای خالقی را ببينيم که دائم در حال نوسازی خلقت است .به ديگر سخن،
مطالعۀ اين ادبيات ،الھيات آفرينش را در ما ﺗقويت میکند.
 -٢ﺗأکيد بر جايگاه انسان در جھان
جستجوی حکمت جستجويی است برای يافتن جای خود در نظام آفرينش .ابتدا بايد جايگاه خود را
شناخت و از آنجا به شناخت خود نايل شد .انسانشناسی )آنتروپولوژی( بدون درک جای خود در جھان،
امکانپذير نيست .ﺗعيين مختصات مکانی سھم غيرقابل انکاری در ﺗعريف خود دارد .برای ھر يک از
ما بسيار اﺗفاق افتاده است که گاه در معمای ھزار ﺗوی زندگی گم میشويم و نااميدانه در پی ﺗعيين ھدف
و ﺗعريف خود برمیآييم اما نمیدانيم کجا ھستيم.
حکمت ،مختصات مکانی ما را ﺗعريف میکند ﺗا بتوانيم “راه خود را” و به بيانی ديگر “خود را” پيدا
کنيم .امروزه شاھد آنيم که بسياری دچار بحران ھويتند و کورکورانه به راھی میروند که ديگران
سالک آنند.
ما ھر روزه با ھزاران ﺗعريف عرضه شده در بازار برای ﺗعريف خود روبروييم و گاه خود را در جمع
اين ﺗعاريف گم میکنيم .گويی خطر گمشدگی و گمگشتگی خطری دائمی است .حکمت ما را به ﺗعريف
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درست خود و نگاه درست و واقعبينانه به زندگی ﺗشويق میکند .گاه اين نگاه ،نگاه غمانگيزی است
)کتاب جامعه و ايوب( ،اما حکمت ابايی ندارد که پرده از حقايق غمانگيز حيات بردارد .سفر حکمت و
جستجوی آن ،گاه سفری پردرد و رنج و جانکاه است .سفری که در آن درک به رنج میانجامد )جامعه
 (١٨:١اما جايگاه واقعی ما قربانی خوشبينیھای کاذبانه نمیشود .از اين رو ،اين ادبيات بهشدت
شخصی است .گويی حکمت در پی آن است که از جز به کل و يا از شخص بسوی مجموعۀ اشخاص
حرکت کند .مطالعۀ ادبيات حکمتی ،انسانشناسی را در ما ﺗقويت میکند.
 -٣ﺗأکيد بر ارزش واالی زن
در کتابھای امثال سليمان و غزلغزلھا ،زن نقش کليدی دارد .در امثال سليمان ،حکمت به زنی ﺗشبيه
میشود دوستداشتنی که ھمه را دعوت به مصاحبت با خود میکند .از سوی ديگر در اين کتاب زن
ديگری نيز وجود دارد که بايد از او پرھيز کرد.
خانم حکمت ما را به قلمرو سعادت میبرد و زن ضد حکمت زندگی ما را به باد میدھد و سرنوشت ما
در گرو گوش دادن و ﺗبعيت از يکی از دو زن است .ﺗشبيه حکمت به زن از آن رو حائز اھميت است
که در اسرائيل باستان ،زنان از ھويت اجتماعی برخوردار نبودند و مردان حاکم عرصهھای خارج از
خانه بودند.
به ھمين دليل ،ﺗوجه به اين ادبيات برای قوم خدا بسيار اھميت داشت ﺗا نقش غيرقابل انکار و حياﺗی
زنان را در شکلگيری جامعه از ياد نبرند.
اما میﺗوان بدين نتيجه ھم رسيد که ﺗشبيه حکمت به زنی که در کوی و برزن )خارج از خانه( ھمگان
را دعوت به پيروی از خود میکند ،بذر فروپاشی نظام اجتماعی کھن اسرائيل را نيز در خود
میپروراند.
گويی حکمت به ما میگويد به ھنجارھای اجتماعی که قرنھا آنھا را بی چون و چرا پذيرفتهايم ،نگاھی
دوباره بيندازيم و اگر آنھا به محدود کردن سھم حيات برای عدهای ختم شدهاند ،بذر فروپاشیشان را
آگاھانه بکاريم .در کتاب غزلغزلھا نيز يکی از شخصيتھای اصلی داستان زن است که درد جانگاه
عشق را در وجود خود دارد .او با اعتمادبهنفس مثالزدنی سخن میگويد ،شماﺗت میکند ،درد میکشد و
دائم در حال جستجوست .چنين ﺗصويری در فضای اجتماعی مرد ساالر اسرائيل بديع و بهنوعی
ﺗکاندھنده است .ﺗشبيه حکمت به زن ،الگويی را برای جامعۀ بهشدت مرد ساالر اسرائيل به ﺗصوير
میکشد که برای آنان غيرقابل ھضم بود.
زن ،مدل و الگوی رفتاری برای مرد میشود .مردان بايد به خانم حکمت و نه زن ويرانگر حکمت
گوش دھند .از سوی ديگر ﺗشبيه حکمت به زن ،معرف جذابيت و زيبايی و خواستنی بودن حکمت
است.
حکمتاندوزی سفری ھنرمندانه و زيباشناسانه است .حکيمان شاعران و ھنرمندان عصر خويشند که
میکوشند با خلق اثری زيبا ،معنای حيات را برای ما ﺗرسيم کنند .بيان اين حقيقت که سبک ادبی
نوشتهھای حکمتی ،موزون و شعری است ،ما را از درک خستهکننده و بدون شور حيات مصون
میدارد.
ھدف اين ادبيات ايجاد آرزوھای سالم و سرشار از طراوت زندگی است .ﺗشبيه حکمت به زن ،زايايی
ھستی را به ما يادآوری میکند و اھميت واالی زنان را در شکلگيری با معنای حيات گوشزد میکند.
ھنر بهعنوان مقولهای زيباشناسانه ،نيروی زندگی را در ما برمیانگيزاند و زيبايی خانم حکمت ما را
ﺗشويق میکند ﺗا آن را بدست آورده ،با آن خوب زندگی کنيم )امثال سليمان .(١٨:٣
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حال به بررسی اجمالی ھر يک از کتب حکمتی در کتابمقدس میپردازيم و میکوشيم ارزش
منحصربهفرد ھر يک را در سطوری کوﺗاه باز شناسيم.

امثال سليمان
اين کتاب در دوران پادشاھی و پس از ﺗبعيد شروع به شکلگيری کرد )اول پادشاھان .(٣۴ - ٣٢:۴
ﺗبعيد و شکست معرف بحران ھويت است و در چنين لحظاﺗی نياز به ﺗعريف مجدد خود داريم ﺗا مجدداً
ارزشھای بنيادين خود را به ياد آوريم .سبک شعری اين کتاب ،امکان بهخاطرسپاری مفاھيم بنيادی را
سھلﺗر میسازد.
کتاب امثال نمايانگر ارزشھای اخالقی است که در زندگی روزمره بايد آنھا را به کار گيريم .به ديگر
سخن ،اين کتاب ،به خداﺗرسی در عمل میپردازد .چگونه در زندگی روزمره و در مناسبات اجتماعی
ھر روزه ،بهگونهايی زندگی کنيم که خواست خدا انجام شود .شايان ذکرست که ارزشھای ارائه شده
در اين کتاب را نبايد به شکل جزمی و غيرقابل انعطاف بررسی کرد .در اين کتاب با قوانين حيات
ھمچون قانون جاذبه روبرو نيستيم .ھدف امثال ،خلق فضايی است که در آن بهگونهای باز و
انعطافپذير به مسائل نگاه کنيم و فکر خود را وسعت دھيم .حال به بررسی ﺗعدادی از آنھا میپردازيم.

نقد مخرب و نقد سازنده
امثال سليمان  ۶-۵:٢٧ﺗوبيخ آشکار به از محبت پنھان
زخمی ھم که از دوست رسد وفادار است.
اما به صد بوسۀ دشمن ھم نتوان اعتماد کرد.
ھمچنين نگاه کنيد به ۵:١۵ ،١٨:١٣ ،١٧:١٠ ،١٠:١٠ ،١٠:١٧ ،و ١٢:١٠
اين آيات فضای صحبت و انتقاد سازنده را به ﺗصوير میکشند .گويی ھيچ چيز از برخورد سريع و
بیﺗأمل بدست نمیآيد .محبت میﺗواند حتی از برخی ﺗقصيرات چشمپوشی کند )امثال  .(١٢:١٠ھدف از
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
شنيدن و پذيرش معايب خود را نداشته باشد .بايد از انگيزهھای خود نيز اطمينان کسب کرد .آيا گوينده
از محبت کافی برای ابراز نقص ديگری برخوردار است و يا صرفا ً بدون محبت در پی بيان حقيقت
است؟
آيا میﺗوان به جرأت گفت که من اين شخص را چنان دوست دارم که میﺗوانم با حکمت و سعۀ صدر
بهگونهای که آرامش و شالوم الھی در زندگيش پديد آيد ،ﺗقصيراﺗش را به او بيان کنم؟
در اين راستا ،نه ﺗنھا گوينده ،حکمت خود را میسنجد ،بلکه شنونده نيز با نوع شنيدن خود ،پرده از
ميزان گشودگی خود به حکمت خدا برمیدارد .ما چگونه به انتقادات گوش میکنيم؟
خوانندۀ عزيز ھمانگونه که در مطالعۀ اين سری از امثال دريافتيد ،ھدف آنھا خلق فضايی جديد در
افکار و حاالت ماست .امثال را نبايد فرمولگونه درک کرد .کتاب امثال در بردارندۀ سخنان حکيمانهای
است که قرنھا آزموده شده و صحت آنھا به اثبات رسيده است .اين کتاب ﺗبلور راھکارھايی است که
فھم و رفتار خردمندانه را به بار میآورد و دانشی را به ما میبخشد که مجزا از زندگی اخالقی نيست
)امثال .(٧ -١:١

جامعه
شايد بتوان اين کتاب را نقدی بر ساير نوشتهھای حکمتی به حساب آورد .اگر حکمت در امثال سليمان
با خود »سعادت و شادی« به ارمغان میآورد ،مطابق نظر اين کتاب »غم و درد« حاصل آن است.
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در مطالعۀ کالم خدا بايد به صداھا و پيامھای بهظاھر متضاد کتابھا به دقت گوش کرد ،زيرا حقيقتی
عميق در پس اين شھادات ﺗناقضگونه وجود دارد .شايان ذکر است که عنوان کتابھای عھدعتيق از
ﺗرجمۀ يونانی کتابمقدس برگرفته شده است .در اصل عبری ،عنوان اين کتاب »کو ِھلِت« است که
میﺗواند به معنای فردی باشد که ديگران را فرا میخواند ﺗا ﺗجربياﺗش را با آنھا در ميان بگذارد.
واژۀ کليدی اين کتابِ » ،ھبِل« )بطالت( است که بارھا در کتاب ذکر میشودِ .ھبِل میﺗواند به معنای
»پوچی و بیمعنايی« و ھمچنين »ناپايداری و زودگذری« باشد .بر اين باورم که آنچه کو ِھلِت به ما
میگويد به معنای آن نيست که زندگی و حيات يک شوخی و يا جوک غمانگيز است .کوھلت نمیگويد
از درک سادهلوحانه و ﺗوھم خوشبينانۀ خود پيرامون باور به حيات با معنا بيدار شو .آنچه کوھلت به
ِجد به نقد میکشد نه بیمعنايی حيات ،بل بیمعنايی خلق معنا صرفا ً در دايرۀ ﺗالش و دستاوردھای
انسانی است .عبارت »در زير آسمان« ،فضايی را که درک در آن صورت میگيرد ،ﺗرسيم میکند.
»زير آسمان« ،خبر از محدوديت زمانی ،مکانی ،ادراکی و فيزيکی بشر میدھد .انسانی که محدود در
زمان و فضاست و مرگ ھر لحظه در ﺗعقيب اوست و در دام حوادث اسير است ،نمیﺗواند و نبايد
ادعاھای بزرگ کند .به بيان ديگر ،اين کتاب خواننده را ﺗشويق به افتادگی میکند .نبايد به خود و
دستاوردھای خويش چنان بنگريم که گويی آنھا ابدیاند و در خاطرهھا جاودانه باقی خواھند ماند .از
سوی ديگر ،باور به زودگذری حيات ،ما را وا میدارد که قدر لحظات ﺗکرارنشدنی زندگیمان را
بدانيم و ھر لحظه از آن را حرمت و ارج نھيم .در اين کتاب حدود  ٢٨بار از واژۀ »دادن« به معنای
بخشيده شدن استفاده میشود.
گويی کو ِھلِت به ما میگويد ببين که چقدر به ﺗو بخشيده شده است .ھدايای زندگيت را بشمار و قدر آنھا
را بدان .نعمت خانواده ،خلقت ،زمان و ﺗمامی آنچه را که خداوند به ھر يک از ما بخشيده است ،ﺗکرار
نشدنی است .برای کو ِھلِت ،شادی و گشادهدستی دو عامل مھم ﺗسکيندھندۀ ِھبِل حيات ھستند.
نصيحت پايانی کتاب بار ديگر اھميت بنيادی »ﺗرس خدا« را گوشزد میکند .ﺗرس خدا بهعنوان
مھمﺗرين »ﺗکليف انسان« و يا بهعبارت ديگر اساسیﺗرين طريق »ﺗعريف انسان« ،ما را از پوچی،
زودگذری و مصائب حيات محفوظ میدارد.

غزلغزلھا
حکمت و عشق چنان در ھم ﺗنيدهاند که نمیﺗوان آنھا را از يکديگر جدا نمود .بايد عاشق حکمت بود ﺗا
آن را بدست آورد .بايد عاشقانه به جستجوی آن پرداخت و درد و زجر ھرمان آن را به جان خريد.
اين کتاب بزرگﺗرين مشکل حيات را فقر عشق و صميميت میداند .فقر عشق به خدا ،به ديگری و به
طبيعت .اين کتاب دعوﺗی است الينقطع برای بازگشت به عشقی بالغ و رو به فزونی .اين کتاب دعوﺗی
است برای رفع بيگانگی از خدا ،از خود ،از ديگری و از خلقت .ﺗنھا در سايۀ بازيابی اين صميميت از
دست رفته است که ﺗقدس رخ میدھد و جھان عرصۀ ﺗجلی عمل الھی میگردد.
آنچه احياکنندۀ عشق انسانی است ،عشق اليتغير و ھميشه حاضر و فعال خداست .اين کتاب روايت درد
عشق دو عاشق است که با نھايت احترام و عطش فراوان در انتظار وصال يکديگرند .در باب اول آيۀ
 ،٩مرد زن را به اسبی در ارابه فرعون ﺗشبيه میکند .نويسنده در اين قسمت به رويدادی شناخته شده
در نبردھای باستانی اشاره میکند .در نبردی که فرعون با پادشاه قادش داشت.
قادشيان که میدانستند اسبان فرعون ،ماده میباشند ،اسبان نر را به ارابهھای او نزديک کردند ﺗا در
ميان آنھا ناآرامی و ھمھمه بيندازند .به ديگر سخن مرد به زن میگويد »ﺗو مردان را از خود بيخود
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میکنی« .عشق خدا به انسان اينگونه است .عشق اکسير رھا شدن از خود و ﺗوجه به ديگری است و
آگاھی از عشق بیحد و مرز محبوب ،در ما ايجاد عشق میکند.

ايوب
کتاب ايوب روايت شنيدن حکمت از شخص رنجبر است .اين کتاب بيشتر از آن که بخواھد دليل رنج را
از خدا بپرسد و يا به ﺗجربه و ﺗحليل خود رنج بپردازد ،بر شخص رنجبر متمرکز است .گويی فرد
رنجبر از اقتداری خاص برای سخن گفتن برخوردار است .اقتداری که شنونده را به »سکوت« و فراﺗر
از آن به »احترام« نسبت به شخص رنجبر ﺗشويق میکند .اين کتاب نمايانگر آن است که او که دردی
جانکاه بر خود دارد ،الھیدانی است که درکی خاص و منحصربهفرد از خدا دارد .ايوب روايت الھيات
نه رنج بلکه رنجبر است .رنجبری که حق سخن گفتن و حق شنيده شدن را به ﺗمامی داراست.
بابھای پايانی اين کتاب بسيار پر رمز و راز است .شايد پيغام کتاب آن است که نمیﺗوان ھميشه به
درک روشن درد و رنج رسيد و يا نبايد ھمواره بهدنبال پاسخ بود .چرا که پاسخ ،خود به درد و رنج
مشروعيت میدھد .و يا شايد پيغام آن است که خدا را نبايد ﺗنھا در دايرۀ درک اخالقی خود ﺗعريف کرد
)خروج  .(۶:٣۴از خدا نبايد با درک محدود خود ،موجودی قابل پيشبينی و فرمولپذير بسازيم .او گاه
برای خير ما ،ما را به عرصهھايی میبرد که برایمان ھضم ناشدنی است ،اما میﺗوان مثل ايوب از
کورۀ آزمايش سربلند و متحول شده بيرون آمد.
آنچه در پايان اين نوشتۀ اجمالی و سرشار از نقض بيش از پيش جلوه میکند ،نياز به مطالعۀ آھسته و
پر از ﺗعمق ادبيات حکمتی است .از ياد نبريم که ﺗرس از خداوند سرآغاز دانش است )امثال سليمان
.(٧:١
][1

ادبيات حکمتی درکتابمقدس بهطور خاص به کتابھای امثال سليمان ،جامعه ،غزلغزلھا و ايوب اشاره دارد اما

برخی از مزامير را نيز میﺗوان در زمرۀ اين ادبيات به حساب آورد .بهطور کلی ھر گاه نويسنده در پی قياس دو راه
برمیآيد )راه حکمت و راه ﺗباھی( ،و يا خواننده را ﺗشويق به مشاھدۀ عميق خلقت و يا ﺗجربيات زندگی میکند ،گفتگوی
او از سبک حکمتی برخوردار است.

افزايش فشار بر شھروندان بھائی در شھرھای شمالی ايران
ژانويه 2012 ,3

در طی ھفته ھای گذشته در شھرھای ساری و رشت بيش از سی بھايی مورد احضار و بازجويی
قرار گرفته و برای ﺗرک کشور مورد فشار قرار گرفته اند .بنا بر اخبار واصله در ماه گذشته مامورين
اماکن شھرستان ساری به محل کسب بيش از  30ﺗن از شھروندان بھايی اين شھر مراجعه و ضمن
ﺗفتيش محل کسب ايشان ،برخی را نيز به اماکن احضار نموده اند.
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ھم چنين طی چند روز گذشته از سوی اطالعات ساری به محل کسب ارسطو نوبخت ،علی بابا نوبخت
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.
جمعه گذشته نيز مامورين اطالعات ،بھائيانی را که به جلسه عبادی خود )ضيافت( در محله بيست و دو
بھمن ساری ميرفته اند ،زير نظر داشته و به فيلم برداری از رفتار و آمد اين شھروندان پرداخته اند .در
عين حال گزارشات رسيده از شھر رشت حاکی از آن است که اطالعات اين شھر در ھفته ھای گذشته
ﺗعدادی از اعضای خانواده ھای بھايی ساکن رشت را احضار و ايشان را در مورد محل زندگی ،محل
کسب ،ميزان درآمد ،مراسم عبادی )ضيافت( ،اسامی سايرين بھائيان ساکن رشت و مسايل دينی مورد
سوال و بازجويی قرار داده اند .اين احضار به نحوی بوده است که در مرﺗبه اول به عنوان رفع نواقص
پرونده سيم کارت با ايشان ﺗماس گرفته شده و در مرحله دوم و حدودا  2ھفته بعد از ﺗماس اول آن ھا را
به اطالعات احضار نموده اند.

نگھداری نصرﷲ الله مدير انتشارات حقيقت در بند  ٢٠٩اوين
ژانويه 2012 ,4

نصرﷲ الله از دراويش گنابادی و مدير انتشارات حقيقت در بند امنيتی زندان اوين در بازداشت
میباشد .
به گزارش خبرنگار سايت مجذوبان نور ؛ نصرﷲ الله مدير انتشارات حقيقت که روز سه شنبه ٢٩
آذرماه ﺗوسط نيروھای امنيتی در ﺗھران بازداشت شده است به بند امنينی  ٢٠٩زندان اوين منتقل شده و
در سلول انفرادی نگھداری میشود.
الزم به ذکر است وضعيت جسمی اين درويش گنابادی با ﺗوجه نياز وی به مراقبتھای ويژه پزشکی و
فشار بازجويیھا طی دو ھفته گذشته در شرايط وخيمی قرار دارد و نگرانیھا از به خطر افتادن
سالمتی ايشان در حال افزايش است .
يادآور میشود عالوه بر بازداشت نصرﷲ الله در روزھای اخير  ،رضا پيشکار ديگر درويش گنابادی
نيز در ﺗاريخ  ١١دی ماه در شھر کوار بازداشت و به زندان عادل آباد شيراز منتقل شده اشت .
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حمله و يورش نيروھای امنيتی به منزل يک درويش گنابادی
ژانويه 2012 ,4

 ۵ﺗن از نيروھای امنيتی مسلح به سالحھای گرم به منزل يک درويش گنابادی در کوار حمله کردند و
عالوه بر ﺗخريب و ﺗفتيش منزل وی منجر به وخامت حال جسمانی ھمسر اين دوريش شدند .
به گزارش خبرنگار سايت مجذوبان نور ؛ عصر امروز  ١۴دی ماه  ۵ ،ﺗن از نيروھای امنيتی و لباس
شخصی با حمله به منزل نظام ملکپور يکی از دراويش گنابادی ساکن کوار عالوه بر ﺗفتيش و
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 عالوه بر صدمات و ﺗخريب ھای اشاره شده منجر به
وخامت وضعيت جسمی ھمسر نظام ملکپور و انتقال ايشان به بيمارستان نيز شده است  .خانوادهی اين
درويش گنابادی مقامات امنيتی اين شھرستان را مسئول ھرگونه آسيب و صدمهای که سالمتی ايشان را
ﺗھديد کند  ،میدانند .
الزم به ذکر است حمله مسلحانه نيروھای امنيتی و لباس شخصی به قصد دستگيری نظام ملکپور
صورت گرفت که به علت عدم حضور وی در منزل  ،بازداشت نشد .
يادآور میشود  ،منزل اين درويش گنابادی در ﺗاريخ  ١٠آبان ماه سال جاری نيز مورد حمله نيروھای
امنيتی قرار گرفته بود .
موج ﺗازهی بازداشت و آزار و اذيت دراويش گنابادی از نيمهی شھريور سال جاری از سوی نيروھای
امنيتی و لباس شخصی با شدﺗی بی سابقه آغاز و ﺗاکنون ادامه داشته است .
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روز شمار نقض حقوق شھروندان بھايی آذر ٩٠
ژانويه 2012 ,5

خبرگزاری ھرانا – در ﺗدوام سرکوب اقليت مذھبی بھايی گزارشی ماھانه از سوی واحد آمار ،نشر و
آثار مجموعه فعاالن حقوق بشر در ايران منتشر میشود که گزارش زير نقض حقوق بھائيان در آذرماه
سال جاری است.
متن اين گزارش به قرار زير است:
 ١آذر :طی روزھای گذشته »شيما رنجبر« دانشجوی بھايی ورودی سال  ٩٠رشته مھندسی مکانيک
ماشين آالت کشاورزی دانشگاه علوم کشاورزی گرگان به دليل اعتقاد به آئين بھايی از دانشگاه مزبور
اخراج شد.
 ٢آذر» :شراره کاشانی نژاد« شھروند بھايی ساکن بابل که در خرداد ماه سال جاری مدﺗی ھمراه
ھمسرش بازداشت بود طبق حکم دادگاه به يک سال حبس ﺗعزيری محکوم که حکم مزبور به  ۵سال
حبس ﺗعليقی ﺗبديل شد.
 ٣آذر :طی نامه ای به ﺗاريخ  ١١/٨/٩٠پليس ناظر بر اماکن عمومی فرماندھی انتظامی استان
کرمانشاه به رياست مجمع عمومی صنفی استان درخواست شناسايی اقليت ھای مذھبی در اصناف و
ھمکاری در معرفی ايشان به پليش را خواستار شد.
 ۵آذر :طی ھفته ھای گذشته ماموران اداره اماکن کرمان با مراجعه به ﺗعدادی از اماکن کسب
شھروندان بھايی در محله سرباز شھرمزبور به ايشان مھلت دو ماھه برای ﺗعطيل اماکن کسبشان اده
می شود.
 بدنبال فشارھای اقتصادی بر شھروندان بھايی ،خبر رسيده طی ماھھای گذشته ھيچ جواز کسبی درشھر رفسنجان در استان کرمان ﺗمديد نشده است.
 ٧آذر :فاران حسامی پس از دو ماه و نيم بازداشت از زندان اوين به قيد وثيقه آزاد شد.
 ٨آذر :صھبا رضوانی شھروند بھايی ساکن سمنان پس از گذراندن محکوميت سه ساله در زندان اوين
آزاد شد.
 ٩آذر :سه شھروند بھايی ساکن شيراز به نام ھای »وحدت دانا«» ،کيوان کرمی« و »فرھام
معصومی« برای گذراندن دوره محکوميت  ١٠ماھه خود را به بازداشتگاه پالک  ١٠٠شيراز معرفی
نمودند.
 ١٠آذر» :نادر کسايی« شھروند بھايی ساکن سمنان که پيش از اين به  ٣سال حبس ﺗعزيری محکوم
شده بود برای گذراندن دوران محکوميت راھی زندان شد.
 »افشين احسنيان« شھروند بھايی ساکن شيراز برای گذراندن محکوميت  ١٠ماھه خود را بهبازداشتگاه اداره اطالعات – پالک  – ١٠٠معرفی و راھی زندان شد.
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 ١۴آذر :يک شھروند بھايی ساکن کاشان به نام »امرﷲ منوچھری« از کشور ممنوع الخروج شد.
 ١۶آذر» :شعله طائف« شھروند بھايی ساکن سمنان پس از اﺗمام محکوميت يک ساله در زندان اوين
آزاد گرديد ولی به نامبرده يک مھلت سه روزه داده شد ﺗا برای گذراندن دوره ﺗبعيد  ٢ساله به خارج از
سمنان خود را آماده و سپس معرفی کند.
 ١٧آذر» :زھره نيک آيين« شھروند بھايی ساکن سمنان طبق حکم دادگاه انقالب به  ٧سال حبس
ﺗعزيری محکوم شد نامبرده متھم به عضويت در گروه روحی ،ضيافت نوزده روزه ،علوم و فنون ،راه
اندازی کالسھای درس اخالق برای کودکان بھايی و ﺗبليغ عليه نظام از طريق دريافت پيامھای بيت
العدل و اجرای آن می باشد.
 سيمين گرجی شھروند بھايی ساکن قائم شھر پس از  ١٩روز بازداشت به قيد وثيقه معادل  ١۶ميليونﺗومان آزاد شد.
 ١٩آذر» :نگار صالحی« دانشجوی بھايی ورودی سال  ٩٠رشته مھندسی کامپيوﺗر دانشگاه مازندران
به دليل اعتقاد به آئين بھايی از دانشگاه اخراج شد.
 »فرھود اشتياق« شھروند بھايی ساکن اصفھان که پس از بازداشت به مشھد منتقل شده بود پس از ۵ماه بازداشت موقت به قيد وثيقه از اداره اطالعات مشھد آزاد شد.

اقدام به بازداشت نظام ملکپور ،از دراويش گنابادی
استان فارس
ژانويه 2012 ,5

خبرگزاری ھرانا – منابع خبری از اقدام به بازداشت نظام ملکپور يکی از دراويش گنابادی ساکن
کوار استان فارس گزارش می دھند.
به گزارش ﺗارنمای مجذوبان نور ۵ ،ﺗن از نيروھای امنيتی مسلح به سالحھای گرم به منزل يک
درويش گنابادی در کوار حمله کردند و عالوه بر ﺗخريب و ﺗفتيش منزل وی منجر به وخامت حال
جسمانی ھمسر اين درويش شدند.
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بر اساس اين گزارش ،نيروھای امنيتی و لباس شخصی با حمله به منزل نظام ملکپور يکی از
دراويش گنابادی ساکن کوار عالوه بر ﺗفتيش و بازرسی غيرقانونی منزل وی اقدام به ﺗخريب اموال و
وسايل شخصی و ايجاد رعب و وحشت در بين خانواده ايشان کردند.
حمله نيروھای امنيتی و لباس شخصی عالوه بر صدمات و ﺗخريب ھای اشاره شده منجر به وخامت
وضعيت جسمی ھمسر نظام ملکپور و انتقال ايشان به بيمارستان نيز شده است.
خانوادهی اين درويش گنابادی مقامات امنيتی اين شھرستان را مسئول ھرگونه آسيب و صدمهای که
سالمتی ايشان را ﺗھديد کند  ،میدانند.
الزم به ذکر است حمله مسلحانه نيروھای امنيتی و لباس شخصی به قصد دستگيری نظام ملکپور
صورت گرفت که به علت عدم حضور وی در منزل  ،بازداشت نشد.
منزل اين درويش گنابادی در ﺗاريخ  ١٠آبان ماه سال جاری نيز مورد حمله نيروھای امنيتی قرار
گرفته بود.
گفتنی است ،موج ﺗازهی بازداشت و آزار و اذيت دراويش گنابادی از نيمهی شھريور سال جاری از
سوی نيروھای امنيتی و لباس شخصی با شدﺗی بی سابقه آغاز و ﺗاکنون ادامه داشته است.
روز گذشته نيز گزارش رسيد که نصرﷲ الله مدير انتشارات حقيقت و از پيروان اين طريقت ،در بند
امنيتی زندان اوين در بازداشت میباشد.
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رستاخيز مسيح :واقعيت يا افسانه
دسامبر 2011 ,11

رستاخيز مسيح :واقعيت يا افسانه

دکتر مھرداد فاﺗحی
ايام عيد رستاخيز است و فکر کردم بد نباشد کمی دربارۀ ابعاد ﺗاريخی اين باور بنيادين مسيحی با ھم
بينديشيم .آيا در اين دوره و زمانه میﺗوان در عين حفظ صداقت و سالمت انديشه به رستاخيز عيسی از
ميان مردگان باور داشت؟
آيا در عصر پيشرفت سرسامآور علم و ﺗکنيک ،خصوصا ً در جوامعی که سه قرن از انقالب روشنگری
را پشت سر گذاشتهاند ،میﺗوان به جد معتقد بود که عيسی سه روز پس از مرگش از قبر برخاسته
باشد؟
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آيا رستاخيز مسيح از مردگان واقعيتی ﺗاريخی است يا افسانهای ساخته و پرداختۀ اذھان گروھی مذھبی
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
پژوھندگان ﺗاريخ به وقايع گذشته و مالکھای آنھا برای ﺗشخيص حقيقت از خطا نگاھی بيفکنيم .اين
بحث به لحاظ فنی ،فلسفۀ ﺗاريخ ناميده میشود .از قرون وسطی ﺗا اواخر قرن ھجدھم ،به ﺗاريخ
بهگونهای بس متفاوت با عصر مدرن نگريسته میشد .در اين دوره ،شمار بس اندکی به ﺗاريخ عمومی
جھان بهعنوان منبعی برای معرفت و شناخت حقيقت مینگريستند .آنچه در ﺗمام قرون وسطی
حائزاھميت ﺗلقی میشد ،ﺗاريخ مقدس بود که در کتابمقدس در اختيار مردم قرار داشت و انسان
میﺗوانست با رجوع به آن به حقايق الھی دست يابد .ولی بقيۀ وقايع ﺗاريخی ،چندان حائزاھميت ﺗلقی
نمیشد و مورد بررسی جدی قرار نمیگرفت .حتی انديشمندان جنبش روشنگری بر اين اعتقاد بودند که
نگاران گذشته سبب شده است که آنھا با دقت و نقّادی کافی به وقايع ننگرند و در
خرافهباوری ﺗاريخ
ِ
نتيجه ،دستاوردھای آنھا فاقد ارزش علمی برای شناخت حقايق ﺗاريخی باشد .دکارت ،ھابس و
ت آنچه از گذشته میدانيم بسيار نامطمئن است ،از
بخصوص لسينگ بر اين اعتقاد بودند که چون حقيق ِ
اين رو از ارزش زيادی برخوردار نيست .گفتۀ معروف لسينگ مدتھاست که بر سر زبانھاست:
»حقايق ﺗصادفی ﺗاريخ ھرگز نمیﺗواند مبنای حقايق ضروری عقل باشد».
شروع ﺗوجه جدی به ﺗاريخ بهعنوان منبعی مھم برای معرفت بشری به اواخر قرن ھجده و خصوصا ً
قرن نوزده بازمیگردد .در آثار انديشمندانی چون ِھر ِدرِ ،ھ ِگل و رانکه ،علم ﺗاريخ بهمعنای مدرن آن
بهظھور رسيد.
از زمان متفکرين فوق ،اين باور اوج گرفت که رمز زندگی و سرنوشت بشر را بايد نه در حرکت
اﺗمھا بلکه در خودآگاھی انسان در ﺗاريخش جستجو کرد .اين انديشمندان ،خصوصا ً رانکه ،کوشيدند
عقلگرايی مدرن را در عرصۀ علم ﺗاريخ پياده کنند .رانکه ھدف علم ﺗاريخ را کشف و شناخت حقايق
ﺗاريخی چنانکه واقعا ً بهوقوع پيوستهاند و به دور از خرافه باوریھای پيشينيان شمرد .او بر نگاه کامالً
عينی و دور از ھر طرفداری به وقايع ﺗأکيد کرد ،و اينگونه پايهھای علم ﺗاريخ بهمعنای مدرن را نھاد.
ولی انديشمندی که بيش از ھر کس ديگر بر نگرش ﺗاريخی مدرن به کتاب مقدس اثر گذاشت و
مالکھای چنين برخورد ﺗاريخی را با باورھای مسيحی شکل داد ،ﺗروئلچ بود.
او از يک سو بر اين اعتقاد بود که بهکارگيری روشھای علم ﺗاريخ در مطالعه ﺗاريخ کتاب مقدس بدين
معناست که ديگر نمیﺗوان و نبايد در ﺗبيين وقايع ﺗاريخ نجات به دخالت مافوقطبيعی خدا در وقايع
ﺗوسل جست ،بلکه بايد آنھا را با اِرجاع به علل و عوامل صرفا ً ﺗاريخی که در بطن خود وقايع وجود
دارند ،ﺗبيين کرد.
از سوی ديگر ،ﺗروئلچ بر بهکارگيری اصل مھم ديگری که اصل آنالوژی يا قياس ناميده میشود ،ﺗأکيد
کرد که بنا بر آن ،پژوھندۀ ﺗاريخ ﺗنھا میﺗواند حقيقت وقايعی را ُمحتَ ِمل و قابل قبول بداند که با ﺗجربۀ
کنونی خود او قياسپذير باشند .برای مثال ،اگر در ﺗجربۀ ﺗاريخپژوه ،مردگان زنده نمیشوند ،او
نمیﺗواند حقيقت گزارشی را که مدعی زنده شدن مردهای است بپذيرد .بر طبق اين ديدگاه ،ھمۀ وقايع
ﺗاريخ در شبکهای از علتھا و معلولھای اينجھانی بهوقوع میپيوندند و از اين لحاظ ھمگون و
ھمساناند.
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بديھی است که اِعمال چنين فلسفۀ ﺗاريخی بر وقايع کتابمقدس به نتايج بسيار منفی در ارزيابی حقيقت
ﺗاريخی آنھا میانجامد ،نه به اين دليل که شواھد و قرائن ﺗاريخی قوی برای آنھا وجود ندارد ،بلکه از
پژوھی به کار گرفته شده ،از پيش وقوع ھرگونه رخداد منحصر بهفرد
آن رو که نگرش و روش ﺗاريخ
ِ
را که ﺗنھا با علل مافوقطبيعی قابل ﺗبيين باشد اساسا ً ناممکن ﺗلقی میکند.
انديشمندان مسيحی در برابر اين نگرش مدرن به ﺗاريخ ،به سه شکل واکنش نشان دادهاند .گروھی که
رودلف بولتمان را بايد َسردَمدارشان ﺗلقی کرد ،نتايج منفی اين رويکر ِد ﺗاريخی به عھدجديد را به
ﺗمامی پذيرا شده و کوشيدهاند وقايع مافوقطبيعی گزارش شده در اناجيل را صرفا ً اسطورهھايی برای
بيان حقايق مربوط به عوالم باطنی انسان  -در اصطالح فلسفی ،حقايق اگزيستانسيل يا وجودی  -ﺗلقی
کنند.
گروھی ديگر ،که میﺗوان کارل بارت را نمونۀ بارز آنھا بهشمار آورد ،در عين حال که بهکارگيری
نگرش مدرن به ﺗاريخ را بهعنوان نگرش غالب مفروض گرفتهاند ،بر اين پای فشردهاند که اعمال خدا
در ﺗاريخ نجات از آن رو که معلول علتی فراﺗاريخی است ،با ابزارھای علم ﺗاريخ قابل کشف و ﺗبيين
نيست.
اين ھر دو گروه ،ارزش زيادی برای پژوھشھای ﺗاريخی در ﺗأييد حقايق ايمان مسيحی قائل نيستند.
در برابر اين دو گروه ،گروه سومی وجود دارد که ولفھارت پاننبرگ را میﺗوان ُزبدهﺗرين نمايندۀ آنھا
بهشمار آورد .اين گروه به جای واگذار کردن ميدان پژوھشھای ﺗاريخی به اين رويکرد مدرن ،دست
بهکار نقد آن شدهاند .بنا بر اعتقاد پاننبرگ ،بهشرطی که ﺗاريخنگاری مدرن کار خود را با مفھومی
بيش از اندازه محدود از واقعيت آغاز نکند ،میﺗواند علیاالصول از رستاخيز مسيح بهعنوان ﺗبيين
وقايعی چون مشاھدۀ قبر خالی يا ظھور عيسی به شاگردان سخن بگويد.
مشکل اينجاست که اگر در پژوھش ﺗاريخی ،کار خود را با اين فرض جزمگرايانه آغاز کرديم که
»مردگان زنده نمیشوند« ،بهطبع نمیﺗوانيم به رستاخيز عيسی با ديدی باز و بیطرف بنگريم .بهاعتقاد
پاننبرگ ،روش درست پژوھش ﺗاريخی اين است که بهجای مفروض گرفتن يک جھانبينی بسته و
محدود که وجود خدا و امکان عمل او در ﺗاريخ را از پيش انکار میکند ،با نگرشی باز به پژوھش
ﺗاريخی دست زنيم و بگذاريم شواھد و قرائن ﺗاريخی ،ما را به ھر نتيجهای که محتملﺗر است رھنمون
گردد .اگر به دور از پيشداوریھای سفت و سخت فلسفی و با چنين نگرش بازی به موضوع رستاخيز
مسيح نزديک شويم ،پرسش بعدی که بايد بدان بپردازيم اين است که مقصود نويسندگان عھدجديد از
اينکه مسيح از مردگان برخاسته ،واقعا ً چيست؟
رستاخيز و عھدجديد
پيش از نگاھی اجمالی به شواھد و قرائن ﺗاريخی رستاخيز عيسی ،بايد بپرسيم ادعای عھدجديد در اين
خصوص چيست؟
طرح اين پرسش از آن جھت ضروری است که برخی مفسرين عھدجديد که مبانی جھانبينی انسانمحور
مدرن و نتايج پژوھشھای ﺗاريخی مبتنی بر اين جھانبينی بسته را پذيرفتهاند ،کوشيدهاند ﺗفسيرھای
ﺗازهای از رستاخيز مسيح ارائه دھند که برای پيروان اين جھانبينی پذيرفتنی باشد.
برای مثال ،برخی مدعی شدهاند که مقصود نويسندگان عھدجديد از »رستاخيز« نه زنده شدن جسمانی
عيسی از قبر ،بلکه ادامۀ حضور روحانی او در کليسا و در جمع شاگردان بوده است .برخی ديگر،
»رستاخيز« را بهمعنی بقای روح و ادامۀ حيات عيسی پس از مرگ و در حضور خدا ﺗلقی کردهاند.
ولی مقصود نويسندگان عھدجديد از رستاخيز عيسی چه بود؟
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مسيحيان نخستين يھودی بودند و کلمۀ »رستاخيز« را بهمعنی يھودی آن بهکار میبردند .در ميان
يھوديان قرن اول ،طيفی از عقايد گوناگون دربارۀ زندگی پس از مرگ وجود داشت .صدوقيان که طبقۀ
حاکم بر جامعۀ يھود را ﺗشکيل میدادند ،وجود زندگی پس از مرگ را بهکلی انکار میکردند.
گروھی ديگر مانند فيلون اسکندرانی که ﺗحت ﺗأثير آراء افالطون قرار داشتند ،به بقای روح و ادامۀ
حيات پس از مرگ معتقد بودند بدون اينکه اعتقاد داشته باشند خدا به انسان بدنی ﺗازه میبخشد .ولی
نکتۀ بسيار مھم آن است که اين گروه در اشاره به اعتقاد خود به بقای روح ھرگز واژۀ »رستاخيز« را
بهکار نمیبردند .گروه سوم فريسيان بودند که اعتقاد آنھا به رستاخيز جسمانی کامالً شناخته شده است.
کارکرد مفھوم »رستاخيز« در جھانبينی فريسيان صرفا ً اطمينان بخشيدن از زندگی نوين در بدنی ﺗازه
نبود .رستاخيز جزئی از مجموعۀ بزرگتری از باورھا بود که بنا بر آن خدای اسرائيل میرفت که با
نيروی خالقۀ خود وضعيتی کامالً جديد را در فضا و زمان واقعی بهوجود آورد ،وضعيتی که در آن
ظلم و شرارت ريشهکن خواھد شد و عدالت و صلح حقيقی برقرار خواھد گرديد .رستاخيز جزئی از
اعتقاد فريسيان و پيروان آنھا به نيکويی خلقت ما ّدی خدا بود و به اينکه او در کار رھانيدن اين خلقت از
فساد و ﺗباھی است .رستاخيز طريقی بود که مردگان پارسا از آسمان و زمين نوينی که خدا میآفريد
بھرهمند میشدند.
در زمان عيسی و مسيحيان نخستين ،واژۀ رستاخيز ﺗنھا در اشاره به اين دستۀ سوم از اعتقادات بهکار
میرفت .بنابراين ،وقتی اناجيل و ساير نويسندگان عھدجديد از رستاخيز عيسی سخن میگويند ،جای
ﺗرديد نيست که مقصود آنھا نه ادامۀ حضور ﺗأثيرگذار عيسی در ميان شاگردان و يا بقای روح او پس
از مرگ در حضور خدا ،بلکه زنده شدن جسمانی او از ميان مردگان است .حال که معنای دقيق واژۀ
»رستاخيز« و ادعای مسيحيان نخستين دربارۀ رستاخيز عيسی روشن شد ،میﺗوانيم به بررسی شواھد
و قرائن ﺗاريخی رستاخيز او بپردازيم.
رستاخيز و آغاز جنبش مسيحی
يکی از مھمترين شواھد ﺗاريخی رستاخيز که ھر ﺗاريخپژوھی بايد با آن دست و پنجه نرم کند ،آغاز
جنبش مسيحی است .انقالبيون ديگری نيز در ايام عيسی ظھور کردند که مدعی بودند مسيحای موعو ِد
يھود ھستند .ولی فعاليت آنھا غالبا ً با مرگی خشونتبار به دست حکومت روم بهپايان رسيد .جنبشھايی
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
کمتر از چند روز پس از مرگ فاجعهبار و شرماگين او جان ﺗازهای به خود گرفتند؟
چه شد که آنھا در کمتر از چند ھفته پس از آن جمعۀ دلخراش ﺗمام اورشليم را از اين پيام پر کردند که
اين عيسای مصلوب بهراستی ھمان مسيحای يھود است؟
و چه شد که ھمين شاگردان ﺗرسو در کمتر از دو يا سه سال پس از اين واقعه ،با ﺗالش و فداکاری
خداوندگار بر حق جھان نه قيصر
باورنکردنی به موعظۀ اين پيام در ﺗمام دنيا ھ ّمت گماشتند که يگانه
ِ
بلکه ھمين عيسای مصلوب است؟
نويسندگان عھدجديد ﺗنھا يک پاسخ برای اين پرسشھای بسيار مھم ﺗاريخی دارند و آن اين که عيسی
سه روز پس از کشته شدن بر صليب ،از قبر قيام کرد.
پاسخ عھدجديد ،يعنی رستاخيز جسمانی عيسی ،نه فقط ﺗنھا پاسخی است که قادر به ﺗبيين ﺗحول
شگفتانگيز رخ داده در زندگی شاگردان و آغاز جنبش مسيحی است ،بلکه به لحاظی ديگر نيز درخور
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
معاصر عيسی چه در خصوص مسيحا و چه در خصوص رستاخيز مردگان مطابقت ندارد و در نتيجه
نمیﺗواند برخاسته از چنين انتظاراﺗی باشد.
بنابراين ،ظھور و بروز چنين اعتقادی در ميان مسيحيان نخستين به خودی خود نيازمند ﺗبيين ﺗاريخی
است .نکتۀ اخير به ﺗوضيح بيشتر نياز دارد .انتظار يھوديان دربارۀ ظھور مسيحا اين بود که با آمدن او
نظام کنونی جھان که ﺗحت حاکميت قدرتھای شيطانی قرار داشت و اسير گناه ،بیعدالتی و مرگ بود،
جای خود را به نظامی نوين بدھد که در آن پادشاھی خدا به کمال برقرار است و پارسايی ،عدالت و
حيات جاودانی حکمفرماست .رستاخيز مردگان جزئی از اين نظام و خلقت نوين خدا ﺗلقی میشد که
يھوديان انتظار وقوع آن را ﺗنھا در پايان ﺗاريخ کنونی جھان و آن ھم نه فقط برای يک ﺗن بلکه برای
ھمۀ مؤمنان داشتند .با ﺗوجه به اين زمينۀ فکری يھود ،پرسش ﺗاريخی مھم اين است که چرا و چگونه
در شرايطی که نظام کنونی جھان آشکارا ادامه داشت و کاليگوالھا و نرونھا کماکان بر اريکۀ قدرت
ﺗکيه زده بودند و گناه ،بیعدالتی و مرگ ھمچنان بر جھان حکمفرما بود ،مسيحيان نخستين که ھمگی
يھودی بودند به اين اعتقاد راسخ ولی بس عجيب و بیسابقه رسيدند که عيسايی که به آن طرز شرماگين
بر صليب کشته شد بهراستی ھمان مسيحای موعود است و دليل اين مدعا نيز آن است که خدا او را به
ﺗنھايی سه روز پس از مرگ ،از مردگان برخيزانيده است؟ ﺗنھا پاسخ قانعکننده به پرسش ﺗاريخی فوق
ھمان است که از زبان خود شاگردان میشنويم :عيسی بهراستی از مردگان برخاسته است!
قبر خالی
مسيحی دو ھزار
ھر چھار زندگينامۀ عيسی که از قرن اول ميالدی به دست ما رسيده است و نيز سنت
ِ
ساله ،در اين مورد اﺗفاق نظر دارند که قبر عيسی از چند روز پس از کشته شدن او بر صليب خالی
بوده است .بحث مفصل دربارۀ داليل اعتبار ﺗاريخی اين سنت دو ھزار ساله در اين مقالۀ کوﺗاه ميسر
نيست .ما صرفا ً به بيان فھرستوار مھمترين داليل بسنده میکنيم:
) ١بهاعتقاد اکثريت قاطع انجيلپژوھان ،روايت مربوط به خاکسپاری عيسی از اعتبار ﺗاريخی بااليی
برخوردار است .نيز اکثر انجيلپژوھان اذعان دارند که اگر روايت مربوط به خاکسپاری عيسی بهلحاظ
ﺗاريخی معتبر باشد ،انکار حقيقت قبر خالی بس دشوار بلکه ناممکن خواھد بود .چه اگر محل قبر
عيسی برای عموم معلوم بوده است ،مخالفان جنبش مسيحی بهآسانی میﺗوانستند ادعای مسيحيان
نخستين مبنی بر خالی بودن قبر عيسی را رد کنند .در ﺗأييد اعتبار ﺗاريخی روايت خاکسپاری میﺗوان
به نکات زير اشاره کرد :الف( گفتۀ پولس در اول قرنتيان  ۴:١۵روايت خاکسپاری را ﺗأييد میکند.
گفتۀ پولس در اين قسمت يکی از مھمترين اسناد ﺗاريخی دربارۀ قيام مسيح است .ھيچ ﺗاريخپژوھی در
اينکه اين سطور واقعا ً نوشتۀ پولس ،جفاکننده و مدافع سرسخت مسيحيت در قرن اول بوده باشد،
ﺗرديدی ندارد .ھمچنين اکثريت قاطع پژوھندگان آثار پولس اﺗفاق نظر دارند که او در اينجا سنتی
قديمیﺗر را نقل میکند که در اوايل ايمانش از رسوالن ديگر مسيح به او رسيده است .او به احتمال
بسيار زياد اين سنت را طی مالقات دو ھفتهای خود با پطرس و يعقوب در اورشليم ،سه سال پس از
ايمانش به مسيح ،دريافت داشته است .بنابراين ،اکثر پژوھشگران بر اين اعتقادند که قدمت اين سنت به
حدود  ٣٧ميالدی ،يعنی به کمتر از  ۵سال پس از مرگ مسيح بازمیگردد! ب( گزارش مربوط به
ﺗدفين عيسی بخشی از روايتی است که نگارندۀ انجيل مرقس که قديمیﺗرين زندگينامۀ عيسی است )۶٠
ﺗا  ٧٠ميالدی( از آن سود جسته است .بنابراين گزارش فوق بسيار قديمی است .با ﺗوجه به اين ھر دو
نکته ،بايد گفت که قدمت فراوان روايت خاکسپاری عيسی ،زنده بودن شاھدان عينی و آگاھی بیگمان
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پولس از روايت خاکسپاری ،امکان ھرگونه افسانهپردازی را منتفی میسازد .ج( روايت خاکسپاری،
بسيار ساده و بیپيرايه و فاقد ھرگونه ﺗأمالت الھياﺗی و شاخ و برگ دفاعياﺗی است ،که خود مؤيد موثق
بودن ﺗاريخی آن است .د( نقش يوسف رامهای در خاکسپاری عيسی از اعتبار ﺗاريخی فراوانی
برخوردار است .ذکر نام او بهطور مشخص ،شھر موطن او رامه که در بقيه داستانھای اناجيل از ھيچ
اھميتی برخوردار نيست ،و اشاره به اينکه او عضو شورای سنھيدرين يھود بود که از مخالفان و
مصلوبکنندگان عيسی بودند ،ھمه و ھمه ساختگی بودن روايت خاکسپاری عيسی در قبر يوسف را با
ﺗوجه به قدمت باالی روايت فوق بسيار نامحتمل میگرداند .ه( اشاره به حضور زنان بهعنوان شاھدان
عينی خاکسپاری ،موثق بودن روايت را ﺗأييد میکند .در فرھنگ آن زمان يھود ،شھادت زنان ارزش
چندانی نداشت .بنابراين اگر روايت خاکسپاری ساختگی باشد ،عجيب مینمايد که به جای زنان از
شاگردان مرد بهعنوان شاھدان عينی نام برده نشده است .و( اگر روايت خاکسپاری موثق نباشد ،بهلحاظ
ﺗاريخی بس عجيب بهنظر میرسد که ھيچ روايت ديگری از خاکسپاری عيسی در ھيچ دورهای حتی
در مباحث جدلی يھود بر ضد مسيحيان ،بهدست نيامده است .از ھمۀ اينھا نتيجه میشود که روايت
خاکسپاری عيسی در قبر يوسف رامهای بهلحاظ ﺗاريخی موثق است ،که اين چنانکه در باال گفتيم مؤيد
درست بودن روايت قبر خالی نيز ھست.
) ٢روايت قبر خالی نيز مانند روايت خاکسپاری به سنتی ﺗعلق دارد که مرقس در نوشتن انجيلش از آن
سود جسته است ،که نشاندھندۀ قدمت باالی آن است.
) ٣روايت قبر خالی نيز مانند روايت خاکسپاری فاقد ھر گونه ﺗأمالت الھياﺗی و شاخ و برگھای
دفاعياﺗی است ،که اين حاکی از موثق بودن آن است.
) ۴در اين روايت نيز مانند روايت خاکسپاری به زنان بهعنوان شاھدان عينی اشاره شده است ،که اين
ھم به داليلی که پيشتر ﺗوضيح داده شد ،ساختگی بودن آن را نامحتمل میگرداند.
) ۵بهکار رفتن عبارت »روز اول ھفته« به جای »روز سوم« در روايت مربوط به قبر خالی ،حاکی
از قدمت باالی آن است .در سنت عھدجديد ،ھميشه عبارت »روز سوم« در اشاره به زمان وقوع
رستاخيز مسيح بهکار رفته است .از ھمين رو ،بهاعتقاد بسياری از انجيلپژوھان ،بهکار رفتن عبارت
»روز اول ھفته« در روايت قبر خالی نشان میدھد که قدمت اين روايت به قبل از مرسوم شدن عبارت
نخستين جنبش مسيحی بازمیگردد.
»روز سوم« در روزھای
ِ
) ۶شھادت پولس در اول قرنتيان  ۴:١۵بهطور غيرمستقيم روايت قبر خالی را ﺗأييد میکند .ﺗرﺗيب
عبارات پولس حاکی از آگاھی او از قبر خالی است» :اينکه مسيح … در راه گناھان ما مرد ،و اينکه
دفن شد ،و اينکه … در روز سوم از مردگان برخاست «.سخن گفتن از برخاستن مسيح »از مردگان«
بالفاصله پس از اشاره به ﺗدفين او ،آن ھم از سوی يک يھودی فريسی با عقايدی که پيشتر بدان اشاره
شد ،بیﺗرديد حاکی از اعتقاد به خالی بودن قبر عيسی است!
) ٧بدون خالی بودن قبر عيسی ،اينکه شاگردان بتوانند چند روز پس از مصلوب شدن عيسی اورشليم
را از خبر رستاخيز او پر کنند ،ﺗقريبا ً محال بهنظر میرسد .مقامات يھودی و رومی بهآسانی
میﺗوانستند با به نمايش گذاشتن جسد عيسی جنبش مسيحی را در نطفه خفه کنند .ﺗاريخ گواه است که
آنھا موفق به اين کار نشدند .ﺗنھا ﺗبيين قابل قبول اين است که قبر عيسی بهراستی خالی بود!
يھوديان آن روز در حمالت خود به ادعای شاگردان مبنی بر رستاخيز عيسی ،واقعيت قبر خالی را
)٨
ِ
ھميشه مفروض گرفتهاند .ايشان در ر ّد ادعای شاگردان ،آنھا را به دزديدن جسد مسيح از قبر متھم
کردند )متی  ،(١۵-١١:٢٨که اين خود مؤيد خالی بودن قبر عيسی است!
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داليل نامبرده کمتر شکی دربارۀ موثق بودن روايت خالی بودن قبر عيسی باقی میگذارد.
ظاھر شدن عيسی پس از مرگ
مکمل روايت قبر خالی مسيح و مھمﺗر از آن در اثبات ﺗاريخی رستاخيز ،روايات مربوط به ظاھر شدن
او بر شاگردانش پس از مرگ بر صليب است .چھار دسته از شواھد بر اعتبار ﺗاريخی اين روايات
صحه میگذارند:
) ١گفتار پولس در اول قرنتيان  ١٠-٣:١۵مھمترين سند ﺗاريخی در خصوص ظھور عيسی پس از
مرگ است» :اينکه خود را بر کيفا )پطرس( ظاھر کرد و سپس بر آن دوازده ﺗن .پس از آن يک بار بر
بيش از پانصد ﺗن از برادران ظاھر شد که بسياری از ايشان ھنوز زندهاند ،ھر چند برخی خفتهاند.
سپس بر يعقوب ظاھر شد و بعد بر ھمۀ رسوالن و آخر از ھمه بر من نيز ،چون طفلی که غيرطبيعی
زاده شده باشد ،ظاھر گرديد« .در اينجا پولس دست کم به شش مورد از ظھورات مسيح اشاره میکند.
چنانکه پيشتر گفتيم ،قدمت سنت نقل شده در اين قسمت به کمتر از پنج سال پس از مرگ عيسی
بازمیگردد .کوﺗاه بودن اين فاصلۀ زمانی ،زنده بودن بسياری از شھود عينی ،و ﺗماس شخصی پولس
با برخی از آنھا ،امکان ھرگونه افسانهپردازی را منتفی میسازد .در اين متن ﺗاريخی از قرن اول ،ما
گواھی کسی را داريم که شخصا ً با برادر خود عيسی ،يعقوب رسول ،و با بزرگترين شاگرد او،
پطرس ،که ھر دو جان خود را در راه عيسی فدا کردند ،ديدار کرده )غالطيان  (٢٠-١٨:١و بهاحتمال
قريب بهيقين از خود آنھا درباره مالقاتشان با عيسای زنده شنيده است!
) ٢روايات ظھور مسيح قيام کرده در اناجيل بهلحاظ ﺗاريخی قابل اعتماد است .ھر چند امکان اثبات
ﺗاريخی ھيچ يک از موارد خاص گزارش شده وجود ندارد ،ولی عوامل مختلف بر قابل اعتماد بودن
آنھا صحه میگذارد :ﺗع ّدد موارد گزارش شده ،ﺗنوع آنھا بهلحاظ موقعيت و اشخاصی که عيسی به آنھا
ظاھر میشود ،نبود فاصلۀ زمانی کافی برای افسانهپردازی بهدليل قدمت زياد روايتھا ،حضور
شاھدان عينی زنده ،نظارت و کنترل حلقۀ رسوالن مسيح که حافظان سنت عيسی بودند ،ھمه و ھمه بر
موثق بودن روايتھا صحه میگذارد.
در خصوص اختالفات ظاھری موجود ميان اين روايتھا ،که برخی بدان به ديده شک و ﺗمسخر
نگريستهاند ،بايد گفت که وکال و قُ ّ
ت بسيار بهکرّات اظھار داشتهاند که ﺗفاوتھای مشھود ميان اين
ضا ِ
روايتھا دقيقا ً از ھمان گونه است که بهطور معمول ميان شھادتھای شھود عينی در دادگاهھا مشاھده
میشود .در چنين مواردی ،اختالفات ظاھری موجود ،بدين معنا نيست که واقعۀ مورد ادعا رخ نداده
است ،بلکه برعکس نشان میدھد که شھود با ھم ﺗبانی نکردهاند!
) ٣برخی از موارد ظھور مسيح بهطور خاص حائزاھميت است .الف( اينکه زنان ،و نه شاگردان مرد
عيسی ،بهعنوان نخستين کسانی معرفی شدهاند که عيسای زنده بر آنھا ظاھر شد ،بهداليلی که پيشتر
ﺗوضيح داديم اعتبار روايتھای مربوطه را ﺗقويت میکند .ب( ظھور عيسی بر پطرس بهاعتقاد ﺗقريبا ً
ھمۀ پژوھشگران عھدجديد موثق است .پولس که ھمچون لوقا به اين ظھور اشاره میکند ،خود شخصا ً
در سال  ٣۶ميالدی با پطرس به سر برده و بهاحتمال قريب بهيقين از خود او شرح ماجرا را شنيده
است .ج( ظھور عيسی به جمع دوازده شاگرد که ھم در اناجيل و ھم ﺗوسط پولس گزارش گرديده است،
نمیﺗواند با ﺗوجه به ارﺗباط و ﺗماس شخصی پولس با شاگردان ،افسانهای باشد که پس از گذشت مدﺗی
مديد ساخته و پرداخته شده است .د( ظھور عيسی بر بيش از پانصد ﺗن ،ھر چند شرحی از آن در دست
نيست ،بايد موثق باشد ،زيرا پولس شخصا ً با برخی از آنھا ﺗماس داشته و از آنھا بهعنوان شاھدان عينی
ياد کرده است )اول قرنتيان  .(۶:١۵ه( ﺗبديل يعقوب از برادر مخالف با عيسی به رھبر برجستۀ کليسای
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اورشليم ،به احتمال زياد نتيجۀ ظھور عيسی بر او بوده است .ﺗماس شخصی پولس با او در  ٣۶ميالدی
و نام بردن او در فھرست شھود رستاخيز در نامه به قرنتيان ،مؤيّد موثق بودن ﺗاريخی اين روايت
است.
) ۴در ميان پژوھشگران عھدجديد اﺗفاق نظر است که شاگردان چند روز پس از مرگ عيسی بهنوعی
با او روياروی شدهاند .عدۀ قابل مالحظهای از اين پژوھشگران بر اين اعتقادند که عيسی جسما ً خود را
بر شاگردان ظاھر ساخته ،ولی بسياری نيز اين موارد ظھور را به رؤيا ﺗعبير میکنند و بُعد فيزيکی آن
را انکار مینمايند .ولی شواھد چندی حاکی از جسمانی بودن ظھور مسيح بر شاگردان است (١ :پولس
رستاخيز مسيح را با رستاخيز آينده مؤمنان از يک سنخ میداند و روشن است که او فائل به رستاخيز
جسمانی مؤمنان است .وقتی پولس از »بدن روحانی »مؤمنان رستاخيز کرده سخن میگويد ،مقصودش
نه بدنی از جنس روح بلکه بدنی ﺗحت نفوذ و حاکميت کامل روحالقدس است .او بر مبنای بدن رستاخيز
کردۀ عيسی به اين اعتقاد دربارۀ بدن آيندۀ مؤمنان رسيده است و اين نشان میدھد که در نظر او
رستاخيز عيسی نيز دارای بُعدی فيزيکی و جسمی بوده است (٢ .ھمۀ روايتھای مربوط به ظھور
عيسای زنده در اناجيل آشکارا حاکی از بُعد فيزيکی بدن رستاخيز کردۀ او ھستند .اينکه گروھی از
شاگردان با ھم او را میبينند ،اينکه عيسی با آنھا غذا میخورد ،اينکه شاگردان او را لمس میکنند ،و
اينکه خود او بهصراحت از گوشت و استخوان داشتن خود سخن میگويد ،ھمه و ھمه نشاندھندۀ بُعد
فيزيکی بدن رستاخيز کرده اوست .البته بدن او بدنی جالل يافته بود که برخی از محدوديتھای بدن
فعلی ما را نداشت ،ولی اين بدان معنی نيست که بدن او واقعی نبود يا عاری از ابعاد فيزيکی بود(٣ .
ھم پولس و ھم نويسندگان اناجيل ﺗأکيد دارند که ھر چند مالقات با عيسی در عالم رؤيا در ﺗجربۀ
مسيحيان ادامه داشته و دارد ،ولی ظھور فيزيکی او متوقف گرديده است )اول قرنتيان ٨:١۵؛ اعمال
 .(٣:١برای مثال پولس ظھور عيسی بر خود در راه دمشق را آخرين ظھور عينی عيسای قيام کرده
میشمارد و آن را از موارد ديگر ظھور او بر خود در عالم رؤيا متفاوت میداند .اين نشان میدھد که
او موارد ظھور عيسای قيام کرده را ﺗجربياﺗی در عالم رؤيا ﺗلقی نمیکند.
خاﺗمه:
آيا رستاخيز عيسی واقعيتی ﺗاريخی است يا افسانهای ساخته و پرداختۀ کليسا پس از گذشت مدت زمانی
طوالنی از مرگ او؟
اگر با ديدی باز و عاری از پيشداوریھای سفت و سخت فلسفی بهسراغ اسناد و مدارک ﺗاريخی
موجود برويم ،بايد بگوييم که ھمۀ شواھد و قرائن حاکی از آنند که عيسای ناصری سه روز پس از
مرگ شرماگين خود بر صليبی رومی بهراستی از مردگان برخاست .رستاخيز او پيام از خلقتی نو و
خدايی نيکو دارد که در کار احيا و بازسازی جھان است .رستاخيز او ضمانت میکند که روزی نور بر
ﺗاريکی ،عدالت بر ظلم ،پارسايی بر گناه ،و حيات بر مرگ بهطور کامل پيروز خواھد شد .رستاخيز
عيسی با صدای رسا اعالم میکند که اين پيروزی آغاز شده است.
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بازداشت عدالت و فرامرز فيرروزيان دو شھروند بھايی
ساکن سمنان
ژانويه 2012 ,5

خبرگزاری ھرانا – صبح امروز نيروھای امنيتی با مراجعه به منزل عدالت و فرامرز فيرروزيان ،اين
دو شھروند بھايی را بازداشت کردند.
به گزارش کميته گزارشگران حقوق بشر ،امروز ساعت  ٩صبح ﺗنی چند از ماموران امنيتی با مراجعه
به محل سکونت اين دو نفر پس از ﺗفتيش محل و ضبط لوازم شخصی ،کامپيوﺗر و کتب مذھبی ،ايشان
را بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل نموده اند.
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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 محصوالت کشاورزی آن ھا شده
بود.
ﺗا کنون بيش از  ١٠ﺗن از شھروندان بھايی سمنان بازداشت شده اند و در حال حاضر بھفر خانجانی،
افشين ايقانی ،سيامک ايقانی و علی احسانی و نادر کسايی شھروندان بھايی ھستند که در حال گذراندن
دوران محکوميت خود در زندان سمنان ھستند .در عين حال فشارھای اقصادی بر اين شھروندان در
حال افزايش است و محل کسب بيش از  ۵ﺗن در چند ماه گذشته در اين شھر پلمپ پلمپ شده است.
ﺗا اين لحظه از علت بازداشت عدالت و فرامرز فيروزيان اطالع دقيقی در دست نيست ،اما براساس
اطالعات رسيده از منابع آگاه به نظر نمی رسد که اين بازداشت به علت اعتقادات و فعاليت ھای مذھبی
اين دو شھروند بھايی باشد.

شھناز جيزان شھروند مسيحی به صورت موقت آزاد شد
ژانويه 2012 ,5

خبرگزاری ھرانا – شھناز جيزان ھمسر کشيش کليسای جماعت ربانی اھواز با سپردن وثيقه روز يک
شنبه از بازداشتگاه اداره اطالعات به صورت موقت آزاد شد.
بنا به اطالع گزارشگران ھرانا از اھواز ،خانم »شھناز جيزان« ھمسر کشيش فرھاد سبکروح و از
خادمين کليسای جماعت ربانی ،روز يکشنبه مورخ  ١١دی ماه  ١٣٩٠پس از  ١٠روز بازداشت با
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
 ٢٠١١بازداشت شده بود.
اکثر بازداشت شدگان پس از ساعاﺗی آزاد شدند ،اما وی به ھمراه ھمسرش »فرھاد سبک روح«،
»ناصر ضامن دزفولی« و »داود عليجانی« دو ﺗن از خادمين کليسا به بازداشتگاه اداره اطالعات اھواز
منتقل شدند.
گفتنی است علی رغم آزادی شھناز جيزان از وضعيت سه بازداشتی ديگر اطالعی در دست نيست.

خدای ﺗو خدای من است

ﺗرجمه :افشين لطيفزاده
کتاب روت يکی از زيباﺗرين داستانھای کوﺗاھی است که ﺗاکنون به رشته ﺗحرير درآمده است .اين
بخش ساخت
کتاب حتی ﺗوجه غيرمسيحيان را نيز به خود جلب نموده است .بارھا داستان اين کتاب الھام
ِ
فيلمھا و نگارش رُمانھا بوده است .اما از ھمه مھمتر کتاب روت حاوی درسھای روحانی مھمی است
که به شرح آنھا خواھيم پرداخت.
در اين کتاب سه شخصيت اصلی وجود دارد :نعومی ،روت ،و بوعز .نعومی ،زنی اسرائيلی از شھر
بيتلحم است که شوھرش اليملک و پسرانش در زمان سکونت در سرزمين موآب میميرند.
روت ،بيوۀ جوان موآبی است که با يکی از پسران نعومی وصلت کرده است .بوعز ،خويش شوھر
متوفای نعومی است .داستان حول مجموعه وقايع مصيبتباری است که بر خانواده نعومی در سرزمين
موآب رخ میدھد و به ﺗوصيف بقای نعومی به ھنگام بازگشت با عروسش روت به شھر بيتلحم
میپردازد.
اما داستانی که آغازی ﺗراژديک داشت با دخالت بوعز بهطرز حيرتانگيزی پايانی خوش میيابد.
کتاب روت دارای چھار فصل متمايز از يکديگر است .محتوای اصلی ھر يک از فصلھا به اختصار
عبارﺗند از:

فصل اول
الف -اليملک و نعومی با پسرانشان بهعلت قحطی در سرزمين يھودا به موآب میروند ).(٢-١:١
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ب -اليملک در سرزمين موآب میميرد و دو پسرش نيز که زنان موآبی گرفتهاند پس از مدت کوﺗاھی
میميرند ).(۵-٣:١
ج -نعومی که میشنود قحطی در سرزمين يھودا به پايان رسيده ،به بيت لحم بازمیگردد .يکی از
عروسانش در موآب میماند اما ديگری بهنام روت با او ھمراه میشود ).(١٨-۶:١
د -نعومی با ﺗلخی و اندوه بسيار وارد بيت لحم میشود ).(٢٢-١٩:١

فصل دوم
الف -روت برای بهدست آوردن غذا به مزرعه بوعز برای خوشهچينی میرود ).(٧-١:٢
ب -بوعز لطف خود را شامل حال روت میکند و با برخوردی مناسب به او اجازه میدھد ﺗا ﺗوشهای
نيز با خود به خانه ببرد ).(١۶-٨:٢
ج -روت با ﺗوشهاش نزد نعومی برمیگردد .نعومی درمیيابد که بوعز خويش آنان است ).(٢٢-١٧:٢
د -روت ﺗا پايان جمعآوری محصول در مزرعۀ بوعز خوشهچينی میکند ).(٢٣:٢

فصل سوم
الف -نعومی به روت میگويد ﺗا به خرمنگاه نزد بوعز رفته نسبت خويشاوندی آنان را به بوعز بگويد
).(٩-١:٣
ب -بوعز پاسخ مثبتی به درخواست روت میدھد ،اما به او يادآوری میکند که خويشی نزديکتر از او
نيز وجود دارد .بوعز در پی آن است که صبحگاه اين مسئله را رفع و رجوع کند ).(١٣-١٠ :٣
ج -روت نزد نعومی با غلهای که بوعز به او داده برمیگردد ).(١٨-١۴:٣

فصل چھارم
الف -بوعز ﺗرﺗيب جلسهای را با خويش ديگر در حضور مشايخ میدھد ).(١:۴
ب -بوعز به خويش ديگر پيشنھاد خريد زمينی را که از آن اليملک بود میدھد .اما آن شخص پيشنھاد
بوعز را زمانی که درمیيابد بايد روت را نيز به زنی بگيرد رد میکند ).(٨-٢:۴
ج -بوعز مسئوليت خويش را خود به عھده میگيرد و در حضور شاھدان موافقت میکند که زمين را
خريده ،با روت ازدواج کند ).(١٢-٩:۴
د -روت پسری عوبيد نام را در نتيجه ازدواج با بوعز به دنيا میآورد .عوبيد پدر يسی و يسی پدر
داوود است ).(١٧-١٣:۴
ه -کتاب با ذکر شجرهنامهای که ده نسل را از فارص پسر يھودا ﺗا داوود در برمیگيرد پايان میيابد
).(٢٢-١٢:۴
پيشزمينه
نعومی به ھنگام مرگ شوھر و فرزندانش در وضعيت اسفناکی قرار داشت .او در سرزمينی بيگانه
کامالً ﺗنھا و بیکس بود .نعومی حتی به ھنگام بازگشت به بيت لحم بيوهای فقير بود.
اما شريعت موسی ﺗوجه خاصی به اقشار آسيبپذير از جمله فقرا ،بيوهھا و يتيمان داشت .شريعت
موسی دربردارندۀ سه حکم مھم برای اين اقشار بود و ھدف اين احکام نجات اشخاصی مانند نعومی
بود.
اولين حکم پيرامون خوشهچينی است .در الويان ٩:١٩و ١٠و ھمچنين ﺗثنيه  ٢٢-١٩:٢۴با احکامی
روبرو میشويم که ھدف آنھا دستگيری از نيازمندان است .قوم اسرائيل دستور داشتند که ھمه محصول
زمين خود را جمعآوری نکنند و قدری از خوشهھای گندم و يا انگور و زيتون را بر شاخهھای درختان
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باقی بگذارند .چنين ﺗمھيدی به فقرا اجازۀ بقا میداد .باب  ٢کتاب روت روايت چنين حکمی است .البته
اين حکم پاسخ پابرجايی برای مسئله فقر نبود ،بلکه در کوﺗاه مدت نيازھای شخص را برطرف میکرد.
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
میﺗوانستند زمين خود را فروخته به بقای خود ادامه دھند.
اين حکم در الويان  ٢٨-٢۵:٢۵آمده است .شايان ذکر است که زمين فروخته شده نمیبايست برای
ھميشه از دسترس صاحبان اصلی آن خارج شود .چرا که در اسرائيل ،زمين ارثی دائمی بود.
اگر زمينی بهخاطر فقر فروخته میشد شرايطی در احکام شريعت وجود داشت که میبايست آن زمين
ﺗوسط خويشان ديگر شخص )عمو يا برادر يا بستگان ديگر( به نمايندگی از فردی که آن را فروخته
خريداری شود.
به اين عمل فديه )در ﺗرجمه قبلی انفکاک( میگويند .و به کسی که اين کار را انجام میداد فديهدھنده
خويش فديهدھنده نيز میﺗوان گفت .بوعز بهعلت نسبت
خويش شخص بود او را
میگويند و چون او
ِ
ِ
خانوادگی با نعومی چنين نقشی را به عھده داشت .قوانين فديه پيشزمينۀ باب  ۴کتاب روت است.
دار مسئوليت
در پايان اگر زنی در اسرائيل باستان بيوه میشد و پسری نداشت خويش فديهدھنده عھده ِ
ديگری نيز بود .خويش نزديک بايد با آن بيوه ازدواج میکرد .بدين سان از آن زن مراقبت میشد و
پسری که به دنيا میآورد نام شوھر درگذشتهاش را حفظ میکرد .اين حکم در ﺗثنيه ۵:٢۵و ۶آمده است.
اين قانون نيز در کتاب روت باب  ۴به چشم میخورد.
بدين ﺗرﺗيب خداوند از نيازمندان و فقرای قوم اسرائيل مراقبت میکرد .البته اين مفاھيم حاوی معانی
عميقﺗری نيز ھستند که متعاقبا ً به آن خواھيم پرداخت.
زمينۀ ﺗاريخی
کتاب روت بين کتاب داوران و کتاب اول سموئيل قرار دارد .جايگاه اين کتاب بين اين دو بخش از
منطقی برخوردار است .آيه اول باب اول کتاب روت معرف وقايعی است که در زمان حکومت داوران
در اسرائيل روی میدھد.
اين آيه کتاب را به کتاب قبلی که ھمانا داوران است وصل میکند و آخرين کلمه در آخرين آيۀ کتاب
روت “داوود” است و بدين ﺗرﺗيب کتاب روت با کتاب اول سموئيل که در آن داوود پادشاه اسرائيل
میگردد ،پيوند میيابد.
کتاب داوران معرف زمان ﺗاريکی در ﺗاريخ اسرائيل است .پس از مرگ يوشع خدمتگذار خدا و
ھمچنين مرگ بزرگان آن نسل ،اسرائيليان به پرستش بتھای کنعان و خدايان ساير ملل پرداختند.
خداوند نيز برای اينکه قوم خود را بيدار کند اجازه داد ﺗا آنان به دست دشمنان خود افتاده رنج کشند.
سرانجام قوم با ديدن اشتباه خود ﺗوبه کرده بهسوی خداوند بازگشتند .خداوند نيز رھبرانی را ﺗحت
عنوان داوران به آنھا بخشيد ﺗا اسرائيل را از چنگ دشمنانشان رھايی بخشد .اما با مرگ داوران قوم
بار ديگر به پرستش خدايان غير پرداخته ،اسير دشمنانشان گشتند.
گويی بهراحتی درس خود را فراموش میکردند.
اين چرخه مخرب بارھا در کتاب داوران ﺗکرار میشود و اسرائيل از لحاظ روحانی و اخالقی به
ورطه سقوط پيش میرود.
بابھای آخر کتاب داوران نمايانگر رفتاری از قوم است که در ھيچ کجای عھد قديم به چشم نمیخورد.
آخرين داور شمشون ديگر ﺗوان رھايی اسرائيل را ندارد و ما با بندگردانی به دفعات روبرو میشويم:
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»در آن روزگار پادشاھی در اسرائيل نبود و ھر کس ھر کاری را که پسندش میآمد به جا میآورد«
)داوران  ٢۵:٢١مقايسه کنيد با  ١:١٨ ،۶:١٧و .(١:١٩
در اين فضاست که وقايع کتاب روت رخ میدھد .در اينجا با سقوط ملت اسرائيل بهصورت کلی روبرو
نيستيم بلکه ﺗيرهبختی يک خانوادۀ منفرد اسرائيلی را نظارهگريم .قحطی که در روت  ١:١میخوانيم
يقينا ً معرف داوری بود که خدا بر اسرائيل روا داشته بود )نگاه کنيد به ﺗثنيه  ١٩-١۵:٢٨و آيات ٢٣
الی .(٢۴
در اين شرايط اليملک با خانوادهاش به سرزمين موآب مھاجرت میکنند و در نتيجه کل خانواده با خطر
نابودی کامل روبرو میشوند.
اما عملکرد بوعز که مردی از بيت لحم بود نعومی را نجات میدھد و آمدن فرزند ﺗازه برای نعومی
بار ديگر حيات و زندگی به بار میآورد ) .(١۶-١۵:۴بدين سان خانوادهای که مشرف به نابودی بود
بار ديگر به حيات خود ادامه میدھد.
بنابراين روايت کتاب داوران ﺗماما ً ﺗاريکی نيست .پارسايانی چون بوعز و نعومی ھنوز در ميان
اسرائيليان وجود دارند .در اينجاست که نقش روت برجستهﺗر میشود ،او بهعنوان يک غيريھودی در
حالی که بسياری از اسرائيليان به پرستش خدايان امتھا گرويدهاند به خدای اسرائيل روی میآورد.
پس در ھمين زمانھای ﺗاريک نيز دست خداوند بهطرز عجيبی مشغول کار است .خداوند ھم در
مقياسی کوچک ھم به فکر نجات نعومی و روت است و آنان را از نياز دردناکشان رھايی میبخشد و
ھم در مقياسی بزرگتر از طريق ھمين افراد به فکر نجات ﺗمامی قومش است .بهواقع با ازدواج بوعز و
روت داوود پادشاه به صحنۀ حيات اسرائيل میآيد .خدايی که برای نعومی و روت ،بوعز را ﺗدارک
ديد ،از طريق مرد ديگر برای ﺗمامی قوم اسرائيل ﺗدارک میبيند.
داوود ،پادشاھی میشود که اسرائيل بهشدت به او نياز داشت و از طريق داوود بود که نجات از
فلسطينيان مھيا گشت.
خداوند در کتاب روت نه فقط يک رھاننده شخصی برای يک خانواده مھيا کرد بلکه رھانندهای برای
کل اسرائيل در نظر داشت.
پيام نبوﺗی
داستان زيبای کتاب روت فقط از لحاظ ﺗاريخی برای اسرائيل حائز اھميت نيست بلکه پيامی نبوﺗی
برای ھمه نسلھا ،چه يھود و چه غيريھودی دارد .اگر روت و نعومی نياز به رھانندهای برای نجات از
فقر و مرگ داشتند ،اسرائيل نيز به رھانندهای برای نجات از بردگی خدايان بيگانه و دشمنانشان
احتياج داشت.
در ھر دو مورد خدا رھانندهای را برمیخيزاند ،اول بوعز و دوم داوود که ھر دو از يک قبيله ،يک
شھر و از يک نسبنامه ھستند.
ﺗمامی بشر ھمچون نعومی و روت و قوم اسرائيل ،نياز به نجات دارند .ما ھمه از لحاظ روحانی
ورشکسته ،اسير گناه و مرگيم و کامالً ناﺗوان از نجات خويش ھستيم .در يک وضعيت سراسر
نااميدانه ،خداوند خود دست به عمل میزند .او شخص ديگری را از فرزندان يھودا از شھر بيتلحم و
خويش رھانندۀ
از ﺗبار داوود برای ما میفرستد که ھمانا عيسای مسيح است .عيسی نيز ھمچون بوعز
ِ
ما میشود .اما برخالف بوعز فقط برای خانواده نزديک خود عمل نمیکند .بلکه عملکرد او ﺗمامی
بشريت را در برمیگيرد .کتاب عبرانيان میگويد »زيرا او که مقدس میسازد )عيسی( و آنان که مقدس
میشوند ھمه از يک ﺗبارند.
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از ھمين رو عيسی عار ندارد ايشان را برادر بخواند…از آنجا که فرزندان از جسم و خون
برخوردارند ،او نيز در اينھا سھيم شد ﺗا با مرگ خود صاحب قدرت مرگ يعنی ابليس را به زير کشد،
و آنان را که ھمه عمر در بندگی ﺗرس از مرگ به سر بردهاند ،آزاد سازد .از ھمين رو الزم بود از ھر
حيث ھمانند برادران خود شود« )عبرانيان ١١:٢و ١۴و  ١۵و  .(١٧ارﺗباط بوعز با نعومی خونی و با
روت ازدواج بود .اما عيسی ،فرزند خدا ،انسان شد و در بشريت ما سھيم گشت و ما را از قدرت گناه و
مرگ آزادی میبخشد .روت و نعومی بهعنوان اشخاص يھودی و غيريھودی فيض خدا را از طريق
آن ھمگان است )روميان .(١۶:١
بوعز ﺗجربه کردند و اين فيض ھم در مسيح از ِ
خويش رھاننده به ما آزادی کامل میبخشد .بر طبق قوانين ﺗورات نقش خويش ،رھايی
عيسی بهعنوان
ِ
از فقر و بردگی و ﺗضمين ارث بود.
اما رھايی که عيسی به ارمغان میآورد بس فراﺗر از قوانين شريعت است .مسيح نه فقط ما را از فقر
اقتصادی و بردگی به ديگران رھايی میبخشد بلکه ما را از فقر گناه آزاد میکند .عيسی ﺗضمين ميراث
ابدی در پادشاھی خداست .کتاب روت انعکاسی زيبا از انجيل عيسای مسيح ،برادر و رھانندۀ ماست.
جايگاه روت
ﺗرﺗيب کتابھای عھدعتيق در ﺗرجمه عبری کتابمقدس با ﺗرﺗيب آن در ﺗرجمه يونانی ﺗفاوت دارد .در
ﺗرجمه عبری جای کتاب روت بين کتابھای امثال و غزل غزلھاست .آيا اين ﺗرﺗيب درست است يا
ﺗرﺗيبی که در ﺗرجمه يونانی عھدعتيق میبينيم که در آن کتاب روت بين کتابھای داوران و اول
سموئيل قرار میگيرد؟
میﺗوان به اين نتيجه رسيد که ھر دو ﺗرﺗيب بهخوبی با محتوای کتاب روت ھمخوانی دارد.
در کتاب روت  ١١:٣بوعز از روت بهعنوان زنی “با فضيلت” ياد میکند .عبارت عبری به کار رفته
شده  Eshet khayilاست که به معنای زنی با شخصيت واالست .اين عبارت ﺗنھا در دو جا از
عھدعتيق به کار میرود و ھر دو بار آن در کتاب امثال سليمان است .در باب آخر کتاب امثال سليمان
نيز اين عبارت ﺗکرار میشود )امثال  .(١٠:٣١سليمان میگويد زن بافضيلت را کيست که پيدا کند؟
زيرا که ارزشش از لعلھا گرانبھاﺗر است .اين کلمات مقدمهای بر بخش پايانی کتاب امثال سليمان است
) (٣١-١٠:٣١که ﺗماما ً حول موضوع زنی با شخصيت واال میگردد .اگرچه میﺗوان از اين بخش
برای برشمردن خصوصيات يک زن ايدهال نام برد اما مفسرين بر اين باورند که بايد آن را به شکل
مجازی ﺗعريف کرد.
زيرا از ھمان ابتدای کتاب امثال با دو زن روبرو میشويم که نويسنده از آنان به شکل مجازی برای در
گرفتن دو راه مختلف در زندگی ياد میکند .يکی زنی فاسد که سمبل حماقت است )برای نمونه
پيش
ِ
امثال  (١٣:٩و ديگری زنی درست که سمبل حکمت است )برای نمونه امثال .(١:٨
پيروی از زن اول به انواع ﺗباھی و پيروی از زن دوم به زندگی خداپرستانه میانجامد .بنابراين زن
ذکر شده در باب آخر کتاب امثال معرف حکمت واقعی است که زندگی پرثمری را با خود به بار
میآورد .بنابراين زن در امثال سليمان سمبل حکمت است که در قالب انسان ،شخصيت به خود گرفته
است.
بالفاصله پس از امثال باب  ،٣١کتاب روت در ﺗرجمه عبری عھدعتيق قرار میگيرد که در آن روت
بهعنوان زنی با فضيلت معرفی میشود.
روت در واقع ﺗجسم عملی حکمت ذکرشده در کتاب امثال سليمان است.
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روت چه به لحاظ اخالقی و چه از نظر روحانی ويژگیھای مندرج در حکمت را از خود بروز
میدھد.
او در وقف و ﺗوجھش به نعومی ،مادرشوھر بيوهاش نمونه است .او در پشتکار سختکوشانهاش برای
رفع نيازھای خود و نعومی بینظير است.
در پايان کتاب ،روت از جانب زنان بيت لحمی بهعنوان زنی که بھتر از ھفت پسر برای نعومی است
) (١۵:۴ﺗعريف میشود.
از لحاظ روحانی نيز روت نمونه برجستهای است .با وجود آنکه موآبی است و موآبيان خدای کموش و
ساير خدايان را عبادت میکردند ،اما روت از عبادت آنان سر باز میزند و به نعومی میگويد »خدای
ﺗو خدای من است« ) .(١۶:١روت به يھوه خدای اسرائيل پناه میآورد ).(١٢:٢
ايمان جديد روت به بھای بزرگی به دست میآيد .او سرزمين مادری و خانوادهاش را ﺗرک میکند .اما
خداوند او را بسيار برکت میدھد و قوم خدا او را بهخوبی میپذيرند.
در روت نمونه عالی حکمت واقعی را میبينيم .نمونهای نه فقط برای زنان بلکه برای مردان نيز در
ھمه زمانھا و اعصار.
بدون شک امروز نيز بسياری وجود دارند که راه روت را در پيش میگيرند و مذھب قديمی و
پدرانشان را ﺗرک میکنند و با ايمان به
آن آنان گشته است.
خدای واقعی برکاﺗی را ﺗجربه میکنند که در مسيح از ِ
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شکست ﺗاريکی :روايت يوحنا از ﺗولد مسيح
شکست ﺗاريکی :روايت يوحنا از ﺗولد مسيح
افشين لطيفزاده
«آنگاه نشانی عظيم و شگرف در آسمان پديدار شد :زنی که خورشيد به ﺗن داشت و ماه زير پا داشت و
ﺗاجی از دوازده ستاره بر سر داشت .زن آبستن بود و فريادش از درد زايمان بلند بود .آنگاه نشانی
ديگر در آسمان پديدار شد :اژدھايی سرخفام و عظيم که ھفت سر داشت و ده شاخ ،و ھفت ﺗاج بر
سرھايش بودُ .دمش يک سوم ستارگان آسمان را جاروب کرد و بر زمين ريخت.
اژدھا پيش روی آن زن که در آستانۀ زايمان بود ايستاد ،بدان قصد که فرزند او را ﺗا به دنيا آمد ببلعد.
آن زن پسری به دنيا آورد که با عصای آھنين بر ھمۀ قومھا فرمان خواھد راند .و فرزند او بیدرنگ
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
شصت روز نگھداری کنند .و ناگھان جنگی در آسمان در گرفت.
ميکاييل و فرشتگانش با اژدھا جنگيدند و اژدھا و فرشتگانش در برابر آنھا به پيکار ايستادند ،اما
شکست خوردند و پايگاه خود را از دست دادند .اژدھای بزرگ به زير افکنده شد ،ھمان مار کھن که
ابليس يا شيطان نام دارد و جملۀ جھان را به گمراھی میکشاند .ھم او و ھم فرشتگانش به زمين افکنده
شدند« )مکاشفه )٩-١:١٢
روايت ﺗولد مسيح در اناجيل ھمنظر )متی و لوقا( خبر از ورود خدا به عرصه حيات بشر در نھايت
آسيبپذيری و افتادگی میدھد .گويی اين اناجيل نگاھی از باال به پايين دارند .خدا با ورود به قلمروی
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حيات بشر ،انسان را در مسيح به قلمرو خدا برده ،صعود میبخشد .اما يوحنا نگاھی از باال به پايين
دارد .يوحنا چه در انجيلش و چه در اينجا دوربين خدا را معطوف به قلمرو خدا )آسمان( میکند .برای
يوحنا ريشهھای وقايع زمينی در قلمرويی ديگر يافت میشود.
يوحنا نويسندهای است که فراﺗر از وقايع آشکار روی صحنه ،به پشت صحنه دسترسی دارد و
میخواھد خوانندگانش را نيز بدانجا برد ﺗا علل وقايع زمينی را درک کنند.
يوحنا برای آن که پيامش برای ھمه قابل درک باشد از ﺗمامی ابزارھای موجود بھره میجويد ويکی از
آنھا “فرا رواياﺗی”] [1است که میکوشند وقايع زمينی را در پرﺗو ريشهھای پنھانشان شرح دھند .يکی
از اين فرا روايتھا پيرامون زن آبستنی است که آنچه بر او میگذرد ،سرنوشت آفرينش را ﺗعيين
میکند.
به بيان ديگر ،داستانی مشابه با آنچه يوحنا در باب دوازده کتاب مکاشفه ابراز میکند در اسطورهھای
يونان ،مصر و بهگونهای خاص ،بابل نيز وجود داشت ،اما روايت يوحنا حايز ﺗمايزات خاصی با
ﺗمامی آنھاست که برای درک بھتر آن نخست میبايد نگاھی اجمالی به اسطورهھای يونان و مصر و
بابل بيندازيم.

در اسطورهھای يونان ،الھهای به نام لِتو ) (Letoوجود داشت که باردار بود و اژدھايی بزرگ پايتون
نام ) (Pythonدر صدد قتل بچۀ او بود .اما خدای دريا پوسیدون ) (Poseidonلِتورا به جزيرهای
دوردست برد و آن جزيره را زير دريا پنھان کرد ﺗا پايتون او را نيابد .پس از اين ﺗعقيب و گريز،
جزيره دوباره به سطح آب آمد و لِتو بچۀ خود را به دنيا آورد .نام آن بچه آپولو ) (Apoloبود که در
ظرف چند روز پايتون را قطعه قطعه کرد.
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در اسطورهھای مصر با اژدھايی سرخفام روبرو میشويم به نام ِستﺗايفونtyphon). (Set-او نيز
بهدنبال قتل ايزيس ) (Isisھمسر اُزريس ) (Osirisاست .اژدھا نخست اُزريس را به قتل میرساند و
سپس بهدنبال ايزيس باردار بود .اما زن بهطرزی معجزهآسا فرزندش را بهدنيا میآورد و به جزيرهای
میگريزد .پسر ايزيس ،ھوروش ) (Horusبر اژدھا پيروز میشود و سرانجام او را در آﺗش نابود
میکند.
در اسطورهھای بابلی نيز به نبرد ﺗيامات ،غول ھفت سر دريا با خدايان آسمان برمیخوريم که سرانجام
برﺗری ﺗيامات ﺗوسط مردوک ،خدای جوان نور به پايان میرسد .مادر مردوک ھمچون روايت مکاشفه
باب  ١٢به ﺗصوير کشيده میشود .ﺗنھا در اين روايت است که با سقوط يک سوم از ستارگان در نتيجۀ
شکست ﺗيامات روبرو میشويم .آنچه در اين روايت ديديم ﺗشابھات شگفتانگيزی است که نمیﺗوان
کاربرد آنھا را در کتاب مکاشفه صرفا ً ﺗصادفی قلمداد کرد.
در واقع ،در مسيح اسطورهھای باستان به واقعيت مبدل شدند .پادشاھان مصر ،يونان و بابل میکوشيدند
با ﺗوسل به اين اسطورهھا ،قدرت خود را ﺗوجيه کنند و به آن مشروعيتی فرازمينی بخشند ،اما يوحنا
ﺗولد مسيح را ﺗجسم و ﺗحقق واقعی اين اسطورهھا معرفی میکند .واقعيتی که اسطورهھای موجود را به
چالش میکشيد.
زنی که از درد زايمان رنج میبرد در کالم خدا معرف قوم وفادار خداست که ثمرۀ پايداری و
وفادريش ،ﺗولد پادشاھی است که نجات را برای ھمۀ ملل به بار میآورد )نگاه کنيد به اشعيا -١۶:٢۶
 .(٩-٧:۶۶،١:۵۴ ،١٨بارھا در کالم خدا ،قوم خدا به مادری ﺗشبيه میشود که از بطن او رھانندهای به
جھان میآيد که ﺗاريکی را شکست داده ،نور به بار میآورد.
زنی که از ديد دنيا حقير است ،اما ھمانند خداوندش غرق در نور است )مزمور  .(٢:١٠۴در
اسطورهھای يونان ،ستارهھا و اجرام سماوی خدايانی بودند که مسير ﺗاريخ را ھدايت میکردند ،اما
يوحنا سرنوشت ﺗاريخ را در وقايعی میبيند که بر اين زن میگذرد .ﺗمامی ھويت و عملکرد زن در
ﺗولد فرزند ذکورش ﺗرسيم میگردد.
ﺗولدی که ﺗضمين شکست ﺗاريکی به سردمداری اژدھاست .گويی يوحنا در اين باب ﺗولد ،مرگ و قيام
صعود مسيح را يک باره به ﺗصوير میکشد.
ﺗاريخ نجات در ﺗولد اين پسر به کمال میرسد و شکست اژدھا نتيجۀ آن است .يوحنا به دفعات از به
زير افکنده شدن اژدھا سخن میگويد )مکاشفه ١٠-٩:١٢و.(١٣
در واقع ،جفايی که کتاب مکاشفه معرف آن است ،نتيجۀ سقوط و شکست اژدھاست )مکاشفه
١٢:١٢و.(١٧
رنجی که ايمانداران بهعلت پايداری در برابر خداسازی امپراطوران روم بر خود ھموار میکنند به
سبب شکست ابليس از فرزندان اين زن است )مکاشفه .(١٧:١٢
يوحنا در بابھای ١٢ﺗا  ،١۴ريشۀ خصومت روم را با ايمانداران به مسيح در نتيجۀ شکست ابليس از
مسيح میداند .پيروزی مسيح که ﺗمامی ايام حيات ،مرگ ،قيام و صعود او را در بر میگرفت ،ﺗأثيری
فراجھانی و کيھانی دارد.
ﺗولد مسيح عليرغم ﺗمامی ﺗالشھای ﺗاريکی برای از بين بردنش ،آغاز سقوط ابليس وپايان ﺗاريکی بود.
ايدۀ گريختن )مکاشفه  (۶:١٢و پرواز به مکان امن )مکاشفه  ،(١۴:١٢معرف ﺗدارک الھی برای حفظ
زن و بچه است .زن و بچه در عين آسيتپذيری کامل ،زير چتر حفاظت الھی قرار دارند و زمان
بحران )١٢۶٠روز( را سپری میکنند.
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خلقت و آفرينش نيز به کمک زن میآيند ﺗا او بتواند نقش خود را ايفا کند )مکاشفه( .در اين نبرد
کيھانی ،ﺗماشگری وجود ندارد .خلقت ،فرشتگان ،انسان و خدا ،ھمه در آن نقش دارند.
يوحنا به ايمانداران ﺗحت جفا در حکومت روم ،آنان که ھمچون خداوند خود ،جان خود را عزيز نداشتند
)مکاشفه  ،(١١:١٢خبر پيروزی میدھد.
وفاداران به مسيح در رنج و مرگ خود بر ابليس پيروز شدهاند و خشم اژدھا به زن و فرزندش نتيجۀ
شکست آنان از فرزند ذکوری است که با عصای آھنين بر ھمۀ قومھا فرمان خواھد راند )مکاشفه
 ۵:١٢و ھمچنين مزمور  .(٢شکست ﺗاريکی بر ھمۀ مؤمنان مسيح مبارک باد].[1
منظور اسطورهھا و يا داستانھايی است که ريشهھای وقايع زمينی را شرح میدھند“ .فراروايت” ﺗنھا
مقولهای مربوط به پيشينيان نيست.
امروزه نيز بسياری از پديدهھای علمی ،فراروايت خاص خود را دارند .نظريه نيوﺗن و نظريه کوانتوم
ھر يک بيانگر فراروايت خاصی در ﺗوضيح پديدهھای علمی است.
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ممانعت از آزادی وحيد محمودی از مسئولين دانشگاه آنالين
بھايی /
ژانويه 2012 ,6

با وجود ﺗعليق حکم  5سال حبس ﺗعزيری وحيد محمودی از آزادی اين زندانی عقيدﺗی و از مسئولين
دانشگاه آنالين بھايی بنا به دالئل واھی ممانعت به عمل آمده است.
بر اساس اين گزارش ،با وجود گذشت  10روز از ﺗعليق حکم  5سال حبس ﺗعزيری وحيد محمودی ھم
چنان بنا به داليل واھی از آزادی وی ممانعت به عمل آمده و علت اين امر نيز از سوی مسئوالن دادگاه
انقالب و اجرای احکام زندان اوين و زندان رجائی شھر طی شدن مراحل اداری عنوان شده است؛ اين
در حالی است که بنا بر قانون پس از ﺗعليق حکم يک زندانی ،نگھداری متھم حتی برای يک ساعت
عملی غير قانونی است.
وحيد محمودی پيش ﺗر در شعبه  28دادگاه انقالب به  5سال حبس ﺗعزيری محکوم شده بود که اين حکم
از سوی شعبه  54دادگاه ﺗجديدنظر استان ﺗھران به  5سال حبس ﺗعليقی به مدت  4سال با احتساب ايام
بازداشت ﺗبديل شده است .ايشان دوم خرداد ماه و در پی بازداشت و ﺗفتيش مسئولين و مرﺗبطين موسسه
علمی ) دانشگاه آنالين بھائيان( پس از احضار و مراجعه به دادسرای انقالب کرج بازداشت و به بند
 ٢٠٩زندان اوين منتقل شد.
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مصاحبه با روزنامه نگار مسيحی ايرانی

امسال با فرا رسيدن ايام کريسمس به نظر می آيد مقامات ايران مجددا در حال ﺗشديد نظارت و آزار و
اذيت مسيحيان پروﺗستان و کليساھای خانگی ايران ھستند .به گزارش شبکۀ خبری مسيحيان فارسی
زبان) ، (FCNNکه صرفا مسايل مسيحيان را پوشش ميدھد ،ظرف ھفته ھای اخير “ﺗعدادی مسيحی
در ﺗھران و شش شھر ديگر به مراکز امنيتی حکومتی احضار شده ،به مدﺗھای طوالنی بازجويی شده
اند ،و با ھشدار نسبت به اين که مجددا احضار خواھند شد و بھتر است به دستورات عمل کنند آزاد شده
اند”.
ظرف ھفته ھای منتھی به ايام کريسمس سال  ،٢٠١٠مقامات ايرانی بيش از  ١٠٠مسيحی پروﺗستان و
نوکيشان مسيحی را در ﺗھران و ساير شھرھای سراسر ايران دستگير کردند .بسياری از اين افراد در
کليساھای خانگی فعال بودندو در انتھا مقامات اکثر آنان را آزاد کردند.
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برای درک بھتر مشکالت زندانيان عقيدﺗی مسيحی در ايران ،کمپين بين المللی برای حقوق بشر در
ايران با مدير و سردبير شبکۀ خبر مسيحيان فارسی زبان ) (FCNNبه گفتگو نشست.
کمپين  :لطفا  FCNNو کار خود را معرفی کنيد.
FCNN :لزوم وجود شبکۀ خبر مسيحيان فارسی زبان در حدود پنج سال پيش ﺗوسط گروھی از افراد
در داخل ايران که سابقۀ کارھای فرھنگی و مطبوعاﺗی داشتند ﺗشخيص داده شد .اين شبکه اول به
صورت يک وبالگ آغاز به کار کرد و به ﺗدريج ﺗوسعه پيدا کرد .ﺗالش شبکۀ خبر اين بوده که کار را
به صورت حرفه ای انجام بدھد .ما به دو نيت آغاز به اين فعاليت کرديم ،يکی اينکه مسيحيان داخل
ايران را از اخباری که ميگذرد آگاه کنيم ،و ديگری اينکه صدای مسيحيان ايران را به گوش جھان
برسانيم .بنابراين در حال حاضر شبکۀ خبری مسيحيان فارسی زبان به عنوان يکی از منابع رسمی
برای بسياری از مراجع رسمی و کليساھايی در سراسر جھان که می خواھند بيشتر در مورد مسيحيت
و وضعيت مسيحيت )درايران( بدانند قرار گرفته است .به عنوان مثال  ،کميساريای عالی سازمان ملل
متحد برای پناھندگان ) (UNHCRبا شبکۀ ما ﺗماس می گيرد و از وبسايت ما به عنوان يکی از منابع
معتبر خود استفاده می کند.
کمپين :آيا می ﺗوانيد از برخی موارد مھم زندانيان عقيدﺗی مسيحی که در حال حاضر در بازداشت به
سر می برند نام ببريد؟
FCNN:ما فقط می ﺗوانيم در خصوص مواردی صحبت کنيم که اجازۀ کامل ازطرف خانواده ھا
داشته باشيم .من در حال حاضر می ﺗوانم بطور رسمی راجع به نورﷲ قبيتی زاده در زندان کارون
اھواز صحبت کنم که پس از دستگيری در ﺗاريخ  ٣ديماه  ١٣٨٩در موج بازداشتھای سال گذشته ھنوز
آزاد نشده است ،ھمچنين فرشيد فتحی در زندان اوين ﺗھران  ،و يوسف ندرخانی که به جرم خروج از
دين اسالم در زندان الکان استان گيالن در حبس به سر می برند .اﺗھام فرشيد فتحی ”اقدام عليه امنيت
ملی” و “ارﺗباط با سازمانھای متخاصم در خارج از کشور” می باشد.
اما در ھر دو مورد ،براساس اخباری که از داخل زندان به ما می رسد ،موضوعی که مورد بحث است
مسئلۀ مسيحيت اين افراد است .به عنوان مثال  ،مقامات می خواستند قبيتی زاده از مسيحيت دست
بردارد و رسما اعالم کند که مسلمان است .اما او حاضر به انجام اين کار نشده است و به آنھا اعتراض
کرده است که درحال حاضر او بيش از يک سال است که از دسترسی به کتاب انجيل محروم بوده
است.
اين پرونده ھا سياسی عنوان می شوند اما ما می دانيم که در ھر دو مورد گفته اند اگر شما به اسالم
بازگرديد ،ما شما را آزاد خواھيم کرد.
فرشيد يک مسيحی بسيار فعال در ﺗھران بود .او يکی از کسانی بود که به مسيحيت ايمان آورد و با
بسياری از ﺗيپ ھای جوان و دانشجو در ارﺗباط بود…در واقع او يک فعال اجتماعی بود .جالب اين
است که دادستانی حکم آزادی او را داد ،حتی از داخل زندان ھم او را بيرون آوردند ﺗا آزادش کنند ،اما
در آخرين لحظه دفتر دادستانی مستقر در زندان گفت که او اجازه ندارد برود و او را نگھداشتند.
ھر دوی اين افراد ھنوز در زندان ھستند اما ھرگز اﺗھامات رسمی عليه آنان اقامه نشده و محاکمه نشده
اند.
کمپين :چرا بسياری از مسيحيان به جرائم سياسی متھم شده اند؟
FCNN :مقابله با يک حرکت روحانی برای جمھوری اسالمی بسيار مشکل است ،اما مقابله با يک
حرکت سياسی برای حکومت جمھوی اسالمی بسيار آسان است.
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ما مسيحيان ايران  ،خودمان را ھيچوقت آپوزيسيون حکومت جمھوری اسالمی ايران نمی دانيم  ،ولی
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.
مگر در کليساھای خانگی چه گفته ميشود که دولت اينقدر با آن مخالف است؟ ھيچ چيز سياسی در
کليساھای خانگی گفته نميشود.
در واقع مسيحيان چيزی نمی گويند که حکومت بتواند به آن بھانه بگيرد ،جز اينکه در جلساﺗشان در
مورد خدا صحبت می کنند و خدا را ستايش می کنند .اگر کسی را به خاطر اينکه در مورد خدا
صحبت کرده است بکشند يا زندانی بکنند با ﺗناقض بسيار بزرگی روبروخواھند شد .بنابر اين مجبور
ھستند بگويند که اينھا سياسی ھستند و ﺗحت حمايت خارجی ھستند و مسئله را سياسی کنند ﺗا بتوانند
سرکوب کنند.
پيش از اينکه اين مسئله در داخل ايران عموميت پيدا کند ،وقتی مسلمان مسيحی شده ای را می گرفتند،
او را به جرم ارﺗداد می بردند .برای مثال ،کشيش حسين سودمند يا کشيش مھدی ديباج که ھر دو
مسلمانانی بودند که مسيحی شده بودند .اين دو را اصوال با جرم “ارﺗداد از اسالم” بر اساس قوانين
شريعت و قوانين مجازات اسالمی به زندان و دادگاه بردند .اما وقتی که مسئله عمومی ﺗر شد ،ديدند
نمی ﺗوانند ساالنه چندصد نفر را بگيرند و به جرم ارﺗداد زندانی کنند ،چون اين ميتواند بحث بسيار
بزرگی در جامعۀ جھانی ايجاد کند .بنا براين اينھا را با اﺗھام “اقدام عليه امنيت ملی” و “ﺗشکيل
گروھھای مخالف نظام جمھوری اسالمی” طبق قوانين مجازات اسالمی دستگير می کنند .اما در طول
بازجويی ھا ،ﺗاکيد را بيشتر روی مسئلۀ ارﺗداد و خارج شدن از دين اسالم می گذارند.
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سقط جنين ھمسر وكيل زنداني به دليل بياطالعي از
وضعيت ھمسرش

مريم اسالمي ،ھمسر امير اسالمي ،وكيل ِ دربند ِ دراويش گنابادي ،به دليل استرس ناشي از بياطالعي
از وضعيت ھمسر ِ زندانياش  ،سقط جنين كرد و دوقلوھاي  5ماھه خود را از دست داد.به گزارش
خبرنگار سايت مجذوبان نور ؛ اين اﺗفاق در حالي افتاده است كه وي بعد از ھشت سال باردار شده بود.
گفتني است امير اسالمي ،روز  ١٣شھريور ،در جريان حادثه كوار كه طي آن يك درويش گنابادي
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.
اين وكيل و عضو كميسيون حقوق بشر كانون وكال كه ھنوز از پيشامد ياد شده اطالعي ندارد ،ھمراه با
ديگر ھمكاران وكيل خود و مديران سايت مجذوبان نور  ،از جمله اميد بھروزي ،فرشيد يداللھي ،افشين
كرمپور ،مصطفي دانشجو  ،حميد مرادي و رضا انتصاری در بند  350زندان اوين محبوس است.
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دادگاه پنج شھروند مسيحی فردا در رشت برگزار می شود
ژانويه 2012 ,10

خبرگزاری ھرانا – صبح فردا دادگاه رسيدگی به اﺗھامات پنج ﺗن از شھروندان مسيحی در شعبه ٢
دادگاه انقالب رشت برگزار می شود.
بنا به اطالع گزارشگران ھرانا از رشت ،عماد فروحی ،کمال نعمانيان ،احمد نيک نژاد ،سھراب
صيادی چھار شھروند مسيحی ھستند که به جھت محاکمه به دادگاه انقالب احضار شدند.
افراد ياد شده در پی احضار به شعبه بازپرسی در آبان ماه به صورت موقت و با وثيقه  ١٠ميليون
ﺗومانی ﺗا زمان صدور حکم نھايی آزاد شدند.
الزم به ذکر است متھم پنجم اين پرونده چندی پيش از کشور خارج شده است.
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حمله و يورش نيروھای امنيتی به منزل يک درويش گنابادی

 ۵ﺗن از نيروھای امنيتی مسلح به سالحھای گرم به منزل يک درويش گنابادی در کوار حمله کردند و
عالوه بر ﺗخريب و ﺗفتيش منزل وی منجر به وخامت حال جسمانی ھمسر اين دوريش شدند .
به گزارش خبرنگار سايت مجذوبان نور ؛ عصر امروز  ١۴دی ماه  ۵ ،ﺗن از نيروھای امنيتی و لباس
شخصی با حمله به منزل نظام ملکپور يکی از دراويش گنابادی ساکن کوار عالوه بر ﺗفتيش و
بازرسی غيرقانونی منزل وی اقدام به ﺗخريب اموال و وسايل شخصی و ايجاد رعب و وحشت در بين
خانواده ايشان کردند .

اخراج شروين فالح دانشجوی بھايی دانشگاه بجنورد
ژانويه 2012 ,12

کميته گزارشگران حقوق بشر – شروين فالح دانشجوی ورودی  ٩٠دانشجوی مھندسی ﺗکنولوژی
معماری دانشگاه دارالفنون بجنورد از دانشگاه اخراج شد.
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بر اساس اين گزارش اين دانشجو در روز  ٢٠دی ماه امسال در حين امتحانات پايان ﺗرم به صورت
شفاھی و بدون ذکر دليل مشخص و به جھت اعتقاد به »آيين بھائی« از دانشگاه اخراج شده است.
وی از سال  ١٣٨٨ﺗا  ١٣٩٠معماری دانشگاه غير انتفاھی انديشه جھرم دوره کاردانی را سپری کرده
بود و مھر  ١٣٩٠در رشته مھندسی ﺗکنولوژی معماری دانشگاه بجنورد پذيرفته شد.
الزم به ﺗوضيح است که ﺗنھا در سال  ١٣٩٠بيش از  ٢٠دانشجوی بھائی به دليل »اعتقاد به آئين
بھائی« از دانشگاهھای مختلف نظير صنعتی اصفھان ،صنعتی شريف و دانشگاه شيراز اخراج شدند.
از اين جمله میﺗوان به روحﷲ ﺗشکر ،بشير ﺗشکر ،البرز نورانی ،آوا ﺗوکلی ،مونا مومنی ،ارکيده
آقايی ،حنانه کنعانی ،ھومن رحمانيان ،مليکا وزيرزاده ،نورا سھرنگی ،فرنود جھانگيری ،پويا مح ّمدی،
شيده آبادی ،دالرا دارابی ،صھبا متحدين ،سميرا غالمی ،شيما رنجبر ،شادی مودی ،نگار صالحی و
درسا اله وردی اشاره کرد.
الزم به يادآوری است که دهھا دانشجوی بھائی ديگر نيز امسال به دليل »نقص پرونده« در مرحله
انتخاب رشته از ورود به دانشگاه محروم شدند.
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وضعيت نورﷲ قبيتی زاده زندانی مسيحی در زندان کارون اھواز
ژانويه 2012 ,18

ﺗنھا جرم اين ايماندار خوزستانی پيروی از عيسی مسيح است .او که برای انکار عيسی مسيح ﺗحت
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
خوزستان  ،اکنون بيش از يک سال از بازداشت نورﷲ قبيتی زاده يکی از ايمانداران کليساھای خانگی
خوزستان در شھر دزفول می گذرد.
قبيتی زاده که  47سال سن دارد يک کارگر زحمتکش باغات ميوه دزفول است .اوغروب روز جمعه
سوم دی ماه  24) 1389دسامبر  (2010در حالی بازداشت شد که پذيرای 10نفر اعضای يک گروه
کليسای خانگی متشکل از نوکيشان مسيحی شھرھای دزفول و انديمشک در محل اقامت خود در يکی
از باغات شھرستان دزفول بود .اين افراد برای برگزاری مراسم ﺗولد عيسی مسيح در آن مکان جمع
شده بودند .
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مھاجمان به اين کليسای خانگی که ھمگی افراد مسلح بودند با شدت عمل و بد رفتاری از  10نفر
اعضای حاضر بدون ارائه ھرگونه مجوز قانونی عکس و اثر انگشت گرفتند و بعد از ثبت مشخصات
و بازجوئی آنھا را با شرط اينکه در صورت احضار بايد فورا خود را معرفی کنند  ،چند ساعت بعد
آزاد کردند .
اما ماموران اطالعاﺗی از ھمان ابتدا « نورﷲ قبيتی زاده « که مسئوليت جمع را به عھده گرفته بود از
بقيه جدا کردند .ﺗا چندين ھفته ھيچکس از محل اقامت او خبر نداشت .وقتی از او اطالعاﺗی به دست آمد
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 اسالم برگردد.
نورﷲ به دفعات ﺗوسط ماموران زندان و بازجوھای پرونده اش برای انکار ايمان مسيحی خود ،ﺗحت
فشار قرار گرفته است .در اين اواخر بعد از برگزاری دادگاه به شدت اين فشارھا افزوده شد .اما در
مقابل اين فشارھا نورﷲ مصرانه درخواست يک جلد کتاب مقدس مسيحی را به آنھا داد و با اصرار بر
خواسته خود پای فشرد .نورﷲ به آنھا گفته است که پيرو عيسی مسيح است و داشتن يک جلد کتاب
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
مسيحی شد .در اين خبر از نورﷲ به عنوان يک رھبر کليساھای خانگی ياد شده بود .ھمين موضوع و
نکات ديگر باعث گرديد ﺗا بر شدت فشارھا بر قبيتی زاده افزوده شود .ھرچند بعدا اين رسانه متوجه
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.
يکی از نزديکان نورﷲ به اف سی ان ان گفت که او ﺗنھا يک ايماندار مسيحی بسيار ساده اما فوق
العاده محکم است که می گويد حاضر نيست ايمان به عيسی مسيح را با ھيچ چيز ديگر در زندگيش
عوض کند.ھمين شخص اضافه کرد که صميميت واراده محکم نورﷲ قبيتی زاده به ايمان قلبيش از يک
سو و اينکه او نزديکان و اقوام چندانی در خارج زندان ندارد ﺗا قادر به پی گيری کارش باشند از
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
حداقل امکانات بھداشتی است .اين زندان از نظر امکانات بھداشتی و رفاھی يکی از بدﺗرين زندانھای
کشور محسوب می شود.
سخنگوی اروپائی کميته دفاع از مسيحيان ايران درباره وضعيت نورﷲ قبيتی زاده با شبکه خبر
مسيحيان فارسی زبان به گفتگو نشست .او معتقد است که بازداشت طوالنی مدت اين زندانی مسيحی از
اساس غير قانونی است .مطابق گزارشات واصله ھيچ مدرک يا شاکی خصوصی عليه قبيتی زاده وجود
ندارد و ﺗنھا پايبند ماندن او بر ايمان مسيحی باعث نگه داشتن اين شخص بيش از يک سال شده است و
شايد وقت آن می باشد که کارزاری برای آزادی او به راه بيفتد .ضمن اينکه افزايش گرايش به
مسيحيت در استان خوزستان باعث نگرانی مسئوال امنيتی و اطالعاﺗی آنجاست و ھمين امر باعث انجام
حرکات کور و حساب نشده از سوی آنان می شود.
او گفت  :انتظار جامعه مسيحی ايران اين بود که در آستانه کريسمس نورﷲ قبيتی زاده آزاد و از فشار
بر مسيحيان و کليساھا در منطقه خوزستان کاسته شود .اما نه ﺗنھا اين امر محقق نشد بلکه با حمله به
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 اسالمی روز به روز بر قھر و کينه خود نسبت به مسيحيان می افزايد و
آنھا را در فشار بيشتری قرار می دھد.

مصاحبه کمپين بين المللی حقوق بشر ايران با اف سی ان ان.
سايت رسمی کمپين پس از مصاحبه با مدير شبکه خبر مسيحيان فارسی زبان اينطور ﺗيتر زد « :
روزنامه نگار مسيحی ايرانی ازپروژۀ حکومت ايران برای ھدف قرار دادن مسيحيان پروﺗستان پرده
برمی دارد«.
به گزارش شبکه خبر مسيحيان فارسی زبان  ،در ﺗاريخ  15دی ماه سال جاری سايت کمپين بين المللی
حقوق بشر در ايران  ،که در ھمکاری نزديک با سازمان ديده بان حقوق بشر فعاليت جھانی گسترده ای
را برای ﺗوجه به مسئله حقوق بشر در ايران انجام می دھد ،متن مصاحبه با مدير اف سی ان ان درباره
اﺗھامات حکومت جمھوری اسالمی به مسيحيان ايران را منتشر کرد.
عالقه مندان برای خواندن متن کامل اين مصاحبه می ﺗوانند به سايت »کمپين بين المللی حقوق بشر در
ايران« مراجعه کنند .خالصه اين مصاحبه با عنوان »روزنامه نگار مسيحی ايرانی از پروژه حکومت
ايران برای ھدف قرار دادن مسيحيان پروﺗستان پرده بر می دارد« ،به شرح زير می باشد.
امسال با فرا رسيدن ايام کريسمس به نظر می آيد مقامات ايران مجددا در حال ﺗشديد نظارت و آزار و
اذيت مسيحيان پروﺗستان و کليساھای خانگی ايران ھستند .به گزارش شبکۀ خبری مسيحيان فارسی
زبان ) ،(FCNNکه بطور ﺗخصصی مسايل مسيحيان را پوشش ميدھد ،ظرف ھفته ھای اخير
“ﺗعدادی مسيحی در ﺗھران و شش شھر ديگر به مراکز امنيتی حکومتی احضار شده ،به مدﺗھای
طوالنی بازجويی شده اند ،و با ھشدار نسبت به اين که مجددا احضار خواھند شد و بھتر است به
دستورات عمل کنند آزاد شده اند”.
ظرف ھفته ھای منتھی به ايام کريسمس سال  ،٢٠١٠مقامات ايرانی بيش از  ١٠٠مسيحی پروﺗستان و
نوکيشان مسيحی را در ﺗھران و ساير شھرھای سراسر ايران دستگير کردند .بسياری از اين افراد در
کليساھای خانگی فعال بودندو در انتھا مقامات اکثر آنان را آزاد کردند.
برای درک بھتر مشکالت زندانيان عقيدﺗی مسيحی در ايران ،کمپين بين المللی برای حقوق بشر در
ايران با مدير و سردبير شبکۀ خبر مسيحيان فارسی زبان ) (FCNNبه گفتگو نشست.
کمپين  :لطفا  FCNNو کار خود را معرفی کنيد.
اف سی ان ان  :لزوم وجود يک شبکۀ ﺗخصصی خبر برای مسيحيان ايران در حدود پنج سال پيش
ﺗوسط گروھی از افراد مسيحی که در داخل ايران سابقۀ کارھای فرھنگی و مطبوعاﺗی داشتند ﺗشخيص
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داده شد .اين شبکه اول به صورت يک وبالگ آغاز به کار و به ﺗدريج ﺗوسعه پيدا کرد .ﺗالش شبکۀ
خبر مسيحيان فارسی زبان از ابتدا اين بوده که کار را به صورت حرفه ای انجام بدھد .ما به دو نيت
آغاز به اين فعاليت کرديم ،يکی اينکه مسيحيان داخل ايران را از اخباری که ميگذرد آگاه کنيم ،و
ديگری اينکه صدای مسيحيان ايران را به گوش جھان برسانيم .در حال حاضر شبکۀ خبری مسيحيان
فارسی زبان به عنوان يکی از منابع رسمی ،برای بسياری از مراجع قانونی و کليساھايی در سراسر
جھان که می خواھند بيشتر در مورد مسيحيان و وضعيت مسيحيت در ايران بدانند ،شناخته شده است
 .به عنوان مثال  ،کميساريای عالی پناھندگان سازمان ملل ) (UNHCRدر موارد مورد نيازش از
اف سی ان ان کسب اطالع می کند و وبسايت ما به عنوان يکی از منابع معتبر آن سازمان و اداره
مھاجرت بسياری از کشورھا در مورد رسيدگی به پرونده پناھجويان مسيحی ايرانی در سراسر دنيا
مورد استفاده قرار می گيرد .
کمپين :آيا می ﺗوانيد از برخی موارد مھم زندانيان عقيدﺗی مسيحی که در حال حاضر در بازداشت به
سر می برند نام ببريد؟
اف سی ان  :ما فقط می ﺗوانيم در خصوص مواردی صحبت کنيم که اجازۀ کامل ازطرف خود يا
خانواده آن افراد برای بردن نامشان در رسانه ھا داريم .من در حال حاضر می ﺗوانم بطور رسمی
راجع به نورﷲ قبيتی زاده در زندان کارون اھواز صحبت کنم که پس از دستگيری در ﺗاريخ  ٣ديماه
 ١٣٨٩در موج بازداشتھای سال گذشته ھنوز آزاد نشده است ،ھمچنين فرشيد فتحی در زندان اوين
ﺗھران  ،و البته يوسف ندرخانی را ھمه می شناسند که به جرم خروج از دين اسالم در زندان الکان
استان گيالن در حبس به سر می برند .اﺗھام فرشيد فتحی ”اقدام عليه امنيت ملی” و “ارﺗباط با
سازمانھای متخاصم در خارج از کشور” می باشد.
بطور مثال در ھر دو مور قبيتی زاده و فتحی  ،براساس اخباری که از داخل زندان به ما می رسد،
موضوعی که مورد بحث است مسئلۀ مسيحيت اين افراد است نه اﺗھامات سياسی  .برای نمونه عرض
می کنم  ،بازجوھا مرﺗب از قبيتی زاده خواسته اند که از مسيحيت دست بردارد و رسما اعالم کند که
مسلمان است .اما او حاضر به انجام اين کار نشده است و به آنھا اعتراض کرده که درحال حاضر او
بيش از يک سال می باشد از دسترسی به کتاب انجيل محروم بوده .
ﺗوجه کنيد که اين پرونده ھا سياسی عنوان می شوند اما ما می دانيم که در ھر دو مورد به زندانيان
گفته اند اگر شما به اسالم بازگرديد ،ما شما را آزاد خواھيم کرد.
فرشيد فتحی يک مسيحی و يک فعال فرھنگی و ھنری در ﺗھران بود.
او يکی از کسانی بود که به مسيحيت ايمان آورد و با بسياری از ﺗيپ ھای جوان و دانشجو در ارﺗباط
بود… در واقع او يک فعال اجتماعی بود .جالب اين است که دادگاه حکم آزادی موقت او را داد ،حتی
از داخل زندان ھم او را بيرون آوردند ﺗا آزادش کنند ،اما در آخرين لحظه دفتر دادستانی مستقر در
زندان گفت که او اجازه ندارد برود و او را نگھداشتند .ھر دوی اين افراد ھنوز در زندان ھستند اما
ھرگز اﺗھامات رسمی عليه آنان اقامه نشده و محاکمه نشده اند.
کمپين :چرا بسياری از مسيحيان به جرائم سياسی متھم شده اند؟
اف سی ان ان  :مقابله با يک حرکت روحانی برای جمھوری اسالمی بسيار مشکل است ،اما مقابله با
يک حرکت سياسی برای اين حکومت بسيار آسان است .ما مسيحيان ايران  ،خودمان را ھيچوقت
آپوزيسيون حکومت جمھوری اسالمی 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
ﺗرﺗيب و با اين بھانه ما را سرکوب نمايد.
بايد از حکومت جمھوری اسالمی پرسيد ؛ مگر در کليساھای خانگی چه گفته ميشود که دولت شما
اينقدر با آن مخالف است؟
ھيچ چيز سياسی در کليساھای خانگی گفته نميشود.
در واقع مسيحيان چيزی نمی گويند که حکومت بتواند به آن بھانه بگيرد ،جز اينکه در جلساﺗشان در
مورد خدا صحبت می کنند و خدا را ستايش می کنند .اگر کسی را به خاطر اينکه در مورد خدا
صحبت کرده است بکشند يا زندانی بکنند به خاطر ماھيت ﺗبليغاﺗشان با ﺗناقض بسيار بزرگی
روبروخواھند شد .بنابر اين مجبور ھستند بگويند که اينھا سياسی ه و ﺗحت حمايت خارجی ھستند و
مسئله را سياسی کنند ﺗا بتوانند سرکوب نمايند.
پيش از اينکه اين مسئله مسيحی شدن در داخل ايران عموميت پيدا کند ،وقتی مسلمان مسيحی شده ای
را می گرفتند ،او را به جرم ارﺗداد می بردند و محاکمه می کردند .برای مثال ،کشيش حسين سودمند يا
کشيش مھدی ديباج که ھر دو مسلمانانی بودند که مسيحی شده بودند .اين دو را اصوال با جرم “ارﺗداد
از اسالم” بر اساس قوانين شريعت و قوانين مجازات اسالمی به زندان و دادگاه بردند.
اما وقتی که مسئله گرايش به ايمان مسيحی عمومی ﺗر شد و ھر روز عده بيشتری از ھموطنان ايرانی
دل خود را به دست عيسی مسيح سپردند ،ديدند نمی ﺗوانند ساالنه چندصد نفر را بگيرند و به جرم
ارﺗداد زندانی کنند .چون اين عمل ميتواند واکنش بسيار بزرگ و سختی در جامعۀ جھانی ايجاد
نمايد .بنا براين اينھا را با اﺗھام “اقدام عليه امنيت ملی” و “ﺗشکيل گروھھای مخالف نظام جمھوری
اسالمی” طبق قوانين مجازات اسالمی دستگير می کنند .اما در طول بازجويی ھا ،ﺗاکيد را بيشتر
روی ھمان موضوع اصلی يعنی مسئلۀ ارﺗداد و خارج شدن از دين اسالم و بشارت پيام مسيح می
گذارند.
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آغاز دوران محکوميت فواد خانجانی شھروند بھائی
ژانويه 2012 ,19

کميته گزارشگران حقوق بشر -فواد خانجانی ،از شھروند بھائی بازداشت شده پس از حوادث روز
عاشورا ،امروز  27دی ماه خود را برای گذراندن دوران محکوميت چھار ساله¬اش به زندان اوين
معرفی کرد.
بنا بر اين گزارش ،اين دانشجوی محروم از ﺗحصيل بھائی پيش¬ﺗر در شعبه  28دادگاه انقالب به
رياست قاضی مقيسه به چھار سال حبس ﺗعزيری محکوم شده بود که اين حکم عينا در شعبه  54دادگاه
ﺗجديدنظر به رياست قاضی موحد ﺗاييد شده است .ھم چنين وکيل فواد خانجانی چندی پيش به ديوان
عالی کشور اعتراض کرده بود که بنا بر اطالع ،وکيل و قاضی شعبه ديوان اين شھروند بھائی از سوی
وزارت اطالعات مورد ﺗھديد قرار گرفتهاند.
فواد خانجانی در ﺗاريخ  7ارديبھشت ماه سال  89و پس از احضار به دفتر پيگيری بازداشت و پس از
چند روز با قرار وثيقه آزاد شد .الزم به ﺗوضيح است که پدر وی آقای عالءالدين خانجانی نيز پس از
عاشورای سال  88بازداشت شده بودند.
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جمالالدين خانجانی ،پدربزرگ ايشان نيز يکی از مديران جامعهی بھائی است که در حال سپری کردن
محکوميت  20سالهی خود در زندان رجائی شھر کرج میباشد.
اين دانشجوی محروم از ﺗحصيل ،پيشتر به علت اعتقاد به ديانت بھايی از سازمان مديريت صنعتی در
اصفھان اخراج گرديده بود.

جلوگيری از دفن يک شھروند بھائی در ﺗبريز
ژانويه 2012 ,19

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.
بنابر گزارش »خانه حقوق بشر ايران« ،روز جمعه  ١۶دی ماه محمد حسين برقی ،شھروند بھائی
ساکن ﺗبريز ،در منزل شخصی خود به علت عارضه سکته مغزی درگذشت .خانواده برقی ايشان را
طبق رسوم بھائی غسل و کفن نموده سپس ،به شھرداری مرکزی مراجعه و ماوقع را اطالع دادند.
طبق دستور مسئولين جسد به وادی رحمت منتقل شد .يک روز بعد از وادی رحمت با خانواده مرحوم
ﺗماس گرفته و اعالم می کنند که جھت ﺗشييع بايد به مياندوآب بروند.
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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آغاز دوران محکوميت چھار سال حبس شاھرخ طائف
شھروند بھايی
ژانويه 2012 ,19

خانه حقوق بشر ايرانشاھرخ طائف  ،شھروند بھائی ساکن ﺗھران برای گذراندن دوران محکوميت چھار
ساله اش به زندان اوين بازگشت.
ﺗارنمای کميته گزارشگران حقوق بشر گزارش داده است که شاھرخ طائف پيش ﺗر در شعبه  ٢٨دادگاه
انقالب به رياست قاضی مقيسه به اﺗھام “عضويت در جامعه بھائی”)ماده  (۴٩٩به  ۴سال حبس
ﺗعزيری محکوم شده بود که اين حکم در دادگاه ﺗجديد نظر عينا ﺗاييد شد.
ايشان در سال  ٨٣برای اولين بار بازداشت و پس از مدﺗی آزاد شد اما در دیماه سال  ٨٧به ھمراه
ژينوس سبحانی ،عزيزﷲ سمندری ،پيام اغصانی ،ديدار رئوفی و نيما حقار مجددا بازداشت و پس از
نزديک به دو ماه بازداشت در بند  ٢٠٩زندان اوين با قرار وثيقه آزاد شد.
از بين افراد بازداشت شده در دیماه  ٨٧ھماکنون ديدار رئوفی در حال سپری کردن محکوميت سه
سالهی خود است .اين در حالی است که پيام اغصانی به سه سال حبس ﺗعزيری و نيما حقار و عزيزﷲ
سمندری به پنج سال حبس ﺗعزيری محکوم شده اند.
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نگاھی به وضعيت بھايیھای زندانی؛
احسان مھرابی روزنامهنگار

آقا بترسيد شما از اينھا؛ يک جانورھايىاند اينھا (١).اين جمله آيت ﷲ خمينی موضوع شوخی زندانيان
بند  ٣۵٠اوين با آنان بود .انتخابات  ٨٨دردسرھای مضاعفی را برای بھائيان به ارمغان آورد اما
حداقل يک حسن بزرگ داشت و آن اينکه فعاالن سياسی،روزنامه نگاران و حتی فعاالن حقوق بشری
ﺗازه فھميدند درباره بھايیھا چه قدر کم میدانند.
انتخابات  ٨٨دردسرھای مضاعفی را برای بھائيان به ارمغان آورد ،اما حداقل يک حسن بزرگ داشت
و آن اينکه فعاالن سياسی ،روزنامهنگاران و حتی فعاالن حقوق بشری ﺗازه فھميدند درباره بھايیھا چه
قدر کم میدانند .زندانيان سياسی فھميدند به جز داستان ﺗلخ آنان داستان ديگری نيز ھست .داستان حداقل
نيم ميليون انسانی که ﺗنھا دوست دارند ھرروز به سرکار روند به ﺗکليف بچه ھايشان کمک میکنند و
بچه ھايشان را به دانشگاه بفرستند و گاه گاھی ھم درمکانی سربسته به دور از ھمه نگاهھا دور ھم جمع
شوند و عبادت کنند
انگونه که دوست دارند.
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اميدھای آنان بسيار سادهﺗر ازاميد زندانيان سياسی بود .نه سودای انتخابات داشتند و نه حتی داعيهای
برای حق آزادی بيان .آنان نيازی ھم به اشتراک گذاشتن انديشهھایشان با ديگران نيز نمیديدند .ﺗنھا
میخواستند کسی وادارشان نکند دين خود را ﺗغيير دھند .يک سوال اما در ھمه گفتگوھای بھائيان
مشترک بود» :چرا شما درکنکور و ديگر موارد دين خود را پنھان و به اصطالح شيعيان چرا ﺗقيه
نمیکنيد «.پاسخ آنان البته اين بود که اگر بنا بر پنھان کردن دين باشد به مرور زمان ديگر ھيچ بھايی
باقی نمیماند!
دريکی از گفتگوھا بود که يکی از روزنامهنگاران خاطرهای از رضا يوسفيان نماينده مجلس ششم
ﺗعريف کرد .يوسفيان ھم از يک بھايی که بھايی بودن برايش دردسرھای زياد درست کرده بود و به
مجلس ششم برای دادخواھی امده بود ھمين را پرسيده بود و جواب شنيده بود که شما که نماينده
اصالحطلب ھستيد و اصالحطلبی برايتان دردسردارد آيا میﺗوانيد اصالحطلبی خود پنھان کنيد و
بگوئيد اصولگرائيد؟
زندانيان بھايی برای زندانبانان البته عجيبﺗر بودند و برخیشان شايد ھمين جمله آيتﷲ خمينی را
باور داشتند .روزی رئيس زندان ازيکی از زندانيان پرسيده بود »اين بھايیھا نجس ھستند و شما که
نماز میخوانيد دراﺗاق چطور طھارت را رعايت میکنيد «.برای فعاالن سياسی که خود ﺗاوان استقامت
درراه عقيده میپرداختند مقاومت بھائیھا نيز ستودنی بود ھر کدام از زندانيان سياسی که گذرشان به
طبقه زير پله  ٢٠٩افتاده بود میشنيدند حکايتبھايیھا که دو سال را در ٢٠٩سپری کرده بودند و
حاضر نشده بودند وارد برنامهھای مامورين امنيتی شوند .آنان جلسه دادگاه نمايشی را نيز ﺗرک کرده
بودند و اين اقدام برای فعاالن سياسی امری ستودنی بود.پيش ازانتخابات  ٨٨اگر زندان سھم سران
جامعه بھايی بود .انتخابات  ٨٨زندان را بين بھائيان ﺗقسيم کرد .دادگاه حوادث عاشورا اوج نمايش
حاکميت بود ﺗا دينداران را به ھراس اندازد که چه نشستهايد بھائيان برای غارت دينﺗان آمدهاند .پيش
از اين دادگاه نيز جعفری دولت آبادی اعالم کرد که اين بھائيان ھم در سازماندھی روز عاشورا نقش
داشتند ھم به خارج ﺗصوير ارسال کردند و ھم ازآنان اسلحه و گلوله جنگی کشف شده است.
پيام فنائيان که زندانيان سياسی او را »بنجامين باﺗن« میخواندند دردادگاه عاشورای  ٨٨به محاکمه شد.
فنائيان دردادگاه ابتدايی به  ۶سال حبس محکوم شد و پس از ان با گذراندن يک سال حبس آزاد شد.
زندانيان سياسی بند  ٣۵٠يک زوج بھايی را نيز میشناختند؛ آرﺗين غضنفری و ژينوس سبحانی و يا
بالعکس ،چرا که درشوخیھا زندانيان بند  ٣۵٠به آرﺗين يادآوری میکردند که ھمسرش مشھورﺗر از
او است چرا که او منشی کانون مدافعان حقوق بشر بود و ھمين بھانهای بود برای اينکه او را ھم به
دليل بھايی بودن ﺗحت فشار بگذارند و ھم به دليل کانون مدافعان حقوق بشر و شيرين عبادی .سبحانی و
آرﺗين غضنفری ھر دو پس از حوادث عاشورا بازداشت شدند و حکم گرفتند.
آرﺗين غضنفری ديد و بازديدھای نوروزی را که ﺗمام کرد به اوين رفت ﺗا برای محکوميت يک ساله
خود را معرفی کند .غضنفری که عکاس بود و دف نواختن میدانست گاھی به ھمراه ديگر دوستان
زندانیاش برای زندانيان مینواخت ﺗا اندکی از سختیھای زندان را قابل ﺗحمل ﺗر کند .بھائيان بند ٣۵٠
کتابخانه داری ھم میکردند.پيمان کشفی وسما نورانی دو زندانی بھايی بودند که وقت خود را
درکتابخانه محقر بند  ٣۵٠میگذراندند .پيمان کشفی  ٢٧مھر ماه  ٨٨با احضاريهای کتبی» ،بابت
پارهای ﺗوضيحات« به دادگاه انقالب ﺗھران رفت و از ھمان جا به  ٢٠٩منتقل شد .جرم او برگزاری
ضيافت نوزده روزه بود از جمله فرايض دينی.

217

برای شناخت محبت
سما نورانی که برخی بچهھای زندان »چابی« میخواندندش ،به دليل بھايی بودن از حق ﺗحصيل
محروم شده است و به دليل فعاليت ﺗبليغی عليه نظام به  ١سال حبس .بھائيان بند  ٣۵٠زندان اوين البته
خوش شانسﺗر از ديگر بھايیھا بودند چرا که به دليل ﺗجمع زندانيان سياسی دراين زندان ھم شرايط
بھتری داشتند و ھم ﺗحمل زندان برایشان ساده ﺗر بود .زندانيان سياسی پس از گذشته دو سال درباره
بھائيان بسيار اموختهاند ھر چند که به شوخی ھنوز اين جمله آيتﷲ خمينی را گاه به بھائيان میگويند
که »اينھا؛ يک جانورھايىاند« .اين شوخی البته ھنوز برای برخی از دينداران شيعه ايران ،جدی
گرفته میشود.

 ١٠ﺗن از شھروندان اھل سنت در اھواز بازداشت شدند
ژانويه 2012 ,19

خبرگزاری ھرانا – دوشنبه شب  ٢۶دی ،جمعی از شھروندان اھل سنت اھواز ﺗوسط نيروی انتظامی
و امنيتی دستگير و به مکان نامعلومی منتقل شده اند.
به گزارش سنی نيوز از اھواز نيروھای امنيتی منازل اھل سنت در محله ھای »کوت عبدﷲ« و »أخر
سفالت« را مورد ھجوم قرار داده و  ١٠ﺗن از اھل سنت عرب ﺗبار را دستگير نموده و به مکان
نامعلومی انتقال دادند.
بر اساس اين گزارش اسامی افراد دستگير شده به قرار ذيل می باشد:
 .١استاد عبدالواحد بيت صياح )ابو ماجد( – بن حميد –  ۴٧ساله – دعوﺗگر – متاھل
 .٢مجيد باوی )ابوأنس( – بن عبد –  ٣۵ساله – متاھل – ايشان از ھر دو پا فلج می باشد و قادر به
حرکت نيست
 .٣حميد خنفری بترانی )ابونادية( – بن حاشی –  ۴۴ساله – متاھل
 .۴جمال حزباوی )ابوخالد( – بن ناصر –  ۴۴ساله – متاھل
 .۵غازی ھندالی فرحانی )ابو شرار( – بن عبدالرزاق –  ٣٨ساله – متاھل
 .۶سيد احمد نزاری – بن حميد –  ۶۵ساله – متاھل
 .٧خلف زبيدی )ابوصالح( –  ۴٣ساله – متاھل
 .٨سعيد خزرجی )ابومحمد( – متاھل
 .٩احمد عفراوی )ابوشھاب( – متاھل
 .١٠حسين خزرجی )ابوعلی( – متاھل
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بھائيان ايران حتّی در مرگ با ﺗبعيض مواجه ھستند
ژانويه 2012 ,19

در سال ھای اخير ،ده ھا مورد ﺗخريب ،آﺗش افروزی يا مشکالت ديگری مرﺗبط با گورستانھای بھائی
يا ﺗالشھای بھائيان برای خاکسپاری درگذشتگانشان پيش آمده است .مقامات اکنون می کوشند گورستان
بھائيان سنندج ،در حدود  ٤٠٠کيلومتری غرب ﺗھران را ﺗوقيف و ﺗخريب کنند.
ژنو ٢٩ ،دی  ١٩) ١٣٩٠ژانويه  (٢٠١٢سرويس خبری جامعۀ جھانی بھائی – ھجده سال پيش ،يک
ﺗکه زمين بیحاصل به مساحت يک ھکتار در حاشيه يک جاده به بھائيان شھر سنندج در ايران داده شد
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
داد ،ا ّما پس از ا ّولين خاکسپاری در آنجا در پاييز  ،(١٩٩٣) ١٣٧٢بھائيان محل دور ھم جمع شدند ﺗا
در آنجا محوطهسازی کنند ،صخره ھا را بيرون بياورند و خاک آن را عوض کنند .آنھا به صورت
دستی  ٢۵٠نھال سرو و صنوبر را که ادارۀ کشاورزی داده بود ،در آنجا کاشتند و آبياری کردند؛ برق
به محل آوردند و اﺗاق کوچکی ساختند که در آن بتوان جسدھا را برای خاکسپاری آماده کرد.
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در ھر گامی مج ّوزھای مربوطه ﺗھيه شد .وقتی بھائيان می خواستند چاھی حفر کنند ،از ادارۀ ناحيه ای
آب جواز خواستند و گرفتند .ھر بار که ﺗاريخ انقضا فرا میرسيد ،جواز به موقع ﺗمديد میشد.
دفتر منابع طبيعی که از دگرگونی محل ﺗحت ﺗأثير قرار گرفته بود ،پيشنھاد داد که بھائيان درختانی در
زمين عمومی مجاور گورستان بکارند و به اين ﺗرﺗيب فضای سبز را گسترش دھند .در نتيجه ساکنان
سنندج که عموما ً مسلمان سنّی ھستند ،به ﺗدريج برای محل به عنوان نمادی از حضور مسالمت آميز
جامعۀ بھائی در شھرشان احترام پيدا کردند.
ا ّما به نظر میرسد حاال زيبايی و سرسبزی ناحيه ﺗغييری را در رويکردھای مأموران برانگيخته است.
مقامات میخواھند دوباره گورستان را صاحب شوند و دعوی مالکيت دولت بر زمين را دارند ،ھرچند
يک بار سند آن به بھائيان داده شده است .ظرف دو ھفتۀ آينده )ﺗا آخر اين ماه ميالدی( دربارۀ دستور
ضبط آن و ﺗخريب ساختمانھا و گورھا در دادگاھی قضاوت خواھد شد.
آزارھای اخير بھائيان در سنندج نشانۀ خوبی برای رأی احتمالی اين دادگاه نيست .در  ٢٨آذر )١٩
دسامبر( ،مأموران وزارت اطّالعات صبح زود به خانهھای  ١٢بھائی در شھر يورش بردند .کتاب ھا،
جزوهھا و عکسھای بھائی ھمراه سیدیھا ،کاستھای صوﺗی ،کامپيوﺗرھا ،ﺗلفن ھای ھمراه،
سختافزارھای کامپيوﺗری و اسناد شخصی مختلف ﺗوقيف شدند.
ديان عالئی ،نمايندۀ جامعۀ جھانی بھائی در سازمان ملل متّحد در ژنو ،گفت» :با ﺗوجه به افزايش آزار
جامعۀ بھائی در سنندج ،به نظر میرسد دربارۀ سرنوشت گورستان از ھماکنون به دستور وزارت
اطّالعات ﺗصميم گرفته شده است».



در مثال ديگری از ويران کردن گورستان ھای متعلّق به بھائيان در ايران ،در شھريور … »١٣٨۶
بزرگ کردن ﺗصوير
سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان ،در اطالعيهای مورّخ  ١٧ژانويه  ٢٠١٢خواھان اجرای »ﺗساھل
و ﺗسامح در پذيرش دگر باوری« از سوی مسئوالن و اوليای امور شده است .اين سازمان »موج
ﺗازهای از فشارھا و محدوديتھا بر جامعه بھايی را اقدامی غير انسانی و غير قانونی و خالف
معاھدات و کنوانسيونھای حقوق مدنی و سياسی« خوانده است.
مزاحمت برای درگذشتگان
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پروندۀ سنندج در نظام فعلی ايران يگانه نيست .از سال  (٢٠٠٧) ١٣٨۵بيش از  ٣٠مورد ﺗخريب،
آﺗشافروزی يا مشکالت ديگر مرﺗبط با گورستانھای بھائی يا ﺗالشھای بھائيان برای خاکسپاری
محترمانۂ درگذشتگانشان رخ داده است.
به گفتۂ خانم عالئی» :مقامات ايرانی که آزار زندهھا به ﺗنھايی راضیشان نمیکند ،میخواھند آرامش
کسانی که از دنيا رفتهاند را ھم مختل کنند .اين ﺗازهﺗرين مورد از رشتۀ طوالنی حمالت به
گورستانھای بھائی و مراسم خاکسپاری است .ھمۀ اينھا معيارھای بينالمللی حقوق بشر و درک ھر
انسان شريف از احترام به مردگان را به طور کامل نقض میکند».
از جمله موارد اخير:
•يک گورستان ﺗازه ﺗأسيس در سنگسر ،استان سمنان ،که شھرداری به بھائيان محل داده بود ،ﺗوسط
مزاحمان ناشناس در اسفند ) ١٣٨٩مارس  (٢٠١١ويران شد .گورھا به ﺗوده ای از خاک ﺗبديل شدند،
درختان از ريشه خارج و دو اﺗاق کوچک ﺗخريب گرديدند.
•در ﺗير ) ١٣٨٩ژوئيۀ  ،(٢٠١٠گورھای گورستان بھائی جيرفت ،استان کرمان ،ﺗوسط مزاحمان
ناشناس با بولدوزر ﺗخريب شدند.
•در خرداد ) ١٣٨٩اواخر مه  ،(٢٠١٠گورستان بھائيان مشھد در شب با استفاده از يک لودر و ديگر
ماشين آالت سنگين ويران شد .ديوارھای گورستان ،غسّال خانه و محل دعا و نماز به ش ّدت خسارت
ديد.
رويدادھای ديگری نيز در جھت ﺗالش ھای مسئوالن برای دخالت در مراسم خاکسپاری بھائيان پيش
آمده است.
برای مثال در ﺗبريز ،به بھائيان سال ھا اجازۀ دسترسی به گورستان عمومی شھر داده شده بود .در
مرداد ماه )اوت( گذشته ،به خانوادۀ يک زن بھائی ﺗازه درگذشته گفته شد که او بايد طبق مراسم
اسالمی به خاک سپرده شود .بقايای جسد آن زن به اجبار در يک گورستان بھائی در شھرستانی ديگر
دفن شد .در رويدادی مشابه در آبان )اکتبر( گذشته ،جسد يک مرد بھائی از ﺗبريز به يک گورستان
بھائی ديگر در حدود  ١٠٠کيلومتری محل برده و بدون اطّالع خانواده اش به خاک سپرده شد.
خانم عالئی گفت» :مقامات ايران در عرصۀ بينالمللی با اصرار ا ّدعا میکنند که با بھائيان به شکلی
متفاوت با ديگران برخورد نمیشود و آنھا فقط وقتی ›مجازات خواھند شد‹ که عملی غيرقانونی انجام
دھند .اين درگذشتگان دقيقا ً چه کار کردهاند که شايان چنين برخوردی باشند؟»
«در زيباسازی گورستان سنندج و پيرامون آن آرزوی بھائيان برای مشارکت خالصانه و مثبت در
ساختن کشور خودشان مشھود است .اما چيز ديگری که به ھمان اندازه مشھود است اين است که برای
مقامات پذيرفتن اين واقعيت غير ممکن است».
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ﺗائيد  25سال حبس ﺗعزيری برای  6ﺗن از مسئولين دانشگاه
آنالين بھايی در دادگاه ﺗجديد نظر

کميته گزارشگران حقوق بشر – مجموع  25سال حبس ﺗعزيری برای  6ﺗن از مسئولين دانشگاه آنالين
بھايی درشعبه  36دادگاه ﺗجديد نظر استان ﺗھران ﺗائيد شد .
بر اساس اين گزارش ،حکم بدوی مسئوالن دانشگاه آنالين بھائی ايران که ﺗوسط شعبه  28دادگاه انقالب
صادر شده بود ،درشعبه  36دادگاه ﺗجديد نظر استان ﺗھران ﺗائيد شد .بر اين اساس ،کامران مرﺗضايی
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به  5سال و رياض سبحانی ،رامين زيبائی ،فرھاد صدقی ،محمود بادوام و نوشين خادم ھريک به 4
سال حبس ﺗعزيری محکوم شدند.
اين افراد مدت  8ماه گذشته را در بند  209زندان اوين و زندان رجائی شھر کرج گذرانده اند .طی چند
روز گذشته وحيد محمودی که ھمراه اين نفرات در خرداد ماه گذشته بازداشت شده بود و در دادگاه
بدوی به  5سال حبس ﺗعزيری محکوم شده بود ،در شعبه  54دادگاه ﺗجديد نظر به  5سال حبس ﺗعليقی
محکوم و از زندان آزاد شد.

افزايش فشار برای شھروندان بھايی سمنان ،ﺗبريز و گرگان
ژانويه 2012 ,20

جـــرس – بنا به گزارش منابع خبری و حقوق بشری ،فشار و آزار و اذيت بر شھروندان بھايی در
شھرھای مختلف ايران طی ھفته ھای اخير مجددا افزايش يافته و مواردی چون صدور و اجرای احکام
قضايی ،پلمب و حريق محل کسب و منازل ،اخراج از محل ﺗحصيل ،عدم اجازه دفن اموات ،ﺗھديد و
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:
ليدر ﺗبيانيان :پلمپ و ابطال جواز کسب و نوشتن شعار ھا ی ﺗوھين آميز بر بروی درب مغازه.
احمد و پيمان شادمان :پلمپ و آﺗش زدن محل کسب.
سپھر سبحانی :پلمپ محل کسب و نوشتن شعار ھای ﺗوھين آميز بر روی درب مغازه.
افشين ايقانی :پلمپ غير قانون محل کسب .نامبرده ھم اکنون در زندان به سر می برد.
عدالت ،شيردل و شھرام فيروزيان :پلمپ چاه آب زمين کشاورزی)پلمپ چاه آب از رويه ھای معمولی
آزار اين شھروندان است ﺗا زمين ھای کشاورزی شان خشک شود(
علی احسانی :پلمپ محل کسب و ابطال جواز و مصادره غير قانونی اموال.نامبرده ھم اکنون در زندان
به سر می برد.
پيمان رحمانيان :پلمپ غير قانونی محل کسب و ابطال جواز .الزم به ذکر است که نام برده بعداز
مراجعه به مراجع قانونی جھت بازگشايی و صدور مجدد پروانه کسب و دريافت مجوز ھای قانونی
الزم،با عدم ھمکاری مسوالن مواجه شده است.
سوسن ﺗبيانيان :پلمپ محل کسب و ابطال جواز.نامبرده به مدت يک سال زندانی بوده است.
يحيی ھدايتی :اذيت و ازار ساکنان منزل و شکستن شيشه ھای منزل و…نامبرده يک سال دوران حبس
خويش را سپری نموده است.
بھفر خانجانی :به آﺗش کشيدن منزل با کوکتل مولوﺗف و ﺗخريب خودرو.نامبرده ھم اکنون در زندان به
سر می برد.
شميل و شھناز پيراسته :پلمپ محل کسب و ابطال جواز و آﺗش زدن منزل با کوکتل مولوﺗف.
ھمچنين »خانه حقوق بشر ايران« گزارش داده است که مسئولين قبرستان وادی رحمت در ﺗبريز از
دفن يک شھروند بھائی در آن قبرستان خودداری کرده و خواستار انتقال جسد به شھر ديگری شدند.
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بر اساس اين گزارش ،ھفته گذشته محمد حسين برقی ،شھروند بھائی ساکن ﺗبريز ،در منزل شخصی
خود به علت عارضه سکته مغزی درگذشت و خانواده وی طبق رسوم غسل و کفن نموده و به
شھرداری مرکزی مراجعه و ماوقع را اطالع دادند.
طبق دستور مسئولين جسد به وادی رحمت منتقل شد ،اما يک روز بعد از وادی رحمت با خانواده ﺗماس
گرفته و اعالم کردند که جھت ﺗشييع بايد به قبرستانی ديگر در شھر مياندوآب بروند.
ھمزمان ،سايت »جمعيت مبارزه با ﺗبعيض ﺗحصيلی« گزارش داده است که درسا الهوردی دانشجوی
بھايی ورودی  ٩٠رشتهی مھندسی مکانيک ماشينھای کشاورزی دانشگاه گرگان از دانشگاه اخراج
شد.
اين دانشجو طی ﺗماس ﺗلفنی متوجه میشود که به دليل نقص پرونده بايد به سازمان سنجش مراجعه کند
و در پی مراجعه به وی ابالغ میشود که به دليل اعتقاد به »آيين بھائی« از دانشگاه اخراج شده است.
الزم به ﺗوضيح است که ﺗنھا در سال  ١٣٩٠بيش از  ٢٠دانشجوی بھائی به دليل »اعتقاد به آئين
بھائی« از دانشگاهھای مختلف نظير صنعتی اصفھان ،صنعتی شريف و دانشگاه شيراز اخراج شدند .از
اين جمله میﺗوان به روحﷲ ﺗشکر ،بشير ﺗشکر ،البرز نورانی ،آوا ﺗوکلی ،مونا مومنی ،ارکيده آقايی،
حنانه کنعانی ،ھومن رحمانيان ،مليکا وزيرزاده ،نورا سھرنگی ،فرنود جھانگيری ،پويا مح ّمدی ،شيده
آبادی ،دالرا دارابی ،صھبا متحدين ،سميرا غالمی ،شيما رنجبر ،شادی مودی و نگار صالحی اشاره
کرد.

انتقال  ٣ﺗن از بازداشت شدگان مسيحی به زندان سپيدار اھواز
ژانويه 2012 ,25

عليرغم گذشت بيش از يک ماه از يورش خشونت آميز نيروھای امنيتی به کليسای جماعت ربانی
اھواز اطالعی دقيقی از وضعيت و سالمت  ٣ﺗن بازداشت شدگان اين رويداد در دست نيست.
آژانس خبر مسيحيان ايران »محبت نيوز«  -فرھاد سبک روح شبان کليسای جماعت ربانی اھواز ،
داوود عليجانی و ناصر ضامن دزفولی از نوكيشان مسيحی بازداشتی حادثه دوم دی ماه ٢٣ ) ١٣٩٠
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دسامبر  (٢٠١١می باشند كه علی رغم گذشت بيش از يک ماه ھمچنان در بازداشت وزارت اطالعات
بسر می برند.
به نقل از مجموعه فعاالن حقوق بشر ايران  ،کليسای جماعت ربانی اھواز از کليساھای رسمی و
شناسنامه دار کشور محسوب می شود كه از ابتدای انقالب اسالمی ايران به صورت نيمه علنی با وجود
مصادره ساختمان کليسا در اوايل انقالب مشغول فعاليت بوده است و برخورد امنيتی با شھروندان
مسيحی اين کليسا در آستانه کريسمس ﺗوجيه قانونی ندارد.
طبق اطالع گزارشگران محبت نيوز  ،بازداشت شدگان ﺗاکنون از حق دسترسی به وکيل و مالقات
آزادانه با خانواده ھای خود محروم بوده و از حق ﺗماس محدود و با کنترل بازجويان برخوردار بوده
اند .عليرغم اينكه ھمسر فرھاد سبكرو طی درخواست ھای مكرر از مسئولين و مقامات درخواست
مالقات با ھمسرش را داشته است اما متاسفانه مسئوالن امنيتی به درخواست ايشان ﺗاكنون ﺗرﺗيب اثری
نداده اند.
الزم به ياد آور ی است خانم « شھناز جيزان » ھمسر كشيش فرھاد سبكروح ايشان خود نيز از
بازداشت شدگان روز جشن كريسمس كليسای جماعت ربانی اھواز بودند كه پس از  ١٠روز بازداشت،
با سپردن سند منزل بعنوان وثيقه از بازداشتگاه اداره اطالعات اھواز بطور موقت آزاد شدند.
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.
ساير اعضای کليسا نيز که ساعتی پس از بازداشت و بازجويی آزاد شدند ﺗا اطالع ثانوی حق خروج از
شھر اھواز را ندارند و برای اطالع رسانی از بازداشت خشونت آميز خود و فرزندانشان مورد ﺗھديد
قرار گرفته اند.
بر طبق گزارش دريافتی گفته می شود در حال حاضر بازداشت شدگان مسيحی ،فرھاد سبكروح،
داوود عليجانی و ناصر ضامن دزفولی كه ﺗا اين لحظه گزارشی از وضعيت سالمت آنان در دست
نيست برای بازجويی ھای بيشتر به زندان سپيدار اھواز انتقال يافته اند .اما اين موضوع ھنوز از سوی
مقامات رسمی ﺗائيد نشده است.
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محکوميت استادان دانشگاه آنالين بھائيان به چھار ﺗا پنج
سال زندان
ژانويه 2012 ,26

خبرگزاری ھرانا – شعبۀ  ٣٦دادگاه ﺗجديد نظر استان ﺗھران  ٦ﺗن از استادان دانشگاه مجازی بھائيان
ايران را در مجموع به  ٢٥سال زندان محکوم کرد.
اين عده پيش از اين در دادگاه بدوی در شعبۀ  ٢٨دادگاه انقالب به ھمين مدت زندان محکوم شده بودند
ودادگاه ﺗجديد نظر در عمل جز ﺗأييد حکم دادگاه نخست کاری ديگر نکرده است.
به گزارش کميتۀ گزارشگران حقوق بشر ،بر اساس احکام صادره در دادگاه ﺗجديد نظر ،کامران
مرﺗضائی به  ٥سال زندان و رياض سبحانی ،رامين زيبائی ،فرھاد صدقی ،محمود بادوام و نوشين
خادم ھريک به  ٤سال زندان ﺗعزيری محکوم شده اند.
اين افراد طی  ٨ماه اخير در بند  ٢٠٩زندان اوين و ندان رجائی شھر کرج بوده اند.
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افزون بر اين يکی ديگر از استادان بھائی اين دانشگاه مجازی يا«آنالين« به نام وحيد محمودی که با
ديگر محکوم شدگان دستگير و در دادگاه بدوی به  ٥سال زندان ﺗعزيری محکوم شده بود در دادگاه
ﺗجديد نظر خوشبختانه  ٥سال زندان ﺗعليقی گرفت و آزادی خود را باز يافت.
در جمھوری اسالمی ايران ،جوانان بھائی ﺗنھا مجازند در سطح ابتدائی و متوسطه در مدارس به
ﺗحصيل بپردازند و حق ورود به دانشگاه ھای کشور را ندارند.
برای مقابله با اين مشکل ،بھائيان ايران به ايجاد يک دانشگاه »آنالين« دست زده اند اما اين دانشگاه و
کالس 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 مسئوالن و اداره کنندگان به زندان منجر
می شود.
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سه ﺗن از شھروندان اھل سنت در کامياران بازداشت شدند
ژانويه 2012 ,26

خبرگزاری ھرانا – سه ﺗن از فعالين اھل سنت در شھرستان کامياران به دليل اعتراض به سخنان يک
روحانی شيعه از سوی ماموران اطالعات نيروی انتظامی و به دستور دادستان عمومی و انقالب اين
شھرستان بازداشت شدند.
بنا به اطالع گزارشگران ھرانا از کامياران ،علی اکبر کمانگر ،خبات عزيزی و سيف ﷲ روحانی سه
ﺗن ازنمازگزاران اھل سنت کامياران از سوی ماموران اطالعات نيروی انتظامی وبا دستور دادستان
عمومی وانقالب اين شھرستان روز گذشته بازداشت شدند.
اين فعالين به دليل اعتراض به سخنان اھانت آميز يک روحانی شيعه بنام حجة االسالم ربانی
درنمازجمعه مسجد جامع اھل سنت کامياران ايرادکرده بود ،بازداشت شدند.
خواسته نمازگزاران ومعترضين عذرخواھی حجة االسالم ربانی ازمردم اين شھرستان به
خاطراظھارات اھانت آميزنسبت به يکی ازصحابه پيامبربود که با واکنش ﺗند ماموران امنيتی اين
شھرستان مواجھه شد.
ﺗاکنون اﺗھام انتسابی به بازداشت شدگان اعالم نگرديده است.
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بی خبری مطلق از سرنوشت  ٣شھروند بازداشتی مسيحی
ژانويه 2012 ,26

خبرگزاری ھرانا – علی رغم گذشت بيش از يک ماه از يورش خشونت آميز نيروھای امنيتی به
کليسای جماعت ربانی اھواز ھيچ اطالعی از سرنوشت بازداشت شدگان در دست نيست.
بنا به اطالع گزارشگران ھرانا از اھواز ،فرھاد سبک روح کشيش کليسای جماعت ربانی ،داوود
عليجانی و ناصر ضامن دزفولی سه شھروند مسيحی بازداشتی علی رغم گذشت بيش از يک ماه
ھمچنان در بازداشت وزارت اطالعات بسر می برند.
کليسای جماعت ربانی اھواز که از کليساھای رسمی و شناسنامه دار کشور محسوب می شود از ابتدای
انقالب اسالمی ايران به صورت نيمه علنی با وجود مصادره ساختمان کليسا در اوايل انقالب مشغول
فعاليت بوده است و برخورد امنيتی با شھروندان مسيحی اين کليسا در آستانه کريسمس ﺗوجيه قانونی
ندارد.
بازداشت شدگان ﺗاکنون از حق دسترسی به وکيل و مالقات آزادانه با خانواده ھای خود محروم بوده و
از حق ﺗماس محدود و با کنترل بازجويان برخوردار بوده اند.
اين افراد که به ھمراه کليه اعضای کليسا در روز جشن کريسمس بازداشت شدند ﺗحت فشار بازجويی
برای اخذ ﺗعھد کتبی قرار گرفته اند.
ساير اعضای کليسا نيز که ساعتی پس از بازداشت و بازجويی آزاد شدند ﺗا اطالع ثانوی حق خروج از
شھر اھواز را ندارند و برای اطالع رسانی از بازداشت خشونت آميز خود و فرزندانشان مورد ﺗھديد
قرار گرفته اند.
گفتنی است ،ھمسر کشيش فرھاد سبک روح چند روز پس از بازداشت با قرار وثيقه  ٢۵٠ميليون
ﺗومانی از بازداشتگاه اداره اطالعات اھواز آزاد شده است.
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احضار پی در پی و محاکمه پنج شھروند بھايی سمنان
ژانويه 2012 ,26

خبرگزاری ھرانا – در طی يک ماھه اخير پنج شھروند بھايی ساکن سمنان جھت بازجويی به اداره
اطالعات احضار شدند.
بنا به اطالع گزارشگران ھرانا از سمنان ،ماموران وزارت اطالعات در يک ماه گذشته طی چند روز
متوالی برخی شھروندان بھايی ساکن شھر سمنان را به اداره اطالعات سمنان احضار و در بعد از
ظھر ھمان روز پس از چند ساعت بازجويی ؛ آزاد کردند.
اين احضارھا که ﺗا مرحله بازپرسی و سپس ﺗا ﺗشکيل دادگاه و اعالم حکم ادامه پيدا کرده است موجب
صدور احکام حبس برای حداقل پنج ﺗن از شھروندان شده است.
از جمله اين شھروندان بھايی می ﺗوان به « انيسا فنائيان «  « ،عرفان احسانی « و « سپھر سبحانی «
اشاره کرد که سپھر سبحانی به يک سال حبس ﺗعزيری  ،لغو جواز کسب و پنج سال ممنوعيت از کسب
محکوم شده است.
از احکام صادره برای  ۴شھروند ديگر اطالعی در دست نيست.
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بررسی موارد حقوقی نقض شده در اين گزارش:
 اصل  ٢٣قانون اساسی جمھوری اسالمی :ﺗفتيش عقايد ممنوع است و ھيچ کس را نمی ﺗوان به
صرف داشتن عقيده ای مورد ﺗعرض و مواخذه قرار داد.
 بند  ١ماده  ١٩ميثاق بين المللی حقوق مدنی و سياسی :ھيچکس را نمی ﺗوان بمناسبت عقايدش
مورد مزاحمت اخافه قرار داد.
 بند  ٢ماده  ١٩ميثاق بين المللی حقوق مدنی و سياسی :ھر کس حق آزادی بيان دارد .اين حق
شامل آزادی ﺗفحص و ﺗحصيل و اشاعه اطالعات و افکار از ھر قبيل بدون ﺗوجه به سر حدات خواه
شفاھا ً يا بصورت نوشته يا چاپ يا بصورت ھنری يا به ھر وسيله ديگر به انتخاب خود می باشد.
 ماده  ١٨اعالميه جھانی حقوق بشر :ھر شخصی حق دارد از آزادی انديشه ،وجدان و دين بھرهمند
شود :اين حق مستلزم آزادی ﺗغيير دين يا اعتقاد و ھمچنين آزادی اظھار دين يا اعتقاد ،در قالب
آموزش دينی ،عبادتھا و اجرای آيينھا و مراسم دينی به ﺗنھايی يا به صورت جمعی ،به طور
خصوصی يا عمومی است.
 ماده  ١٩اعالميه جھانی حقوق بشر :ھر فردی حق آزادی عقيده و بيان دارد.
 بند  ١ماده  ١٨ميثاق بين المللی حقوق مدنی و سياسی :ھر کس حق آزادی فکر ،وجدان و مذھب
دارد .اين حق شامل آزادی داشتن يا قبول يک مذھب يا معتقدات به انتخاب خود ،ھمچنين آزادی
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 با شد
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نوكيش مسيحی ﺗوسط دادگاه انقالب به دو سال زندان محكوم
شد.
ژانويه 2012 ,29

به نقل از گزارشگران آژانس خبری مسيحيان ايران « محبت نيوز » ،خانم » ليال محمدی« از نوكيشان
مسيحی ساكن در شرق ﺗھران ،پس از گذراندن  ۵ماه بالﺗكليفی در زندان اوين از سوی دادگاه انقالب
اسالمی به ﺗحمل دو سال حبس ﺗعزيزی محكوم شد.
» ليال محمدی« در  ٢٨دی ماه سالجاری ﺗوسط دادگاه انقالب اسالمی واقع در خيابان شعبه معلم
محاكمه شد ،كه در اين دادگاه » ھمكاری با عوامل وابسته به گروھھای خارجی  ،ﺗبليغات ضد اسالمی
 ،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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اما دادگاه نامبرده را از اﺗھام »ھمكاری با عوامل وابسته به گروھھای خارجی« را بدليل ناآگاھانه بودن
ﺗبرئه كرد .بر ھمين اساس اين نوكيش مسيحی به دو سال حبس ﺗعزيری محكوم و رای صادره به ايشان
ابالغ شد.
منابع آگاه گزارش دادند ،پس از صدور رای از سوی دادگاه ،وكيل وی از ارسال پرونده به دادگاه ﺗجديد
نظر استان ﺗھران جھت بررسی خبر داد .
» ليال محمدی« در روز شنبه مورخ  ٨مرداد  ١٣٩٠در ساعت  ١٠: ٣٠دقيقه شب با ورود ﺗعدادی از
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.
خانم محمدی پس از دستگيری به بازداشتگاه »حر« متعلق به نيروی انتظامی و سپس از آنجا به زندان
اوين انتقال يافت .
وی كه  ٧۴روز را در سلول انفرادی زندان اوين در وضعيت دشواری گذراند در مورخ  ٧دی ماه
 ١٣٩٠پس از  ۵ماه بازداشت و بالﺗكليفی با قرار وثيقه  ١۵٠ميليون ﺗومانی بطور موقت آزاد شد .
گفته می شود در ارﺗباط با بازداشت و پرونده » ليال محمدی« ھمزمان نيز برخی ديگر افراد كه گويا
در اين پرونده مرﺗبط بوده اند نيز بازداشت شده اند ،بر اساس اين گزارش  ،پس از چند روز از
دستگيری خانم محمدی شخص ديگری نيز بنام )پرويز – گ( ﺗوسط مامورران امنيتی نيز بازداشت شد.
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 .
گويا علت دستگيری نامبرده نيز بدليل فعاليت ھای بشارﺗی مسيحی ھمسرش خانم » معصومه « از
ديگر نوكيشان مسيحی است كه در ارﺗباط با پرونده » ليال محمدی« بوده است.
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سختگيریھای ﺗازه برای جلوگيری از رشد بھائيان ايران
ژانويه 2012 ,29

سختگيری ﺗازهای در مورد کارھای ﺗجاری بھائيان در شھر کرمان گزارش شده است .اين اقدامات
بخشی از سياستی است که به ﺗأييد رھبر عالی ايران رسيده و آشکارا ھدف »مسدود« کردن »راه ﺗرقّی
و ﺗوسعۀ« جامعۀ بھائی ايران را دنبال میکند.
سرويس خبری جامعۀ جھانی بھائی – استراﺗژی روشمند حکومت ايران برای ورشکسته ساختن بھائيان
از نظر اقتصادی ،نشانی از فروکش و خاﺗمه ندارد.
طبق گزارشھای رسيده به جامعۀ جھانی بھائی ،کمپين ﺗازهای در کرمان ،شھری عمده در جنوب
مرکزی ايران ،در راه است.
بانی دوگال ،نمايندۀ ارشد جامعۀ جھانی بھائی در سازمان ملل متّحد ،گفت» :ما دريافتهايم که دفتر
نظارت بر اماکن عمومی از ﺗجديد جواز برای کارھای ﺗجاری بھائيان شھر خودداری– و بعضی از
جوازھای موجود را باطل – میکند».
او ادامه داد» :گسترۀ وسيعی از مشاغل ،از مغازهھای فروش و ﺗعمير کامپيوﺗر گرفته ﺗا بنگاهھای
معامالت ملکی ،ھدف قرار میگيرند .بھائيانی که به فروش آلياژھای آھن ،فوالد يا طال میپردازند،
جواز خود را از دست میدھند و در مورد کارھائی که با محصوالت غذايی و خدمات آرايشی و
بھداشتی مانند عينکسازی مرﺗبط است نيز وضع ھمين گونه است».
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به بھائيان کرمان ھمچنين گفته شده که اجازه ندارند ﺗعداد زيادی مغازه در يک خيابان داشته باشند.
خانم دوگال گفت» :مقامات حتّی ﺗا آنجا پيش رفتهاند که جوازھای شريکان ﺗجاری بھائيان را که پيرو
آئين بھائی نيستند ،لغو میکنند».
از زمان انقالب اسالمی  ،(١٩٧٩) ١٣۵٧ھزاران بھائی شغل يا منابع درآمد خود را از دست دادهاند.
در سال  ،(١٩٩٣) ١٣٧٢/١٣٧١سازمان ملل يادداشتی از حکومت ايران را – که به ﺗأييد رھبر عالی
کشور رسيده – فاش کرد که در آن آشکارا برنامهای برای »مسدود« کردن »راه ﺗرقّی و ﺗوسعۀ«
جامعۀ بھائی ايران مطرح میشود.
بھائيان جوان از آموزش عالی ،کار
خانم دوگال افزود روشن است که مقامات عالوه بر محروم کردن
ِ
خود را برای اجرای اين سياست ،با گسترهای از اقدامات ديگر ،ادامه میدھند.
او گزارش داد» :ما در پنج سال گذشته شرح ح ّداقل  ٦٠رويداد را که برای محدود کردن موقعيتھا و
چشماندازھای اقتصادی بھائيان طرّاحی شده بود ،دريافت کردهايم».
بعضی از نمونهھای اخير عبارﺗند از:
از  ١٢ﺗا  ٢٢دی  ٢) ١٣٩٠ﺗا  ١٢ژانويه  ،(٢٠١٢بيش از  ٧٠درصد از کارھای ﺗجاری بھائيان درساری و قائمشھر )استان مازندران( و ﺗعدادی در گرگان و گنبد )استان گلستان( مورد بازرسی قرار
گرفت ﺗا بھانهای برای ﺗھديد يا دستگيری بھائيان پيدا شود .مقامات حتّی منازل بھائيانی را ،که در خانه
کار میکنند ،در بعضی موارد بيش از دو سال پس از ﺗعطيل کردن مغازهھایشان ،بازرسی کردند؛
در ﺗير/مرداد ) ١٣٩٠ژوئيۀ  ،(٢٠١١صاحب بھائی مغازهای در آبادان اخطاری از اﺗّحاديۀخردهفروشان و سازندگان جواھر ،ساعت و عينک دريافت کرد که از او میخواست جواز کارش را
بازگرداند و سرمايهھای خود را ظرف  ٢۴ساعت نقد کند؛
در ﺗير ) ١٣٩٠ژوئن  ،(٢٠١١يک مغازۀ عينکسازی به بھانۀ انتقال جواز به مکانی ﺗازه ﺗعطيلشد .رئيس ادارۀ نظارت بر امکان عمومی اشاره کرد که دستور پلمب مغازه ﺗوسّط مقامات باال صادر
شده بود .اين مغازه پيشﺗر در دى ) ١٣٨٧دسامبر  (٢٠٠٨ھمراه چھار مغازۀ ديگر متعلّق به بھائيان
در نظرآباد ﺗوسّط مقامات بسته شده بود .ا ّما پس از يک پيکار قانونی ،صاحب مغازه موفّق شد آن را
در مکانی ﺗازه دوباره باز کند – ولی نتيجه آن شد که مج ّدد ﺗعطيلش کردند.
پس از موجی از حمالت به قصد آﺗش¬افروزی در دوازده مورد از محلھای کسب بھائيان دررفسنجان ايران در اواخر سال  ،(٢٠١٠) ١٣٨٩به حدود  ٢٠خانه و مح ّل کسب اخطارنامهای ارسال
شد که از بھائيان میخواست ﺗعھّدی را مبنی بر خودداری از »رابطه و دوستی با مسلمانھا« و »به
کار گيری و استخدام شاگردان مسلمان« امضا کنند.
در اواخر سال )اوايل  (٢٠٠٩در شھر سمنان ،انجمن اﺗّحاديهھای ﺗجاری مص ّوبهای محلّی را بهﺗصويب رساند که اظھار میدارد ھيچ بھائی نبايد جواز کسب دريافت کند .متعاقب آن ،به زودی،
ﺗعدادی از شرکتھا و مغازهھای متعلّق به بھائيان در سراسر شھر پلمب يا ﺗعطيل شد.
در نمونۀ ديگری از فشار اقتصادی ،يک بھائی در اصفھان – کمی پيش از اخراج شدن از کارش –درخواست انتقال کسور بازنشستگی خود را به سازمان ﺗأمين اجتماعی داد .او ابالغيهای دريافت کرد
مبنی بر اين که درخواستش پيگيری نخواھد شد زيرا با ﺗوجّه به اين که دليل از دست دادن شغلش
عضويت او در »فرقۀ ضالّۀ بھائيت« بوده ،اين درخواست »موضوعيت ندارد« .در ابالغيه مشخص
شد که او و  ١۴نفر ديگر بر اساس منع قانونی استخدام ا ّوليهشان اخراج شدند و بنابراين دعاویشان
بیارزش است.
235

برای شناخت محبت
خانم دوگال گفت» :قانون بينالمللی ح ّ
ق افراد مبنی بر آزادی در کار و کسب معاش بدون ﺗبعيض را
قاطعانه ﺗصريح میکند».
«ماه گذشته ،جامعۀ بينالمللی در سازمان ملل متّحد با قاطعيت بر محکوميت ايران به خاطر نقض
مداوم و مکرّر حقوق بشر رأی داد .قطعا ً وقت آن رسيده که ايران دريابد ديگر نمیﺗواند ھنگام ظلم به
شھروندان خود از مسئوليت بگريزد و فکر کند ھيچ کس ﺗوجّه نخواھد کرد».

بدستور وزارت اطالعات سرويس فارسی دو کليسا در ﺗھران
ﺗعطيل شد
فوريه 2012 ,27

وزارت اطالعات جمھوری اسالمی طی دستوری از دو کليسای رسمی در ﺗھران خواسته که مراسم
کليسايی خود را به زبان فارسی لغو کنند.
به گزارش آژانس خبری مسيحيان ايران »محبت نيوز« ،به نقل از خبرگزاری کامپس دايرکت ،مقامات
امنيتی اين دستور را در ﺗاريخ  ٢١بھمن ماه سالجاری برای کليسای پروﺗستان عمانوئيل و کليسای
انجيلی پطرس صادر نمودند.
اين دو کليسا آخرين کليساھايی بودند که در روز جمعه مراسم کليسايی به زبان فارسی برگزار می
کردند.
کليسای جماعت ربانی مرکز نيز در سال  2009مجبور به ﺗعطيل نمودن جلسات روز ھای جمعه خود
به زبان فارسی شد.
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در گزارشی از سازمان »ميدل ايست کانسرن« در اين رابطه آمده است» :اين ﺗصميم بدين معناست که
اکنون ديگر ھيچ مراسم کليسايی به زبان فارسی در ھيچ کليسای رسمی در ﺗھران در روزھای جمعه
برگزار نخواھد شد «.يک مسيحی که خواست ناشناس بماند به اين خبرگزاری گفت» :دولت نمی ﺗواند
اين کليساھا را به کل ﺗعطيل کند ،زيرا آنھا متعلق به اقليت ھای قومی ھستند .اما آنھا ھرکاری بتوانند
انجام می دھند ﺗا اين کليساھا و گسترش مسيحيت ميان فارسی زبانان را محدود و محدودﺗر کنند .اين
منبع گفت که اين محدوديت ھای جديد جمعيت کليسا را به نصف البته کاھش داده است.
اين منبع که نامش برده نشده است ادامه داد» :دولت ﺗصميم دارد ﺗا بطور كلی کليساھا را ﺗعطيل کند،
اما به دليل اينکه اين کليساھا ﺗوسط ارامنه و آشوريان ﺗأسيس شده اند و رھبرانشان از اين دو اقليت
قومی ھستند ،اين کار برايشان ميسر نيست .اما حداقل کاری که می ﺗوانند را انجام می دھند و مراسم
فارسی را لغو می کنند».
گزارش سازمان »ميدل ايست کانسرن« در بخشی آورد که» :دستور جديد ﺗوقف مراسم کليسايی به
زبان فارسی در راستای سياست محدودسازی فعاليت ھای مسيحی از سوی دولت است .اين سياست در
نظر دارد اين فعاليت ھا را به جوامع سنتی محدود کند «.اين بخش از اين گزارش نشان دھنده اين است
که دولت جمھوری اسالمی برای ﺗوقف دسترسی نوکيشان مسيحی ايرانی به مراسم عبادﺗی مسيحی
بسيار مصمم است.
جمھوری اسالمی پرستش ھمراه با موزيک و پخش کتاب مقدس را در کليسای جماعت ربانی مرکز
ممنوع کرده است .اين کليسا شاخص ﺗرين کليسای کشور محسوب می شود .دسامبر گذشته نيز در
آستانه مراسم ميالد مسيح ،دولت دستوری وضع کرد که طبق آن فقط ميھمانان دعوت شده اجازه شرکت
در اين کليسا را داشتند.
يکی از مسيحيان ايرانی گفت که به ﺗازه گی مقامات دولتی رھبران کليساھای عمانوئل و پطرس را
ﺗحت فشار قرار دادند ﺗا کد ھای ملی مسيحيان را به آنھا ﺗحويل دھند .از اين رو بسياری از اعضای اين
کليساھا و کليسای مرکز مشاغل خود را از دست دادند .اين مسيحی ايرانی گفت» :اشخاصی را داريم
که به دليل فشار دولت بر کارفرماھايشان از کارشان اخراج شده اند».
اين فرد گفت که اين ﺗاکتيک جديد دولت برای دلسرد کردن ايرانيان از گرويدن به مسيحيت و بازداشتن
مسيحيان از فعاليت ھای کليسايی است» .اگر مشکالﺗم زياد شوند زمانی برای شرکت در کليسا پيدا نمی
کنم .مردم شاھد ھستند که مسيحی بودن چقدر دشوار است .اين ﺗصوير خوبی از مسيحيان ارائه نمی
دھد .مردم آنھا را می بينند و می گويند که آنھا مسيحی شده اند و خدا برکاﺗش را بروی آنھا بسته
است».
بيشتر نوکيشان مسيحی ايران در کليساھای خانگی مختلف شرکت می کنند .آنھا حتی برای حفظ امنيت
از ديگر کليساھای خانگی ھم با خبر نيستند .مقامات ھمواره آنھا را به عنوان عوامل ﺗبليغات غرب
مورد بازداشت ،بازجويی و فشار قرار داده اند .در نيتيجه اين نوکيشان مسيحی مجبور به عبادت
مخفيانه می شوند.
به گفته اين منبع خبری و بر اساس منابع غير ر سمی در ايران بطور ﺗخمينی  350ھزار نوکيش
مسيحی از زمينه اسالم وجود دارد .اين منبع در ادامه افزود» :من کاملن معتقدم که ﺗمامی اين جنبش در
دستان خدا قرار دارد .اين فشار ھا می ﺗوانند ساختمان ھای کليسا را متوقف کنند اما متوقف کردن
ملکوت خدا در ﺗوان آنھا نيست».
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بازداشت مجيد عنايت از نوكيشان مسيحی در اصفھان
فوريه 2012 ,27

ھمزمان با برگزاری جشن ھای كريسمس در كليساھا و بويژه در بين مسيحيان فارسی زبان در داخل
ايران و عليرغم گذشت دو ماه از آغاز سال جديد ميالدی ،آنگونه كه پيش بينی می شد نيروھای امنيتی
وابسته به دستگاه اطالعاﺗی جمھوری اسالمی طبق روال ھرساله فشارھای خود را بر عليه نوكيشان
مسيحی شدت بخشيدند.
به گزارش آژانس خبری مسيحيان ايران »محبت نيوز« ،مقامات امنيتی جمھوری اسالمی در جھت
مقابله با گسترش مسيحيت و كليساھای خانگی به صورت سازمان يافته دستگيری ھای گستردهای را در
نقاط مختلف ايران به ويژه اصفھان نيز آغاز كرده اند .اين برخوردھا كه در ادامه بازداشت گسترده
مسيحيان در شھرھای اھواز و شيراز می باشد ،در اصفھان نيز با دستگيری آقای« حكمت سليمی« از
كشيشان كليسای رسمی پولس آغاز شد .ماموران امنيتی صبح روز چھارشنبه مورخ سوم اسفند ١٣٩٠
) ٢٢فوريه  (٢٠١٢با ھجوم به منزل وی واقع در فوالد شھر اصفھان ضمن بازداشت نامبرده بدون
ھيچ ﺗوضيحی ايشان را به مكان نامعلومی منتقل کردند.
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ھمچنين به دنبال آن بر اساس گزارش منتشره ،يك بانوی مسيحی  ٧٨ساله نيز ھمزمان در ھمان روز
بازداشت شده است .بانو« گيتی حكيم پور« از اعضا و خادمين كليسای لوقای اصفھان بود که در
آپارﺗمان محل اقامت خود بازداشت شد .به گفته شاھدان عينی در روز دستگيری خودروھای شخصی و
پليس از ساعت  ۶صبح در جلوی ساختمان ايشان مستقر بودند.
ادامه بازداشت ھا ی ھمزمانبر طبق آخرين گزارش آژانس خبری مسيحيان ايران »محبت نيوز« ،در ادامه بازداشت ﺗعدادی از
مسيحيان در شھر اصفھان يكی از نوكيشان اصفھان بنام »مجيد عنايت« و از اعضای كليسای خانگی
نيز در ھمان روز چھارشنبه سوم اسفند ماه  ٢٢ ) ١٣٩٠فوريه( در محل كارش ﺗوسط ماموران امنيتی
بازداشت شد.
ماموران امنيتی پس از بازداشت به خانه او رفته و آنجا را نيز مورد بازرسی و ﺗفتيش قرار می دھند و
برخی از وسايل شخصی وی را نيز ضبط كرده و با خود می برند» .مجيد عنايت« كه در اواخر
ﺗابستان سالجاری ازدواج كرده بود ،ماموران در ﺗفتيش منزل او حتی فيلم خصوصی عروسی ايشان
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.
پس از بازداشت اين نوكيش مسيحی  ،ماموران ﺗا روز جمعه پنجم اسفند ماه بدفعات ھمسر وی را
احضار و از ايشان بازجويی بعمل آوردند .ھمچنين از ھمسر وی نيز خواسته شده ﺗا برخی وسايل
شخصی »مجيد « را ﺗحويل سرويس ھای اطالعاﺗی دھد که احتمالن اينگونه برخورد نشان از ﺗداوم
بازداشت ايشان دارد.
اين گزارش می افزايد »مجيد« از زمان بازداشت ﺗاكنون حق مالقات و يا ﺗماس ﺗلفنی با ھمسر و يا
خانواده اش را نداشته است.
الزم به ذكر است نيروھای امنيتی از طريق يكی ديگر از مسيحيان اصفھان كه قبلن بازداشت شده بود
برای »مجيد« پيغام می فرستند كه بزودی به سراغش خواھند آمد و خود ايشان نيز اين مطلب را پيش
بينی كرده بود.
«مجيد عنايت« پيش از اين نيز در سال  ١٣٨٨ھنگامی كه از ﺗركيه به ايران باز می گشت ﺗوسط
ماموران امنيتی بازداشت و مورد بازجويی قرار گرفته بود که ضمن دادن ﺗعھد در ھمان روز آزاد شد.
در حال حاضر از وضعيت سالمت و محل نگھداری ايشان اطالعی در دست نيست اما خبرھای ﺗائيد
نشده حاكی از آن است كه وی در زندان دستگرد اصفھان بند طا – الف )مربوط به زندانيان عقيدﺗی و
امنيتی( نگھداری می شود.
نحوه دستگيری و ھمينطور زمان بازداشت اين ھموطنان مسيحی نشان می دھد که اين مرحله از
دستگيری ھا با برنامه ريزی گسترده و در پی سلسله شناسايی ھای قبلی صورت گرفته است .ماموران
امنيتی پيش از اين نيز در شھرھای اھواز ،شيراز،ﺗھران و اصفھان اقدام بازداشت گسترده شھروندان
مسيحی به صورت انفرادی و يا جمعی نموده اند .و اين در حاليست که ھر روز بر آمار دستگيرشدگان
افزوده می شود.
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آزادی خانم گيتی حکيم پور
فوريه 2012 ,27

آزادی خانم گيتی حکيم پور و گزارشات بيشتر از بازداشت مسيحيان پس از ﺗوقيف ﺗعداد زيادی کتاب مقدس در اصفھان

ھمزمان با اين خبر آزادی گزارش دستگيريھا ی بيشتر مسيحيان از اصفھان به گوش ميرسد .اين
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
حکيم پوردر خارج از کشور ،اين بانوی  78ساله که در بامداد چھارشنبه سوم اسفند ) 22فوريه (2010
در محل مسکونيش بازداشت شده بود  ،روز شنبه  6اسفند ) 25فوريه  (2010با ﺗالش رھبران
کليساھای اسقفی اصفھان از زندان آزاد شد.
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ھنوز ھيچ اطالعی از داليل اين بازداشت سازماندھی شده در دست نيست و به درستی معلوم نيست که
چه اﺗھاماﺗی به اين بانوی سالخورده مسيحی وارد شده است .مطابق گزارشات منتشر شده ايشان در يک
خانواده نوکيش مسيحی متولد شده اند و احتمال طرح اﺗھام ارﺗداد در مورد ايشان به کلی منتفی است.
خانم حکيم پوراز اعضای قديمی کليسای حضرت لوقای اصفھان است و اعضای کليسای اصفھان او
را به نام »خاله گيتی« می شناسند .او يک پرستار ارشد بازنشسته و از استادان قديمی مدرسه
پرستاری اصفھان می باشد .ايشان خواھر ھمسر « اسقف ايرج متحده« رھبر سابق کليسای اسقفی
بوده  ،خانواده اش به ﺗمامی در خارج از ايران به سر می برند.
ھمزمان با خبر خوشحال کننده آزادی اين ايماندار مسيحی اخبار دستگيريھا و فشارھای بيشتر بر
مسيحيان و نوکيشان مسيحی اصفھان به گوش می رسد .گفته می شود اين فشارھا از زمانی شروع شد
که ھفته گذشته خبر بازداشت يک کاميون حاوی ﺗعداد زيادی کتاب مقدس ﺗوسط نيروھای امنيتی در
اصفھان منتشر شد.
اينبار نه فقط اعضای کليساھای خانگی بلکه کليساھای رسمی و ساختمانی نيز در شھر ﺗاريخی و
زيبای اصفھان مورد ﺗھاجم قرار گرفته اند .منابع مستقل در اصفھان اظھار می دارند که پيدا شدن اين
حجم زياد کتاب مقدس در شھر اصفھان ماموران امنيتی و اطالعات را به شدت از گسترش مسيحيت و
افزايش درخواست برای کتاب مقدس مسيحيان در اين شھر به ھراس انداخته است .از اين رو به
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 اﺗفاق افتاده است .حداقل در يک مورد آژانس خبری مسيحيان ايران روز گذشته شنبه  6اسفند
گزارشی از دستگيری يک ايماندار نوکيش مسيحی به نام »مجيد عنايت« را منتشر کرد .اين گزارش
حاوی اين نکته است که پس از بازداشت اين نوكيش مسيحی  ،ماموران ﺗا روز جمعه پنجم اسفند ماه به
دفعات ھمسر وی را احضار و از ايشان بازجويی بعمل آوردند.
خبرگزاری مجموعه فعاالن حقوق بشر نيز روز پنج شنبه ھفته قبل خبر از دستگيری »کشيش حکمت
سليمی« شبان کليسای پولس مقدس در ھمان روز چھارشنبه  3اسفند ) 22فوريه( داده بود .کليسای
پولس مقدس و کليسای حضرت لوقا از کليساھای دايره اسقفی اصفھان می باشند که دارای سرويسھای
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 اطالع ھموطنان
خواھد رسيد.
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انتقال فرين راسخی و فرحناز نعيمی به بند عمومی زندان کرمان

فرين راسخی و فرحناز نعيمی از بھائيان بازداشت شده در  ١۶دی امسال ،به بند عمومی منتقل شدند.
در روز  ١۶دیماه امسال و در حالیکه جوانان بھايی سراسر کشور در اين روز که از سوی جامعهی
بھايی ،روز جوانان بھايی ايران نامگذاری شده است ،مشغول برگزاری مراسم مذھبی خود بودند،
مامورين امنيتی با حمله به مراسمی در شھر کرمان ،ضمن فيلمبرداری و گرفتن عکس از ﺗمامی
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حاضرين و ضبط کليهی کتب مربوط به ديانت بھايی و دستگاهھای کامپيوﺗر ،اقدام به بازداشت
خانوادهی برگزار کنندهی اين مراسم کردند.
به گزارش »خانه حقوق بشر ايران« فرحناز نعيمی و بختيار راسخی که در اين مراسم بازداشت شده
بودند پس از گذشت بيش از  ۵٠روز به بند عمومی زندان کرمان منتقل شده و بختيار راسخی ھمچنان
در سلول انفرادی به سر میبرد.
ھمچنين عرفان شجاعی ديگر شھروند بھايی شھر کرمان است که در ﺗاريخ يک اسفند ماه بازداشت شده
و از وی اطالعی در دست نيست.
به نظر بازداشت اين شھروند بھايی نيز در ادامهی بازداشتھايی است که نسبت به برگزار کنندگان اين
جشن از سوی نھادھای امنيتی صورت میگيرد.
عرفان شجاعی در بيرون از منزل خود بازداشت شده و ماموران امنيتی وی را به منزل بازگردانده و
ضمن بازررسی خانه وسائل شخصی وی را نيز ضبط کردهاند.
از محل نگھداری شجاعی ﺗاکنون اطالعی در دستی نيست.

243

برای شناخت محبت

بازداشت جمعی از نوكيشان مسيحی در كليسای خانگی
در كرمانشاه

در پی ھجوم ماموران امنيتی به يك كليسای خانگی كه منجر به بازداشت  ١٣ﺗن از نوكيشان مسيحی
شده است ،ھم اكنون  ٣ﺗن از اين افراد در مكان نامعلومی در بازداشت بسر می برند.
«محبت نيوز « – با فرا رسيدن كريسمس ميالد عيسی مسيح و آغاز سال نو ميالدی  ،٢٠١٢ﺗاكنون
بطور متناوب خبرھايی از اجرای حكم دادگاھھای انقالب اسالمی برای نوكيشان مسيحی و بازداشت و
ھجوم ماموران امنيتی به اجتماع مسيحيان از سوی سايت »محبت نيوز« كماكان در رسانه ھا منتشر
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 اطالعات مبنی بر عدم انتشار خبر در
رسانه ھا ،بسياری از خبرھا و گزارشات در اين خصوص به دليل موارد ذكر شده منتشر نمی گردد .
اگر چه « محبت نيوز « در ﺗالش است ﺗا ﺗوسط ﺗيم خبری خود در برخی از شھرھای ايران موارد
نقض حقوق مسيحيان را گردآوری كرده و جھت اطالع رسانی در اختيار سازمان ھا و فعاالن حقوق
بشر قرار دھد.
در ادامه روند موج مسيحيت ستيزی در ايران در طی ماھای گذشته ،بدستور مقامات قضايی و امنيتی
جمھوری اسالمی ﺗاكنون جمع بسياری از نوكيشان مسيحی در برخی از شھرھای ايران در كليساھای
خانگی ،منازل و يا محل كارشان بازداشت شدند  .كه دامنه و روند اين جريان مسيحيت ستيز پس از
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شھرھای اھواز  ،شيراز  ،اصفھان و ﺗھراناكنون به يكی ديگر از شھرستانھای غربی كشور رسيده
است.
به نقل از گزارشگران آژانس خبری مسيحيان ايران » محبت نيوز« ،در پی ھجوم ماموران امنيتی به
يك كليسای خانگی در كرمانشاه كه منجر به بازداشت  ١٣ﺗن از افراد حاضر در آنجا شد ،ھم اكنون از
وضعيت برخی از آنان اطالعی دقيقی در دست نيست.
بر اساس اين گزارش در روز سه شنبه دوم اسفندماه ) ٢١فوريه  (٢٠١٢در ساعت  ٧بعداظھر
ماموران امنيتی با ھجوم به خانه ايی كه از آن به عنوان كليسای خانگی ذكر شده كليه افراد حاضر در
محل را كه  ١٣ﺗن گزارش شده است را بازداشت كردند.
در پی اين رويداد ماموران امنيتی كه لباس شخصی بر ﺗن داشتند ضمن ﺗوھين و بدرفتاری با كليه
بازداشت شدگان ،اين افراد را به مكانی نامعلوم انتقال دادند  .ھمچنين ماموران بدقت آن مكان را نيز
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.
يك منبع آگاه به »محبت نيوز« گفته است احتمال می رود ،بازداشت شدگان مسيحی را برای بازجويی
ھای بيشتر به ساختمان سه راه حافظيه كرمانشاه و يا خيابان  ٢٢بھمن ،كه گفته می شود محل استقرار
نيروھای امنيتی و اطالعات است انتقال داده باشند.
گزارشات رسيده ھمچنين حاكی است  ٩ﺗن از اين بازداشت شدگان )نام در محبت نيوز محفوظ 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.
در آخرين دقايق ﺗنظيم اين گزارش ،به »محبت نيوز« خبر رسيد ،كه در ميان بازداشت شدگان خانم «
آزاده شريفی« پس از  ٨روز بازداشت – امروز -سه شنبه  ٩اسفند ماه  ٢٨ ) ١٣٩٠فوريه (٢٠١٢
آزاد شد اما ھنوز گزارشی از جزئيات و نحوه آزادی ايشان گزارشی ارسال نشده است.
ھمچنين  ٣ﺗن از اين افراد بنام ھای آقايان» ،مھدی چقاكبودی« » ،مجتبی باباكرمی« و خانم »شيرين
قنبری« كماكان در بازداشت بسر می برند .كه برخی از اين افراد در گذشته نيز ﺗوسط ماموران امنيتی
بازداشت شده بودند.
ھمچنين طبق خبر دريافتی خانم »شيرين قنبری« و »مجتبی بابا كرمی« پس از  ٨روز بازداشت –
امروز -سه شنبه  ٩اسفند ماه )  ٢٨فوريه ( به آنان اجازه داده شد ﺗا طی ﺗماسی كوﺗاه فقط خبر سالمتی
خود را به خانواده ھايشان برسانند .اما بنظر از دادن ھرگونه اطالعات و يا جزئياﺗی بيشتری در اين
خصوص از سوی مسئوالن زندان منع شده بودند.
ﺗاكنون از سوی مقامات امنيتی ﺗوضيحی در خصوص بازداشت اين افراد داده نشده اما حسب مستندات
 ،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.
ھمچنين الزم به يادآوری است  «،مسعود دليجانی »از نوكيشان مسيحی ساكن كرمانشاه و از اعضای
كليسای خانگی ،از سوی دادگاه انقالب اسالمی كرمانشاه به اﺗھام اعتقاد به باورھای مسيحی ،گردھمايی
و برپايی غير قانونی جلسات كليسای خانگی و بشارت به مسلمانان و اقدام عليه امنيت ملی به  ٣سال
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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پيش از نيز كليسای پنطيكاستی و رسمی آشوری كرمانشاه نيز از ﺗاريخ )  ١٢دی  ( ١٣٨٨برابر با ) ٢
ژانويه  ( ٢٠١٠بدستور مقامات قضايی و ماموران امنيتی به بھانه ﺗرويج مسيحيت در بين فارسی
زبانان مسلمان و بشارت انجيل ،ھمچنان درھای آن بروی مسيحيان بسته شد  .پس از اين اقدام نيز
كشيش اين كليسا »ويلسون عيسوی« در ﺗاريخ  ١٣بھمن ماه  ٢ ) ١٣٨٨فوريه  (٢٠١٠ﺗوسط ماموران
امنيتی بازداشت و پس از گذراندن  ۵۴روز در زندان دستگرد اصفھان با سپردن وثيقه بطور موقت
آزاد شد.
با افزايش و گرويدن ايرانيان به مسيحيت در چند سال اخير و به موازات آن فشار دولت بر مسيحيان
بويژه نوكيشان مسيحی ،جمھوری اسالمی 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
امنيت ملی ﺗلقی كرده و از نشر حقايق كالم انجيل در بين آحاد مردم شديدن بيم دارد.

جزئيات کامل از بازداشت گروھی شھروندان بھايی شيراز

خبرگزاری ھرانا – در  ١۴بھمن  ١٣٩٠مأموران حکومت به خانهھای ﺗعداد زيادی از بھائيان شيراز
يورش بردند و  ١١نفر را دستگير کردند.
در پی ﺗحقيقات گزارشگران ھرانا ،خانه کليه شھروندان مورد بازرسی قرار گرفت .بازرسی در
بعضی موارد ﺗا  ۵ساعت بطول انجاميد با خشونت ماموران امنيتی نيز ھمراه بود و کامپيوﺗرھا،
کتابھا ،عکسھا و وسايل شخصی که متعلق به متھم نبوده و مطالب ديگر مربوط به آئين بھائی ﺗوقيف
وبدون ﺗحويل صورﺗجلسه ،وسايل را بھمراه بردند.
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مأموران حکم دستگيری  ٢١بھائی شيرازی را در دست داشتند  ١١ﺗن از ايشان به نامھای نيما دھقان
)حدود  ،(٣۵ژينوس فنائيان )دھقان( )حدود  ،(٣٠ھمسر آقای نيما دھقان ،ژنا دھقان )کودک  ٨ماھه،
دختر آقای نيما دھقان و خانم ژينوس فنائيان )دھقان( ،مژگان عمادی )حدود  ،(٣۵يکتا فھندژ )حدود
فالح( ،مژده ّ
فالح )فرزند  ١٨سالۀ خانم فائزه ﺗش ّکر ) ّ
 ،(٣١نورا ّ
فالح )حدود  ،(٣٠سام جابری )حدود
 ،(۵٠سينا ساريخانی ) ،(٣٠فائزه ﺗش ّکر ) ّ
فالح( )حدود  ،(۴٠پيام ﺗسليمی )حدود )۴۵

افراد زير متعاقبا ً پس از بازجويی آزاد شدند:
فالح( ،نورا ّ
خانم ژينوس فنائيان )دھقان( ،ژنا دھقان ،فائزه ﺗش ّکر ) ّ
فالح
ھم چنين مشخص شده افراد زير که ھنگام يورشھا حاضر نبودهاند ،احضار شدهاند ﺗا خود را به
مقامات معرّفی نمايند :فريد عمادی )شوھر خانم مژده ّ
فالح( ،رزيتا اسالمی )ھمسر آقای فرشيد
يزدانی( ،ايمان رحمت پناه خان ،فرشيد يزدانی
در  ١۴بھمن خانهھای خانم ماندانا کمالی ،خانم طاھره نوروزی ،سيما سپتو نيز مورد بازرسی قرار
گرفت.پس از گذشت  ٢۴روز از بازداشتھای قبلی در  ۴اسفند نيروھای امنيتی ھومن زارعی،
شھروند بھايی را در محل کار خود بازداشت و به بازداشتگاه پالک  ١٠٠منتقل کردند .در طی اين سه
ھفته بستگان بازداشت شدگان با مراجعه به دادسرای انقالب ،دادگستری استان فارس ،دفتر امام جمعه،
ستاد خبری ،شورای ﺗامين امنيت ،دايره حقوق شھر وندی ھيچ گونه جواب قانونی دال بر اﺗھام
بازداشت شدگان ،شماره پرونده و نام داديار از مسئولين دريافت نکردهاند و با بیاعتنايی و در پارھای
موارد بیاحترامی مواجھه شدند.
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خانواده نگران
در طی سه ھفته گذشته نه ﺗنھا ھيچگونه اطالعی از آنان در دست نيست بلکه از ورود
ٔ
آنان به دادسرای انقالب اسالمی شيراز جھت پی گيری وضعيت پرونده و اﺗھام عزيزانشان ممانعت به
عمل میآيد و بدين وسيله آنان را از حداقل حقوق قانونی خود و حتی سؤال از مسئولين ،محروم
مینمايند.
نگرانی شديد نسبت به وضعيت سالمتی آقای پيام ﺗسليمی ،يکی از بازداشت شدگان روز  ١۴بھمن به
علت ابتالء به سرطان ﺗيروئيد و لزوم استفاده از داروی ﺗخصصی با دوز متغيير و ﺗحت نظر پزشک
پرونده پزشکی ايشان و
خانواده جناب ﺗسليمی ،با ارائ ٔه
متخصص وجود دارد ،در حاليکه از ھمان ابتدا
ٔ
ٔ
نظر پزشک متخصص؛ مسئولين را از وضعيت جسمانی و خطرات شديد احتمالی با خبر ساختهاند.
مشکالت نگھداری از فرزند  ٢سال ٔه بیقرار مادر و پدر در بند؛ فريد عمادی و مژده فالح نه ﺗنھا
دغدغه مسئولين نمیباشد بلکه با بیاعتنائی و بیﺗوجھی و ممانعت از ورود خانوادهھا حاضر به شنيدن
سؤاالت قانونی نبوده ،خود را حتی ملزم به پاسخگوئی بر طبق قانون نيز نمیدانند.
و در ﺗاريخ  ٩/١٢/١٣٩٠به اطالعات که مراجعه شد و از بيماری فرزند اين ٢ﺗن گفته شد در جواب
گفتند اگر مشکل در نگھداريش داريد آن را به پيش مادرش بياوريد.
بررسی موارد حقوقی نقض شده در اين بازداشتھا:
اصل  ٢٣قانون اساسی جمھوری اسالمی :ﺗفتيش عقايد ممنوع است و ھيچ کس را نمیﺗوان به صرف
داشتن عقيدهای مورد ﺗعرض و مواخذه قرار داد.
اصل  ٣٢قانون اساسی جمھوری اسالمی :ھيچکس را نمیﺗوان دستگير کرد مگر به حکم و ﺗرﺗيبی که
قانون معين میکند .در صورت بازداشت ،موضوع اﺗھام بايد با ذکر داليل بالفاصله کتبا ً به متھم ابالغ
و ﺗفھيم شود و حداکثر ظرف مدت بيست و چھار ساعت پرونده مقدماﺗی به مراجع صالحه قضايی
ارسال و مقدمات محاکمه ،در اسرع وقت فراھم گردد .مختلف از اين اصل طبق قانون مجازات
میشود.
بند  ١ماده  ١٩ميثاق بين المللی حقوق مدنی و سياسی :ھيچکس را نمیﺗوان بمناسبت عقايدش مورد
مزاحمت اخافه قرار داد.
بند  ٢ماده  ١٩ميثاق بين المللی حقوق مدنی و سياسی :ھر کس حق آزادی بيان دارد .اين حق شامل
آزادی ﺗفحص و ﺗحصيل و اشاعه اطالعات و افکار از ھر قبيل بدون ﺗوجه به سر حدات خواه شفاھا ً يا
بصورت نوشته يا چاپ يا بصورت ھنری يا به ھر وسيله ديگر به انتخاب خود میباشد.
ماده  ١٩اعالميه جھانی حقوق بشر :ھر فردی حق آزادی عقيده و بيان دارد.
ماده  ١٨اعالميه جھانی حقوق بشر :ھر شخصی حق دارد از آزادی انديشه ،وجدان و دين بھرهمند
شود :اين حق مستلزم آزادی ﺗغيير دين يا اعتقاد و ھمچنين آزادی اظھار دين يا اعتقاد ،در قالب آموزش
دينی ،عبادتھا و اجرای آيينھا و مراسم دينی به ﺗنھايی يا به صورت جمعی ،به طور خصوصی يا
عمومی است.
بند  ١ماده  ٩ميثاق بين المللی حقوق مدنی و سياسی :ھرکس حق آزادی و امنيت شخصی دارد .ھيچ
کس را نمیﺗوان خودسرانه دستگير يا بازداشت کرد.
بند  ١ماده  ١٨ميثاق بين المللی حقوق مدنی و سياسی :ھر کس حق آزادی فکر ،وجدان و مذھب
دارد .اين حق شامل آزادی داشتن يا قبول يک مذھب يا معتقدات به انتخاب خود ،ھمچنين آزادی ابراز
مذھب يا معتقدات خود،
قانون احترام به ازادیھای مشروع و حفظ حقوق شھر وندی :
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- ۵اصل منع دستگيری و بازداشت افراد ايجاب مینمايد که در موارد ضروری نيز به حکم و ﺗرﺗيبی
باشد که در قانون معين گرديده است و ظرف مھلت مقرره پرونده به مراجع صالح قضايی ارسال شود
و خانواده دستگيره شدگان در جريان قرار گيرند.
- ٨بازرسیھا و معاينات محلی ،جھت دستگيری متهمان فراری يا کشف آالت و ادوات جرم بر اساس
مقررات قانونی و بدون مزاحمت و در کمال احتياط انجام شود واز ﺗعرض نسبت به اسناد و مدارک
واشيايی که ارﺗباطی به جرم نداشته و يا به متھم ﺗعلق ندارد و افشای مضمون نامهھا و نوشتهھا و
عکسھای فاميلی و فيلمھای خانوادگی و ضبط بیمورد آنھا خودداری گردد.
منشور حقوق متھم:
 ۴ـ ھر متھمی حق دارد از مأموران بازجو بخواھد دراولين فرصت به خانواده وی اطالع دھند ﺗا از
سرنوشت او مطلع شوند و در صورت لزوم برای آزادی او وثيقه يا کفيل آماده کنند )بند  ۵ماده واحده
قانون احترام به ازادیھای مشروع و حفظ حقوق شھروندی).
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بیخبری يک ماھه از فرشيد يزدانی شھروند بھايی در شيراز
مارس 2012 ,1

از وضعيت فرشيد يزدانی شھروند بھايی بازداشت شده در شيراز ھيچ اطالعی در دست نيست.
رزيتا اسالمی ھمسر فرشيد يزدانی با ابراز نگرانی از وضعيت ھمسرش در بازداشتگاه پلک ١٠٠
شيراز گفت:
»االن  ٢٣روز است ھيچ خبری از او ندارم جز آنکه سه شنبه از پالک  ١٠٠زنگ زدند ﺗا گردنبند
شوھرم را ببرم زيرا گردن او قبال شکسته بود.
ﺗقريبا ھر روز به دادگاه انقالب مراجعه کردهام اغلب راھم نمیدھند ،زنھا را اغلب راه نمیدھند و فقط
مردھا میﺗوانند به راحتی وارد شوند».
به گزارش »خانه حقوق بشر ايران« فرشيد يزدانی جزو بھاييانی بود که در جريان بازداشتھای
گسترده بھمن ماه در شيراز بازداشت و به بازداشتگاه پالک  ١٠٠شيراز منتقل شده است.
رزيتا اسالمی ھمسر وی بازداشت ھمسرش را چنين شرح میدھد که »در ﺗاريخ  ١١بھمن ماه سه
لباس شخصی با ماسک ساعت ھفت صبح در حالی که فرزند  ١۵ساله ما خواب بوده و من و پدرش
مسافرت بوديم وارد خانه می شوند.
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وقتی فرزند ما از ﺗرس میخواسته داد بکشد دھان او را گرفته اسلحه نشانش میدھند و کليه لوازم خانه
را به ھم ريخته قفل در اﺗاق خواب ما را با لگد شکسته و وارد میشوند .لپ ﺗاپ ،کيس کامپوﺗر
فرزندمان که وسيله درسی او بوده عکسھای خصوصی و سی دیھا ھمه راضبط می کنند و بدون
اينکه صورت اجناس را ﺗحويل بدھند رفتهاند».
وی ادامه داد» :شنبه صبح ما در مسير برگشت بوديم که به ﺗلفن ھمسرم زنگ زده و گفتند اگر
میخواھيد بی آبرو نشويد و با دستبند جلو ھمسايهھا نبريمت خودت را ھمين که به شيراز رسيدی به
پالک  ١٠٠معرفی کن.
صبح يکشنبه طی نامهای مراﺗب را به دادستانی اعالم کرديم و کسب ﺗکليف کرديم که آيا شوھرم برود
گفتند مسئله مھمی نيست ﺗا شب بر می گردد».
وی در ادامه گفت» :دادستان کل ،دايره حقوق شھروندی ،دادگستری کل استان فارس ھمگی يا میگويند
کاری نمیﺗوانيم بکنيم يا میگويند بايد بررسی کنيم .ﺗا به حال نه اﺗھامی از ايشان به من گفته شده نه
علت دستگيری.

بازداشت ھومن زارعی شھروند بھايی در شيراز
مارس 2012 ,1

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
شھروند بھايی مراجعه میکنند.
به گزارش »خانه حقوق بشر ايران«با وجود گذشت سه روز از بازداشت زارعی ھنوز از محل دقيق
نگھداری و اﺗھامات احتمالی وی اطالعی در دست نيست.
با وجود با مرجعه خانواده وی به دادگاه انقالب ،مسئولين قضايی از دادن جواب به آنھا خودداری
کرده و با آنھا برخورد خوبی نداشتهاند.
منشی دادستان از قول دادستان به خانواده زارعی گفته است که بعد از عيد نوروز برای رسيدگی به
کارھای و ی اقدام کنند و ﺗا قبل از آن مراجعه نکنند.
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ﺗداوم بازداشت و شناسايی ﺗعداد ديگری از مسيحيان اصفھان
مارس 2012 ,2

در حاليکه آمار دستگيرشدگان مسيحی که از سوی نيروھای امنيتی در شھرھای مختلف ايران بازداشت
می شوند رو به فزونی گذاشته است ،منابع خبری از شھر اصفھان ،خبر از ﺗداوم بازداشت اين افراد
و شناسايی برخی ديگر از بازداشت شدگان مسيحی می دھند.
به گزارش آژانس خبری مسيحيان ايران » محبت نيوز « ،در ھفته گذشته و در پی يورش 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 مشخصات ﺗعداد ديگری از بازداشت شدگان كه نامشان ﺗاكنون منتشر نشده
را نيز گزارش دادند.
بر پايه اين گزارش نام سه ﺗن ديگر از بازداشت شدگان نوكيش مسيحی عبارﺗند از :آقای »شھرام
قائدی« و خانم ھا »شھناز ظريفی« و »مريم دل آرام« ،كه اين سه ﺗن نيز در ادامه روند بازداشت
گسترده نوكيشان مسيحی كه در روز چھارشنبه سوم اسفند ماه  ٢٢ ) ١٣٩٠ماه فوريه  ( ٢٠١٢بوده در
اصفھان بازداشت شدند.
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– †شھرام قائدی

شھرام قائدی بازيگر ﺗئاﺗر در نقش عيسی مسيح
اين نوكيش مسيحی ﺗوسط ماموران امنيتی در روز چھارشنبه به ﺗاريخ سوم اسفند ماه  ٢٢ ) ١٣٩٠ماه
فوريه  ( ٢٠١٢در منزلش بازداشت شد  .ماموران امنيتی ضمن بازداشت نامبرده محل سكونت وی را
نيز مورد ﺗفتيش قرار داده و برخی از وسايل شخصی ايشان را ضبط و با خود بردند.
الزم به ياد آوريست »شھرام قائدی« و كشيش«حكمت سليمی»ھر دو ساكن فوالد شھر اصفھان می
باشند كه بازداشت اين افراد بطور جداگانه و ھمزمان در ساعت  ٧صبح صورت گرفته است.
شھرام قائدی از اعضای كليسای پولس در اصفھان و از ھنرمندان ﺗئاﺗر اصفھان می باشد كه پيش ﺗر
نيز در نمايش ھايی در نقش عيسی مسيح به ايفای نقش پرداخته است.
بر اساس گزارش ھا پس از بازداشت ھنوز از وضعيت و محل نگھداری ايشان اطالع دقيقی در دست
نمی باشد.
†مريم دل آراماين مادر مسيحی نيز صبح ھمان روز مورخه ) سوم اسفند ماه  (١٣٩٠در منزلش با ورود ﺗعدادی
مامور لباس شخصی بازداشت شد ،ماموران طبق عادت بدون ھيچ ﺗوضيحی ﺗمامی خانه را مورد
ﺗفتيش قرار داده و كتاب مقدس و ھر چيزی كه می ﺗوانسته نشان از اعتقادات دينی و مسيحی ايشان
باشد و يا بنظر مشكوك می رسيد ضبط كرده و بھمراه ايشان با خود به مكان نامعلومی انتقال دادند .اين
مادر )حدود(  ۵۶ساله ھمچنين بيمار و از وضعيت سالمت خوبی برخوردار نيستند وی ھمچنين از
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
كنند .وضعيت ايشان نيز كماكان از زمان دستگيری ھمچنان نامعلوم می باشد.
†شھناز ظريفیاز 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
آپارﺗمان محل سكونت ايشان را بدقت مورد بررسی قرار می دھند .گفته می شود در طی بازرسی از
محل سكونت وی ﺗعدادی كتاب مقدس پيدا شده و آنھا را بھمراه برخی لوازم شخصی ايشان ضبط
نمودند  .جزئيات بيشتری از بازداشت اين مادر مسيحی گزارشی منتشر نشده و خبرھای ﺗائيد نشده
حكايت از انتقال ايشان به زندان دستگرد اصفھان دارد.
†آزادی گيتی حكيم پورطبق گزارش دريافتی ،ھمچنين خانم« گيتی حكيم پور«  ،بانوی  ٧٨ساله مسيحی كه در ﺗاريخ سوم
اسفند ماه  ٢٢ ) ١٣٩٠ماه فوريه  ( ٢٠١٢در ساعت  ۶صبح درمنزلش ﺗوسط ماموران امنيتی
253

برای شناخت محبت
بازداشت شده بود پس از  ٣روز بازداشت در اداره اطالعات اصفھان در ﺗاريخ  ۶اسفندماه ٢۵) ١٣٩٠
فوريه  (٢٠١٢بطور مشروط آزاد شد.
گفته می شود گويا بازجوی پرونده ) محسنی( وی را بدليل كھولت سن و ھمچنين بدليل جراحی كه به
ﺗازگی بر روی زانو پا انجام داده اند و نياز به مراقبت ھای ويژه داشته بطور موقت دستور آزادی
ايشان را در صورت سپردن وثيقه – سند خانه – صادر كرده اند.
الزم به يادآوری است كه ماموران امنيتی در ھنگام بازداشت خانم حكيم پور كليه وسيله شخصی از
جمله پاسپورت  ،سند خانه و حتی حساب بانكی وی را نيز ضبط كردند.
نيروھای امنيتی وابسته به دستگاه اطالعاﺗی جمھوری اسالمی طی دو ماه گذشته در شھرھای اھواز،
شيراز ،ﺗھران و اصفھان اقدام به بازداشت گسترده شھروندان مسيحی به صورت انفرادی و يا جمعی
نموده اند .و اين در حاليست که ھر روز بر آمار دستگيرشدگان نيز افزوده می شود .گرچه انتظار می
رفت ﺗا در راستای مصلحت انديشی ،سران جمھوری اسالمی از ھر ﺗرفندی برای بيشتر شدن حضور
مردم در پای صندوق ھای رای و کسب مشروعيت خود استفاده کنند ،اما سير گسترده بازداشت
مسيحيان در ايران نشان داد كه سران جمھوری اسالمی حتی ديگر برای اين موضوع ھم اھميتی قائل
نيستند ﺗا حداقل در اين ايام رنگ و ظاھری ديگر از خود نشان دھند.
الزم به يادآور است نحوه بازداشت اين افراد و ھمينطور زمان آن نشان می دھد که اين مرحله از
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
»محبت نيوز« منتشر شده به  ۶ﺗن رسيده است ) .به مطالب مرﺗبط مراجعه فرمائيد( اما گزارشات
دريافتی از ﺗعداد بيشتری از بازداشت شدگان مسيحی در اصفھان حكايت دارد.
ﺗاكنون اسامی ديگری از بازداشت شدگان مسيحی در اصفھان نيز به »محبت نيوز« ارسال شده كه پس
از ﺗائيد و بررسی اسامی و جزئيات آن جھت روشنگری به اطالع عموم كاربران خواھد رسيد.

آزادی فوری يوسف ندرخانی خواست مسيحيان ايران

نشر شايعات بدون منبع درباره اﺗفاقاﺗی که رخ نداده نه ﺗنھا ھيچ کمکی به وضعيت نامطلوب ندرخانی
پس از دو سال رنج و اسارت نمی کند ،بلکه به ﺗدريج باعث کم شدن حساسيت جھانی به اين موضوع
مھم می شود.
به گزارش شبکه خبر مسيحيان فارسی زبان به نقل از منابع نزديک به وکالی پرونده يوسف
ندرخانی ،در دو ماه گذشته ھيچ اﺗفاق جديدی در پرونده او ﺗوسط منابع رسمی و موثق گزارش نشده
است .پرونده اين زندانی عقيدﺗی در مرحله دادگاه ﺗجديد نظر استان می باشد و ھنوز اين دادگاه حکم
اعدام صادره از سوی دادگاه بدوی را ﺗائيد يا رد نکرده است.
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در حاليکه اکنون موج ديگری از ﺗالش جامعه جھانی برای آزادی اين محکوم به اعدام باال گرفته
است .نيروھای اطالعاﺗی حکومت ﺗالش دارند که با به راه انداختن شايعات دروغ درباره اين پرونده
فضا را بارديگر مه آلود کنند ﺗا بتوانند مقاصد خود را برای سرپوش گذاشتن بر خفقانی که می خواھند
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
ناخواسته به مقاصد دشمنان مسيحيت در ايران ياری می رسانند .نشر شايعات درباره اﺗفاقاﺗی که رخ
نداده نه ﺗنھا ھيچ کمکی به وضعيت نامطلوب يوسف ندرخانی پس از دو سال رنج و اسارت نمی کند،
بلکه به ﺗدريج باعث کم شدن حساسيت جھانی به اين موضوع مھم می شود.
جامعه مسيحيان ايران از ابتدای اسارت يوسف ندرخانی در سال  2010) 1388ميالدی( ھمواره
خواھان آزادی او و ھمه زندانيان عقيدﺗی مسيحی و غير مسيحی در داخل ايران بوده و ھستند .اکنون
نيز مسيحيان ايران چه در داخل و چه در خارج کشور با راه انداختن کارزارھای مختلف عليه حکم
اعدام صادر شده از سوی يک دادگاه در شھرستان الکان )از ﺗوابع استان گيالن( برای يوسف ندرخانی
 ،بزرگترين حاميان او به شمار می روند .اين فعاليت جامعه مسيحی ايران نه فقط برای آزادی انسانی
است که جرمی مرﺗکب نشده  ،يلکه برای مقابله با قانون و قاعده بی شرمانه ای به نام »حکم ارﺗداد«
است که حتی خود فقھای مسلمان نيز بر سر درستی و لزوم آن ﺗوافق ندارند.
واقعيت اين است که اين قانون مضحک و غير بشری قرنھاست مانند پرنده ای شوم بر جان جامعه
ايرانی افتاده است و حتی بارھا در طول ﺗاريخ خود شيعيان نيز قربانی آن شده اند .اين قانون ﺗالش می
کند ﺗا قدرت آزادی انديشه و انتخاب عقيده را که ھديه الھی به انسان است از او بگيرد.
پيامی به مسيحيان جھان
ندرخانی از ﺗابستان سال  2010ميالدی به اﺗھام ارﺗداد و خارج شدن از دين اسالم در شھر محل
سکونتش به زندان افتاد.
اقدام يک دادگاه اوليه در يک شھر کوچک در شمال ايران برای صدور حکم اعدام به علت ارﺗداد برای
يوسف ندرخانی در اوايل سال  2011ميالدی ،ﺗوسط وکالی او به چالش کشيده و آنھا مطابق قوانين
درخواست لغو آن حکم را کردند .اين درخواست ﺗجديد نظر پرونده ندرخانی را به دادگاه ﺗجديد نظر
استان برد و از آن ﺗاريخ ﺗا کنون ھنوز اين دادگاه حکم خود را درباره متھم صادر نکرده است .اواخر
ﺗابستان سال گذشته آقای »دادخواه« وکيل اين متھم عقيدﺗی اعالم کرد که منتظر رای ديوانعالی کشور
در مورد حکم موکلش می باشد .منظور او از اين سخن اظھار نظری بود که دادگاه ﺗجديد نظر استان
از دادگاه عالی ايران مورد اين پرونده خواسته بود.
مطالب عنوان شده به وسيله وکيل ندرخانی ﺗوسط برخی رسانه ھا طور ديگری جلوه داده شد .آنھا
مطرح کردند که حکم اعدام ندرخانی قطعی شده است و او در آستانه اعدام می باشد .اين مسئله واکنش
شديد جھانی را به ھمراه داشت و وزرای خارجه اياالت متحده و بريتانيا نيز در اين مورد صحبت
کردند .کمی بعد اظھارات وکيل ندرخانی نشان داد که پرونده او ھمچنان در مرحله دادگاه ﺗجديد نظر
استان است و ھنوز رای دادگاه ﺗجديد نظر درباره او صادر نشده است.
اينبار نيز در چند رسانه ابتدا از قول نزديکان ندرخانی و بعد به نقل از »مرکز آمريکائی برای قانون و
عدالت » ) (ACLJاعالم شد که حکم اعدام او به شعبه اجرای احکام دادگاه گيالن اعالم شده است
ولی منبع اين خبر مشخص نيست  .در حالی که ھنوز ھيچ خبری در مورد حکم دادگاه ﺗجديد نظر
منتشر نشده است و ھيچ اطالعی از اعتراض به آن و ارسال پرونده به ديوان عالی کشور برای صدور
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رای نھائی ﺗوسط وکالی ندرخانی در دست نيست ،صدور چنين حکمی بعيد به نظر می رسد .فيروز
صادق خانجانی از نزديکان و ھمفکران ندرخانی در خارج از ايران در مصاحبه اخير خود با رسانه
ھای فارسی زبان خارج کشور در خصوص ابالغ حكم اعدام يوسف ندرخانی به اجرای احکام اعالم
کرد از جزئيات آن بطور كامل اطالعی ندارد .
جامعه جھانی مسيحيان نقش عمده ای در اين مورد می ﺗوانند بازی کنند .مسيحيان جھان بايد ضمن
حمايت يکپارچه از مسيحيان ايران در کمپينھائی که برای آزادی ندرخانی در سراسر دنيا راه انداخته
شده است ،به روشنگری مردم دنيا درباره قانون غير عادالنه ارﺗداد در کشورھای مسلمان نشين
بپردازند و آن را محکوم کنند.ھمچنين مسيحيان دنيا بايد متوجه باشند که خواھران و برادران مسيحی
آنھا در ايران يکپارچه و با صدای بلند خواستار آزادی يوسف ندرخانی ھستند .ﺗقريبا ھمه مسيحيان
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 الزم  ،ھيچکدام دليل موجھی بر
صدور حکم ناعادالنه اعدام و نگھداشتن طوالنی مدت ايشان در زندان به جرم ﺗغيير دين نمی ﺗواند
باشد .حکومت جمھوری اسالمی يک حکومت غير قابل پيش بينی و ناقض حقوق انسانی شھروندان
خود است .اينکه مراحل قضائی برای آقای ندرخانی کامل نشده است ھرگز نمی ﺗواند مانع اين شود که
دستگاه قضائی جمھوری اسالمی دست به يک اقدام غير انسانی عليه او نزند .بنابراين مسيحيان دنيا بايد
با ھوشياری و ﺗکيه بر منابع و اخبار درست بر فشار منطقی و مستدل خود بر دولتھايشان بيفزايند ﺗا
جھان شاھد آزادی ندرخانی و لغو قانون ناعادالنه »حکم ارﺗداد« در ايران باشد.

ھومن زارعی ،شھروند بھايی در شيراز بازداشت شد
مارس 2012 ,2

خبرگزاری ھرانا – نيروھای امنيتی در شيراز صبح امروز ھومن زارعی ،شھروند بھايی را در محل
کار خود بازداشت و به بازداشتگاه پالک  ١٠٠منتقل کردند.

بنا به اطالع گزارشگران ھرانا ،نی امنيتی صبح امروز که با مراجعه به منزل وی موفق به بازداشت
وی نشدند و پس از کسب اطالع از حضور ايشان در محل کار با مراجعه بدانجا نامبرده را بازداشت به
زندان پالک  ١٠٠منتقل کردند.
ﺗھديد و فشار بر شھروندان بھايی در طی ماه گذشته افزايش يافته است و دست کم  ١۵ﺗن از شھروندان
بھايی در شيراز بازداشت و منزل  ٣٠شھروند بھايی نيز مورد ﺗفتيش قرار گرفته است.
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ناپاکی اسالم از نظر يک کشيش مسيحی
مارس 2012 ,2

يک کشيش مسيحی مدعی شد در اسالم ناپاکی وجود دارد چرا که در اين دين دروغ گفتن مجاز است.
به گزارش اديان نيوز ،کشيش صفا در برنامه »روز نجات« در  28فوريه در حالی که از دروغ
مصلحتی در اسالم انتقاد می کرد مدعی شد:
»وقتی به اسالم 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،
نمايان گر ناپاکی است .خود خدا گفته که شيطان دروغگو است پس ذات دروغ شيطانی است پس
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
معنادار خواھد بود .ھر نظام اخالقی اعم از دينی يا غير دينی ناگزير است ﺗا با ﺗعارض ھا و کشمکش
ھايی که ميان ارزش ھای اخالقی به وجود می آيد مواجه شود و آنھا را حل و فصل کند .وجود مقوله
دروغ مصلحتی در نظام اخالقی اسالم ،نه ﺗنھا نقطه ضعفی برای آن ﺗلقی نمی شود بلکه از نقاط مھم
قوت اين نظام اخالقی به حساب می آيد.
در شرايطی که فردی ديوانه قصد کشتن انسان بی گناھی را دارد و از ما درباره محل اختفای اين فرد
سوال می کند ،در صورت راستگويی ما ،جان فردی بی گناه به خطر می افتد ،در چنين وضعيت
ارزش اخالقی حفظ جان انسان ھا با ارزش اخالقی راستگويی در ﺗعارض قرار می گيرد .از آن جا که
حفظ جان يک انسان از راستگويی و صداقت در اين شرايط خاص مھم ﺗر است ،دروغ مصلحتی عقال
امری درست و واجب خواھد بود .در واقع در اين شرايط يک ارزش اخالقی ،قربانی ارزش اخالقی
مھم ﺗر می شود
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ﺗداوم پلمپ اماکن کسب بھاييان در سمنان
مارس 2012 ,3

خبرگزاری ھرانا – در پی ﺗشديد فشارھای اقتصادی بر شھروندان بھايی در طی چند ماھه اخير ﺗعدادی
از محلھای کسب چند شھروند بھايی ساکن سمنان ﺗوسط اداره اماکن )به دستور اداره اطالعات( پلمپ
شده و پيگيریھای انجام گرفته ﺗوسط صاحبان اين مشاغل ﺗاکنون ثمری نداشته و در بعضی موارد به
لغو جواز ھم منتھی شده است.
پيشﺗر خبرگزاری ھرانا سندی دال بر در خواست پليس ناظر بر اماکن عمومی فرماندھی انتظامی
استان کرمانشاه از رياست مجمع صنفی اين استان مبنی بر شناسايی اقلييتھای مذھبی موجود در
صنوف اين استان و معرفی ايشان به پليس منتشر کرد.
بنظر میرسد اقدامات مشابھی از سوی اداره اماکن در ساير استانھا نيز صورت گرفته است و
شناسايی و پلمپ محل کسب شھروندان بھايی استان سمنان نمونه بارز و آشکار آن است.
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ﺗداوم بازداشت و شناسايی ﺗعداد ديگری از مسيحيان دراصفھان
مارس 2012 ,4

خبرگزاری ھرانا – در حاليکه آمار دستگيرشدگان مسيحی که از سوی نيروھای امنيتی در شھرھای
مختلف ايران بازداشت می شوند رو به فزونی گذاشته است ،منابع خبری از شھر اصفھان ،خبر از
ﺗداوم بازداشت اين افراد و شناسايی برخی ديگر از بازداشت شدگان مسيحی می دھند.
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
مشخصات ﺗعداد ديگری از بازداشت شدگان كه نامشان ﺗاكنون منتشر نشده را نيز گزارش دادند.
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
اسفند ماه  ١٣٩٠بوده در اصفھان بازداشت شدند.
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در خصوص بازداشت شھرام قائدی ماموران امنيتی ضمن بازداشت نامبرده محل سکونت وی را نيز
مورد ﺗفتيش قرار داده و برخی از وسايل شخصی ايشان را ضبط و با خود بردند .الزم به ياد آوريست
شھرام قائدی و کشيش حکمت سليمی ھر دو ساکن فوالد شھر اصفھان میباشند که بازداشت اين افراد
بطور جداگانه و ھمزمان در ساعت  ٧صبح صورت گرفته است.
شھرام قائدی از اعضای كليسای پولس در اصفھان و از ھنرمندان ﺗئاﺗر اصفھان می باشد كه پيش ﺗر
نيز در نمايش ھايی در نقش عيسی مسيح به ايفای نقش پرداخته است .بر اساس گزارش ھا پس از
بازداشت ھنوز از وضعيت و محل نگھداری ايشان اطالع 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
مقدس و ھر چيزی كه می ﺗوانسته نشان از اعتقادات دينی و مسيحی ايشان باشد و يا بنظر مشكوك می
رسيد ضبط كرده و به ھمراه ايشان با خود به مكان نامعلومی انتقال دادند .اين مادر )حدود(  ۵۶ساله
ھمچنين بيمار و از وضعيت سالمت خوبی برخوردار نيستند وی ھمچنين از 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 كنند .وضعيت
ايشان نيز كماكان از زمان دستگيری ھمچنان نامعلوم می باشد.
شھناز ظريفی نيز 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 آپارﺗمان محل سكونت ايشان را بدقت مورد بررسی قرار می دھند .گفته می شود در
طی بازرسی از محل سكونت وی ﺗعدادی كتاب مقدس پيدا شده و آنھا را بھمراه برخی لوازم شخصی
ايشان ضبط نمودند  .جزئيات بيشتری از بازداشت اين مادر مسيحی گزارشی منتشر نشده و خبرھای
ﺗائيد نشده حكايت از انتقال ايشان به زندان دستگرد اصفھان دارد.
از سوی ديگر بر اساس اين گزارش گيتی حكيم پور ،بانوی  ٧٨ساله مسيحی كه در ﺗاريخ سوم اسفند
ماه  ١٣٩٠در ساعت  ۶صبح در منزلش ﺗوسط ماموران امنيتی بازداشت شده بود پس از  ٣روز
بازداشت در اداره اطالعات اصفھان در ﺗاريخ  ۶اسفندماه  ١٣٩٠بطور مشروط آزاد شد .گفته می شود
گويا بازجوی پرونده ) محسنی( وی را بدليل كھولت سن و ھمچنين بدليل جراحی كه به ﺗازگی بر روی
زانو پا انجام داده اند و نياز به مراقبت ھای ويژه داشته بطور موقت دستور آزادی ايشان را در
صورت سپردن وثيقه – سند خانه – صادر كرده اند.
الزم به يادآوری است كه ماموران امنيتی در ھنگام بازداشت خانم حكيم پور كليه وسيله شخصی از
جمله پاسپورت ،سند خانه و حتی حساب بانكی وی را نيز ضبط كردند.
نيروھای امنيتی وابسته به دستگاه اطالعاﺗی جمھوری اسالمی طی دو ماه گذشته در شھرھای اھواز،
شيراز ،ﺗھران و اصفھان اقدام به بازداشت گسترده شھروندان مسيحی به صورت انفرادی و يا جمعی
نموده اند .و اين در حاليست که ھر روز بر آمار دستگيرشدگان نيز افزوده می شود .گرچه انتظار می
رفت ﺗا در راستای مصلحت انديشی ،سران جمھوری اسالمی از ھر ﺗرفندی برای بيشتر شدن حضور
مردم در پای صندوق ھای رای و کسب مشروعيت خود استفاده کنند ،اما سير گسترده بازداشت
مسيحيان در ايران نشان داد كه سران جمھوری اسالمی حتی ديگر برای اين موضوع ھم اھميتی قائل
نيستند ﺗا حداقل در اين ايام رنگ و ظاھری ديگر از خود نشان دھند.
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الزم به يادآور است نحوه بازداشت اين افراد و ھمينطور زمان آن نشان می دھد که اين مرحله از
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 منتشر شده است به  ۶ﺗن
رسيده است.

.

بازداشت دستهجمعی اقليتھای دينی
مارس 2012 ,4

راديو زمانه:
گزارش نقض حقوق اقليتھای دينی در ايران -بھمن ماه١٣٩٠
لوا متحده – طی روزھای اخير ،حکم اعدام کشيش يوسف ندرخانی به اﺗھام »ارﺗداد« پس از دوسال در
حالی به دايره اجرای احکام فرستاده شد که شمار چشمگيری از شھروندان مسيحی و بھايی در يک ماه
گذشته بازداشت و به حبسمحکوم شدند .ﺗھديد ،ﺗفتيش منازل و محروميت از ﺗحصيل نيز از ديگر
موارد نقض حقوق اقليتھای دينی طی بھمن ماه گذشته در ايران بود.
بازداشتھا
بھمن ماه  ١٣٩٠برای پيروان دو اقليت دينی مسيحی و بھايی ساکن شيراز ايام خوشی را در بر نداشت،
چراکه به شدت ﺗحت فشار و اذيت از طرف اداره اطالعات اين شھر قرار گرفتند .بر اساس
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گزارشھای منتشر شده ،ماموران امنيتی با ھجوم به يک منزل مسکونی که به عنوان کليسای خانگی
از آن استفاده میشد ،ده ﺗن از نوکيشان مسيحی ساکن شيراز را که برای اجرای مراسم عبادی دورھم
گردآمده بودند ،دستگير کردند.
از سوی ديگر در روز جمعه  ١۴بھمنماه ماموران اداره اطالعات به منازل حدود  ٣٠نفر از
شھروندان بھايی اھل شيراز مراجعه و  ١١ﺗن از شھروندان بھايی را دستگير کردند .اين در حالی بود
که براساس گزارش سرويس خبری »جامعه بھايی« ،ماموران حکم بازداشت  ٢١شھروند بھايی را در
دست داشتهاند که به دليل عدم حضور بعضی از اين اسامی در منازلشان از بازداشت آنان خودداری
کردند .در ميان بازداشتشدگان يک کودک نه ماھه ھم به ھمراه مادرش دستگير میشود که عصر
ھمان روز به ھمراه دو شھروند بھايی ديگر آزاد میشوند .بازداشتھا ﺗا روز سهشنبه  ١٨بھمن ماه
ادامه میيابد؛ به طوری که در اين روز ماموران به منازل چھار شھروند بھايی ديگر اھل شيراز
مراجعه و با برخوردی ﺗوام با ﺗوھين و خشونت آنھا را ھم دستگير میکنند .سرويس خبری »جامعه
بھايی« گزارش داد ،رفتار خشونتآميز ماموران در حدی بوده است که در روردی منزل يکی از
بھاييان شکسته میشود.
بازداشتھای دستهجمعی اقليتھای دينی در اين ماه محدود به شيراز نبود .در روز جمعه  ٢٨بھمن ماه
ماموران اداره اطالعات شھر مشھد به منزل يک شھروند بھايی که در آن نمايشگاه خصوصی کارھای
دستی نوجوانان بھايی ﺗشکيل شده بود ،مراجعه و ضمن برھم زدن نمايشگاه با ايجاد رعب و وحشت در
بين حاضران به خصوص کودکان حاضر در محل ،ھشت شھروند بھايی را بازداشت میکنند.
بازداشت اقليتھای دينی در بھمن ماه ﺗنھا به بازداشتھای دستهجمعی ختم نشد .براساس گزارش
خبرگزاری »ھرانا« در روز چھارشنبه  ١٩بھمنماه ماموران امنيتی با مراجعه به محل کار ماسيس
موسسيان ،کشيش کليسای »جماعت ربانی نارمک« ،نامبرده را بازداشت میکنند .بر اساس آخرين
خبرھا در اين زمينه ،آقای موسسيان به زندان رجايی شھر منتقل شده است.
دادگاه و اعالم حکم
به گزارش ﺗارنمای خبری »محبتنيوز« پس از گذشت سيزده ماه از بازداشت فرشيد فتحی شھروند
مسيحی ،اولين جلسه دادگاه وی ﺗشکيل شد .اين شھروند که در پنجم دیماه  ١٣٨٩در آستانه سال نو
مسيحی پس از يورش ماموران امنيتی به مراسم مذھبی مسيحيان و بازداشت شماری از آنان ،دستگير
شده بود به دليل عدم قبول خواستهھای بازجويان و عدم انکار باور خود ،بيش از  ۴٠٠روز است که
در بند  ٢٠٩زندان اوين به طور انفرادی محبوس است.
از طرف ديگر کميته »گزارشگران حقوق بشر« گزارش داد ،مسئوالن قضايی از آزادی بھنام ايرانی،
شھروند مسيحی پس از اﺗمام دوران محکوميت يک ساله بدون ارائه دليل مشخصی ممانعت به عمل
آوردهاند.
در بھمنماه سال جاری قضات دادگاهھای انقالب در شھرھای مختلف ايران در مجموع  ٣٠سال حبس
ﺗعزيری برای شھروندان بھايی و مسيحی صادر کردند .باالﺗرين اين احکام صادره به عادل فناييان،
شھروند بھايی ساکن سمنان اختصاص دارد .اين شھروند به »اﺗھام ﺗبليغ عليه نظام« و »اقدام عليه
امنيت ملی« به شش سال حبس ﺗعزيری محکوم شد .ھمزمان ﺗائيد محکوميت پنج ساله ايقان شھيدی،
دانشجوی محروم از ﺗحصيل بھايی و از فعاالن حق ﺗحصيل يکی ديگر از موارد نقض حقوق اقليتھای
دينی بود.
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از سوی ديگر يک زن و شوھر جوان بھايی به نامھای کامران رحيميان و فاران حسامی ھرکدام به
چھارسال حبس ﺗعزيری محکوم شدند .کامران رحيميان ھم اکنون در زندان رجايی شھر به سر میبرد.
الھام روزبھی ،شھروند بھايی ساکن سمنان نيز به سه سال و صدف ثابتيان ،شھروند بھايی ساکن ساری
و ليال محمدی ،نوکيش مسيحی ھرکدام به دوسال حبس ﺗعزيری محکوم شدند.
در ھمان حال يک پدر و دختر بھايی ساکن سمنان به نامھای گودرز و روفيا بيدقی و ھمچنين دو
شھروند بھايی ديگر به نامھای منوچھر منزويان و فرزاد نعيمی ،ھرکدام به يک سال حبس ﺗعزيری
محکوم شدند .گزارشھای منتشر شده حاکی از اين است که دادگاه ﺗجديد نظر شھرستان کرج
محکوميت يک ساله يک شھروند بھايی ساکن اين شھر به نام روحﷲ زيبايی را به جريمه نقدی معادل
سه ميليون ﷼ ﺗبديل کرد.
ﺗھديد ،ﺗفتيش و اخراج
به گزارش آژانس خبری مسيحيان ايران )محبت نيوز( در  ٢١بھمن ماه سال جاری وزارت اطالعات
طی دستوری از دو کليسای پروﺗستان »عمانوئيل« و انجيلی »پطرس« در ﺗھران خواست که سرويس
فارسی خود را ﺗعطيل کنند .اين دو کليسا آخرين کليساھايی بودند که در ايران برای ھموطنان مسيحی
مراسمی به زبان فارسی برگزار میکردند.
سرويس خبری »جامعه بھايی« ھم گزارش داد ،شھره اعظمی و ندا قربانی ،ھرکدام به ﺗرﺗيب به مدت
ھشت و پنج روز متوالی در اداره اطالعات سمنان مورد بازجويی قرار گرفتند .خانه حقوق بشر ايران
)رھانا( از ﺗفتيش منزل عنايتﷲ سنايی ،شھروند بھايی ساکن ساری در يکم بھمنماه و خبرگزاری
»ھرانا« از ﺗفتيش منزل فروغ عطائيان ،شھروند بھايی ساکن قائمشھر در  ١٨بھمنماه خبر دادند.از
طرف ديگر »بانی دوگال« ،نماينده ارشد جامعه جھانی بھايی در سازمان ملل از ايجاد کمپينی از سوی
حکومت در شھر کرمان برای ﺗحت فشار قرار دادن بھاييان از نظر اقتصادی خبر داد .بسياری از
جواز کسبھا ،باطل يا ﺗمديد نشدهاند .گفته میشود به بھاييان کرمان گفته شده است اجازه ندارند در يک
خيابان چند مغازه داشته باشند .به گفته خانم دوگال ،مقامات ﺗا آنجا پيش رفتهاند که جواز شرکای ﺗجاری
بھاييان را ھم با اينکه پيرو آئين بھايی نبودهاند ،لغو کردهاند]١].
اخراج دانشجويان اقليتھای دينی ھمچنان در بھمن ماه ادامه پيدا کرد .شيما موفقی ،دانشجوی رشته
مديريت دانشگاه شمال آمل و سيدکيان ھاشمی دھج ،دانشجوی مھندسی آب دانشگاه ﺗھران دانشجويانی
بودند که به دليل اعتقاد به آئين بھايی به ھمراه فاطمه نوری ،دانشجوی رشته ھنر يکی از دانشگاهھای
ﺗھران به دليل اعتقاد به آئين مسيحی از ﺗحصيل محروم شدند.
اﺗھام جديد بھاييان :التھاب بازار سکه و دالر
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حسين شريعتمداری ،سردبير روزنامه »کيھان« در سرمقاله روز سه شنبه  ١١بھمنماه آشفتگی بازار
سکه و طال را به بھاييان نسبت داد.
سردبير »کيھان« در بخشی از يادداشت خود نوشت» :گروھی متشکل از بھايیھا مرﺗبط با محافل
صھيونيستی با ھمکاری افرادی از انجمن حجتيه که حتی گفته میشود وابستگی آنھا به انجمن حجتيه
نوعی پوشش بوده است در آشفته کردن بازار سکه و دالر طی دو ھفته اخير نقش موثری داشتهاند»…
چھار روز پس از انتشار اين سرمقاله ،خبرگزاریھای حکومتی از جمله »مشرق نيوز« از دستگيری
فردی بھايی به نام شھرام )شھنام( گلشنی ،مدير ﺗارنمای »مثقال« خبر دادند .ﺗارنمای »مثقال«،
رسانهای مربوط به حوزه اقتصاد است که قيمت سکه ،طال ،مس ،نقره و ارز را به طور لحظهای و
روزانه اعالم میکرد.
اعالم خبر دستگيری آقای گلشنی در حالی گزارش شد که اين ﺗارنما يکماه پيشتر فيلتر شده بود.
از طرف ديگر منابع محلی گزارش دادهاند شھنام گلشنی چند روز پيش از سخنان حسين شريعتمداری
بازداشت شده و مشخص نيست سردبير »کيھان« با استناد با چه مدرکی اين اﺗھام را به شھروندان
بھايی نسبت داده است .ﺗاکنون از سرنوشت شھرام گلشنی اطالعی در دست نيست
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مجلس نمايندگان آمريکا خواستار آزادی فوری کشيش ايرانی
مارس 2012 ,4

راديو فردا  :مجلس نمايندگان آمريکا روز پنجشنبه در قطعنامه ای صدور حکم اعدام برای يوسف
ندرخانی  ،کشيش مسيحی متھم به ارﺗداد  ،را محکوم کرده است .

به گزارش خبرگزاری فرانسه  ،اين قطعنامه سمبوليک با  ۴١٨رای مثبت و بدون مخالف به ﺗصويب
رسيده است .دراين قطعنامه صدور حکم اعدام برای يوسف ندرخانی نقض حقوق بشر خوانده شده
و قانونگذاران آمريکايی خواھان آزادی فوری اين کشيش زندانی شده اند يوسف ندرخانی ٣٣ ،ساله،
در سن نوزده سالگی از اسالم به مسيحيت گرويده است  .وی به ھنگام دستگيری رھبری يک گروه از
مسيحيان در رشت را برعھده داشت  .در ھفته ھای اخير گزارش ھايی در خصوص ﺗاييد و ابالغ حکم
اعدام يوسف ندرخانی به دايره اجرای احکام زندان رشت منتشر شده است  .دادگاه بدوی  ،يوسف
ندرخانی را به »ﺗرک دين« و »دعوت ساير مسلمانان به مسيحيت« » ،ايجاد يک کليسای مخفی در
خانه خود« و »ابراز مخالفت آشکار با اسالم« متھم و در نھايت وی را به اعدام محکوم کرد .
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درقطعنامه مجلس نمايندگان آمده است  :حکومت جمھوری اسالمی حمله به مراسم مذھبی  ،بازداشت
رھبران مذھبی  ،ﺗھديد و ارعاب پيروان اقليت ھای مذھبی را به طور فزاينده ای ﺗشديد کرده است .
دراين قطعنامه ﺗصريح شده است  :ھمه دولت ھا موظفند از حقوق بنيادی ﺗمام شھروندان محافظت کرده
و عدالت را برای ھمه به اجرا بگذارند  .در ھمين زمينه  ،کاخ سفيد و وزارت امور خارجه آمريکا
ھفته گذشته در بيانيه ھای جداگانه ای نسبت به گزارش ھای منتشره در خصوص احتمال اجرای حکم
اعدام يوسف ندرخانی  ،کشيش مسيحی متھم به ارﺗداد  ،ابراز نگرانی کرده بودند  .کاخ سفيد گفته بود ،
اين حکم ﺗنھا به دليل امتناع کشيش يوسف ندرخانی از ﺗغيير مذھب خود ﺗاييد شده است

.

افزايش روند سرکوب مسيحيان  +گفتگو
مارس 2012 ,5

طی ھفتهھای اخير دستگاه امنيتی جمھوری اسالمی روند سرکوب خود نسبت به شھروندان مسيحی در
کشور را افزايش داده که اين امر به بازداشتھای جمعی از ھموطنان مسيحی در شھرھای اھواز،
شيراز ،اصفھان و کرمانشاه منجر شده است ) .گفتگو در ھمين ارﺗباط)
به ھمين منظور گزارشگر ھرانا ) خبرگزاری مجموعه فعاالن حقوق بشر در ايران ( در اين خصوص
مصاحبهای با سامان کامور ،مدير آژانس خبری مسيحيان ايران )محبت نيوز( ،داشته است.
متن مصاحبهی مذکور را در زير میخوانيد:
جناب کامور ھمانطور که مستحضر ھستيد در طی دو ماه گذشته از سال ميالدی جديد جمعی از
ھموطنان مسيحی در شھرھای بزرگ ايران از جمله اھواز ،اصفھان و شيراز به صورت جمعی
بازداشت شدند ،علت برخورد حاکميت و ﺗشديد روند سرکوب اقلييت ھای مذھبی بخصوص مسيحيان
ايران را در چه می دانيد؟
برخورد با اقليتھای دينی و مذھبی در ادامه ﺗنگنظریھايی است که نظام جمھوری اسالمی در
زمينهھای مختلف سياسی ،فرھنگی و دينی در پيش گرفته است .ﺗعريف خودی و غيرخودی برای آنھا
به ﺗدريج محدودﺗر از گذشته میشود و دايره کسانی که غيرخودی به شمار میآيند ﺗنگﺗر و ﺗنگﺗر
میشود .در زمينه اقليتھای دينی ،سالھای زيادی بھاييان سھم عمدهای از ﺗضييع حقوق اقليتھای دينی
را داشتند .به مرور سھم مسيحيان ،صوفيان و حتی شيعيانی که به قرائت متفاوﺗی از اسالم شيعه معتقد
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بودند بيشتر ھم شد .امروزه از مسيحيان بشارﺗی ﺗا آيتﷲھای معترض ،و از بھاييان ﺗا اھل سنت ﺗحت
فشار ،ﺗھديد و ارعاب حاکميت ھستند.
از طرفی اين نظام مذھبی مشروعيت خود را از دين میگيرد .بنابراين دين را در خدمت مشروعيت
خودشان میخواھند .امروز حاكميت به بھانهھا مختلف به سرکوب مسيحيان به خصوص نوكيشان
مسيحی میپردازند ،چرا که در ساليان گذشته شاھد رشد بی سابقه مسيحيت در ايران بودهاند .اين
موضوع ھم آنھا را شديدا نگران کرده است .در يك جمعبندی می ﺗوان گفت كه حاكميت متاسفانه ﺗحمل
انديشه ديگری را ندارد و ﺗعريفی كه اين نظام مذھبی می خواھد از خود بدھد اين است که يک دين حق
است ،و بقيه اديان باطلند.
بر اساس گزارشات منتشر شده حداقل در دو مورد از بازداشت ھای جمعی ،دايره برخورد با ھموطنان
مسيحی از کليساھای غير رسمی )خانگی( به کليساھای رسمی موسوم به جماعت ربانی نيز رسيده
است علت اين موضوع در چيست؟
بله ،اين موضوع صحت دارد .در چند سال گذشته اين فشارھا و دستگيریھا ابتدا ﺗمرکز بيشتری روی
کليساھای خانگی داشت .اما به ﺗدريج لحن خصمانه مسئولين نظام ھمه کليساھای بشارﺗی
)(evangelicalرا شامل شد .کليساھای بشارﺗی ،کليساھايی ھستند که مسيحی بودن را مختص يک
قوم خاص نمیدانند در نتيجه شرکت در جلسات خود را برای عموم آزاد میدانند ،اجرای مراسم
عبادﺗی به زبان فارسی است و کتابمقدس يا انجيلی که در اين کليساھای استفاده میشود عموما به زبان
فارسی است .در اين کليساھا از ھمه اقوام شرکت دارند؛ ھم از ارامنه و آشوریھا آنجا میيابيد ،و ھم
کرد و ﺗرک و لر و بلوچ و غيره .کليساھای ديگری ھم ھستند مثل کليسای گريگوری ارامنه و يا کلدانی
آشوری که در جماعت خودشان قوميتھای خاصی را میپذيرند .زبان اين کليساھا ھم به طبع يا ارمنی
و يا آشوری است و خط نوشتاری کتب دينی ھم در اين کليسا مختص ھمان اقليت قومی است.
کليسای جماعت ربانی يک کليسای بشارﺗی است و مثل ھمه کليساھای بشارﺗی ،به اين اصل معتقد
ھستند که ھر فرد حق انتخاب دارد و خود بايد دين و عقيدهاش را برگزيند و ھيچ کس نه والدين و نه
حکومت نمیﺗواند آنھا را مجبور به گزينش دين و يا يك انديشه بکند .دين و ايمان اساسا موروثی نيست
بلکه شخصی است .بنابراين كليساھا ساليان زياد در مقابل فشارھای دولت ﺗحمل کردهاند و حاضر
نبودند ﺗعھدنامهای را امضا بکنند که طی آن از ورود مسلمانزادهھا جلوگيری شود .در مقابل
فعاليتھای اين کليسا به صورت گام به گام محدودﺗر شده ﺗا اينكه در سال  ٢٠٠٩وزارت اطالعات از
شعبه مرکزی اين کليسا در ﺗھران خواستند ﺗا جلسات روز جمعه عصر خود را ﺗعطيل کند .جلسات
روز ﺗعطيل جمعه از رونق زيادی برخوردار بود و اين جلسات در دو نوبت به زبان فارسی برگزار
می شد .اما مسئولين امنيتی به اين ھم اكتفا نکردند و دامنه دستگيری و فشار را به شعب ديگر اين کليسا
نيز کشاندند .در دو سال گذشته در شھرھای كرمانشاه  ،اروميه ،اصفھان ،ﺗھران و اھواز مسئولين
شعب مختلف اين کليسا بازداشت شده و مورد بازجويیھای طوالنی قرار گرفتهاند.
و البته کليساھای رسمی ديگری ھم بودهاند که به اين جمع اضافه شدهاند .کليساھای مشايخی )يا
پرزبيتری( و کليساھای اسقفی و ھمچنين کليساھای پنطيکاستی آشوری ھم از اين فشارھا در امان
نبودهاند .در چند ماه اخير به کليساھای مشايخی ھم دستور داده شد مراسم روز جمعه خود را ﺗعطيل
کنند .محدوديتھا عليه فعاليت کليسای اسقفی ھم شدت يافته و به ﺗازگی ھم يکی از رھبران فارسی
زبان آنان در اصفھان دستگير شد و كماكان از وضعيت ايشان اطالع دقيقی در دست نيست .ھمچنين
چند کليسای پنطيکاستی آشوری نيز که به فارسی زبانان خدمات ارايه میکرد به ھمت آقای يوناﺗن
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بتکليا ،نماينده آشوريان در مجلس شورای اسالمی ،که ھمکاری زيادی با نيروھای اطالعاﺗی و
قضايی دارند جلسات برای فارسی زبانان يا ﺗعطيل و يا كليسا بطور كلی پلمپ شد .حتی يکی از
رھبران ديگر اين کليسا در شھر کرمانشاه ھم دستگير شده و ﺗحت آزار قرار گرفت.
آيا در رابطه با بازداشت ھای اھواز ،اصفھان و شيراز جزئيات دقيق ﺗرو ناگفته ای از نحوه عملکرد
غير قانونی نيروھای امنيتی در برخورد با ھموطنان مسيحی وجود داشته است؟ اگر پاسخ مثبت است
اين جزئيات و ناگفته ھا چيست؟
دايره برخورد نيروھای امنيتی با اين موضوع بسيار گسترده است  ،اما در مورد اين چند شھری كه از
آن اسم برديد و طی ماه گذشته برخوردھايی با مسيحيان در آنجا صورت گرفته بايد عرض كنم،
برخورد نيروھای امنيتی و شيوه اعمال بازداشت ،کامال به منظور ايجاد فضای رعب و وحشت و
کاستن از حضور و ادامه فعاليت مسيحيان است .اينکه شبانه و يا در ساعات اوليه صبح به منزل
مسيحيان ھجوم میبرند .با الفاظ رکيک و ناسزا گويی آنھا را ﺗھديد میکنند .محل سكونت اشخاص رو
مورد بازرسی و ﺗفتيش قرار می دھند  .به کتابمقدس و ﺗصاوير مسيح در منزل مسيحيان بی حرمتی و
ﺗوھين میکنند .حتی شاھد بوديم در اين دستگيریھا حتی کودکان را ھم دخيل کردهاند و در چند مورد
والدين را به ھمراه کودک خردسالشان به بازداشتگاه بردهاند .در ماجرای دستگيری مسيحيان اھواز
ماموران با نقاب بر چھره به يک کليسا ھجوم می برند .مسيحيان اين کليسا در ايام كريسمس قصد
برگزاری جشن ميالد مسيح را داشتند و بچهھا خود را آماده يک جشن میکردند که ماموران امنيتی در
يک اقدام از پيش ﺗعيين شده با اﺗوبوسھا جلوی کليسا ظاھر میشوند و اعضای اين کليسا را به ھمراه
کودکانشان دستگير کرده و به بازداشت بردند .ھر چند اين کودکان و اکثر شرکتکنندگان اين جشن به
استثنای چند نفر از رھبران و خادمين كليسا ،ھمان شب با دادن ﺗعھد و مشخصات خودشان آزاد شدند،
اما چرا بايد شاھد چنين فضای پر از رعب و وحشتی میبودند .آن ھم زمانی که رھبران نظام جمھوری
اسالمی درھمان ايام برای پاپ و روسای جمھور کشورھا پيام ﺗبريک کريسمس میفرستند و آرزوی
برقراری عدالت و رفع ظلم از عالم میکنند.
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؟-
گزارشھای ما از منابع داخل کشور و يا از شاھدان عينی که مدﺗی بعد مجبور به ﺗرک ايران شدهاند،
حاکی از برخوردھای غيرانسانی و خشنی است که با آنھا میشود .بازجويان با ايجاد رعب و وحشت
زندانيان را برای اعتراف بر ضد ھمکيشان خود ساعت ھا ﺗحت فشار قرار میدھند .با نگاه داشتن آنھا
در سلولھای انفرادی در دراز مدت ،و آزارھای فيزيکی و روانی ،آنھا را مجبور میکنند به اصطالح
ﺗوبه كرده و به اسالم برگردند و حتی با آنھا برای کشف فعاالن مسيحی ھمکاری کنند .برخی از شواھد
و آثار شکنجهھای جسمی مثل شالق مستند شده و چند نمونه آن ﺗاکنون ﺗوسط سايت خبری »محبت
نيوز« منتشر شده است .ﺗصاوير بسيار ديگری ھم موجود است که به داليل امنيتی فعال امکان انتشار
آن را نداريم.
در برخورد با خانوادهھای زندانيان بعضا ﺗھديد شده و ﺗحت فشار قرار میگيرند ﺗا دراين زمينه اطالع
رسانی نکنند .در اکثر موارد از آنھا خواسته شده مبالغ بسيار کالنی را به عنوان وثيقه ﺗھيه کنند ﺗا به
آزادی موقت فرزندانشان بيانجامد و حتی به ﺗازگی گزارشاﺗی رسيده مبنی بر اينكه مقامات قضايی و يا
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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برايشان بوجود نيايد .اين در واقع در برگيرنده دو نكته است اول اينكه با اين كار سعی می كنن ﺗا كشور
را با خروج مخالفان آنگونه كه خود می خواھند يكدست و يكپارچه بسازند و دوم اينكه به راحتی اموال
اين افراد را ﺗصاحب كنند .ھمچنين مواردی كه اخيرا نوكيشان مسيحی در دانشگاھھا با آن مواجه بودند
احضار به دفاﺗر عقيدﺗی و فرھنگ اسالمی و يا محروميت از ﺗحصيل بوده كه خبری نيز در اين زمينه
منتشر شده.
سال گذشته بيش از  ٧٠ﺗن از شھروندان ﺗوسط نيروھای امنيتی در شھر ھای مختلف کشور بازداشت
شدند سرنوشت پرونده اين افراد به کجا انجاميد؟ و آيا ھستند افرادی که کماکان در بازداشت و يا
بالﺗکليف باشند؟
در ادامه ﺗداوم سركوب مسيحيان فارسی زبان پس از بازداشت اين افراد در اکثر موارد مبالغی ھنگفت
به عنوان جريمه و يا وثيقه اخذ میشود و پروندھای آنان برای ماھھا و حتی سالھا معلق میماند ﺗا به
ھر بھانهای دوباره به جريان بيافتد .زندانيان آزاد شده را مدام در ھراس نگاه میدارند ﺗا مجبور به
ﺗرک کشور شوند و يا ارﺗباط خود را با اجتماع مسيحيان قطع کنند .بسياری از بازداشت شدگان پس از
آزادی بدليل ﺗحمل فشارھای روحی و روانی در بازداشتگاھھا و در حين بازجويی ﺗا مدﺗھا ﺗحت معالجه
پزشکی قرار میگيرند .و البته نا گفته نماند كه خانوادھھای آنان ھم بھای سنگينی می پردازند.
در حال حاضر افراد بسياری از بازداشت شدگان مسيحی منتظر برگزاری دادگاه ھستند .عدهای به
خاطر فشارھای موجود از سوی مقامات امنيتی ﺗھديد به عدم اطالع رسانی می باشند  ،متاسفانه بسياری
از اين بازداشت شدگان بدليل ھمين ﺗھديدھا وضعيت بازداشت و جريان پرونده آنان رسانهای نشده
است .متاسفانه به برخی از آنھا و يا خانواده بازداشت شدگان وعده میدھند که در صورﺗی که سکوت
پيشه کنند با برخورد بھتری مواجه میشوند و احکام سبکتری دريافت خواھند کرد .اما در دادگاه و يا
پس از آن متوجه میشوند که چنين وعدهھايی حقيقت نداشته است.
از بين بازداشت شدگان مسيحی که در ارﺗباط با كريسمس سال  ٢٠١٠نام و سابقه دستگيری آنھا ﺗاكنون
در رسانه ھا منتشر شده است میﺗوانم به آقايان فرشيد فتحی و نورﷲ قبيتیزاده اشاره کنم .كه اين افراد
چند مرحله دادگاھی داشتهاند و ھم اكنون منتظر رای دادگاه ھستند .و آقای مسعود دليجانی از ديگر
مسيحيانی است كه اخيرا از سوی دادگاه انقالب كرمانشاه به  ٣سال زندان محكوم و ھم اكنون در زندان
ديزل آباد كرمانشاه در حال گذراندن محكوميت خود می باشد.
و در خصوص زندانيان و بازداشت شدگان مسيحی و اعمال محدوديت ھا برای كليساھا در ايران
متاسفانه با آغاز سال نو ميالدی  ٢٠١٢و گزارشات و خبرھا منتشره ﺗاكنون حكايت از آن دارد كه
ظاھرا امسال ھم مسيحيان ايران به خصوص نوكيشان مسيحی با فشارھا و محدوديت ھای بسياری
روبرو خواھند بود.
چھره نظام جمھوری اسالمی درسطح بين المللی در برخورد و يا جفا بر مسيحيان ايران چگونه است
؟
من فقط اكتفا می كنم به ليست گزارش ساالنه سازمان « درھای باز« ) اوپن دورز( سازمانی که حامی
کليسا ھای جفا ديده در سراسر جھان است اين سازمان مسيحی ساالنه ليستی را از  ۶٠کشور جفا کننده
به مسيحيان با عنوان « ليست ديده بان جھانی« منتشر می کند .كه اين ليست رﺗبه ھايی را از يک ﺗا ۶٠
به کشور ھايی بر اساس شدت جفا به مسيحيان می دھد .اين سازمان مالک رﺗبه دھی خود را به کشور
ھا بر اساس جفا بخاطر ايمان مسيحی افراد ذکر کرده است .و متاسفانه در اين ليست شاھد ھستيم كه
جمھور ی اسالمی در گزارش  ۶١صفحه ايی ليست سال  ٢٠١٢بعد از كشورھای كره شمالی-
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افغانستان -عربستان سعودی و سومالی رﺗبه پنجم اين ليست را به خود اختصاص داده است . .و اين
نشان از آن دارد كه وضعيت آزادی دين در ايران برای مسيحيان ھيچگونه بھبودی نداشته است.
ھمچنين می بينيم كه وزارت خارجه آمريکا ھم در گزارشات ساالنه خود ،ايران را از جمله کشورھايی
معرفی کرده که آزادی ھای دينی اقليت ھا در آنھا به طور جدی نقض می شود
سازمان ھای مسيحی ايرانی برای اعمال فشار بر دولت ايران و جھت ايجاد حاشيه امنيت برای
شھروندان مسيحی و برای مقابله با رفتارھای اخير حکومت ايران چه نوع ﺗدابيری انديشه کردند و
ﺗاکنون چه نوع اقداماﺗی اﺗخاذ شده است؟
وقتی از سازمانھای مسيحی صحبت می كنيم به دو دسته ﺗقسيم می شوند – در دسته اول سازمانھايی
ھستند كه ھدفشان فقط ﺗعيلم و بشارت و بنای كليسا در ايران است كه برای آن سازمان ﺗعريفی ارائه می
دھند و از اينگونه جريانات و مسائل سياسی در داخل خود را جدا می كنند البته نسبت به رخدادھا و
اﺗفاقات بی اھميت ھم نيستند اما پايه و اساس و اصول اوليه سازمان خود را نشر كالم خدا در بين
ايرانيان می دانند – دسته دوم كه متاسفانه ﺗعداد آن بسيار كم و يا انگشت شمار است سازمانھايی ھستند
كه بطور مستقيم در خصوص رخدادھا وموضوعات مسائل جاری مسيحيان ايران موضع گرفته و در
اين خصوص حتی بيانيه ھايی را ھم نيز صادر ميكنند و مسئوليت بيشتری نسبت به ھمکيشان خود در
داخل کشور احساس کرده و اقدامات متعددی برای پشتيبانی آنھا شکل می دھند .اينگونه سازمانھا در
ﺗالش ھستند ﺗا با ﺗشريک مساعی از حقوق ھموطنان مسيحی دفاع کنند .بطور نمونه »کميته «١٨
وابسته به يک مجموعه کليساھای ايرانی در اروپا به طور خاص در اطالع رسانی و ھمکاری با نھادھا
و سازمانھای بينالمللی فعاليت فزايندهای داشته است .ﺗنظيم گزارشات ساالنه از وضعيت مسيحيان
ايرانی و ارائه آن به نھادھايی نظير اﺗحاديه اروپا و سازمان ملل از جمله فعاليتھای آنان بوده است .به
عالوه سعی شده است ﺗا از کشورھا ذینفوذ و شرکای اقتصادی ايران بخواھند حکومت ايران را به
برخوردی مناسبتﺗر نسبت به اقليت ھای دينی و مسيحيان قانع کنند.
آژانس خبری مسيحيان ايران »محبت نيوز« نيز ضمن روشنگری ھمواره ﺗالش داشته ﺗا خبررسانی به
روز از وضعيت بازداشت شدگان مسيحی و كليساھای ايران داشته باشد .ھمچنين نگاھی موشكافانه و
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
مسيحيت در ايران آغاز كرده اند» .محبت نيوز« ﺗاكنون در کمپينھای مختلف اعم از نامهنگاری،
ﺗجمعات در حمايت از حقوق مسيحيان و امثال اينھا ،نقش مھمی در خبررسانی ايفا کرده است و ھمواره
به عنوان منبعی مھم در ﺗنظيم گزارشات مربوط به آزار مسيحيان در رسانه ھای جھان سھيم بوده است.
نكته آخر اينكه مسيحيان ھميشه بر اين اصل ﺗاکيد داشتهاند که بايد مطيع مقررات کشور مطبوعمان
باشيم و ﺗا آنجا که امری خالف انجيل از ما خواسته نشده يک شھروند نمونه بود .در اعتراضاﺗی ھم که
به نقض حقوق قانونی ،مشروع و انسانی خودمان داشتهايم به دنبال براندازی نظام حاکم نبودهايم .قصد
ما احقاق حقوق انسانی است که نبايد ھيچ شھروند ايرانی از آن محروم باشد؛ باالخص حق آزادی
انتخاب و عمل به دين و عقيده بدون نگرانی از ﺗعرض .و به جمھوری اسالمی يادآوری كنيم كه ايران
خود از امضاكنندگان كنوانسيون ھای بين المللی ضد ﺗبعيض اقليت ھای قومی و مذھبی است.
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.

قطع انگشتان پاھای دو پناھجوی نوكيش مسيحی ايرانی درﺗركيه
مارس 2012 ,6

اين ﺗصاوير ﺗاسف بار و دلخراش که روح و قلب ھر بيننده ای را دچار ﺗشويش و اضطراب می کند
.
مربوط به يک حادثه سوختگی و يا ﺗاثير بيماری بر جسم آدمی نيست
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براساس گزارش دريافتی،اين ﺗصاوير مربوط به آسيب ناشی از سرمازدگی شديد در پای دو برادر
جوان از نوکشيان مسيحی ايران است که از بيم جان خود و برای فرار از دستگيری و ﺗھديدات
نيروھای ﺗحت امر حکومتجمھوری اسالمی حدود  ۴۵روز پيش مجبور شدند زادگاه و ديار خود در
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
مرزی وان در ﺗرکيه برساندند.
به نقل از گزارشگران آژانس خبری مسيحيان ايران »محبت نيوز« ،شدت آسيب و سرمازدگی در ناحيه
پای آنان آنچنان وخيم گزارش شده که ضمن انتقال اين دو برادر به يکی از بيمارستان ھای مجھز در
يکی از شھرھای بزرگ ﺗرکيه ،بالفاصله ھر دو ﺗحت عمل جراحی قرار گرفتند.
گرچه اين دو جوان با نام ھای »محمد« و »حامد« از اين کابوس سرد جان سالم به در بردند اما بايد
گفت متاسفانه در اين عمل جراحی »محمد »ﺗا باالی انگشتان ھر دو پای خود را از دست داد و
پزشکان مجبور به قطع آن شدند.
ھمچنين شدت سرما زدگی باعث شد پاھای »حامد« نيز ﺗحت عمل جراحی قرار گيرد و پزشکان از
روی اجبار انگشت شصت پای او را نيز قطع کردند .الزم به ذکر است که پيشتر خانواده اين دو جوان
به خاطر ھمين فشارھا و ﺗھديدات مجبور به ﺗرک وطن شدند و از ايران خارج شده بودند.
موج شديد مھاجرت از ايران که از مدت ھا قبل به خاطر فشار حکومت بر دگر انديشان و منتقدان
سياسی و اجتماعی و مذھبی کليد خورده بود اما پس از انتخابات رياست جمھوری سال  88به اوج خود
رسيد.
در اين ميان اقليت ھای دينی و مذھبی و به ويژه مسيحيان و نوکشيان مسيحی ايران نيز از زير ﺗيغ
خصمانه نيروھای امنيتی در امان نبودند و يا با احکام قضايی شديد ھمچون اعدام و زندان ھای بلند
مدت روبرو شدند و يا زير شکنجه و ﺗھديدات و فشارھا با مرگ دست و پنجه نرم کردند .بخش اعظمی
از اين افراد نيز ﺗرک وطن نموده و خويشاوندان و اقوام و کسب و کار خود را رھا کرده و با مھاجرت
ناخواسته به کوچ اجباری در غربت ﺗن سپردند.
بايد اضافه کرد که فشار و ﺗھديدات حاکميت جمھوری اسالمی 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
ھای غيرقانونی به کشورھای ھمسايه رو به افزايش است که به دنبال آن اخبار ﺗاسف بار اينچنينی نيز
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
حاکمان جمھوری اسالمی ﺗرجيح داده می شود.
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محمد ملکی:آقايان ،بس کنيد!

محمد ملکی
بسم الحق
آقايان ،بس کنيد!
سخنی با “داد”ستان دادگاه انقالب اسالمی ﺗھران
خبردار شدم که آقای دادستان دادگاه انقالب اسالمی ﺗھران ﺗھديد کرده اند اگر کسی مردم را دعوت به
ﺗحريم انتخابات کند ،ﺗحت ﺗعقيب و پيگرد قرار خواھد گرفت .درست است که در اين سی و سه سال از
سوی حکومتگران از اين نوع ﺗھديدھا زياد شنيده ايم و مردم ما ھزينه ھای فراوانی را متحمل شده اند،
اما اين يکی در آستانه خيمه شب بازی جديدی که از آن به نام انتخابات نام برده می شود ،از آن
حرفھاست؛ حرفی که در آن خشونت است و بی رحمی و شمشيرکشيدن به سوی مردم.
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اگر افرادی از جامعه جرات کنند عقايد خود را بگويند در نظامی که شما “داد” ستان آن ھستيد بايد به
سالبه کشيده شوند که چرا به کسانی که از فيلتر وزارت کشور و شورای نگھبان گذشته اند و ﺗعھد سر
فرود آوردن در برابر ولی فقيه ،و بازوی عملياﺗی رھبر بودن و اطاعت چشم بسته از اوامر رھبری را
کرده اند ،رأی نمی دھند؟
بايد چنين افرادی را ﺗحت پيگرد قرار داد ﺗا سزای داشتن “عقيده”ای برخالف نظر حاکميت را ببينند؟
آقای دادستان به من که يک شھروند ھستم اجازه می دھيد از شما پرسشی داشته باشم يا به دليل ھمين
سئوال ھم دچار پيگرد قرار می گيرم؟
پرسش من اين است که به عقيده شما در يک جامعه عادالنه و در قرن بيست و يکم وظيفه ی يک
دادستان چيست؟
جز اينکه “داد” مردم را از “بی داد”گران بستاند؟
شما از ھنگامی به اين سمت منصوب شديد که اﺗفاقا مصادف با “بی داد”ھای بسيار از سوی حاکميت
بود ،از جمله کشتار ده ھا نفر در ﺗظاھرات اعتراضی به کودﺗای انتخاباﺗی سال  ٨٨و  ٢۵بھمن  ٨٩و
زندانی و شکجه شدن صدھا نفر بعد از اين حوادث ،کشتار در زندانھا ،شھادت مظلومانه ی ھاله
سحابی و ھدی صابر و دھھا نمونه ديگر .آقای “داد”ستان ،براستی داد کدام خانواده ی دادخواه را از
بيدادگران گرفته ايد؟ شما ميدانيد نداھا و سھراب ھا و مختاری ھا ،بدست چه کسانی شھيد شدند .شما
می دانيد مامورين وزارت اطالعات چگونه ھاله را در ﺗشيع پيکر پدرش مھندس سحابی کشتند .شما
می دانيد در زندان اوين چه کسانی ھدی صابر را شھيد کردند .شما ميدانيد در زندانھای کھريزک و
قرچک ورامين چه گذشت ،بنابراين وظيفه ی شما “داد”ستانی است از بيداديان نه ﺗھديد مردم بخاطر
اظھارنظر و ﺗبليغ عقيده.
شما چرا نگران ﺗحريم انتخابات و عدم شرکت مردم در نمايش انتخابات ھستيد؟ حکومت گران آنگونه
که در اين  ٣٣سال عمل کرده اند می دانند چگونه بخشی از مردم را به پای صندوق ھا بکشانند و
بازار انتخابات فرمايشی را گرم کنند ،نگران اين امر نباشيد .از  ٣٣سال ﺗجربه نظام واليی در ﺗقلب ھا
و بداخالقی ھا و آمار دروغ دادن ھا غافل نشويد .حاکميت چه مردم در انتخابات شرکت بکنند يا نکنند،
کسان مورد نظر را از صندوق ھا بيرون می کشند و شما وظيفه داريد به جای ﺗھديد مردم از حقوق
ضايع شده ی آنھا دفاع کنيد .شما حق نداريد مجری دستورات بازجويان و مسئولين وزارت اطالعات
باشيد .وظيفه ی شما ستاندن “داد” ستم ديدگان و مظلومين از “بيدادگران” است.
آقای دادستان ،بگذاريد دراينجا نکته ای را يادآور باشم .من دقيق نمی دانم شما چند سال داريد و ھنگام
انقالب کجا بوديد و چه می کرديد ،اما بدانيد – بقول آقای خمينی – در زمان آن پدر و پسر ھم
“انتخابات” انجام می شد و کسانی سر از صندوق ھا بيرون می آوردند که از فيلتر شاه و درباريان،
خان ھا و ارﺗشيان ،قدرت بدستان و مالکان و آخوندھای درباری گذشته باشند .آن روزھا روحانيانی که
بعد از سقوط نظام شاھی قدرت را به دست گرفتند به ما می گفتند شرکت در انتخابات حرام است و ما
را ﺗشويق به ھرگونه اخالل در انتخابات می کردند .راستی چه شده که آن اعمال که ديروز واجب
شرعی و مباح و مرضی خداوند بود امروز حرام و جنگ با خدا و رسول و قابل پيگرد و مجازات شده
است؟
احتماال می گوييد :برای اينکه شاھان پھلوی “ناحق” بودند ولی حکومت ما برحق است .مالک حق و
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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اگر ﺗاريخ را ورق بزنيم ﺗمام حکومت ھای جبار و ستمگر خود را “حق” می دانستند .آيا فرعون و
نمرود که ادعای خدايی می کردند خود را “ناحق” می دانستند؟
آيا مغول ھا و ﺗاﺗارھا و ھزاران قبيله ی خونخوار خود را “ناحق” می دانستند؟
آيا استالين و ھيتلر ،موسيلينی و ناپلئون و آغا محمدخان قاجار و محمدعلی شاه و آن پدر و پسر خود را
“ناحق” می دانستند؟
آنھا ھم مانند آقايان خمينی و خامنه ای خود را “حق” می دانستند .بله آقای دادستان ھمه ی حکومت ھا
ﺗا بر سر قدرت نشسته اند خود را حق و مخالفين را ناحق می دانند .پس چرا به مردم اين حق را
نميدھيد که طبق اصل بيست و دوم قانون اساسی خودﺗان ،عقيده ی خودشان را بيان کنند و بنويسند؟
شما حق نداريد ھيچ کس را به صرف داشتن عقيده ای مورد ﺗعرض و مواخذه قرار دھيد.
من اخيرا در سه يادداشت که حتما به سمع و نظر شما رسيده با ارجاع به اسناد غيرقابل انکار اعالم
کردم که از اولين روزھای برپايی نظام واليی ،انتخاب ھا در ايران از جمله رفراندوم ﺗغيير نظام،
انتخابات مجلس خبرگان و رفراندوم قانون اساسی با بداخالقی ھا ،ﺗقلب ھا و آمارسازی ھای بسيار
صورت گرفت.
چرا راه دور برويم در سال  ٨٨شاھد بوديم که کودﺗای انتخاباﺗی چگونه صورت گرفت و با رأی مردم
حاکميت چه کرد ،و با مردم معترض چه رفتاری داشت .حال جناب آقای دادستان چگونه است که اگر
مردم انتخاب ھای اين چنينی را ﺗحريم کنند و بر عقيده خود پافشاری نمايند قابل ﺗعقيب ھستند ،اما اگر
حکومت با ﺗمام وسايل ،با پول و پلو مردم را ﺗشويق به شرکت در نمايش انتخابات نمايد ،کار درست و
صحيحی انجام می دھد .شما که وظيفه داريد داد مردم را از بيدادگری ھای حکومت بگيريد چگونه
است که ﺗاکنون برعکس عمل کرده ايد؟
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.
شما حتما از سرنوشت دادستانھا ،ماموران ساواک ،قضات دادگاھھای نظامی ،بازجوھا و … که در
نظام شاھی آن چنان جوالن می دادند و مردم را به سالبه می کشيدند بی خبر نيستيد.
اين روزھا که حکومت با ﺗمام امکانات عقايد خود را در مورد انتخابات به اطالع مردم می رساند؛ پس
چرا اگر ﺗعدادی از دگرانديشان با نبود ھيچ نوع امکاناﺗی و ﺗنھا با چند ورق کاغذ و چند سطر نوشته
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 انقالب اسالمی ﺗھران ،من به عنوان يک شھروند ايرانی وظيفه ی خود می
دانم عقيده ام را بگويم و روی آن ﺗبليغ کنم ،بنابراين من رسالت و وظيفه ام را انجام می دھم شما ھم به
کار و مأموريت خود ادامه دھيد .در آخرين نامه نظرم را گفته ام و بازھم ﺗکرار می کنم که:
شرکت در انتخابات فرمايشی و نمايشی ﺗاييد ھمه ی نابسامانی ھاست ،بياييم اين بار با ﺗجربه گيری از
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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اعدام کودکان بس

کانون مدافعان حقوق بشر« در سومين اقدام ملی خود ،با طرح فراخوانی با عنوان »اعدام بس
کودکان« ،ﺗوقف اعدام کودکان را خواستار شد.
ﺗأسيس »کميته دفاع از انتخابات آزاد ،سالم و عادالنه« در مرداد  1386و »شورای ملی صلح« در آبان
 1386به ابتکار و پيشنھاد »کانون مدافعان حقوق بشر« دو اقدام ملی پيشين اين سازمان مردم نھاد بود.
به اين ﺗرﺗيب کانون مدافعان حقوق بشر در اين اقدام نيز ھمچون گذشته ،ﺗوجه صاحب نظران را به
نکته ديگری جلب و راھکارھای پيشنھادی خود را ارائه کرد .اين سازمان مردم نھاد ھمچنين در
فراخوان خود با ﺗأکيد بر آموزه ھای دينی از مديران قضايی ،اجرايی و قانونگزاران درخواست کرده
که در صيانت حيات کودکان و حذف مجازات مرگ برای آنھا اقدام فوری روا دارند .به اين ﺗرﺗيب
طرح »اعدام بس کودکان« از ﺗاريخ  31فروردين  1388فعال می شود.
278

برای شناخت محبت
متن فراخوان کانون مدافعان حقوق بشر به شرح زير است:درخواست اعدام بس کودکانھر جامعه ای
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.
از ديرباز در جوامع مختلف بشری ،اين امر بتدريج پذيرفته شد که صرفا ً اشخاصی بايد کيفر اعمال
خويش را ببينند که از نظر رشد الزم و کافی قوای فکری ،ﺗوانايی پيش بينی نتايج کار خود را داشته
باشند و به ھمين دليل مجانين و اشخاصی که به بلوغ فکری نرسيده اند را شايسته کيفر نمی دانند .از
اين رو بسياری از کشورھای جھان با امضای پيمان نامه ھای جھانی ،خود را ملزم به رعايت حفظ حق
حيات برای کودکان زير  18سال کرده اند.
اين کشورھا ﺗضمين کرده اند که افرادی که در زير  18سالگی مرﺗکب جرم می شوند ،حکم اعدام
دريافت نکنند  .آمار نشان از اين دارد که از سال  1386خورشيدی )  2005ميالدی( ﺗنھا پنج کشور
در جھان ،اعدام کننده نوجوانان ھستند.
اين نوجوانان يا در کودکی و نوجوانی مجازات مرگ دريافت کرده و اين حکم برايشان در ھمان
نوجوانی اجرا شده است و يا در انتظار مرگ ﺗا رسيدن به  18سالگی نشسته اند و پس از آن حکم اعدام
برايشان اجرا شده است.
متاسفانه در يک دھه گذشته کشور ما ،ايران ،در صدور و اجرای حکم اعدام ) مجازات مرگ  ،به ھر
اسمی که خوانده شود( برای کودکان زير  18سال جزء کشورھای پيشرو بوده است.
کانون مدافعان حقوق بشر ،با باور به اين که در دنيای امروز ﺗعيين مجازات مرگ برای کودکان زير
 18سال ،عالوه بر ظلم به کودکان اين مرز و بوم  ،چھره ای خشن و غير انسانی در افکار عمومی دنيا
از ايران به نمايش می گذارد ،اقدام به فراخوانی ﺗحت عنوان » اعدام بس کودکان« کرده است.
الزم به ذکر است که دولت ايران متعھد به اجرای مفاد دو ميثاق بين المللی ) حقوق مدنی -سياسی و
حقوق فرھنگی -اجتماعی و اقتصادی( و ھمچنين کنوانسيون بين المللی حمايت از حقوق کودکان است
که در ھر سه آنھا بر حذف مجازات مرگ برای کودکان زير  18سال ﺗاکيد شده است.
کانون مدافعان حقوق بشر براين باور است که اعدام کودکان ،به عنوان يک مساله اجتماعی ،نه فقط
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
درباره ﺗأثيرات منفی انتقام جويی و مقابله به مثل و ﺗرويج و ﺗثبيت خشونت است؛ و در آموزه ھای
دينی ما نيز بر عفو و بخشودگی ،ﺗاکيد فراوانی شده است .ما براين باوريم که برای مقابله با جرايم بايد
به ريشه و علل آنھا پرداخت و اساسی ﺗرين راه ھا را برای اصالح جامعه انتخاب کرد.
کانون مدافعان حقوق بشر از مديران قضايی و اجرايی کشور و ھمچنين از قانونگزاران درخواست می
کند که در صيانت حيات کودکان و حذف مجازات مرگ برای آنھا اقدام فوری روا دارند .از اين رو
الف – از قانونگزاران می خواھيم که در نخستين فرصت حقوقی مجلس نسبت به ﺗصويب يک قانون
حمايتگر و منطبق بر موازين جھانی حقوق بشر اقدام کنند ﺗا کودکان و نوجوانانی که در زير 18
سالگی دچار ناھنجاری ھای رفتاری می شوند ،محکوم به مجازات مرگ نشوند.
ب -از نمايندگان مردم مصرانه می خواھيم که سن مسووليت کيفری را به  18سال ارﺗقاء داده و آن را
از بلوغ شرعی که در واقع سن ﺗکاليف عبادی است ،متمايز کنند .اين مھم ،از آنرو بسزاست که ھم با
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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ھمچنين الف -از دولت و مديران اجرايی کشور که ﺗأمين امنيت و سالمت روانی جامعه بر عھده
آنھاست و ضامن اجرای پيمان نامه ھای بين المللی کشور نيز ھستند ،می خواھيم که نسبت به ﺗعھداﺗی
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
کوششی دراين راه دريغ نورزند.
ب -رفتارھای خشن کودکان و نوجوانان که گاه منجر به وقوع قتل و در نتيجه صدور حکم قصاص
برای ايشان می شود ،ريشه در بسياری از مسائل فرھنگی و ﺗربيتی دارد .از اين رو از مسووالن
سياستگذاری کشور انتظار می رود که برای مرگ ستيزی ،آموزش حقوق بشر و …… را وارد
نھادھای فرھنگ ساز ) بويژه نظام آموزش و پرورش و رسانه ھای کشور( کنند.
و باالخره از مديران قضايی کشور که ﺗھيه و ﺗدوين پيش نويس اليحه دادرسی کودکان با ايشان است،
می خواھيم که:
الف -در پيشنويس اليحه دادرسی کودکان ،سن مسووليت کيفری کودکان را با صراحت و شجاعت 18
سال ﺗعيين کرده و مانند بسياری از کشورھای پيشرفته اسالمی ،ھر گونه مجازات مرگ برای کودکان
زير 18سال را حذف کنند.
ب -بر روند دادرسی کودکان ) از ﺗعيين دادگاه صالح گرفته ﺗا داشتن حق وکيل و امکان ارﺗباط با
خانواده( نظارت جدی روا دارند ﺗا ھمه گونه امکان برای اصالح و ﺗربيت کودکان دچار ناھنجاری
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
انتشار ھمگانی نيز می يابد .بنابراين از ﺗمام صاحب نظران فقھی و حقوقی و فعاالن اجتماعی و
فرھنگی می خواھيم ﺗا ما را در فراخوان »اعدام بس کودکان« ياری کنند.

برگشته از اسالم در ايران به کليساھای زير زمينی متوسل
شده اند

خبرگزاری ھرانا – وال استريت جرنال زير عنوان »ايران مسيحيان را با موجی از دستگيری ھا ھدف
گرفته است« می نويسد مقامات ايرانی دھھا مسيحی را در دو ھفته پس از کريسمس ،در جريان جديد
ﺗرين چالش درگيرجوامع کوچک اما پويای مسيحی خاورميانه ،دستگير کرده اند .بنظر می رسد
دستگيری ھا در گوشه وکنار ايران متوجه افراد برگشته از اسالم ،و يا کسانی است که ديگران را به
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برگشتن از اسالم ﺗرغيب می کنند – اعمالی که در قوانين اسالمی ارﺗداد شناخته می شود ،و در ايران
با مجازات مرگ روبروست.
مرﺗضی ﺗمدن استاندارﺗھران گفته است دراين دستگيری ھا مسيحيان ارمنی يا کاﺗوليک ھدف نبوده اند
– که بخش اعظم جمعيت کوچک مسيحی ايران را ﺗشکيل می دھند ،بلکه به گفته او مسيحيان ﺗبشيری
ھدف قرار گرفته اند ،که در ديگر مناطق خاورميانه نيز به دردسر افتاده اند.
آژانس خبری مسيحيان ايرانی – ﺗشکيالﺗی از مسيحيان بشارﺗی مستقر در ﺗورنتو که ناشرخبرھای
مربوط به مسيحيان در ايران ،افغانستان و ﺗاجيکستان است – می گويد در دستگيری ھای اخير افرادی
ھدف قرار گرفته اند که از اسالم به مسيحيت گرويده اند ،و يا سعی کرده اند چنين زمينه ای را برای
ديگران فراھم کنند.
سامان کامور مدير اين آژانس می گويد کنجکاوی و عالقه به مسيحيت در ميان مسلمانان ايرانی رو به
افزايش است.
اما در ايران نشر کتاب ھای انجيلی و برگزاری مراسم مذھبی مسيحيان به زبان فارسی ممنوع است ،و
حضور مسلمانان در مراسم مذھبی کليساھا نيزمجاز نيست .به عنوان مثال در حالی که مسيحيان ارمنی
می ﺗوانند در مراسم مذھبی کليساھای ارمنی شرکت کنند ،فارسی زبانان مجبورند سراغ ﺗشکيالﺗی زير
زمينی بروند که برای ايرانيان مسيحی شده مراسم مذھبی برپا می کنند.
وزير اطالعات ايران در ماه اکتبر گفته است ماموران او صد ھا گروه کليسائی زير زمينی ،از جمله
دويست گروه زير زمينی را در شھرمذھبی مشھد کشف کرده اند .آيت ﷲ علی خامنه ای رھبر ارشد
نيز در يک سخنرانی درھمان ماه اکتبر گفت دشمنان ايران پشت سر کليساھای زير زمينی ھستند.
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.
سرکوبی ھا در ايران با موجی نامرﺗبط با حمالت اخير عليه مسيحيان در خاورميانه مصادف شده است
که حمالت 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 ﺗالش ھائی غير ضروری و منجر به ﺗشنج و اختالفات 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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شفافيت جامعه ی روستائی ايول با دو دين

وضعيت دنيای امروز شبيه يک دھکده می باشد »دھکده جھانی«؛ و آنچه اين اصطالح را در شرايط
فعلی ق ّوت می بخشد ،وجود ابزار ارﺗباطی بين ﺗمامی سکنه روی زمين است .به طوری که با ھمين
وسيله ،نفوسی که خواھان درستی و نادرستی مطلبی باشند ،کافی است در ھر گوشه ای از جھان با
استفاده از پل ارﺗباطی الکترونيکی ،به اصل موضوع پی برند.
در چنين شرايـــــطی الزم 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
اصل آن ،البته اعتبار فرد محقق را زير سوال برده و حکايت قديمی چوپان دروغ گو در مورد وی
مصداق می يابد.
لذا الزم 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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ديدگاه منصفانه خويش را بنگاريم و خواننده را ﺗشويق به ﺗحقيق بيشتر نمائيم ﺗا صحت و سقم مطلب
درنھايت به وسيله طالب حقيقت است ،روشن و مبرھن آيد .دراين صورت انتشارآن نوشتار ،اعتباری
برای نويسنده ی آن به وجود می آورد.
موارد مورد اشاره بستگی ﺗام درعدم وجود ﺗعصب وﺗقليد کورکورانه در نفوس انسانی دارد .آنچه را که
حاج آقای معمم سيد کاظم موسوی ،نماينده مردم اردبيل در مجلس شورای اسالمی ) (١و
سردبيرماھنامه شفافيت ) (٢راجع به جامعه روستائی ايول درماھنامه خويش و يا در سايت ) (٣خودبا
عنوان ناگفته ھائی ازﺗاريخ معاصرايران زمين راجع به روستای ايول بيان داشته است ،بايد ﺗوسط
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:
»ناگفته ھائی از ﺗاريخ معاصر ايران زمين« ،که چه بسا خود وی و يا افرادی نظير ايشان موجد آن
بوده اند .حقايق بايد از خفا ،که سينه نفوس انسانی است و ﺗا در دل خاک قرار نگرفته ،استخراج شود،
و به اسناد و مدارک مدلل گردد ،و سپس به کتابت درآيد.
پيشينه روستای ايول:
با ﺗحقيقاﺗی که چند سال قبل صورت گرفت معلوم شد که روستای ايول ) (۴در حدود  ۴٠٠سال و اندی
از قدمت آن می گذرد و در اوايل قرن يازدھم ھجری قمری امکان اسکان عده ای در آن فراھم آمد.
ايول در ﺗاريخ پيشين آن مرﺗع دامداران بود ،زيرا به جھت دارا بودن چشمه زارھای فراوان ) (۵و
محيطی مرﺗع گونه و ييالقی برای چرا و پرورش دام ،از اواخر بھار ﺗا اوائل پائيز مورد استفاده قرار
می گرفت.
اين ييالق و يشالق ھا ،کم کم به کاشت زراعت در بخشی ازمراﺗع اين محل انجاميد .و به ﺗدريج با
سکونت ايام بيشتر سال ﺗبديل به روستائی با سکنه چند خانواده ای شد.
اربابان آن دوره افراد بيشتری را برای کشت بر زمين ھای خود در ايول ساکن نمودند .ھمگی سکنه
اين روستا در زمان پيدايش آن ،در ظل مذھب ﺗشيع ديانت اسالم بودند و به روال معمول ھر روستائی،
شيخ يا آخوندی در امور شرعيه خود داشتند.
ملک ايول دربخش چھاردانگه سورﺗيچی (۶) ،واقع درھزارجريب ) (٧استان مازندران ،قرارگرفته
است .به نفل از ﺗاريخ دوره قاجار ،کل اراضی اين بخش طی فرمانی از جانب ناصرالدين شاه به حاج
مصطفی خان سورﺗی ﺗرکمان بخشيده شد و از آن زمان به چھاردانگه سورﺗيچی به مرکزيت کياسر
ﺗسميه يافت (٨) .بنابراين امالک و سکنه اراضی بخش يادشده از جمله روستای ايول از آن اربابان
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.
بعد از وی افرادی ديگر صاحب اين روستا بودند ﺗا اينکه به دست دکتر نصرﷲ خان نادری رسيد .در
دوره اصالحات ارضی بنا به قانون مصوبه آن زمان ،ھمسر دکتر نادری به نام فروغيه خانم ،اين
امالک را به ﺗعداد افرادی که نماينده از جانب کل سکنه روستای ايول بودند طی اسناد ثبتی فروختند.
) (٩نمايندگان مزبور به افراد بومی و ساکن در روستا سھمی از آن اراضی را با وسع مالی که ھر يک
در آن زمان داشتند ،منتقل و ثبت رسمی نمودند.
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لذا ﺗمامی کسانی که زادگاه آنان در قبل از اصالحات ارضی در ايول بوده ،طی سند ثبتی ما يملکی در
اين روستا دارند که قابل ﺗعقيب برای وراث آنان از لحاظ قانونی می باشد.
نحوه پيدايش ديانتی ديگر در جامعه اسالمی روستای ايول:
در حدود  ٢٨٠سال قبل ،ميان مسلمانان ساکن روستای ايول خانواده ای زيست می کرد که سرپرست
آن خانواده ،شخصی مسلمان متقی و پرھيز گار و روحانی مورد اعتماد مردم محل و روستا ھای
مجاور ،به نام مال عبدالمجيد عليشاه بوده است .فرزندانی در اين خانواده متولد شدند که در ميان آنان
يکی خوش درخشيد و آن حسين علی بود که چون به سن بلوغ رسيد و مال شد ،دارای آثار نفيسی گرديد
که از خود به يادگار گذاشت .يکی از آن اثار ،کتاب جوھری کليات در ﺗارخ ديانت اسالم است .به
طوری که نقل سينه به سينه است مال حسين علی دراين کتاب به قربيت ظھور قائم آل محمد ،بشارت
داده بود .ديگراثر وی ،ﺗحرير وکتابت قرآن مجيد که با ﺗرجمه و ﺗحشيه و ﺗفسير ھمراه است؛ و در
پايان آن آمده است که اين اثر را حسينعلی بن عبدالمجيد عليشاه ھزار جريب ،در روز يازدھم ربيع
الثانی سال  ١٢٠٩ه .ق .ختم نموده است .ذکر ﺗاريخ ﺗحرير اثر ،بيانگر دوره حيات وی می باشد که
قريب نيم قرن قبل از زمان ظھور و پيدايش امر جديد الھی است)١٠) .
مالحسين علی فرزندی داشت به نام عبد ﷲ ،که ھمچون پدر ،اصول اعتقادات و ﺗعاليم و دستورات دينی
شريعت اسالم را درايول و روستاھای مجاور آن ﺗرويج می نمود .مال عبدﷲ را خداوند فرزندی عنايت
کرد که پدر بر حسب حسن شھرت و اعتباری که پدر بزرگ در منطقه داشت ،نام وی را حسين علی
گذاشت .حسين علی ،ھم نام جدش در حدود سال  ١٢١٠ه .ش .در ايول متولد شد و نامدار نسل خويش
گرديد .وی ﺗحصيالت مقدماﺗی زمان خود را ،نزد پدر و پدر بزرگ خويش آموخت.
وی در کنار ﺗحصيل ،با صدای خوش ورسا و دلنشينی که از نسل خويش به ارث برده بود ،روضه
خوانی ھم می کرد.
مال حسين علی به سن  ٣۵سالگی از روستا عازم شھرستان ساری شد ،و برای ﺗکميل ﺗحصيل و
مطالعات وارد مدرسه سليمان خان روبروی مسجد جامع اين شھر شد .وی ھمچنان در کنار ﺗحصيل
روضه می خواند .چنان مھارﺗی در گفتار و بيان به دست آورد که افراد برجسته و معاريف آن دوره،
از وی دعوت به مجلس می نمودند ،ﺗا از علم وکماالﺗش بھره مند شوند .آن گونه که نقل بزرگان است،
در زرين آباد مازندران برای عبدﷲ خان سورﺗيچی و مھمانانش ،و حبيب ﷲ خان اشجع الملک و
ﺗابعينش ،درايام ماه رمضان و محرم روضه خوانی نمود.
در اين مقام چنان شھرﺗی يافت که به دربار حکمران حکومت مازندران و گيالن و طھران ،کامران
ميرزا و سپس در دربار شاه قاجار ،ناصرالدينشاه روضه خوانی کرد وبه ﺗالوت آيات قران و ذکر ائمه
دين و مصيبات بر آنان پرداخت.
مال حسين علی که ﺗا ديروز در روستای دور افتاده ايول و در جامعه روستائی می زيست ،امروز برای
خود اعتباری کسب کرده و وارد جامعه ی بزرگتر شده و کسب شھرت و مقام نمود .وی را ديگر مال
نمی گفتند ،بلکه بلبل الذاکرين می خواندند .بلبل الذاکرين دوست محبوبی داشت بنام مال علی جان ،که با
يکديگرھمدرس و ھمکالس 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.
وی با شنيدن اين موضوع دلتنگ شد ،و می خواست بداند که چرا دوست محبوبش دست از اعتقاد دين
و آئين اسالم برداشته ،و به مسير انحراف و ضاللت و گمراھی کشيده شد! آنقدر پيوند دوستی برای وی
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اھميت داشت که با ﺗوجه به بعد مسافت وسختی امکان سفر در آن دوره ،بار سفر بست و راھی ساری
و روستای ماھفروزک ) (١١شد ،ﺗا شايد اين ارﺗباط و ھمنشينی و مصاحبت ،باعث بازگشت به اسالم و
ﺗبری دوستش از امر جديد گردد ،ولی آنچه را که پيش بينی نمی کرد ،بر او واقع شد.
ھردو نفر ﺗحصيل کرده حوزه علميه زمان خود بودند و بر فھم آيات و احاديث و روايات اسالمی راجع
به ظھور قائم آل محمد و رجعت حسينی ﺗبحر و مھارت کافی داشتند.
با ﺗاملی اندک بر ﺗاريخ ظھور عصر خويش و آنچه که بر ھياکل قدسيه واقع شده بود ،وخون بيش از
بيست ھزار نفر که در سبيل الھی ريخته شده و قسمت اعظم آنان از علمای اعالمی بودند که برای
اثبات ظھور الھی از جان خويش مايه گذاشته بودند بر مھمان ﺗاثير عميق گذاشت .مصاحبت آن دو نفر
در ذکر وقايع و اﺗفاقات قلعه شيخ طبرسی که نيمی از حروف حی در آن به شھادت رسيده بودند(١٢) ،
و دو واقعه نيريز و زنجان که بسياری از علما و نفوس مخلصه ای که به فيض شھادت نائل آمده که
برجسته ﺗرين آن ھا جناب وحيد دارابی و جناب حجت زنجانی بوده اند (١٣) ،گذشت .سپس الواح و
ادعيه الھيه که مشابھت ﺗام با آيات قرآنی داشته ،ﺗالوت شد و روح و روان بلبل الذاکرين را ﺗسخير
نمود و مجال انکار و مخالفت را برای وی باقی نگذاشت.
وی فی المجلس در ظل ديانت جديد درآمد و حاضر و مھيا شد که جان خويش را ھم فدا نمايد .گرچه
سبيل فدای جان برای بلبل الذاکرين فراھم نيامد ،ولی دوست محبوبش مال علی جان را چند سال بعد از
ساری ﺗا طھران به اسارت بردند و در آن مدينه به فتوای علما به شھادت رساندند)١۴) .
انتشار امر الھی و باز خورد آن در ايول:
مال حسين علی به ايول بازگشت ولی اين بار کوله باری جديد بر دوش داشت و آن پيام حضرت رحمان
بود .و در اين ﺗفکر که چگونه پيام ظھورجديد را به ديگران منتقل نمايد؟
چگونه ھمانند خود که در محضر دوست منقلب شده بود ،به ﺗقليب نفوس ديگر پردازد؟
با ﺗوجه به ذھنيتی که از جانب علماء سوء نسبت به آئين جديد در بين مردم انتشار يافته استبا چه روش
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
معرفت ولی عصر خويش از اين عالم برود به مرگ جاھليت مرده است .و اينک خود از قبر ﺗعصب و
ﺗقليد برخاسته و درھمين عالم از پل صراط الھی گذشته و حيات جديد معنوی و روحانی پيدا کرده بود.
وی ھمه اين امور عظيمه را مديون دوست محبوب خويش بود که وسيله آن را فراھم نموده بود .و حال
در اين فکر که چگونه وی نيز شعله ايمان وايقان را در دل نفوس محلی خويش و ديگران برافروزد.
اولين افراد مومن به ظھور جديد در روستای ايول ،که ﺗوسط جناب مال حسين علی ﺗبليغ شده بودند ،دو
بانو بودند ،يکی ھمسرش زيبائيه و ديگری خواھرش ام ليال.
بعد ايمان اين دو نفر ،فرزندان اين دو خانواده (١۵) ،و سپس دوخانواده ی جناب استاد محمد حسين و
جناب علی اکبر (١۶) ،و خانواده ھای جناب جمال ﷲ و جناب علی النقی و بانو سکينه خاله (١٧) ،و
باالخره نيمی از اھالی روستای ايول در ظل امر بديع قرار گرفتند (١٨) .به اين ﺗرﺗيب جامعه روستائی
ايول متشکل از دو دين گرديد .ديری نپائيد که مثل جوامع ديگر روستاھا و شھرھای ايران ،به جای
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
آن را ملحد ومشرک و کافر پنداشته ،و ھزار حرف و حديث نااليقه را که نسبت نداده بودند .در ھر
مکانی که رد پای اين گونه علماء سوء بوده ،ﺗکفير و فتوای قتل و غارت مومنين به امربديع ھم بوده
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است .ديری نپائيد که اين قضيه دامنگير جامعه روستای ايول شد .علمای ھزار جريب نامه ای پر از
اکاذيب که دال بر کفر و الحاد مال حسين علی و بقيه افراد مومنين می نمود ﺗنظيم ،و با بيش از ٣٠٠
امضاء ومھر به جھت ﺗعقيب و ﺗاديب به دربار شاه قاجار ،ناصرالدين ميرزا فرستادند .به امر شاه طی
حکمی که صادر شد ،به نماينده اش اختيار داده شد ﺗا چنانچه گفته علماء صحت داشته باشد ،نماينده وی
ﺗام االختيار است که بعد ثبوت قضيه ،به فتوای علماء ،افراد ضاله را از ميان بردارد.
نماينده شاه در کياسر حضور يافت و مامورين خويش را به ايول فرستاد ،ﺗا افراد بھائی را دستگير و
جھت استنطاق به کياسر بياورند.
مال حسين علی و خواھرش ام ليال و  ١۵نفر ديگر که بعضی سالخورده و پير بودند از زن ومرد
دستگير و اسير شدند ،و به وضعيت اسارت گونه بعد از طی حدود بيست کيلومتر راه پياده در جلوی
اسبان مامورين ،وارد کياسر شدند .اھالی متعصب کياسر که براساس شايعات فکر می کردند اسراء از
دين برگشته ،شاخ و دم دارند برای ﺗماشا و اذيت و آزار در ورودی روستا ﺗجمع کرده بودند ،ولی با
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
با وجود منع ونھی مامورين به لعن و طعن و اذيت و آزار آنان پرداختند.
مامورين موفق شدند اسراء را از دست ازدحام نجات داده و نزد نماينده شاه ببرند .نماينده که زحمت
سفر طول و درازی را داشته ،با پرخاش و ﺗوھين و ﺗحقير رو به واردين نمود ،که چرا از ظل دين
ختمی مرﺗبت و کالم ﷲ خارج گشته ،و به کفر و الحاد دل بسته اند؟
و چون مجال سخن به اسراء داده شد ،از بين آنان ام ليال قيام نمود ،و با ادله و براھين اثبات نمود که نه
ﺗنھا از ظل دين محمد مصطفی خارج نگشتند ،بلکه به مفاد حقيقی آن عاملند و مسلمان واقعی اند .و
کذب ادعای علماء را بر نماينده شاه و علمای حاضر و کثيری از مردم اثبات نمود .لحن مستدل و
بيانات متقنه بانوی ايولی چنان در فرستاده شاه اثر نمود که اين بار نماينده شاه با ﺗغير رو به علما نمود،
و گفت:
»شما که ادعای کفر اين نفوس را نموده ايد ،چرا خاموش گشته ايد؟« سپس حکم برائت آنان را صادر
نمود و از علمای حاضر خواست که آن را امضا نمايند و اثر مھر خويش را پای آن حکم بنھند و ديگر
مزاحمتی برای اعضای جامعه جديد التاسيس بھائی ايولی که در بطن جامعه ی اسالمی روستای ايول
ايجاد شده بود ،فراھم نياورند.
نماينده شاه در پايان اين ھمايش مامورين خويش را دستور داد که با عزت و احترام مومنين را به ايول
ببرند؛ و خود ﺗا خارج روستای کياسر آنان را مشايعت نمود .و به اين طريق اسارت مال حسين علی و
ھمراھان ﺗبديل به عزت وشرافت شد.
ﺗعامل بين دو دين در يک جامعه ی روستائی:
بعد از حادثه مزبور ،برھمگان معلوم ومبرھن شد که بھائيان روستای ايول بر خالف آنچه که علماء
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.
به استمرار ظھورات الھيه کما فی السابق ،در ھر برھه ای که خداوند برای ﺗربيت بشر مصلحت بداند،
ﺗوافق نظر دارند .و حال در پی وقوع بشارات و وعود الھی براساس کتب آسمانی ،به ظھور حضرت
بھاءﷲ 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
برگزيدند و به اين ﺗرﺗيب محفل روحانی ايول را ﺗاسيس کردند (١٩) ،ومھمترين موضوع مشورت آنان
ﺗعليم و ﺗربيت عمومی بود که به ﺗاسيس آن مبادرت نمودند ومعلمی را استخدام کردند (٢٠) .حمام
خزينه را به حمام دوش به سبک جديد آن ايجاد نمودند .مجلس آيات خوانی و ضيافت ومھمانی راه
انداختند به طوری که اين اقدامات بديع جالب و جاذب ديگر ھم محلی آنان قرار گرفت و ﺗعدادی ديگر
نيز از جامعه ی اسالمی محل به آنان پيوستند)٢١) .
اھالی روستا با دو دين در کنار ھم زندگی مصالحت آميزی را می گذراندند .ھمان طوری که در زندگی
روزمره و ﺗامين امور معيشتی کمک ومساعدت يک ديگر می نمودند ،در ﺗکيه و مسجد با ھم ديگر
مراسم را به صورت مشترک برگذار می نمودند و در جشن وعزا ی ھمديگر شرکت داشتند .آنان
قبرستان مشترکی داشتند.
کدخدا را از بين يکديگر انتخاب می کردند .گاو وگوسفندانشان را در کنار ھم به چرا می بردند .در
کاشت و داشت و برداشت محصول با ھمديگر ﺗعاون وﺗعاضد داشتند .بھائيانی از نسل مالحسين علی
بودند که صوت رسا و بيان شيرين داشته ،و نوحه خوانی و روضه خوانی برای ھمه ی محلی چه
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
خشک سالی رعايت حال فقرا وضعفا را می نمودند .چون اکثر بھائيان در کنار زراعت و کشاورزی به
صنعت نجاری روی آورده بودند ،بزودی از بين آنان افرادی ماھر و کارآمدی بيرون آمدند که به آنھا
استا نجار می گفتند ،و به اين نام معروف منطقه شده بودند که از جمله آن ھا ،دو برادر به نام ھای استا
کليم ﷲ و استا حب ﷲ موفقی بودند .آنان با ابزار و وسائل ابتدائی دستی ،بر چوب نقش و نگار زيبائی
را خلق می نمودند؛ ودر محل و روستاھای مجاور و حتی شھرھای نزديک ،به کار وکسب می
پرداختند .و ديگر ايول با استا نجار بھائی در منطقه پرآوازه شده بود.
بھائيان ايولی به خاطر نوع ايمان و اعتقادی که داشتند ،امين و مورد اعتماد ديگران قرار گرفتند.
بطوری که اھالی روستاھای مجاور ھنگام کوچ کشی فصلی ،کليه لوازم زندگی خويش را نزد آنان به
امانت گذاشته و بعد گذشت ايام سخت زمستانی ،از آنان ﺗحويل می گرفتند .مطالب منقوله را می ﺗوان
بدون داشتن ﺗعصب و حبّ و بغض ،از اھالی روستای ايول و روستاھای مجاور ﺗحقيق و ﺗفحص نمود.
گرچه ممکن است از پيران سالخورده آن دوران ﺗعداد افراد اندکی حيات داشته باشند ،ولی بسياری از
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.
با ھمه اين ھمبستگی و سفارشات ،چه شد که آن نظم و انضباط اجتماعی ـ اخالقی بھم ريخت و اھالی
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
ومرد ،از کودک شير خوار ﺗا پير زمين گير را گرفته ،و از منازلشان بيرون انداخته ،و بر درب
منازلشان قفل زدند ،و آنان را آواره و در به در نمودند.
بذر پاشی کينه و نفاق در روستای ايول:
گذرمبلغين ﺗبليغات اسالمی و بعد آن اعضای انجمن حجتيه به ايول باز شد .اين رفت و آمدھا ضمن
اينکه ﺗوانست چند خانواده را مجدد به دامن اسالم برگرداند ،از طرف ديگر عامل اختالف و نفاق بين
اھالی شد .اھالی روستائی که با يکديگر قرابت و نسبت فاميلی داشتند و چه بسا يکی از طرفين ھمسر،
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بھائی و ديگری مسلمان بوده است .اختالفات آنقدر ﺗوسط ھمان عوامل دامن زده شد که کم کم بعضی از
امور شان از ھم جدا شد ،مثل مراسم مذھبی مشترک ،آنان ديگر بھائيان را به مسجد و ﺗکيه راه نمی
دادند .حمامشان جدا شد و ھر يک برای خود حمام جداگانه داشتند .آنقدر از کينه و نفرت گفتند و گفتند و
به خورد مسلمانان محلی دادند ،که کم کم باور آنان شد که در انسانيت با بھائيان متفاوﺗند ،و اين ﺗفاوت
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:
در ناآرامی ھای حدود سال  ،١٣٢٠دسته ای از اشرار به سرکردگی صمد و باباعلی دودانگه ای ،به
ايول حمله نمودند.
به ﺗحريک مسلمين و نجات خود از شرارت آنان ،اشرار را روانه منازل بھائيان نمودند .اشرار نفوس
برجسته بھائی ايولی ) (٢٢را به اسارت گرفته ،و به ضرب و شتم پرداختند ،و ديگر بھائيان را آواره
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 اليق و مدير جامعه ،ميرزا آقا جان جذبانی که
زمانی کدخدای محل بوده ،و امکان پيگيری امور اشرار از جانب او می رفته را ھدف ﺗير خود قرار
دادند ،و او را به شھادت رساندند .اشرار در پی يافتن ميرزا فرج ﷲ نعيمی و از بين بردنش بودند،
کسی که به ﺗعليم و ﺗربيت اھالی ھمت گماشته بود.
گرچه روز قبل وی را به شدت مضروب نموده بودند ،ولی ھرچه ﺗفحص نمودند ،او را نيافتند .ھم
محلی محبّ 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.
گرچه حوادث رمضان سال ھای  ١٣٢۵و  (٢٣) ١٣٣۴حائز اھميت است و بھائيان را دچار صدمه و
بليه نمود ،ولی اين وقايع جامعه بھائی روستائی ايول را ﺗطھير نمود؛ و بر اﺗحاد و اﺗفاق آنان افزود؛ و
آنان را بر اعتقادشان راسخ ﺗر ساخت .آنان وقتی حرکات و سکنات ھم محلی مسلمان خود را می ديدند،
که چگونه روح ﺗعاون و ﺗعاضد و اﺗحاد و اﺗفاق حاکم بر محل را در بين خود ،بر اساس القائات واھی
عده ای خدا نشناس از دست داده بودند ،و اصرار و ابرام در اين داشتند که آنچه خود مبادرت به آن می
نمايند ،مومنين به امر بديع را ھم به کيش خود فرا خوانند ،که آنان ھم چنين کنند ،حاضر بودند بند از
بند جدا شوند و يا کافر مطلق گردند ،ولی به آن حرکات غير دينی وغير انسانی مبادرت ننمايند.
سال  ١٣۴٣عبداللھی از فرقه حجتيه وارد ايول شد .وی به ھر ﺗرفندی که الزم بوده مبادرت نمود که
شايد به ﺗب ّری عده ای منجر شود و پاداشی از حوزه دريافت نمايد ،ولی موفق نشد .وی چند جوان
مسلمان ايولی را خام نمود ،که شبانه به منزل جناب غالم حسين موفقی رفته و کتب اعتقادی وی را
سرقت نمايند .نقشه وی عملی گرديد و کتب را ھم به سرقت برد ،ولی چيزی عايدش نشد.
لذا از اقدام عليه انسان ھا به نتيجه ای نرسيد ،به سراغ حيوانات رفت.
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
چشمه آب می نوشند ،نجس شوند .طرح جدا سازی گاوھا به دستور عبداللھی عملی شد .گاوھائی که چه
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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
صدای ما مای گاوھا بلند شد و گوش وی را آزار می داد ﺗجديد نظر در رای صادره نمود که گاوھا در
دو ساعت متفاوت و در دو گروه جدا از ھم به سمت مخالف شرق و غرب و يا شمال و جنوب به چرا
بروند .به ھر حال مدﺗی به سختی و عذوبت ﺗام دستورات صادره عبداللھی در طرح برنامه جداسازی
گاوھا انجام گرفت و چون امکان ادامه آن ميسر نبود و بالخره حيوانات به ميل غرائز با ھمديگر
آميزش می کردند و از طرفی بھائيان اعالن 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
نبست و محل راﺗرک نمود.
حوادث بعد از انقالب :۵٧
انقالب سال  ١٣۵٧ايران که داعيه ی عدالت اسالم محوری خود را بر ھمه شئون جامعه ايران
پراکنـــــده بود ،و شعارھای آزادی و برابری و برادری و رفع ھر گونه مشکالت را برای ايران وعده
می داد ،ديری نپائيد به جای اين که کمی از آالم گذشته بر مومنين امر الھی بکاھد ،بر آن افزود .اقشار
جامعه را به صورت فراگير به مصيبت و بالی جديد دچار نمود.
کمی بعد از گذشت پيروزی انقالب ،مامورين بنياد مستضعفين به جھت ﺗصرف و مصادره زمين جناب
جذبانی شھيد و زمين گلستان جاويد ــ که در آن نياکان بھائی ايولی آرميده بودند ــ وارد ايول شدند ،و
آن را متصرف گرديدند .بدنبال اين اقدام ،محيط مدرسه ابتدائی محل ايذاء و اذيت دانش آموزان بھائی
از جانب معلم بی انصافشان قرار گرفت.
نونھاالن بھائی مدرسه ابتدائی ايول ،جرمشان اين بوده که بھائی زاده اند ،ﺗوسط خسرو فروزنده معلم
مدرسه و ھمکالسی ھای خود که ﺗوسط نامبرده ﺗحريک می شدند ،دچار اذيت وآزار و ﺗوھين وﺗحقير
واقع می شدند ،و يا درس ومشقشان با مشکل مواجه می گرديد.
جرئت و جسارت مسلمين به جائی رسيده بود که بلندگوی مسجد بجای ﺗالوت آيات و دادن پند و اندرز،
نوار صوﺗی مشحون از ﺗوھين و استھزاء را پخش می کرد .و پيوسته بھائيان را افرادی ضاله و نجس
نسبت می داد .گرچه سالخوردگان مسلمان ناراضی از اين گونه حرکات بودند ،ولی ﺗوانائی آن را ھم
نداشتند که از اين گونه اقدامات غير شرعی و غير انسانی جلوگيری نمايند .به ھمت جوانان انقالبی،
) (٢۴استشھاديه ای ﺗنظيم شده بود که ھرگونه مراوده و معامله بھائيان با مسلمين را قطع ،و از ﺗحويل
محصوالت آنان در شاليکوبی محل جلوگيری می نمود .درحاليکه در ﺗاسيس شاليکوبی سھام مشارکتی
از جانب دو طرف بوده است.
به روستاھای مجاور ھم اعالم نمودند که رويه آنان را دنبال نمايند .ﺗضيقات وارده امور جاريه زندگی
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 مشکالت دامن زد و با پرخاش و داد وقال ،بھائيان را از محيطی که
جمع شده بودند ،بيرون راند .در آن وضعيت ،اوليای امور وعلماء و مردم در صقع واحد ،متحد و متفق
و بسيج در اضمحالل جامعه بھائی ايول شده بودند .آنان امنيتی در رفت وآمد به مزارع خود نداشتند ،و
ھر بار خسته ﺗر از روز قبل ،به منزل مراجعه می نمودند؛ خسته از شنيدن ﺗوھين و ﺗحقير از جانب ھم
محلی خود ،و حتی گاھی ضرب و شتم؛ آنان جز دعا و مناجات به درگاه قاضی الحاجات راھی
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نداشتند ،لذا ﺗسليم اراده الھی گرديدند ،که چه برنامه و نقشه ای برای آنان ﺗقدير نموده است .در اين
وضعيت بحرانی ،ﺗابستان  ١٣۶٢فرا رسيد.
در اين سال ابتدا مردان بھائی را برای ارشاد و ﺗبليغ و در نھايت وادار نمودن به ﺗبرّی از اعتقاداﺗشان،
در منازل خود دعوت می نمودند .چون نتيجه ای حاصل نکردند ،ﺗداوم اين اقدام را به زور و اجبار و
ﺗھديد و ارعاب ﺗشديد نمودند؛ ﺗا شايد بتوانند آنان را مستاصل نموده ،و موفق به ﺗرک ايمان آنان شوند.
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
اين امر خطير مشارکت نمايند و سھم خود را ايفا نموده و از اجر ومزد معنوی برخوردار گردند .ماه
مبارک رمضان را برگزيدند که مصادف بود با فصل ﺗابستان و موقع برداشت زراعت و روز ھفتم
ﺗيرماه  ،١٣۶٢در اين روز طرح از پيش برنامه ريزی شده اخراج و آوارگی بھائيان ايول رسما ً شروع
گرديد .اعضای انجمن اسالمی ايول که گرداننده امور و از جمله محرکين و مسببين اين حوادث بودند،
کامالً چشم و گوش بسته در ﺗحت ھدايات انجمن حجتيه مبادرت به عمل واقدام می نمودند ،ومردم را
ﺗھييج می کردند .آنان عبارت بودند از :زين العابدين مالئی ،اکرم مجيدی ،عاقل مالئی ،محمود
درخشان و حسين رجبی.
انجمن اسالمی ايول دو گروه از زنان ومردان را برای انتظامات برگزيد (٢۵) ،و آرم بر بازوان آنان
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
نمايند .سپس دعای شکرانه بجا آورند که برای ھميشه از ش ّر بھائيان خالص شده و روستای ايول را
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
ساری آنان را که بعضا ً کفش به پا نداشتند ،پياده نمود .جمعيت روستائی از طفل شير خوار ﺗاپيرمرد
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.
دقايقی سپری شد بعضی از بستگان و فاميل ھای آنان به دادشان رسيدند ،و شکايت و حکايت به ھنگ
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
برگردانند و ﺗامين امنيت محل نمايند.
به دستور جناب سرھنگ ،اﺗوبوس را آماده کردند واسراء را برآن سوار نمودند و راھی ايول شدند
ونيمه شب به ايول رسيدند .قبل از رسيدنشان به ايول ،مخبرين مسلمان ،اھالی را ازخواب بيدار و
باخبر نمودند که بھائيان را به ايول برگرداندند ،لذا بيرون از روستا در کنار قبرستان راه را بربھائيان
بستند ،و مانع اجرای دستور ھنگ زاندارمری شدند .ﺗا اينکه ﺗوافق حاصل آمد حاال که نيمه شب است و
ھوا سرد و باران می بارد ،به صورت اضطرار آنان را وارد ﺗکيه نمايند ﺗا فردا به حساب و کتابشان
رسيدگی شود .مسلمين جلو افتاده و فرش ھای ﺗکيه را جمع نمودند و اسراء بھائی ،مھمانان ناخوانده
خود را درحالی که زير باران خيس شده بودند ،در زمين خاکی و بدون مفروش و چراغ و روشنائی و
وسيله گرمائی جای دادند .ﺗکيه مناسبترين جا برای رسيدن به مقصود بود و گويا ھمه منتظر چنين
فرصتی بودند که عرصه را بر بھائيان چنين ﺗنگ نمايند ،ﺗا آنان به اجبار ﺗبری کنند .اوليای امور به
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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
اعتقاداﺗشان نمايند و به دامان اسالم برگردانند.
آنان يکی يکی وارد ﺗکيه شدند و پند واندرز دادند ،و عواقب مقاومت را مطرح نمودند ،ﺗھديد کردند،
ولی نتيجه ای حاصل ننمودند .گرسنگی وﺗشنگی ھم نتوانست بر آنان ﺗاثير گذار باشد ،طفل شير خوار
که بجای شير خون می مکيد ھم گويا ﺗن به رضاداده و مقاومت می کرد.
باالخره آخرھفته از راه رسيد ولی مقاومت بھائيان شکسته نشد .صالة ظھر را خيل عظيم جمعيت که
ﺗاريخ ايول به خود نديده بود ،به امامت امام جمعه کياسر ادا شد .علمای اعالم قم و ساری و کياسر و
ديگر نقاط برای ثواب بردن ،در ايول گردھمايی داشتند ،بعد خاﺗمه صالة شروع به سخنرانی نمودند
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
فعاله جاسوسی کشورھای بيگانه محسوب می گرديدند.
ﺗنھا راه رھائی آنان از بند ﺗکيه ،ﺗرک دين و عقيده بوده ،لذا جمعی از آنان وارد ﺗکيه شدند ،ﺗا آخرين
انذارات را با بھائيان داشته باشند .ھر چه آنان گفتند ،از جانب بھائيان روستائی پاسخ شنيدند .ھر چه
فشار بيشتر وارد نمودند ،بھائيان بر اعتقاد خود راسخ ﺗر گرديدند.
ديگر راھی نماند که طی نکردند ،لذا شبانگاه دستور بيرون راندن آنان را از ﺗکيه صادر نمودند .بيرون
راندن بھائيان از ﺗکيه ھمان ،و بدست انسان ھای گرگ صفت دچار شدن ھمان.
ھر کدام به سمتی به حرکت آمدند که بعضا ً افراد پير وناﺗوان ومريض را بر دوش داشته ،ﺗا بتوانند از
دست آنان در امان مانند .مامورين که احساس خطر نموده بودند بر ماشين خود سوار شده و به ھمراه
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 النه مرغ
پناه بردند وبعضی به نزديک ﺗرين منزل جا گرفتند .با اين حال بعضی از ضرب وشتم رھائی نيافته و
پيشانی فردی زخمی شد (٢۶) ،ولی کسی صدمه جانی نديد .چه بسيار درب و پنجره منازل که در آن
شب خورد و خمير شد.
به اين ﺗرﺗيب بھائيانی که ﺗوانستند آن شب از دست مسلمين رسته و از روستا بيرون رونــد ،و ما بقی
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،
راھی جز ﺗرک زادگاه خويش نداشتند .آنان ھمه اموال ودارائی خود را برای حفظ از کيان امر الھی فدا
نموده بودند ،و در خارج از روستای ايول ،برای احقاق حقوق حقه طبيعی خويش ،به مجاری قانون
متوسل شدند ،و شکايت به اوليای امور نمودند.
گرچه در ھمان مراحل اوليه ،ﺗوانستند اثبات بی گناھی خود نمايند و نفوس محرکين را محکوم کنند،
ولی دستگاه قضا ھيچگاه احکام صادره خويش در مورد بھائيان از حقوق ساقط شده را به اجرا در
نياورد .قوه قضائيه شبيه سياست بازی بخشدار کياسر در سال ۶٢را پيشه نمود ،که در شروع برای
دادخواھی روی خوش نشان داد ،ولی در ادامه جز ظلم و ستم و باز نمودن ابواب جديد در اجرای آن از
طريق عوامل خود اقدام ديگری انجام نداد.
قسمت اعظم اراضی کشتزار آنان که بالغ بر  ٨٠ھزار ھکتار می باشد به بھانه وقف (٢٧) ،در ھمان
سال اول اخراجی شان مورد ﺗصرف اھالی مسلمان روستای ايول قرار گرفت .سال بعد واقعه مزبور
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دومنزل از منازل بھائيان طعمه حريق شد و در ادامه ﺗعداد بيشتری از منازل بھائيان کشاورز را عمداً
به آﺗش کين خود سوزاندند)٢٨) .
بھائيان قسمتی ديگرازاراضی کشاورزی خودراﺗحت ﺗصرف داشته ،وازھمان سال نخست اخراج،
برای کاشت ،داشت وبرداشت به روستا رفت وآمد می کردند .گرچه مزاحمت فراھم بود ،ولی ارﺗباط با
زادگاه خود را قطع نکردند .ھم محلی ھای آنان ھمين حداقل را بھانه نمودند و به ﺗھمت و افترا
پرداختند .بھائيان کشاورز عقب نشينی ننمودند ،برای رفع ھر گونه سوء ﺗفاھمی من بعد با مراجعه به
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.
ﺗا قبل ﺗخريب منازل در سال ،٨٩از منازلی که ھنوز بعد ساليان دراز آباد و معمور بود ،استفاده می
کردند؛ ﺗا اين که برای از بين بردن آن نقشه طرح نمودند که آثار باقی مانده بھائيان از منازلشان و
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.
شايد خواستند به اين وسيله ،قطع ارﺗباط ھميشگی وعدم ﺗعلق بھائيان ايولی را نسبت به آب و خاکشان
فراھم نمايند .آب و خاکی که ھمان قدر خود سھم و شراکت داشته ،بلکه بيشتر از آن را بھائيان ايولی
مالک بودند .مجدد ﺗابستان فرا رسيد و طرح از قبل برنامه ريزی و ﺗنظيم شده آنان به اجرا در آمد.
اين بار اول ﺗابستان  ١٣٨٩را انتخاب نمودند .رحيم ليالی که در واقعه  ۶٢جوانی روستائی بود ،اينک
در ظل نظام اسالمی به مقام سرداری رسيده بود ،و پيشاپيش بقيه حرکت می کرد.
وی طرح و برنامه خود را با مراجع رده باالی نظام مشورت می نمود ،جوانان ھم دوره وی که در
نھادھای مختلف ،مصدر امور شده بودند ،به عنوان نوچه وی را ھمراھی می نمودند (٢٩) .آنان ابزار
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
نمی ﺗوانست در مسير دھانه ماشين سنگين بلعيده شود ،زيرا بسياری از اين منازل در مجاورت منازل
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
يکشب ،نزديک يک ھفته به طول انجامد .در ﺗمام اين مدت روستای ايول قرنطينه بود ،ﺗعدادی از
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.
به طوری که معلوم گرديد ،روز قبل از اقدام سردار رحيم ليالی شورائی مرکب از نمايندگان
استانداری ،فرمانداری ،بخشداری ،دادگاه و پاسگاه در کياسر ﺗشکيل داده و با اوليای امور ھماھنگی
کامل صورت داده بود.
لذا ھمه منتطر اين بودند که کار ﺗخريب خاﺗمه يابد ،و بعد در صورت رجوع شکايت ،به دنبال مخربين
بروند .به ھمين لحاظ شکايات شکات را قبل وقوع جرم برای جلوگيری ،و در حين ارﺗکاب جرم برای
متوقف کردن ﺗخريب و يا شناسائی افراد خاطی را ﺗحويل نگرفته و يا اگر ادنی ﺗوجه ای شد ،ھيچ اقدام
باز دارنده ای صورت نگرفت (٣٠) .بعد از پايان کار پرونده ای ايجاد شد وپيگيری نسبی صورت
گرفت و منجر به صدور حکمی شد که کامالً غير عادالنه بود (٣١) .بھائيان کشاورز ايولی ھنوز ھم
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اميدوارند ،که افراد منصف وخدا شناسی در نظام قضائی پيدا شوند ،و با ﺗحقيق و ﺗفحص پرده از راز
اين پرونده باز نمايند و احقاق حقوق حقه طبيعی مسلوبه بھائيان کشاورز را به آنان مسترد دارند.
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
باشد ،فردی به نام حجةاالسالم سيد کاظم موسوی ) (٣٢مطالبی ساخته و پرداخته ذھن خويش در رسانه
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 ،الزم آمده است به مطالب
مزبور اشاره نموده و آنچه که درست و صحيح است به سمع عزيزان برسد.
نامبرده در ذيل عنوان »گذشته و حال و آينده« ) (٣٣خبر سازی نموده و سه موضوع و عنوان ذيل را
مطرح کرده است:
) «١ھنوز ھم ھر کجا که می رويم می پرسند مسلمانی يا بھائی؟« ))٣۴
) «٢دروغ ﺗشکيالت بھائيت روستای ايول را سوزاند)٣۵) «.
) «٣بھائيان حسينيه روستای ايول را آﺗش زدند)٣۶) «.
خواننده خود می ﺗواند متن کامل موضوعات مزبور را در سايت نويسنده که در ابتدای ھمين مقال به آن
اشاره شده ،مراجعه کرده و مطالعه نمايد .لذا از نقل ﺗمامی مطالب به علت ﺗطويل کالم پرھيز گرديده،
ﺗنھا بعضی از جمالت وکلماﺗی که خيلی برجسته به ناحق نقل و يا استنباط ناقل آن است با ﺗوجه به
شماره گذاری باال 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
روستای ايول در چگونگی پيدايش ،سکونت ،ﺗدين عده ای به ديانتی غير از اسالم و زندگی مسالمت
آميز ﺗا ﺗعارض فی ما بين پرداخته شد و در نھايت به ﺗک بعدی دينی رسيد و دگر انديشی را نتوانست
در خود ھضم نمايد.
و اما نويسنده سه مقال باال قصد شفافيت موضوع را داشته ،و يا وھمياﺗی را ﺗخيل کرده و نسبت به
محلی داده که حداقل برای مردم روستاھای اطراف آن در ھزار جريب چھاردانگه کامالً روشن و
مشخص است .از طرف ديگر بھائيانی که خاطرات فراوانی از زادگاه خود در روستای ايول دارند ،و
در اين مقال ﺗنھا قطره ای از آن بازگو شده را ھرمحققی می ﺗواند ﺗحقيق و ﺗفحص نمايد ﺗا بر او معلوم
آيد که شيخ با نيت سوء خويش ره به کجا می برد؟
سيدی که در نظام اسالمی صاحب اسم و رسم شد و گرچه در کانديدائی مجلس نھم از جانب ھم شھری
ھای خود به سيد کاذب لقب گرفته است (٣٧) .انتشار صفت کاذبه اش شايد متاثر از آه مظلومانی است
که دادشان در بيدادگاه نظام سردار و سيد به جائی نرسيد؟! قضاوت درست را ﺗاريخ ورق خواھد زد.
در ذيل سه موضوع فوق که به ظاھر دو مورد آن به صورت مصاحبه شيخ موسوی با قاسمعلی نوريان
عضو شورای اسالمی ايول و پير مرد روستائی است ،و ديگری ﺗکرار ھمان مطالب به انشاء شيخ و
ﺗحليل وی از موضوع:
الف( نحوه سکونت بھائيان در ايول و شمار آنان:
) «… ١از وقتی که بھائيان وارد روستا شدند… اھل ھمين روستا بودند… بعد ھا شش خوانوار بھائی
ديگر از روستاھای اطراف به ايول آمدند… چھار پنج خانواربھائی که در روستا ساکن بودند…(٢ «.
»… چند سال قبل از انقالب ﺗشکيالت بھائيت به چند خانوار بھائی به سر کردگی عبد الباقی روحانی

293

برای شناخت محبت
دستور می دھد که در ايول ساکن شوند… آن چند خانوار بھائی که شمار آنھا به زور به پنج خانوار می
رسيد نه پنجاه خانوار… ٧٠ ،۶٠ …» (٣ «.سال پيش وارد روستا شدند»….
با ﺗوجه به متن شفافی که از ابتدا بيان گرديد ،بھائيان از جائی ديگر وارد اين روستا نشدند .به ﺗعبيری،
ايول بھائی مھاجرنداشته است .بھائيان ايول ازنسل ھمان مسلمانانی اند ،که در پی استمرار ظھورات
الھی ،ديانت عصر خويش را برگزيدند و به عھد وميثاق الھی وفا نمودند.
به ﺗعبير قرآنی مسلمان واقعی محسوب می شوند .عبدالباقی روحانی نوه مالحسين علی ريشه از ھمان
آب وخاک دارد .وی در ابتدای سال  ١٣۵٠از ايول به ھمراه خانواده به ساری آمد و ديگر ھيچگاه به
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
بروند و حکايت نقل شده موسوی را از وی استفسار کنند .موسوی حداقل نام کسی را می برد که در
دسترس نباشد.
ب( در چگونگی پيدايش و گسترش امر بھائی در روستا:
) «… ١جدشان بنام عبدالباقی روحانی در سفری به شيراز فريب خورده و بھائی شده بود وقتی به
روستا برگشت نزديکان و بستگان خودرا که چھار خانوار بودند بھائی کرد… آنھا ھر سه شنبه شب
يک محفل داشتند که جوانان ما را به بھائی شدن ﺗشويق می کردند… می خواستند ده خانوار مسلمان
ساکن را ھم بھائی کنند… به سنگسر استان سمنان رفتند و يک مبلغ بھائی آوردند که ﺗا صبح با مبلغ ما
بحث کرد اما در نھايت ﺗسليم شد…«.
 …» (٢از آنجا که اساس ﺗشکيالت بھائيت بر پايه ﺗبليغ استوار است ﺗشکيالت ھر چند وقت يک بار
ﺗعدادی از خانوار ھای بھائی را وادار می کند که به مدت چند سال به مکان ھای مورد نظر آنھا…
بروند…«.
 …» (٣بد بختی اين است که ھنوز ھم بين روستاھای ديگر يا شھرھای اصلی روستای ايول را با نام
بھائيت می شناسند»….
نيمی از سکنه روستای ايول بھائی بودند ،پس ﺗبليغی صورت گرفته است که افراد مسلمان بھائی شدند.
اين زمانی بود که شيخ در جابلقا و جابلسای نياکان خود بوده و ازعدم بحت وارد ھستی نشده بود .لذا
نيازی به بھائی مھاجر از نقاط ديگر نبوده است.
بلکه بر عکس از ايول در برھه ھائی از ﺗاريخ ،خانواده ھائی بر اساس عشق مھاجرت ،از ايول راھی
نقاط مھاجرﺗی شدند ،نه با فشار و اجباری که موسوی حکايت از آن دارد .يا شيخ مگر نمی دانی که
پايه واساس اسالم بر ھجرت است و بدعت حضرت رسول اکرم )ص(.
آب با ھمه زالل و شفافيتی که دارد ،وقتی در جائی راکد بماند ،می گندد .بايد ھمچون رودخانه جاری
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.
بر خالف شيخ که به دنيا دل بسته و به آن چسبيده و فکـــر می کند که حرکت ،باعث از دست دادن ھمه
ی موقعيت ھا و شرايط است.
اوالً جامعه بھائی از سال  ۶٢ﺗشکيالت رسمی در ايران ندارد .در ثانی با ﺗوجه به اشرافی که در زمان
موجوديت خود داشته ،مکان مھاجرﺗی را به خانواده بھائی پيشنھاد می داده ،و به ميل خانواده مھاجرت
انجام می شد و البته به آن افتخار ھم می کرد .بله ،بسيار سفر بايد کرد ،ﺗا پخته شود خامی .ولی مواد
خام ﺗا ﺗقليب نيابد و ﺗغيير و ﺗحول را ﺗجربه نکند ،بازھمان مواد خام است .بايد مدينه قلب را ازضغينه
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و بغضا زدود ﺗا قابل اشراق ﺗجليات الھی قرار گيرد .شيخ کاش در اين سفر ،پای سفره درد دل
پيرمردان و پيرزنان بھائی می نشست که گرچه شکايت از اھل دنيا دارند ،ولی آنچه بر آنان در سيبل
الھی وارد شده ،افتخار می نمايند .انصاف الزم است.
ج( ظلم و ستم بھائيان:
) «… ١ظلم بھائيان در حق اھالی روستا… در اين شب ھا بلند گوھايمان را می گرفتند و پرچم ھای
مان را می شکستند… بھائيان در حق اھالی ظلم بسياری کردند… خانم ھای بھائی با بدﺗرين وضع
پوشش در روستا می گشتند ﺗا جوانان را منحرف کنند ..آنھا حتی آب فاضالب شان را به سمت ﺗنھا
چشمه روستا ھدايت می کردند… آنھا جلوی ما را می گرفتند در مراسم مذھبی بلندگوھايمان را قطع
می کردند… بی جھت مردم را اذيت می کردند وبه ساواک گزارش می دادند… ساواک چند جوان را
دستگير کرد يکی از آنھا به نام ﺗيمور نوريان عموی من بود که به بدﺗرين شکل شکنجه شدآنھا ﺗا زمان
انقالب به ھمين کارھا ادامه دادند…«.
 …» (٢بھائيان اين منطقه ھم طبق دستور شروع به ﺗبليغ و کار شکنی و گرفتن بلند گوھا در اعياد و
مراسم مذھبی مسلمانان رھا کردن آب فاضالب خانه ھايشان در ﺗنھا چشمه روستا و ﺗشويق زنان و
دختران به بی حجابی… جاسوسی برای رژيم منحوس پھلوی و لو دادن جوانان مسلمان روستا به دليل
مخالفت با شاه…«.
 …» (٣خاطرات پير مرد روستائی که به چشم خود شاھد رفتار بھائيان بوده است دليل محکمی بر ظلم
ھايی است که اعضای اين فرقه ضاله نسبت به مردمان روستای ايول روا داشته اند… ﺗمام مشکالت ما
ناشی از آنان است… ما در گذشته قبل از انقالب ھيچ جائی نمی ﺗوانستيم برويم ھر کجا می رفتيم بايد
کلی قسم و آيه می آورديم که مسلمانيم حتی در طوفانھای شديد ھم به ھيچ عنوان ما را راه نمی دادند و
بايد بر می گشتيم و يا می مرديم… صد در صد اطمينان دارم که آنھا حسينيه را آﺗش زدند مگر بچه
مسلمان حسينيه را آﺗش می زند»….
بھائيان فرازی از بيان الھی را از حفظ اند ومناسبت دارد که در اين جا نقل نمايد که مشمول خودشان
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
عھديست که در لوح محفوظ محتوم داشتم و به خاﺗم عز مختوم «.اگر به ادعای شيخ ،بھائيان ظلمی
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
به ھم محلی .شيخ به زبان قاسمعلی راست گفته است که در پايان مقال اول آمد» :خدا لعنتتشان کند مردم
اين روستا را گرفتار کرده اند «.قاضی الحاجات لعنش را نصيب ظالم خواھد کرد .کار خدا ،دير و زود
دارد ،ولی سوخت وسوز ندارد! ويا به ﺗعبيری ديگر ،چوب خدا صدا ندارد ،اگر بزند دوا ندارد!
د( نحوه ﺗرک بھائيان از محل و بعد آن:
) «… ١بعد از انقالب در سال  ۶٠متواری شدند… وقتی که می خواستند بروند نامه دادند که اگر ما
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
اما باز ھم به بھانه ھای مختلف به روستا آمدند… مردم سراغ خانه ھای آنھا نرفتند آنھا بعد از انقالب
از اين روستا رفتند و خانه ھايشان به مرور ﺗخريب شد… به ھيچ وجه مردم ايول در ﺗخريب اين خانه
ھا دست نداشتند اين خانه ھا به مرور زمان خراب شده اند…«.
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 …» (٢به برکت انقالب اين روستا از لوث وجودشان پاک شد و بيش از  ٣٠سال است که… خانه
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…«.
 …» (٣درست است که از اين جا رفتند… مخفی می آيند و مخفی ھم می روند… يکی از آنھا فردی
به نام شھاب الدين ثابتی بود که از آمريکا آمده بود… خانم ھای بھائی… ميگفنتند «:روستائيان ايول
خانه ھای ما را خراب کرده و ما را آواره کردند» .در حالی که برعکس است… شما باور کرديد که
مسلمانان آن ھم مسلمانان روستائی که اين ھمه در انقالب نقش داشته شھيد داده جانباز داده بيايد خانه
بھائيان… آﺗش بزند… حاال ما بيائيم خانه اينھا را آﺗش بزنيم»….
درآوارگی بھائيان در سال  ١٣۶٢قاسمعلی نوريان به بيان شيخ اگر  ٣٨ساله بود ١٠ ،سال داشت .حتما ً
يادش می آيد که در ايول چه حماسه ای آفريده شد .شايد در آزادی بھائيان از ﺗکيه قاسمعلی ھم سنگ يا
چوب در دست داشته که پير مرد و يا پير زنی که نمی ﺗوانسته فرار کند ،و يا بر دوش فرزندش
سنگينی می کرد ونمی شد که با آن حال فرار نمود ،ضرب شصت اش را خورده باشد! ديگر اينکه اين
بار برای رفتن به نقاط ديگر به قول شيخ ،ﺗشکيالت بھائی اقدام نکرد؛ بلکه خيل جمعيت با ﺗحريک
نفوس نا آگاه بھائيان ايول را در مسير اراده الھی قرار دادند ﺗا از روستائی که به بھائيت شھره ﺗام دارد
و اقرار شيخ ھم به آن است ،در نقطه ای ديگر رسالت انسانی ــ الھی خود را ايفا نمايند .معلوم نيست
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
را می بوسند ،ھوای آن را می بويند و بــــــر می گردند .شھاب ھم يکی از جوانان آن خطه بود .در
ايول زاده شد ،در دامان پرمھر پدر ومادر بزرگ شد ،به مدرسه رفت وھزار خاطره ديگر ،او اگر
ھوای وطن خود می کند ،بايد مشمول ھزار آفرين باشد ،نه لعن وطعن .نويسنده چقدر بی انصاف است
که چنين سفرھای کوﺗاه ،مانند سفرشھاب را که شايد روزانه انجام می شود به باد انتقاد می گيرد و مثل
اين است که وارد منطقه ممنوعه شده که از نظر سوق الجيشی بايد ممانعت و حتی ﺗعقيب قانونی نمود
وآن را نشان جاسوسی گرفت! ﺗخريب منازل وساختمان ھا مفصل به آن پرداخته شد و پرونده آن ھم در
حال بررسی در مراجع قضائی است ﺗاريخ در خود اين گونه حوادث را دفن نخواھد کرد دير يا زود
چھره خواھد گشود.
ه( مايملک بھائيان در ايول:
) «… ١زمين که خيلی نداشتند کل زمين ھا يشان به  ٨ﺗا  ١٠ھکتار می رسد ولی از آن استفاده نمی
کنند… زمين ھا مصادره نشده اما مردم ھم از آنھا استفاده نمی کنند… خدا شاھد است که من در عمرم
ﺗراکتور داخل زمين بھائی نبردم… …» (٢ «.در اين مدت برخی از ساکنان بھائی سابق به بھانه ھای
مختلف به روستای ايول می رفتند ﺗا سر و گوشی به آب بدھند و ببنند آيا مسلمانان چند ھکتار زمين و
چوبھای باقی مانده از خانه ھای فرسايش يافته شان را ﺗصرف کردند… آنھا حتی حاضر نيستند از
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
گرفته است ويا حاضر نيستند که از کنار زمين بھائی رد شوند ،ﺗا چه رسد به داخل آن .چنين حرفی اگر
ﺗوام باعمل باشد ،بھائيان ايولی حاضرند دست چنين مسلمانی را ببوسند ،البته اگر به قولشان نجس
نشوند! سر وگوش آب دادن بھائی در باال آمد ولی اين که زمين زياد دارند يا کم ،بھائيان برای کم و
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زياد زمين شان سند و بنچاق ثبتی دارند .اگر کسی نداند ،قاسمعلی که می داند زمين ھای مرگو بيش از
 ٨٠ھزار ھکتار آن مال بھائيان است و وقف اوالد ذکور بر اساس اطالعيه اداره اوقاف ،نه وقف
حضرت سيد الشھداء )ع( که به اين نام مقدس قريب  ٣٠سال است که مسلمين ايول آن را در ﺗصرف
خود دارند ودر مراجع قانونی متوسل به فتوای آيةﷲ جمارانی شدند که قانون به آن وقعی ننھاد و حکم
خلع يد آن صادر و اجرا شد .اﺗفاقا ً غاصبين آن از بستگان قاسمعلی نوريان ھم بودند.
و( اﺗھامات و افترائات:
) «… ١خانم ھای بھائی با بدﺗرين وضع پوشش در روستا می گشتند…
 …(٢ﺗشکيالت بھائيت که به راحتی آب خوردن دروغ می گويند… دروغ شاخدار ﺗشکيالت….
ادعای دروغين… مظلوم نمائی… سفسطه بازی… واقعه دروغين… اعضای فريب خورده و
شستشوی مغزی داده شده… دروغھای ﺗشکيالت بھائيت… مسلک از پايه ويرانشان… ﺗشويق زنان و
دختران به بی حجابی… جاسوسی… جاسوسی برای رژيم منحوس پھلوی… فيلم بازی کردن…
نجس… مالشان حرام… داستان دروغين آﺗش سوزی… رفاقت گرمابه و گلستان بودن شبکه بی بی
سی و بھائيان… دروغ و ملعبه بھائيان…«.
 (٣بھائيان که دين ندارند آئين ندارند و فرقه ای ضاله ھستند… بھائيان در کتاب اقدس شان و ايقان
شان و بيان شان دستور دارند که بايد ھفتاد پيغمبر را به قتل برسانند اينھا نه طھارت دارند نه پاکی و نه
ﺗقوا خدای اينھا ميرزا علی محمد باب است« ….
اين افترائات و اﺗھامات به طول ﺗاريخ  ١۶٨ساله جامعه بھائی سابقه دارد ،نيازی به جواب ندارد و از
ﺗھمت ھای سوخته محسوب می آيد .حال ديگر ھم وطنان ايرانی می دانند چه کسی دين دارد و چه کسی
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
مسلمانی آن را بخواند ،حضرت سيدالشھداء )ع( و اصحاب با وفايش را در دشت کرب وبال ،شيعه آل
علی به شھادت رساندند .اين اولی ،دومی را امثال شيخ اقرار و اعتراف به آن دارند که نياکانش
دستشان به خون سيد شيرازی ،حضرة نقطه اولی آلوده شد و ھزاران نفر از ھم وطنان ايرانی به جرم
دگر انديشی از جمله اقرار و اعتراف به بھائی بودن ،خونشان مباح اعالم شد .به ﺗاريخ جامعه بھائی
رجوع نمائيد ﺗا ببينيد که امثال شيخ با نفوس انسانی به جرم ﺗغيير دين و آئين چه کردند ،که قوه آن را
خداوند به ھر انسانی داده و آن قوه اختيار وگزينش است .کتب مقدسه بيان ،ايقان و اقدس در دسترس
ھمگان است ،مراجعه نمائيد .کمی ادعای شيخ شبيه نوشتار آيات شيطانی سلمان رشدی است ولی شيخ
آسوده بخوابد بھائيان محيی اند نه مميت .و جانش از دست بھاائيان در امان است!
ياد داشت ھا:
)حجة االسالم سيد کاظم موسوی نماينده مردم اردبيل ،نير ،و نمين و سرعين در مجلس ھشتم می
١
باشد .رشته ﺗحصيلی اش حقوق جزا است .وی راکارشناس ﺗاريـخ معاصرمی دانند .موسوی در
کمسيون ھای مجـــــلس از جمله «:آموزش وﺗحقيقات » «،حقوق وقضاء »و« مجمع روحانيون
»عضويت دارد .وی سر دبير ماھنامه شفافيت می باشد.
)ماھنامه شفافيت ،اولين نشريه ﺗخصصی حمايت از قربانيان فرقه در ايران می باشد که به ھمت
٢
موسسه مطالعات روشنگر منتشر می شود.
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)سايت خبر رسانی مربوط به نشر سه مقاله @. kaktoos ١٣٨٧: com. yahooمی باشد که
٣
در ذيل گذشته ،حال و آينده آمده است و در رديف آبان ماه  ٩٠و شھريور ماه  ٩٠قابل جستجو می باشد.
البته روش ھای ديگر ھم می ﺗوان به اين مطالب دست يافت از جمله جستجو از طريق ھمان عناوين
است.
)روستای ايول در جنوب شرقی شھرستان ساری باعرض ج٣۶ :.درجه و ١۴دقيقه و طول ج:.
۴
 ۵٣درجه و  ۴١دقيقه واقع می باشد ١٧٠٠ .متر از سطح دريا ارﺗفاع ،و از ساری  ٩٠کيلومتر فاصله
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
معروف نموده بود يعنی مکانی که در آن آب رھا شده است و به ﺗدريج اوول ﺗبديل به ايول شد.
)علت ﺗسميه اين بخش به چھار دانگه سورﺗيچی ،مر بوط می شود به واقعه قلعه شيخ طبرسی و
۶
کشته شدن عبدﷲ خان سورﺗيچی در محاصره و حمله به اصحاب جناب مال محمدعلی بارفروشی ملقب
به قدوس ،که مختصر آن از اين قرار است:
الف(«… حاج مصطفی خان ﺗرکمان به شاه ]ناصرالدين شاه[ عرض کرد… اگر ميل مبارک باشد
فرمان بفرمائيد باسم برادرم عبدﷲ خان ﺗرکمان که برود و آﺗش اين فتنه را خاموش کند… چون اين
فرمان و نشان به عبدﷲ خان رسيد… طولی نکشيد که لشکر بسياری بالغ بر  ١٢ھزار نفر از طوايف
مختلف… اطراف قلعه را محاصره کرد… شب پنجم محرم سال  ١٢۶۵ھجری… در مدت  ۴۵دقيقه
اصحاب فاﺗح و غالب گشتند جناب مالحسين و قدوس بقيه لشکر فراری را اسير کردند عبدﷲ خان
ﺗرکمان و دو نفر از روسای لشکرش و حبيب ﷲ افغانی و نورﷲ افغان در اين ھنگامه به قتل رسيدند و
 ۴٣٠نفر ھم از لشکر عبدﷲ خان مقتول گشتند)» .ماخذ :ﺗاريخ نبيل ]مطالع االنوار[ ،ﺗلخيص و ﺗرجمه
جناب اشراق خاوری ١٢٣ ،ب ،ص ٣۶٧ :ــ)٣٧٢
ب(«… ھنگام ﺗاجگذاری ناصرالدين شاه بود و شاه سرکوب اين غائله را به عھده بزرگان مازندرانی
که در مجلس حاضر بودند ،گذاشت .بنا براين حاج مصطفی خان سورﺗيچ اين مھم را به برادرش آقا
عبا واگذار می کندو برادرش با ھمکاری محمد سلطان ياور ،عليخان سوادکوھی از سوادکوه و ھزار
جريب رزمنده و ﺗفنگچی جمع می کند… به قلعه شيخ طبرسی حمله می کنند که در نتيجه آقا عبدﷲ
سورﺗيچ و عده ای از ھمراھانش کشته می شوند… ناصرالدين شاه… به پاس خون شھيد آقا عبدﷲ
سورﺗيچی ،کليه امالک خالصه چھار دانگه را طی فرمانی به حاج مصطفی خان می بخشد… چھار
دانگه به اين ﺗرﺗيب با مرکزيت کياسر به چھار دانگه سورﺗيچی مشھور شد)» .ماخذ :بازخوانی ﺗاريخ
مازندران ،به کوشش اسدﷲ عمادی ،ص.)٢۵۴ .
)ھزار جريب «،کوھستانی که در جنوب مازندران گسترش يافته و از مرز باختر به شکل قوسی
٧
به خاور کشيده شده است در ھر بخشی به نامی خوانده می شود و در حد فاصل سواد کوه به استر آباد
)گرگان( ھزار جريب نام دارد و سرزمين آن به دو بخش ﺗقسيم شده است .چھاردانگه و دودانگه.
چھاردانگه نيز سه قسم است :چھاردانگه سورﺗيچی ،چھاردانگه مسعود الملک و چھاردانگه شھرياری
و قسمت مھم دشت دو دانگه که از جنوب و شمال به کوھستان متصل است فريم نام دارد)» .ماخذ:
ﺗاريخ مازندران ،ج ،١اسماعيل مھجوری).
)کياسر مرکز بخش چھاردانگه سورﺗيچی است و در چند سال اخير شھرستان شده است و از
٨
جمله دادسرای عمومی دارد .فاصله روستای ايول از کياسر حدود  ٢٠کيلومتر می باشد .کياسر در ٧۵
کيلومتری شھر ساری و در مسير جاده ساری ــ سمنان واقع است.
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)خريداران اوليه شش دانگ روستای ايول عبارت بودند از :استا کليم ﷲ موفقی ،استا حب ﷲ
٩
موفقی ،سعد ﷲ اسماعيلی ،بابا جان مالئی ،ولی ﷲ جذبانی و عبدالباقی روحانی .اين شش نفر ھر يک
به نمايندگی از طرف ﺗعدادی از روستائيان ايول ،شش دانگ روستا را خريداری نمودند .از اين شش
نفر به جز دو نفر بقيه بھائی بودند .اسماعيلی در دوره حيات خود مدﺗی بھائی بود و لی در زمان معامله
ايول مسلمان ،و مالئی ھم مسلمان بود .دکتر نادری مالک روستای ايول در زمان حيات خود وصيت
نمود که زمين شش دانگ ايول به بھائيان ايولی فروخته شود و دکتر اعتماد که وکالت فروش زمين را
داشت ،نظرش اجرای وصيت بود ۴ .نفر بھائی نامبرده نزد ھمسر مرحوم دکتر نادری رفته و وساطت
کردند ﺗا قبول نمايند آن دو نفر مسلمان که به نمايندگی حاضر شده بودند ،در خريد مشارکت داشته
باشند .ايشان پذيرفتند و معامله محضری به نام شش نفر ثبت گرديد.
) ١٠صاحب ﺗفسير قرآن مجيد وصيت نموده بود که اين اثر نفيس ،نزد اوالد ذکور خانواده وی
محفوظ ماند و باعث برکت آن خانواده شود .بنا به سفارش صاحب اثر ،ھريک از اوالد ذکور نيز چنين
وصيت کردند و اين اثر محفوظ مانده است.
) ١١ماھفروزک در قسمت جنوبی جاده ساری قائم شھر واقع است .جناب مال علی جان در مدرسه
سليمان خان ساری و مدرسه ميرزا زکی بابل ،ﺗحصيل علمی ــ دينی زمان خود نمودند و بر اساس
ﺗحقيق و ﺗفحص به امر بديع ايمان آوردند .ھمان گونه که در متن اشاره شد باعث اقبال دوست خود
جناب مال حسين علی شدند .اين دوستی ديری نپائيد که با شھادت جناب مال علی جان در طھران به سال
١٣٠٠ه .ق .خاﺗمه يافت .جناب مال علی جان دو بار به ايول سفر ،و از دوست خود ديدن نمودند .بعد
از شھادت ،جناب مالحسين علی برای ﺗسليت به ماھفروزک آمدند و در اين سفر فرزند دلبندش به نام
ميرزا آقاجان را از دست دادند.
) ١٢حی به حروف ابجد مساوی  ١٨است .حروف حی نفوس اوليه ای می باشند که به حضرت باب
ايمان آوردند و به ﺗبليغ امرش پرداختند .نيمی از حروف حی در واقعه قلعه شيخ طبرسی مازندران به
شھادت رسيدند .يکی از شھداء قلعه و چھاردھمين حرف حی جناب مال يوسف اردبيلی ،ھم شھری سيد
کاظم موسوی است .چنانچه موسوی از نظر آباء واجدادی اصالت اردبيلی داشته باشد ،چه بسا فامليتی
ھم در ميان باشد .ولی ﺗفاوت را ازفرقدان ﺗا ارض ،فرق دان ،بلکه فرق بی منتھی در ميان .آن جان
ﺗسليم جانان نمود و اين جانانش دنيا و به ﺗعلقات آن دل بسته است و برای وصول بيشتر به آن که در
نھايت قبر آدمی خواھد شد با که سر نزاع دارد! به قول شاعر :چراغی را که ايزد برفروزد
ھر آن کس فوت کند ريشش بسوزد.
)سه واقعه ،در صدر امر بديع از اھميت به سزائی برخوردار است .ھر سه آن در اوائل
١٣
پادشاھی ناصر الدين شاه واقع گرديد .ﺗقريبا ً در دو سال اول پادشاھی اش به وسيله قوای محلی و دولتی
سرکوب شد :نخست واقعه قلعه شيخ طبرسی است که اشاره شد .به دنبال آن آقا سيد يحيی دارابی،
معروف به وحيد دارابی با اصحابش در قلعه خواجو نيريز محاصره شدند و در نھايت وی و ﺗعداد
کثيری از مومنين به شھادت رسيدند .بعد آن جناب مال محمد علی زنجانی ،ملقب به جناب حجت
زنجانی با اصحابش در قلعه علی مردان خان زنجان محاصره گرديدند و بيش از دو واقعه ياد شده
شھداء داشته اند .ﺗاريخ مفصل ھر سه واقعه ،در کتب ﺗاريخ عصر قاجار آمده است و به صورت جدا
گانه نيز ﺗوسط مورخين بھائی و مسلمان وحتی نفوس غربی به رشته ﺗحرير در آمد .در ھر سه واقعه
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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ياد نمودند که اصحاب خلع سالح شده و به خانه ھای خود روند .اصحاب به احترام کالم ﷲ چنين
کردند ،ولی به محض خروج و بدون سالح از دم ﺗيغ قوای محلی ودولتی گذشتند.
) ١۴ر .ک .به ش .١١ .جناب مال علی جان را  ۴٠٠سوار به ھمراه ﺗعدادی ديگر از بھائيان محلی
دستگير واز ماھفروزک به ساری و با غل وزنجير به طھران بردند و به فرمان شاه و فتوای علما وی
را در ميدان قاپوق معروف به ميدان اعدام به شھادت رساندند .قبل شھادت وضو ساخت و نماز و دعای
شکرانه خواند .سپس از ميرغضب خواست کمی از رگ گردنش را ببرد ،خون خويش بر کف دست
جمع کرد و رو به خيل جمعيت پاشيد و گفت :من به اين خون خودم شھادت می دھم به آنچه که معتقدم
بر حق است .سپس به ضربت شمشير مير غضب سر از ﺗن جدا شد و به ملکوت الھی سفر نمود .کيفيت
شھادﺗش باعث اقبال جعی از نفوس ﺗماشاچی گرديد .در آثار الھی ملقب به علی اعلی شد وچنين
مسطور است که در حين شھادت مالئکه مقربين به اسقبال وی آمده و اُد ُخل ،اُد ُخل يا علی سر دادند.
سرگذشت وی را می ﺗوانيد در کتاب مصابيح ھدايت ،ج ۴مطالعه نمائيد.
) ١۵فرزندان جناب مالحسين علی عبارت بودند از ،ميرزا وجيه ﷲ و ميرزا آقاجان که ھر دو در
جوانی وفات نمودند و نسلی نداشتند .فرزند ديگر ،جناب مقدس روحانی است .وی با دختر استادمحمد
حسين موفقی به نام ﺗاج خاﺗون ازدواج نمود که از جمله فرزندان وی عبدالباقی روحانی است .در مقاله
سيد کاظم موسوی اسم وی آمده است که بھائيت را به ايول آورده است! اين فرد نوه مالحسين علی و
در قيد حيات است .کذب مطلب سيد را ﺗوجه فرمائيد! ديگر فرزندش ربابه است ،که با ميرزا فرج ﷲ
نعيمی ازدواج نموده و فرزندانی از خود به جا گذاشته است .فرزند ديکرش ،مال باجی می باشد .از
جمله فرزندان ام ليال ،خليل معروف به خليل عمو می باشد.
) ١۶نام ھمسر استاد محمد حسين ،سيد گوھر بود .دراين خانواده فرزندانی به دنيا آمدند به نام ھای،
کليم ﷲ و حب ﷲ موفقی و ﺗاج خاﺗون .واما علی اکبر فرزندانی به نام ھای علی اصغر اکبری و
عبدالحسين بينائی داشت .علی اکبر برادری داشت به نام گل بابا که پدر ظھور ﷲ پيری است.
) ١٧جمال ﷲ موفقی معروف به پير جمال ،داماد مالحسين علی و نام ھمسرش مال باجی ،بانوئی
فاضله بود .در اين خانواده يک پسر به نام محمد و سه دختر به نام ھای حوريه ،عمه گل ،ننه جان به
دنيا آمدند .پير جمال در علم گردش ايام محرمه علمدار محل بود و بعد از وی مشتی بابا علم را ﺗحويل
گرفت .علی النقی را دو فرزند پسر بود به نام ھای جمال ﷲ که ذکرش در باال آمد و بديع ﷲ .و يک
دختر داشت به نام سکينه که معروف بود به سکينه خاله .وی ھمسر باقر بود که با اينکه مسلمان بود
ولی خيلی به مالحسين ارادت داشت .در خانواده سکينه و باقر فرزندانی به دنيا آمدند به نام ھای
ميرزاعلی ،ميرزا آقا جان و ميرزاولی ﷲ جذبانی.
)ازجمله افراد و خانواده ھای ديگر ايولی که بھائی بودند ،عبارﺗند از :دارابی ،نوبخت،
١٨
درخشان ،ثابتيان ،صادقی ،خدابنده ،احمدی ،ﺗقوی ،و… به جھت ﺗکميل اسامی يک بارديگر ﺗنھا به
ذکر فاميلی خانواده ھای بھائی که در ايول زندگی و زمين مزروعی ثبتی دارنداز باالی محل ﺗا پائين
محل می پردازد وھريک از اين فاميلی شامل خانواده ھای گسترده است وطبيعی است که ھرچه ﺗاريخ
به جلو ميرود ،گسترده ﺗر می شود :دارابی ،نوبخت ،درخشان ،ثابتيان ،جذبانی ،خوش نواز ،لقائی،
حسينی ،موفقی ،خردمند ،بينائی ،نعيمی ،اکبری ،احمدی ،روحانی ،ﺗقوی ،خجيری ،صادقی ،خدابنده
)بديعی( ،پيری )نيکو منش( ،عاليشاھی )عالی( .خانواده ھای مسلمان ايولی عبارﺗند از :درخشان،
اسماعيلی ،خرشاد )اولی( ،ليالی ،رجبی ،مالئی ،نوريان ،روحی ،مجيدی ،مقيمی ،موسوی ،فالحپور و
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عاليشاھی .به طور ﺗقريب می ﺗوان گفت که در آباء واجدادی بين خانواده ھای بھائی و مسلمان نسبت
ھای نسبی بيشتر از سببی است.
) ١٩محفل روحانی ايول در حدود سال ١٣٠٠ش .ﺗشکيل شد .بھائيان  ٢١سال به باال از زن ومرد
می ﺗوانستند از بين خود  ٩نفر را انتخاب نمايند .در انتخابات بھائی ،ﺗبليغات و پروپکاند شبيه آنچه که
سيد انجام داد و مخارج سنگين متحمل شد وجود ندارد .رای ھر فرد به صورت کامالً سری در صندوق
آرا قرار می گيرد .ھر فرد آزاد است که به ھرکسی که خود ﺗمايل دارد ،رای دھد .بر برگه آراء بايد
اسامی  ٩نفر ﺗوسط انتخاب کننده ثبت شود .ازبين کسانی که رای به نام آنان صادر شد ٩ ،نفر اول که
بيشترين آراء رادارند ،اعضای محفل روحانی آن محل به مدت يک سال می باشند .ھر سال در اوائل
ارديبھشت ﺗجديد انتخاب صورت می گيرد .بھائيان ايول قريب  ٩٠سال قبل محفل روحانی ﺗاسيس کرده
بودند وﺗا سال ۶٢اين ﺗشکيل را ساليانه داشتند .چند ماه بعد از اخراجشان بر اساس حکم دادستان انقالب
اين مشروع روحانی ــ اجتماعی ــ اخالقی در ايران ﺗعطيل اعالم شد.
) ٢٠اولين معلمی که کالس درس را به صورت رسمی و عمومی در روستای ايول شروع نمود،
ھمزمان با ﺗاسيس محفل روحانی ايول ،به نام ميرزا عبدالعلی شھميرزادی شاعر ومتخلص به شھاب
بود .وی دو سال در ايول ﺗدريس کود .بعداز شھاب ،ميرزا عوض محمد جذبانی سنگسری در ايول به
مدت يک سال معلم شد .دو برادر بعد از وی متصدی آموزش وپرورش شدند ،به نام ھای ميرزا فرج
ﷲ و ذوالفغار نعيمی به مدت دو سال .بعد آن لطف ﷲ فارسيان شيرازی و سپس فضل ﷲ ثابتيان و
محمد موفقی به خدمت ﺗدريس موفق شدند .ﺗا اين که در سال  ١٣٢۵مدرسه دولتی در ايول دائر گرديد.
اولين معلمی که از طرف اداره آموزش و پرورش ساری ،عازم ايول شد آقای سيد حسين خدادادی بود.
در آن زمان مدرسه ايول ۴کالسه بود .سال  ١٣٣۴که نعيم نعيمی معلم ومدير مدرسه شد ،به ھمراھی
زين العابدين مالئی ،در اين دوره کالس ابتدائی به شش کالسه کامل شد .در اين زمان ﺗعدادمحصلين
 ١٢٠نفر با چھار آموزگار به مديريت نعيمی و از  ٧روستای مجاور که در دبستان ايول ﺗحصيل می
کردند.
) ٢١ديگر افرادی که به امر بھائی گرويدند بيشتر در وصلت با بھائيان بوده که بعضی بر ھمان دين
آباء و اجدادی خود ماندند و بعضی به دين ھمسر خود درآمده و فرزندان خود را به روش آئين جديد
ﺗربيت نمودند .حتی خانواده ھائی در ايول سراغ داريم که مادر مسلمان و پدر بھائی ولی فرزندان
ھمگی در ظل امر بھائی اند.
) ٢٢اشرار در ابتدا ،ميرزا آقاجان جذبانی ،جمال ﷲ موفقی ،فرج ﷲ نعيمی ،فضل ﷲ ثابتيان ،سيد
اسماعيل درخشان را احضار ،و در طويله کدخدا ،يعقوب مالئی محبوس و ضرب وشتم شديد نمودند.
سپس به روستای کردمير ﺗبعيد نمودند .فردا مجدد برگرداندند و دو برادر کليم ﷲ و حب ﷲ را ھم به
جمع آن ھا افزودند .ديگر بھائيان را آواره کرده و محبوسين را سه شبانه روز اذيت و آزار شديد
نمودند .دار و ندار بھائيان را غارت کردند و سپس محبوسين را آزاد نمودند .در نھايت منجر به شھادت
جناب جذبانی شد.
) ٢٣مھمترين وقايع در اين دو سال ،مربوط به ايام رمضان و اذيت و آزار بھائيان در اين ماه بود.
در سال  ١٣٢۵به دروغ ﺗھمت زدند که بھائيان فرد مسلمانی به نام ابوطالب رجبی را مجبور به
خوردن روزه نمودند .مسلمين شکايت به کدخدا وبعد اطالع رسانی به حاج علی يساری نماينده ارباب
درايول شد .در نتيجه منجر به حبس برادران حب ﷲ و کليم ﷲ و فضل ﷲ ثابتيان و فرج ﷲ نعيمی در
طويله کدخدا واذيت و آزار آن ھا انجاميد .بھائيان محل وساطت کردند وجريمه ای پرداخت نمودند ،ﺗا
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آنان را آزاد کردند .رمضان سال  ١٣٣۴مربوط به سخنرانی واعظ فلسفی در راديو ايران بود .انعکاس
آن در ايول منجر به شکايت مسلمين ھمراه با ﺗھمت وافترا از بھائيان به ژاندارمری کياسر شد .ماموری
به ايول آمد و ميرزا فرج ﷲ نعيمی و استا کليم ﷲ موفقی و فضل ﷲ ثابتيان و علی اصغر اکبری به
منزل دھبان احضار شدند ،از آن جا آن ھا را به ژاندارمری کياسربردند و باز جوئی به عمل اوردند.
وقتی معلوم گرديد شکايت بی اساس است ،ژاندارمری آن ھا را آزاد نمود.
) ٢۴اسامی اعضا انجمن اسالمی ايول عبارت بود از :زين العابدين مالئی ،اکرم مجيدی ،حاح عاقل
مالئی ،سيد محمود درخشان ،و حسين رجبی .ھمراه با ﺗحريک معلم مدرسه ،خسرو فروزنده و قبول و
ممھور نمودن استشھاديه ﺗوسط کدخدا محل ،عباس علی ليالی .ازجمله مطلب اين استشھاديه ،محروميت
بھائيان در استفاده از شاليکوبی ايول بوده است .مسئول شاليکوبی وھاب مالئی بود.
) ٢۵گروه انتظامات  ٢٨نفربودند١١ :نفر زن و ١٧نفرمرد به نام ھای :ماه روزه دختر عشق علی،
فاطمه دختر حسين رجبی ،محرم دختر يد ﷲ ،فاطمه دختر گل برار مالئی ،نرگس ھمسر علی محمد
مالئی ،زری ھمسرمرﺗضی مالئی ،ثريا خواھر حسين رجبی ،کل ننه دختر نور محمد ،اشرف و
حرمت دختران سيد آقا درخشان و ثريا دختر غنی ليالی .ومردان :نادعلی و فرض علی فالح پور فرزند
محمد ،الياس ليالی فرزند غنی ،رحيم ليالی فرزند عبد العلی ،علی محمد مالئی فرزند گل برار،
مرﺗضی مالئی فرزند زين العابدين ،علی مالئی فرزند گل عمو ،حسين قلی و علی محمد غفاری فرزند
حسين علی ،ميرحاجی موسوی فرزندميرباقر ،فرشاد موسوی فرزندشعبان ،فرق علی نوريان فرزند
عبدﷲ ،ﺗيمور نوريان فرزندنورﷲ ،علی رضا اسماعيلی فرزند يدﷲ ،عبدﷲ مجيدی فرزند امرﷲ،
ابراھيم مجيدی فرزنداکرم ،فرزاد رجبی فرزند عزيز .اين افراد از طرف انجمن محل آرم انتظامات بر
بازوی آنان بسته و وارد منازل بھائيان شدند و ﺗا حدی امور شرعی را رعايت نموده زنان انتظامات با
زنان بھائی و مردان انتظامات با مردان بھائی مواجه ،و آن ھارا از منازل شان بيرون نمودند .ھيچ
گونه بھانه از قبيل بيماری و يا کھولت سن و… قابل قبول نبوده و به اجبار ھم شده کار خود را انجام
دادند و ﺗرحمی در کار نبود .خيل عظيم جمعيت آنان را مشايعت ،و با شعار يا اعدام يا حرکت يا اعدام
يا اسالم و… ھمراھی می نمودند.
) ٢۶انسجام و ھمبستگی و ھماھنگی بين کشاورزان بھائی ايول ،در ضوضاء وغوغا و بلوائی که
صورت می گرفت ،بيشترازقبل می شد .آن ھا برای حفظ چنين وحدﺗی ،ﺗصميمات و مشاورات
نمايندگان خود در محفل روحانی را گوش می کردند و اطاعت می نمودند .حتی برای حفظ اﺗحاد و
اﺗفاق ،حاضر به جانفشانی بودند .اين وضعيت ﺗا داخل ﺗکيه حفظ شده بود .زمانی که اوليای امور
درمتبری نمودن بھائيان عاجز ماندند ،و درب ﺗکيه را برای آزاد کردن بھائيان باز کردند ،محرکين
ومسببين واقعه از اين اقدام اوليای اموربه خشم آمده ،و آن ھا را سازشکار ناميدند و شروع به
شعاردادن عليه آنان کردند .ﺗحريک آنان باعث شد که مردم به آن ھا حمله ور شدند به طوری که دندان
سربازی شکست .وقتی وضعيت به اين حالت در آمد ،مامورين واوليای امور و بعضی ازعلما ھمگی
محل را ﺗرک کردند ،بھائيان ماندند و ﺗعقيب وگريز با مسلمين .بنابراين بھائيان در وضعيت بحرانی
غير قابل پيش بينی قرار گرفتند ،لذا ھر يک و يا ھر خانواده ای برای نجات خود و اعضای خانواده
خود اقدامی نمود .در آن وضعيت ،عده ای که فارغ البال ﺗر بودند و خردسال و يا پير ومريض نداشتند،
به سرعت جان خود را به سالمت به در بردند .زيرااز ﺗاريکی شب استفاده کرده و از ايول خارج شده
وخود را به داخل باغ يا جنگل اطراف رساندند .عده ای ديگر به منازل خود مراجعه و در آن پنھان
شدند .خانواده ھائی با ھمديگر به نزدک ﺗرين منزل مامن گرفتند .و ما بقی به داخل طويله و يا آغل
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گوسفند وحتی داخل انبار مرغداری پنھان شدند ﺗا امنيت يابند .دراين گير ودار ﺗا مخفی شدن ،چوب
وسنگ برآن ھا می باريد .در اين ﺗعقيب و گريز پيشانی ذکرﷲ روحانی به ضربت چوب فرض علی
فالح پور زخمی و خون جاری شد و سنگی که حسين قلی غفاری به سمت صغری بينائی انداخت ،وی
را مجروح ساخت و….
) ٢٧اراضی مرگو )مرگو ،يا مرگاو به معنای مرﺗع گاو( بر اساس اسناد ومدارک موجود از طرف
اداره اوقاف ،وقف اوالد ذکور است .يعنی صاحبان اراضی بعد از خود می بايد بر اساس وصيت
صاحب آن ،زمين را به ولد ذکور خود انتقال دھند .بعد از اخراج و آوارگی بھائيان ،کشاورزان مسلمان
ايول استشھاديه ای ﺗھيه نمودند و اين زمين ھا را به عنوان وقف حضرت سيد الشھداء قلمداد نمودند ،و
آن را نزد آيةﷲ جمارانی بردند و فتوی گرفتند که بھائيان نمی ﺗوانند از اراضی وقفی استفاده کنند .به
اين ﺗرﺗيب زمين ھای اين بخش از ايول که بالغ بر  ٨٠ھزار ھکتار می باشد را از ھمان سال  ۶٢به
ﺗصرف خود درآوردند .با گزارش کذبی که ﺗھيه شد ،روحانی جمارانی بدون ﺗفحص و ﺗحقيق و
براساس مدرک جعلی ،فتوی بر غصب اموال بھائيان داد .پيگيری ھای قضائی در دريافت حکم خلع
يد ،ﺗوسط کشاورز ايولی عطاﷲ موفقی انجام گرفت ،که اساس آن ارائه نظر اداره اوقاف بود و ﺗوانست
زمين خود را به دست آورد و آن را زير کشت برد ،ولی زمان برداشت ،مسلمين درو کردند ووقف
ﺗکيه نمودند .اقدام ھای بعدی به نتيجه نرسيد.
) ٢٨منازلی که بعد از سال  ١٣۶٢در غياب صاحبان آن ،به عمد با کليه وسائل منزل به آﺗش کشيده
شد و ﺗوسط صاحبان آن مورد ﺗعقيب قضائی قرار گرفت ولی به نتيجه ای نرسيد ،به اين ﺗرﺗيب می
باشد :اولين آﺗش سوزی در سال  ١٣۶٣انجام شد .دو منزل در مجاورت ھم ومتعلق به رضاعلی موفقی
و ﷲ قلی موفقی بود .اين دو دستگاه ساختمان کامال در آﺗش سوخت وبه ﺗلی از آوار ﺗبديل شد .دومين
آﺗش سوزی به سال  ١٣٨۵بود .ھدف آﺗش افروزان منزل عطاﷲ موفقی بود ،که موفق شده بود با حکم
خلع يد ،زمين مرگاو را از دست غاصبين آن در آورد .در آﺗش افروزی منزل موفقی ،از يک طرف
منزل سيد مھدی صادقی و از طرف ديگر انبار کاه و علوفه و طويله احشام متعلق به محمد حسين
موفقی در آﺗش سوخت .سومين آﺗش سوزی به سال  ١٣٨۶انجام شد .در اين آﺗش سوزی ،منزل
عبدالباقی روحانی که نمائی زيبا داشته و کار چوبی دستی اساﺗيد نجار قديمی را دربر داشته ،در آﺗش
سوخت .چون در مجاورت اين خانه ،ﺗکيه ايول قرار دارد بر اثر آﺗش سوزی قسمتی از ﺗکيه حسينيه
آﺗش گرفت و صدمه ديد .به ادعای سيد کاظم موسوی بھائيان آن را به آﺗش کشيده اند! واقعه آخر در
ھمان سال در ھفته نامه قارن ساری با عنوان ،بھائيان منازل خود را به آﺗش کشيدند که نظام اسالمی را
در عالم بد نام نمايند ،مطلبی چاپ شد .که با روشن شدن قضيه ،در شماره بعد ھمان ھفته نامه ،از
جامعه بھائی ايول پوزش وعذرخواھی به عمل آمد .شکايت اين آﺗش سوزی نه ﺗنھا در دادگاه به نتيجه
نرسيد ،بلکه سيروس روحانی و کمال اکبری در احضاريه دادگاه ،برای رسيدگی پرونده به کياسر رفته
بودند ،در جلوی صحن حياط دادسری ،مورد ضرب وشتم مسلمانان ايولی حاضر قرار گرفتند۶ .
دستگاه ساختمان به صورت شرح داده شده قبل  ٨٩در آﺗش سوخت.
) ٢٩سردار سپاه قدس ،رحيم ليالی که در واقعه سال ۶٢ايول ،از جمله جوانان فعال در آوارگی
کشاورزان بھائی ايول بود ،با نوچه ھای خود که آنان ھم در نظام ،سمت ومقامی گرفتند ،مخل در
اقدامات قانونی بھائيان در ﺗظلمات بودند .در ھر اقدامی رد پای رحيم ديده شد .عواملش ﺗلفنی وی را
درجريان پرونده ھای قضائی قرار داده و او ﺗلفنی کار شکنی نمود .پاسگاه ،دادگاه ،بخشداری،
فرمانداری ،استانداری و ديگرنھادھا که مرﺗب محل رجوع و پيگيری شکايات بھائيان بوده ،در ابتدا
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مسئولين ھمراھی می نمودند و سعی در اجرای مفاد قانونی داشتند ،ولی به محض ﺗماس رحيم با آنان،
عقب نشينی و اختالل ايجاد می گرديد .وی در ﺗخريب و ﺗسطيح و خاک برداری ساختمان ھای بھائيان
ايول ،با سران اوليای امور مثل مرحوم گردان وغالم حسين الھام و… مشورت نموده و آن ھا را به
ايول برده وطرح ﺗخريب را به آنان آرائه داد و باالخره به اين کار موفق شد .دستگاه ھای لودر و بلدزر
که ﺗعدادی از روستاھای مجاور ﺗھيه شد ،به ھمراه چند دستگاه ديگر ﺗوسط يدک کش ھا ،به وسيله او
از سپاه قدس به ايول برده شد .برای اين اقدام از بيت المال مسلمين پول گزافی دريافت ،و ناچيزی ھم
مخارج نمود .از جمله نوچه ھای او صفر علی اسماعيلی ،باز نشسته دادگستری ،سيد جواد درخشان،
دبير مدرسه ،فيض ﷲ اسماعيلی ،کارمندمدرسه ،و… را می ﺗوان نام برد.
) ٣٠برای کسب اطالع از نحوه برخورد و بازخورد مراجع قانونی در ﺗشکيل پرونده ﺗخريب و
ادامه روند آن که ھم به روشن نمودن ماجرا کمک می کند وھم پيگيری ھای روزانه را معلوم می دارد
می ﺗوان به مجموعه ھای ذيل دست يافت و مطالعه نمود اين مطالب از جمله در سايت آگاھی و يا با
ھمين عناوين از طريق رسانه ی رايانه ای قابل دسترسی می باشد:
١ــ روز شمار واقعه ﺗخريب منازل بھائيان در ايول ،ﺗابستان  ،٨٩ﺗنظيم  ١۵مھر ھمان سال.
 ٢ــ چگونه بغض  ٢٧ساله ی روستای ايول ﺗرکيد!؟ ﺗنظيم ﺗابستان ھمان سال.
 ٣ــ مقصرين ﺗخريب ساختمان ھای مسکونی کشاورزان يھائی ايول چه کسانی اند؟ ﺗنظيم  ٢٠مھر
ھمان سال.
 ۴ــ زمين ھای کشاورزی بھائيان روستای ايول را شورای اسالمی ايول به بيت رھبری ﺗقديم می کند.
ﺗنظيم آبان ھمان سال.
 ۵ــ روز شمار وقايع ايول در پائيز سال  ،٨٩ﺗنظيم يلدای ھمان سال.
 ۶ــ پرونده ايول ﺗوسط اداره اطالعات ورق می خورد .ﺗنظيم زمستان ھمان سال.
 ٧ــ خانه ھای بدون بام در ﺗحجر برف و بوران زمستان  ،٨٩ﺗنظيم  ٢٧اسفند ھمان سال.
 ٨ــ پرونده ﺗخريب منازل بھائيان کشاورز ايول روی ميز قاضی ،ﺗنظيم  ٢٨ارديبھشت .٩٠
 ٩ــ پيگيری پرونده ﺗخريب منازل بھائيان ايول ،بھار  ،٩٠ﺗنظيم ٧ﺗير.٩٠
 ١٠ــ دادنامه يا بيدادنامه ،ﺗنظيم  ١٩شھريور .٩٠
 ١١ــ نگاھی گذرا به پيگيری ھای شش ماھه کشاورزان بھائی روستای ايول ،ﺗابستان و پائيز ،٩٠
ﺗنظيم دی ماه .٩٠
) ٣١پرونده ﺗخريب از شروع ﺗشکيل در دادسرای کياسر به رياست قاضی ناصری رئيس دادگاه،
مطالعه و قضاوت می شد؛ ولی در نھايت کار ،برای صدور رای و حکم دادگاه ،سر وکله قاضی
کشيک ،فتحی به دادگاه مزبور باز می شود .قاضی معمم ،فتحی به صدور حکم مبادرت می نمايد .اين
حکم  ٢٠/۴/٩٠ﺗنظيم شد و ش .پ .آن  ٩٠٠٩٩٨١٩٩٢١٠٠١۵۵می باشد .طی اليحه ای ،اين حکم
جھت ﺗجديد نظر به دادگاه ﺗجديد نظر استان ارجاع گرديد .محتوای اين حکم در مجموعه« دادنامه يا
بيدادنامه »مورد نقد و بررسی قرار گرفته است ،وبرای اطالع می ﺗوان به آن رجوع نمود.
) ٣٢ر .ک .به ش ١ .سيد کاظم موسوی در رقابت انتخاباﺗی دوره نھم مجلس ،در دور اول رای
نياورد .برای دور دوم با آقای مصطفی افضلی فرد که ﺗعداد آراء بيشتری از وی دارد ،رقابت خواھد
کرد.
) ٣٣ر .ک .به ش٢ .و .٣به غير از سه مقاله وی راجع به ايول ،که خواسته واقعه سال  ١٣۶٢و
پيامد ھای آن که در نھايت به ﺗخريب ساختمان ھای بھائيان انجاميد را با ﺗحقيق ﺗصنعی خويش غير
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واقعی جلوه دھد؛ سيدکاظم از جمله در ارﺗباط با امر بھائی نيز ازشيوه ياد شده اسفاده می نمايد و
مطالب سوخته شده ای را ھر از چندی در رسانه ھا اطالع رسانی می کند .معلوم نيست که وی می داند
ويا نمی داند که ديگر بھائيان نيز ،مثل بھائيان ايول ريشه در ھمين آب و خاک دارند ،حداقل از جانب
ھموطنان خود شناخته شده اند .مطالب موسوی جز رسوائی برای صاحبش عايدی ديگر نخواھد داشت
و البته می ﺗواند برای صاحب آن پول ساز باشد.
) ٣۴مقاله« ھنوز ھم…» .در ﺗاريخ  ٢٣آبان ماه سال ٩٠ﺗنظيم گرديد .به ظاھر مصاحبه سيد کاظم
موسوی و يا فرستاده وی ،با فردی ايولی به نام قاسمعلی نوريان است .اين فرد غير از کشاورزی،
شبانی ھم می کند و بعيد است که مطالب را غير واقع گفته باشد .به ھر حال بايد وی را مالقات نمود و
سپس قضاوت کرد .قاسمعلی نوريان فرزند نورعلی است و نورعلی ،فرزند نورﷲ و نورﷲ ،فرزند
اکبر .بايد ازقاسمعلی نوريان پرسيد ﺗا چه اندازه جد خويش و ريشه محلی بودن خود را می داند ،يا نه؟
مختصر اين که ،اکبر اھل مذدره نزديکی روستای چالو بود .وی ﺗمام مايملک خويش را سوار بر
االغی نمود و با خانواده خود وارد ايول شد .در ايول ﺗوسط نوه ھای مالحسين علی اسکان يافت ،و بعد
صاحب زمين وزمان شد .نوريان ھای ايول از نسل او می باشند .خدا بيامرزد گذشتگان را ،که ھرچه
مھر ومحبت و دوستی و صميميت بود ،در بين آنان بود .اگر از روزگار ﺗھی دست بودند ،بخل نداشتند
و ھميشه به فکر ايثار و فداکاری بودند .چه شد که از چنان نسلی ،چنين اوالدی به عرصه شھود آمدند
که انسانيت خود را فراموش کردند!؟
) ٣۵مقاله« دروغ… »در  ٢۵شھريور ماه سال  ٩٠به وسيله موسوی و يا سفارش وی ﺗھيه شد.
مطالب اين مجموعه ،بر گرفته از دو مقال ديگر است با رنگ و لعابی که وی به آن داده است.
ﺗشکيالت رسمی جامعه بھائی ،محافل مقدس روحانی اند.
محفل مقدس روحانی ملی ايران و کليه محافل روحانی محلی بر اساس بيانيه دادستان انقالب ،در سال
 ١٣۶٢ﺗعطيل اعالن شد .از آن سال جامعه بھائی ايران ﺗشکيالت رسمی نداشته است .بعد از ﺗعطيلی
ﺗشکيالت مزبوربه جھت انجام احوال شخصيه ،بين جامعه بھائی ايران و حکومت اسالمی ايران ﺗوافقی
حاصل شد مبنی بر اين که ،جمعی اضطراری امور احوال شخصيه بھائی را اداره نمايند .بر اين
اساس ،ياران ايران در ھماھنگی با خادمين مراکز ،امور جاريه جامعه را رﺗق و فتق می نمودند ،که به
يک باره اين جمع نيز غير قانونی اعالن شد ،و در سال  ١٣٨٧در سراسر ايران ﺗعطيل گرديد.
واقعه ﺗخريب مربوط به سال ٨٩می باشد و اين که موسوی چگونه خواب نما شد که اين ﺗخريب ،کار
ﺗشکيالت بوده ،بايد خود جواب گو باشد .به ھر حال سيد ،شيخ است وبرای حرف ھای خود کاله
شرعی می سازد ،جای نگرانی نيست!
) ٣۶مقاله« بھائيان… »در ﺗاريخ  ٢٢شھريور ماه سال  ٩٠ﺗنظيم گرديد .به ظاھرمصاحبه موسوی
ويا نماينده وی با پيرمرد روستائی ايولی است .با شناختی که از اين سن و سال وجود دارد ،ﺗقريبا ً
ھمگی اظھار شرمندگی از کل وقايع دارند ،چون ﺗجربيات ارﺗباطی گذشته را به ياد دارند .به ھر حال
شايد آنقدر موضوع بايد مخفی می ماند که از اسم اين پير مرد خودداری شود .اگر معلوم بود چه کسی
است ،می شد بنچاق وی را در آورد .به ھر حال مصاحبه چه واقعيت داشته باشد ،و يا ساخته ذھن
خالق موسوی باشد باز ھم فرقی نمی کند ،مھم اين است که باالخره خبث طينت فرد به اين وسيله معلوم
و برمال شده است.
) ٣٧سيد کاظم موسوی بر اساس سوگند دروغی که راجع به موضوعی خورده و بعد بر مال شد ،در
جامعه اردبيل معروف به مير کاذب و يا کاذب موسوی وشبيه آن شده است .افشای دروغ مير کاذب،
305

برای شناخت محبت
در ھفته نامه اردبيل منتشر ،و کلی برايش آب خورد زيرا ھم زمان با رقابت کانديدائی بوده ،و رقبايش
ھم ازاين موضوع بھره وافر بردند .به ھرحال از قديم گفته اند ،که خورشيد ھميشه پشت ابرباقی نمی
ماند .حقيقت گرچه با ھمه شيرينی که دارد برای بعضی ﺗلخ است ،روزی روزگاری خود را ھمچون
خورشيد نمايان خواھد کرد .به قول شاعر:
باش که صبح دولتت بدمد
که اين از نتائج سحر است.
ايـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــولـــــــــــــــــــــــــــــی ١٩/١٢/١٣٩٠

نوكيشان مسيحی ايرانی درﺗركيه مورد ﺗبعيض و حمالت ھستند

مسيحيان ﺗرکيه با وجود وعده ھای در بھبود اوضاع ھمچنان مورد آزار ديگر شھروندان ﺗرک و
ﺗبعيض از سوی مقامات پايين دست دولتی ھستند .بر اساس ﺗحقيقات يک گروه پروﺗستان مسيحيان در
کتب درسی و رسانه ھا نيز مورد بدگويی و اھانت قرار دارند.
به گزارش آژانس خبری مسيحيان ايران به نقل از گزارش ساالنه نقض حقوق بشر ; كه به ﺗازگی
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 اسالمی در جامعه ﺗرکيه وجود
دارد .اين گزارش ھمچنين بيان می کند که از ميان برداشتن اين ريشه عدم ﺗحمل مشکلی فوری است که
ھنوز در صدد حل آن ھستند.
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«مينا يلديريم« ،از اعضای کميته حقوقی اين انجمن گفت» :ھنوز جای پيشرفت بسياری وجود دارد«.
گزارش مذکور  12حمله عليه مسيحيان را در سال  2011مستند کرده است.
از جمله اين حمالت حادثه ای است که در آن افرادی بخاطر صحبت در مورد اعتقادشان مورد ضرب
و شتم قرار گرفته بودند ،و ضمن ﺗھديد اعضای کليسا به ساختمان ھای کليسا نيز حمله شده بود.
ھيچ يک از مھاجمين متھم نشدند .اين گزارش می گويد رھبران کليسا در برخی نقاط ﺗرکيه بايد ﺗحت
حفاظت پليس روزگار بگذرانند».
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.
سرويس خبری بين المللی آشوريان گزارش داد ،در آخرين حمله به اقليت ھای قومی-مذھبی ،ﺗلويزيون
آشوری »سورويو« مستقر در سوئد گزارش داد که انجمن آشوريان در روستايی از ﺗوابع شھر طور
عبدين در شرق ﺗرکيه ،مورد حمله افرادی ناشناس قرار گرفت.
اين حمله در  23بھمن ماه رخ داد .آشوريان شھر طور عبدين از مقامات خواسته اند ﺗا ﺗحقيقات در اين
زمينه را به عنوان جنايتی عليه جامعه آشوريان آغاز کنند.
آشوريان )که با نام ھای کلدانی و سريانی ھم شناخته می شوند( مسيحی ھستند و در گذشته در ﺗرکيه
مورد آزار و جفا بوده اند .جمعيت مسيحيان آشوری ﺗرکيه به دليل جفا ھا از  130ھزار به  5ھزار
ﺗقليل يافته و اکثر آشوريان به اروپا و عمدﺗن به کشورھای سوئد ،ھلند و آلمان مھاجرت کرده اند.
با اين وجود پيشرفت ھای مثبتی ھم نسبت به سالھای پيش در ﺗرکيه بوده است .از جمله آنھا ﺗوجه بيشتر
مديران مدرسه به حقوق دانش آموزان غير مسلمان برای عدم شرکت در کالس ھای دولتی ﺗعاليم
اسالمی است .به عالوه بر اساس يک حکم قضايی ،شھروندان ﺗرک اجازه يافته اند که قسمت مربوط به
مذھب را در کارت ھای شناسايی خود خالی بگذارند.
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روز شمار نقض حقوق شھروندان بھايی بھمن ١٣٩٠

خبرگزاری ھرانا  :در ﺗدوام سرکوب اقليت مذھبی بھايی گزارشی ماھانه از سوی واحد آمار ،نشر و
آثار مجموعه فعاالن حقوق بشر در ايران منتشر میشود که گزارش زير نقض حقوق بھائيان در بھمن
ماه سال جاری است.
متن اين گزارش به قرار زير است:
 ١بھمن :ماموران اداره اطالعات ساری به منزل يک شھروند بھايی به نام عنايت ﷲ سنايی ھجوم
آورده و پس از شکستن درب ورودی و ﺗفتيش و ضبط کتب و عکس ھای مربوط به آئين بھايی ،محل
را ﺗرک نمودند .
 ٣بھمن :يک شھروند بھايی ساکن سمنان به نام الھام روزبھی از سوی دادگاه انقالب شھر مزبور به سه
سال حبس ﺗعزيری محکوم شد.
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 ۶بھمن :بانی دوگال نماينده ارشد جامعه جھانی بھايی در سازمان ملل اعالم کرد کمپين ﺗازه ای در
کرمان آغاز شده ﺗا جلوی فعاليتھای اقتصادی بھاييان گرفته شود بسياری از جواز کسب بھاييان لغو يا
ﺗمديد نشده است حتی در مواردی جواز شرکای ﺗجاری بھاييان که مسلمان بوده اند ھم لغو شده است.
 ١٠بھمن :شھنام گلشنی اھل شيراز مدير ﺗارنمای مثقال که نرخ ارز وطال را روز به روز اعالم می
کرد بازداشت شد.
 ١١بھمن :کامران رحيميان و ھمسرش فاران حسامی از اساﺗيد دانشگاه مجازی بھاييان موسوم به
موسسه علمی – آزاد به اﺗھام اجتماع و ﺗبانی به قصد برھم زدن امنيت ملی و عضويت در جامعه بھايی
به حکم قاضی صلواﺗی ھر کدام به  ۴سال حبس ﺗعزيری محکوم شدند قابل ذکر است کامران رحيميان
در زندان رجايی شھر زندانی می باشد.
محکوميت پنج سال حبس ﺗعزيری ايقان شھيدی فعال حق ﺗحصيل و شھروند بھايی در دادگاه ﺗجديدنظر استان ﺗھران ﺗائيد شد اﺗھامات نامبرده عضويت در گروھک غير قانونی کميته حق ﺗحصيل،
عضويت درجامعه بھايی ،ﺗبليغ عليه نظام می باشد.
يک شھروند بھايی ساکن ساری به نام صدف ثابتيان به حکم دادگاه انقالب ﺗھران به رياست قاضیصلواﺗی به  ٢سال حبس ﺗعزيری محکوم شد نامبرده پيش از اين مدﺗی به اﺗھام ھمکاری با دانشگاه
مجازی بھاييان بازداشت بود.
 ١٣بھمن :دو شھروند بھايی ساکن اراک به نام ھای منوچھر منزويان و فرزاد نعيمی که به قرار وثيقه
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 ﺗرﺗيبھر کدام به مدت  ٨و  ۵روز ھر دفعه به مدت  ٢ﺗا  ٣ساعت مورد بازجويی قرار گرفتند.
طبق حکم دادگاه ﺗجديد نظر محکوميت يک ساله روح ﷲ زيبايی شھروند بھايی ساکن کرج به ٣ميليون ﷼ جريمه نقدی ﺗبديل شد.
 ١۴بھمن :ماموران اداره اطالعات شيراز به منازل حدود  ٣٠شھروند بھايی يورش برده و ضمن
ﺗفتيش و ضبط موارد مربوط به آئين بھايی ١١ ،شھروند بھايی از جمله يک کودک نه ماھه را بازداشت
نمودند چھار نفر از اين افراد عصر ھمان روز آزاد شدند و ھفت شھروند بھايی ديگر در بازداشتگاه
پالک  ١٠٠شيراز در بازداشت نگه داشته شده اند.
اسامی بازداشت شدگان عبارﺗست از :نيما دھقان به ھمراه ھمسرش ژينوس فناييان و ژنا دھقان )کودک
نه ماھه( ،مژگان عمادی ،يکتا فھندژ ،فائزه ﺗشکر و دخترش نورا فالح ،سام جابری ،سينا ساريخانی،
مژده فالح و پيام ﺗسليمی) .ژينوس فناييان ،ژنا دھقان ،نورا فالح و فائزه ﺗشکر چھار شھروند بھايی
آزاد شده ھستند)
 ١٨بھمن :چھار شھروند بھايی ساکن شيراز پس از احضار به اداره اطالعات بازداشت شدند اسامی
اين شھروندان عبارﺗست از :سوميترا ممتازيان ،فرشيد يزدانی ،فريد عمادی و ايمان رحمت پناه.
ھمچنين دو شھروند بھايی ديگر به نام ھای طاھره نوروزی و سعيد دھقان نيز به اداره اطالعات
احضار شدند.
ماموران اداره اطالعات قائم شھر به منزل يک شھروند بھايی به نام فروغ عطائيان مراجعه که پساز ﺗفتيش منزل نامبرده و ضبط وسايل مربوط به آئين بھايی محل را ﺗرک نمودند.
 ٢٠بھمن :يک دانشجوی بھايی به نام سيد کيان ھاشمی دانشجوی ﺗرم  ٣مھندسی آب دانشگاه ﺗھران از
دانشگاه اخراج شد.
309

برای شناخت محبت
 ٢۴بھمن :يک شھروند بھايی ساکن شيروان به نام مسعود محمودی به  ۶ماه حبس ﺗعزيری محکوم شد
نامبرده در شھريور ماه گذشته به اﺗھام ھمکاری دانشگاه مجازی بھاييان موسوم به موسسه علمی آزاد
مدﺗی در بجنورد بازداشت شده بود.
 ٢۶بھمن :طی ماھھای اخير چند شھروند بھايی ساکن سمنان به حکم دادگاه انقالب شھر مزبور محکوم
به حبس ﺗعزيری شدند :عادل فناييان ) ۶سال حبس ﺗعزيری( – زھره نيک آئين ) ٧سال حبس ﺗعزيری(
– گودرزبيدقی ) ١سال حبس ﺗعزيری و  ٢سال ﺗبعيد( – سپھر سبحانی ،روفيا بيدقی و ژينوس نورانی
ھر کدام به يک سال حبس ﺗعزيری
 ٢٨بھمن :ماموران اداره اطالعات مشھد به منزل يک شھروند بھايی که درآن نمايشگاه خصوصی
کارھای دستی نوجوانان بھايی بود ھجوم آورده و ضمن ﺗعطيل کردن نمايشگاه ،ھشت شھروند بھايی
حاضر را نيز بازداشت کردند اسامی بازداشت شدگان عبارﺗست از :شايان ﺗفضلی ،عزت ﷲ احمديان،
نويد نبيلی ،شھزاد خليلی ،فتانه حاجی پور ،بھناز حدادزاده ،آرمان مختاری و نغمه ذبيحيان.
شيما موفقی دانشجوی رشته مديريت دانشگاه غير انتفاعی آمل به دليل اعتقاد به ائين بھايی از دانشگاهاخراج شد.
ﺗھيه و گردآوری :لوا متحده

در گذشت بانوی اول داستان نويسی ايران در سن نود سالگی

سيمين دانشور خالق رمان معروف »سو و شون« که درجه دکترای ادبيات فارسی از دانشکده ادبيات
دانشگاه ﺗھران را  62سال قبل اخذ کرده بود می ﺗوان اولين زن داستان نويس ايرانی به مفھوم مدرن
اين ھنر دانست.
به گزارش شبکه خبر مسيحيان فارسی زبان به نقل از خبرگزاريھا  ،عصر روز پنج شنبه  18اسفند
خانم »سيمين دانشور« بانوی اول داستان نويسی ايران در سن  90سالگی در منزل خود واقع در
ﺗھران درگذشت.
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سيمين که درجه دکترای ادبيات فارسی از دانشکده ادبيات دانشگاه ﺗھران را  62سال قبل اخذ کرده بود
می ﺗوان اولين زن داستان نويس ايرانی به مفھوم مدرن اين ھنر دانست .در واقع می ﺗوان او را در
عرصه داستان نويسی با « فروغ فرخزاد« در زمينه شعر نو فارسی مقايسه کرد.
مشھور ﺗرين اثر او رمان جذاب »سو وشون« بود که در سال  1348شمسی نوشته شد .نام سو و شون
که اشاره به رسم قديمی ايرانی »سوگ سياووشون« دارد را اين نويسنده ﺗوانا برای داستانی انتخاب
کرد که در واقع می خواست بيانگر ﺗغيير رسوم قديمی و بريدن از سنتھای دست و پا گير در خانواده
ايرانی باشد.
دکتر دانشور در سال  1322در سن بيست و دو سالگی اولين کتاب خود به نام « آﺗش خاموش« را
نوشت.او اين کتاب را در  1327چاپ کرد .اين ھمان سالی بود که او با »جالل آل احمد« نويسنده
مشھور ايرانی)نويسنده مدير مدرسه  ،سرگذشت کندوھا،نفرين زمين  (.…،و فعال سياسی سرشناس آن
سالھا آشنا شد .او در سال  1329با جالل ازدواج کرد و ﺗا سال  1348که آل احمد درگذشت با او
زندگی کرد.ھرچند ھيچ شباھتی بين نظرات سيمين با جالل وجود نداشت و سيمين بعدھا در جائی گفته
بود که با نظرات سياسی جالل موافق نبوده است.
از سيمين دانشور در سالھای پس از انقالب نيز داستانھای متعددی منتشر شد .کتاب « جزيره
سرگردانی« او که در سال  1372منتشر شد کتاب قابل ﺗوجھی بود .کتب معروف ديگر او »ساربان
سرگردان« بود که در سال  1380چاپ شد و از آن  88ھزار نسخه فروش رفت .اين کتاب يکی از پر
ﺗيراژﺗرين کتابھای دارای ارزش ادبی در سالھای اخير ايران محسوب می شود.
در مجموع سيمين دانشور يک نويسنده و محقق ادبی بسيار سطح باال در کشور ما بود که فقدانش بطور
يقين بر فضای ادبيات فارسی معاصر سنگينی خواھد کرد.
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احضار  ١۴شھروند بھايی قروه به اداره اطالعات اين شھرستان
مارس 2012 ,9

در چند ماه اخير  ١۴شھروند بھايی اھل قروه به طور جداگانه برای بازجويی به دفتر محلی وزارت
اطالعات 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
سنندج مورد بازجويی مامورين اطالعات قرار گرفته اند.
به گزارش »خانه حقوق بشر ايران« در دوره بازجويی سواالﺗی در مورد جلسات بھايی در قروه ،افراد
شرکت کننده ،نحوه اداره جلسات ،نام بستگان خارج از کشور ،درآمد اين افراد ،ارﺗباط ايشان با افراد
غير بھايی و ﺗمايلشان به رفتن به خارج از ايران مورد پرسش قرار گرفته است.
پيش از اين کامبيز اقداميان در فروردين ماه سال  ٩٠به دفتر وزارت اطالعات اين شھرستان احضار و
 ١٠روز پياپی درباره امور جاری جامعه بھايی در قروه مورد بازجويی قرار گرفته بود.
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دستگير و زندانی شدن آقای شھرام چينيان مياندوآب
مارس 2012 ,9

در  ٢۵دی  ١۵) ١٣٩٠ژانويه  ،(٢٠١٢آقای شھرام چينيان ميان دو آب ساکن حسن آباد که در شعبۀ
 ٢٨دادگاه انقالب به  ٨سال زندان محکوم شد و حکمش در مرحلۀ ﺗجديد نظر قرار داشت ،ھنگام
معرّفی خود در پاسخ به احضاريه ای در زندان اوين دستگير و زندانی شد.
پيش ﺗر گزارش شد که آقای چينيان در اسفند ) ١٣٨٧مارس  (٢٠٠٩دستگير شد و ﺗا زمان آزادی اش
در  ١٢اسفند  ٣) ١٣٨٨مارس  (٢٠١٠پس از ارائۀ جواز کسب به عنوان وثيقه ،در زندان اوين
بازداشت بود.
آقای چينيان ظاھراً به خاطر »ﺗوھين به اسالم« زندانی شد و  ٧٠ضربه ّ
شالق خورد.
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.

شيراز :زندانی شدن آقای فريد عمادی و آقای ايمان رحمت پناه
مارس 2012 ,9

در  ١٧بھمن  ۶) ١٣٩٠فوريه  ،(٢٠١٢آقای فريد عمادی و آقای ايمان رحمت پناه ساکن شيراز
دستگير و زندانی شدند.
پيشﺗر گزارش شد که ھر دو نفر ط ّی يورش ھای  ١۴بھمن  ٣) ١٣٩٠فوريه  (٢٠١٢در شيراز در
خانۀ خود نبودند و احضار شدند ﺗا خود را به مقامات معرّفی کنند
.بھائيان ديگری که اخيراً در شيراز زندانی شده اند ،ھنوز نتوانسته اند با اعضای خانوادۀ خود مالقات
داشته باشند.
سرويس خبری جامعۀ بھائی
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گنبد :اطّالعات ﺗازه از دستگيری و آزادی خانم اميليا
اسماعيل پور
مارس 2012 ,9

اطّالعات ﺗازه ای دربارۀ دستگيری خانم اميليا اسماعيل پور )که پيش ﺗر به اشتباه امليا گزارش شد(
ساکن گنبد رسيده است.
پيش ﺗر گزارش شد که مغازه و خانۀ خانم اسماعيل پور مورد بازرسی قرار گرفت و او به م ّدت ۴٨
ساعت به اﺗّھام »روابط نامشروع« زندانی شد.
اکنون مشخص شده که مغازه و خانۀ خانم اسماعيل پور ﺗوسّط مأموران وزارت اطّالعات و ادارۀ
نظارت بر اماکن عمومی مورد بازرسی قرار گرفت؛ او به م ّدت  ۵روز زندانی بود و پس از آن با
قرار وثيقه معادل  ١٠٠ميليون ﺗومان )حدود  ٩٠٠٠٠دالر آمريکا( آزاد شد؛ مأمورانی که به خانۀ او
آمدند ،اخطاريه ای را که به امضای يک قاضی رسيده بود ارائه کردند و گفتند او به«ﺗرويج بھائيت«
ی محاکمه ،جرم او »دعوت مردم به فساد ،فحشا و روابط نامشروع« ﺗعيين شد که اين
متّھم است؛ ط ّ
يک روش معمول مقامات برای اشاره به عضويت در جامعۂ بھائی است.
چند روز پس از آزادی موقّت محل کسب نامبرده به دست مقامات ﺗعطيل و مھر و موم شد و او مجبور
به ﺗخليۀ محل کسب خود و ﺗعطيل کردن دائمی آن شد.
سرويس خبری جامعۀ بھائی

بھائيان از ﺗکميل فرم ﺗقاضای کارت معافيت سربازی منع
می شوند
مارس 2012 ,9

اخيراً وزارت دفاع اعالم کرده که ھر کسی از خدمت نظام وظيفه معاف شده ،بايد با ﺗکميل فرم
مربوطه در ﺗارنمای پليس يک کارت الکترونيکی بگيرد و آن را با اسناد الزم ارسال کند .سؤال مربوط
به ستون دين در فرم فقط پاسخ-ھای ممکن زير را دارد :مسلمان ،زرﺗشتی ،مسيحی و يھودی .بنابراين
ھنگام ﺗکميل ادامۀ فرم ،به جوانان بھائی که به دفتر خدمت سربازی رفتند و ﺗوضيح دادند که عضو
ھيچ يک از اديان ديگر نيستند ،گفته شد.
که فرم متعلّق به دفتر مرکزی است که با آن مشورت خواھد شد و شايد يک گزينۀ اضافی »ديگر« به
فھرست پاسخ ھا افزوده شود .ا ّما ﺗا حال ھيچ خبری از اين دفتر نشده است .چون اين جوانان دين خود
را بيان کرده اند ﺗا کتابچۀ خدمت سربازی را دريافت کنند ،مقامات از دين آنھا آگاه ھستند .اگر اين
جوانان نتوانند کارت ھای ھويت را دريافت کنند ،ممکن است وضعيت معافيت شان غير معتبر در نظر
گرفته شود که می ﺗواند آنھا را با دشواری ھای زيادی مواجه کند.
سرويس خبری جامعۀ بھائی
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ھشدار و كنترل نسبت به نصب نمادھای مسيحی بر
روی ساختمانھا
مارس 2012 ,9

معاون خدمات شھری شھرداری ﺗھران اعالم كرد» :روی برخی از ساختمانھای شخصی مردم در
شھر نمادھای فراماسونری و مسيحيت نصب شده است .و بايد اين نمادھا را کنترل و نگذاريم در شھر
نصب شود».
ﺗوضيح ﺗصوير :نما از باالی ميدان آزادی در ﺗھران كه كاملن به شكل يك صليب طراحی شده است )
ﺗصوير از گوگل)
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«محبت نيوز« – انقالب  1357آن سونامی ﺗاريک که به ادعای رھبرانش قرار بود از راه کربال ،بيت
المقدس را آزاد کند و ندای اسالم را از شرق ﺗا غرب عالم پُرفروغ گرداند ،امروز نه ﺗنھا ستون ھای
خود را لرزان ﺗر از ھميشه می بيند ،بلکه آنقدر حلقه ﺗعصبت بر ايدئولوژی ھای اسالمی را ﺗنگ نموده
که با وجود ميلياردھا ﺗومان ھزينه برای ﺗبليغات اسالمی و نھادينه کردن واليت فقيه در بين مردم با
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
ﺗالش می کنند از سياست و اقتصاد گرفته ﺗا عقيده و مذھب را در چنگال خود داشته باشد .آنھا برای
رسيدن و خواسته ھای خود حتی به حريم شخصی و اموال و عقايد خصوصی افراد نيز دست درازی
می کند.
پس از اعتراض به وجود درخت کريسمس و بابانوئل در خيابان ھای ﺗھران به مناسبت ايام کريسمس به
ﺗازگی »حسين کلخورانی« معاون خدمات شھری شھرداری ﺗھران در گفتوگو با خبرگزاری فارس
وابسته به سپاه پاسداران با اعالم اينکه برخی افراد در اين شھر بر روی ساختمان ھای خود نماد
فراماسونری و مسيحيت ! نصب می کنند ھشدار داده که شھرداری ﺗھران اين نمادھا را از شھر جمع
آوری خواھد کرد و اعالم کرد» :نماھای ساختمان ھای شھر ﺗھران بايد ﺗوسط شھرداری کنترل شود و
اين سازمان اجازه ندھد چنين کاری انجام شود».
مقابله با نمادھای غيراسالمی سابقه طوالنی در ايران دارد ،چندی پيش طرح معماری ميدان انقالب
ﺗھران نيز جنجال آفرين شد و برخی وابستگان به حکومت مدعی شدند که اين معماری ﺗداعی کننده نماد
فراماسونری و ستاره داوود است .بالفاصله پس از اين اظھارات جمعی از بسيجيان کفن پوش پس از
اقامه نماز جمعه ﺗھران به سمت ميدان انقالب راه افتادند و با بيل و کلنگ بر باالی ميدان رفته به
ﺗخريب آن پرداختند .نمادی که بيش از  300ميليون ﺗومان ھزينه برداشته بود و سقف متروی ﺗھران
بود!
پيش از آن نيز طرح ميدان آزادی ﺗھران ،سازه باالی ساختمان مرکزی ھواپيمای ھما در فرودگاه
مھرآباد ،ساختمان ھرمی شکل مجلس شورای اسالمی در ميدان بھارستان ،نمای صحن مجلس شورای
اسالمی و… مورد اعتراض جان بركفان بسيجی و حکومت اسالمی قرار گرفته بود.
-ﺗصوير زير ﺗخريب نماد ستاره  ۶پر در يكی از ميادين ﺗھران – ميدان انقالب
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كشف نماد اسراييل )ستاره داود( در ساختمان فرودگاه مھر آباد ﺗھران – ﺗصوير گوگل
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آخرين خبرھا از بھائيان ايران

آخرين خبرھا از بھائيان ايران:
1اخيراً مکان ھای کسب  ۴بھائی در کرمانشاه کامالً بازرسی و نام ھای ديگر بھائيان استخدام شدهخواسته شد.
2اخيراً آقای مشکات شادپور که مشغول به ﺗحصيل در رشتۀ کاردانی مطالعات کامپيوﺗر در دانشگاهامام علی يزد بود ،اخراج شد.
3در  ۴اسفند  ٢٣) ١٣٩٠فوريه  ،(٢٠١٢آقای ھومن زارعی در شيراز دستگير شد و خانه اش موردبازرسی قرار گرفت.
سرويس خبری جامعۀ بھائی
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دو شھروند بھايی در مشھد بازداشت شدند

خبرگزاری ھرانا – دو شھروند بھايی ساکن مشھد امروز از سوی نيروھای امنيتی بازداشت شدند.
بنا به اطالع گزارشگران ھرانا ،صبح روز چھارشنبه  ١٧اسفند ماموران اداره اطالعات مشھد به
منازل دو شھروند بھايی ساکن مشھد به نامھای »حوريه محسنی« و »نگين احمديان« مراجعه کرده و
پس از ﺗفتيش و ضبط کامپيوﺗر ،کتب ،سی دیھا و عکسھای مذھبی نامبردگان را نيز بازداشت و به
نقطه نامعلومی انتقال دادند .
اين احتمال وجود دارد بھاييان ديگری ھم دستگير شده باشند که در خبرھای ﺗکميلی اعالم میشود.
قابل ذکر است بجز دو فرد مذکور ،بيش از دو ھفته است که ھشت شھروند بھايی ديگر ھم در مشھد در
بازداشت بسر میبرند.

مشھد :يورش به خانهھا و دستگيری  ٨بھائی
مارس 2012 ,9

در  ٢٨بھمن  ١٧) ١٣٩٠فوريه  ،(٢٠١٢افراد بھائی زير در يک نمايشگاه کاردستی که به جھت جمع
آوری پول برای کودکان محروم برگزار شده بود ،به دست مأموران وزارت اطّالعات در مشھد
دستگير و زندانی شدند:
آقای ع ّزت ﷲ احمديان ،آقای شھرزاد خليلی ،خانم بھناز حدادزاده ،خانم فتّانه حاجی پور ،آقای آرمان
مختاری ،آقای نويد نبيلی ،آقای شايان ﺗفضّلی و خانم نغمه ذبيحيان.
پيش ﺗر در  ٢ارديبھشت  ٢٢) ١٣٨٨آوريل  (٢٠٠٩گزارش شد که آقای ع ّزت ﷲ احمديان و دو نفر
ديگر از مشھد در دفتر وزارت اطّالعات مورد بازجويی قرار گرفتند و ھمان روز آزاد شدند.
ھر سه نفر از امضای ﺗعھّدی مبنی بر شرکت نکردن در فعاليت ھای بھائی سر باز زده بودند.
در  ١۵فروردين  ۴) ١٣٨٨آوريل  ١٠ ،(٢٠٠٩بھائی ديگر در مشھد برای بازجويی به دفتر محلّی
وزارت اطّالعات احضار شدند و ھمان روز بدون نياز به امضای ﺗعھّدنامه آزاد شدند.
سرويس خبری جامعۀ بھائی
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وضعيت نامعلوم عنايت جعفری بازداشت شده مسيحی
در اصفھان

ماموران امنيتی جمھوری اسالمی پس از بازداشت اين نوكيش مسيحی به خانواده ايشان وعده داده
بودند كه در صورت عدم اطالع رسانی و درج خبر در رسانه ھا  ،نامبرده پس از يك ھفته آزاد خواھد
شد ! اما عليرغم وعده ھا از سوی ماموران پس از گذشت دو ھفته ﺗاكنون از وضعيت وی اطالع دقيقی
در دست نمی باشد.
به نقل از گزارشگران آژانس خبری مسيحيان ايران » محبت نيوز«» ،عنايت جعفری« ،يكی ديگر از
نوكيشان مسيحی است كه در پی بازداشت گسترده مسيحيان فارسی زبان در اصفھان ،ﺗوسط ماموران
امنيتی در منزلش بازداشت شد.
اين نخستين بار است كه نام وی در ليست بازداشت شدگان مسيحی در حوادث اخير اصفھان پس از
گذشت دو ھفته اكنون منتشر می گردد.
بر اساس اين گزارش ،ﺗعدادی از ماموران امنيتی اطالعات اصفھان در ساعت  ٧صبح روز چھارشنبه
ﺗاريخ سوم اسفند ماه  ٢٢ ) ١٣٩٠ماه فوريه  ( ٢٠١٢با اين عنوان كه از مامورين اداره برق استان می
باشند ،بطور ناگھانی وارد خانه شده و ضمن بازداشت آقای »عنايت جعفری«  ،محل سكونت ايشان را
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نيز به دقت مورد ﺗفتيش و بازرسی قرار دادند .ماموران ھمچنين بسياری از وسايل شخصی ايشان را
بھمراه لپ ﺗاپ  ،كارﺗھای ﺗلفن  ،كتاب و حتی سی دی ھای كارﺗون كودك وی را نيز ضبط و با خود
بردند .ھمسر و كودك  ٣ساله آقای »عنايت جعفری« از اين نوع برخورد و ورود ناگھانی ماموران به
منزل به شدت در وحشت و ھراس بودند ،ماموران لباس شخصی ھمسر وی را نيز ﺗھديد كردند كه در
صورت عدم ھمكاری با با آنان ايشان نيز بازداشت خواھند شد .ھمچنين ماموران امنيتی به خانواده وی
وعده دادند كه در صورت عدم اطالع رسانی و انتشار خبر بازداشت در رسانه ھا « عنايت « ظرف
مدت كوﺗاھی آزاد خواھد شد  ،اما عليرغم دو ھفته از بازداشت ايشان و وعده ھای ماموران ﺗاكنون نه
ﺗنھا از وضعيت ايشان بلكه از اﺗھاماﺗی كه منجر به بازداشت وی شده است نيز اطالع دقيقی در دست
نيست و مسئوالن در اين خصوص حتی حاظر به پاسخگويی نيستند .اين امر نگرانی ھا را در مورد
وضعيت ايشان افزايش داده است.
گزارشات منتشره ﺗاكنون حاكی است كه ماموران امنيتی پس از بازداشت افراد ،ضمن ﺗھديد خانواده
زندانيان مسيحی از آنان خواسته می شود كه از انتشار ھر گونه خبر در رسانه ھا خودداری كنند و يا
مسئوالن 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
خبری در دسترس نمی باشد .ھمچنين پس از بازداشت »عنايت « ھمسر ايشان ﺗوانست فردای آن روز
فقط يكبار به مدت كوﺗاه با ايشان مالقاﺗی داشته باشد و از آن زمان ﺗاكنون با گذشت دو ھفته در حال
حاضر از وضعيت سالمت و محل نگھداری ايشان اطالع دقيقی در دست نيست اما خبرھای ﺗائيد نشده
حاكی از آن است كه وی در زندان دستگرد اصفھان بند طا – الف )مربوط به زندانيان عقيدﺗی و
امنيتی( نگھداری می شود.
گفته می شود پس از دستگيری »عنايت« كودك  ٣ساله ايشان كه بسيار به پدر وابسته است،ھم اكنون
دلتنگ پدر می باشد .وی روزھای سخت دوری را می گذراند و بھانه جويی ھا و بغض فروخورده اين
كودك را در جای خالی پدرش كاملن می ﺗوان از چشمانش احساس كرد.
الزم به يادآوريست پيش از اين نيز ماموران اطالعات در اقدامی از پيش ﺗعيين شده و با ھماھنگی
ديگر نيروھای امنيتی بطور گسترده در ﺗاريخ مذكور جمعی از نوكيشان مسيحی و برخی اعضا
كليسای پولس وابسته به كليسای اسقفی واقع در محله سنگتراش ھا در اصفھان را در منازل و يا محيط
كارشان بازداشت نمودند  .نحوه بازداشت اين افراد و ھمينطور زمان آن نشان می دھد که اين مرحله از
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 ايشان ﺗائيد و بطور رسمی منتشر شده
 ٧ﺗن گزارش شده كه به ﺗرﺗيب آقايان« كشيش حكمت سليمی» « ،مجيد عنايت » «،شھرام قائدی»« ،
عنايت جعفری« و خانم ھا« شھناز ظريفی« » ،مريم دل آرام »و بانوی  ٧٨ساله مسيحی « گيتی حكيم
پور »می باشد كه ايشان بدليل كھولت سن و ھمچنين بدليل جراحی كه به ﺗازگی بر روی زانو پا انجام
داده اند و چون نياز به مراقبت ھای ويژه داشته اند پس از  ٣روز بازداشت بطور مشروط با سپردن
وثيقه – سند خانه – آزاد شدند.
نوكيشان مسيحی در ايران طی ماھھای گذشته با شديدﺗرين برخوردھای امنيتی و سازمان يافته مواجه
شدند كه اكنون منجر به احضار و بازداشت بسياری از آنان در شھرھای اھواز  ،كرمانشاه ،شيراز و
اصفھان شده است كه ﺗاكنون بسياری از آنان ھمچنان بالﺗكليف در بازداشتگاھھا بسر می برند.
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نوكيش مسيحی عباس سلمانپور ﺗوسط ماموران بازداشت شد

گفتگوی » محبت نيوز« با عباس سلمانپور يکی از وکالی پرونده يوسف ندرخانی در مورد آخرين
وضعيت پرونده ايشان
نزديک به  ٢سال از بازداشت يوسف ندرخانی از دگرانديشان مذھبی و از گروه )مسيحيان غير ﺗثليثی(
میگذرد .پرونده يوسف ندرخانی در طول اين  ٢سال روند بسيار پيچيدهای را دنبال کرده است .ايشان
ابتدا به اﺗھام ارﺗداد محکوم به اعدام شدند ،که با اعالم اين حکم بسياری از کشورھا و رسانهھای
خارجی اعتراض خود را بر عليه اين حکم آغاز کردند ،در نتيجه اين فشارھا و اعتراضات بين المللی
دولت جمھوری اسالمی مجبور به عقبنشينی شد و اين حکم از سوی ديوان عالی کشور رد شده و
برای بررسی بيشتر مجددن به دادگستری استان گيالن ارجاع داده شد.
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با ارجاع دوباره اين پرونده مقامات قضايی استان گيالن و رسانهھای جمھوری اسالمی اين بار اﺗھام
ديگری بر ايشان وارد کردند و استاندار استان گيالن طی سخنانی اعالم کردند اﺗھام ايشان ارﺗداد نيست
بلکه ايشان بدليل ﺗجاوز و ايجاد خانهھای فساد در زندان بسر ميبرند.
اين سخنان در حالی گفته شده که ﺗصوير حکم ارﺗداد يوسف ندرخانی که از سوی دادگستری ھمين
استان صادر و از ماھھا قبل در اينترنت منتشر شده بود.
اكنون روند طوالنی و پيچيده اين پرونده به معمايی ﺗبديل شد که خود مقامات قضايی ايران آنرا طرح
کرده اند و به نظر ميايد حال خود از چگونگی حل آن عاجز ماندهاند.
ھمچنين گفته می شود ارجاع پرونده به رھبر ايران علی خامنهای سير اين پرونده و چگونگی حل آنرا
نيز پيچيدهﺗر کرده است ولی آنچه در اين جريان بنظر آشکار است يک بازی سياسی در اين پرونده
بنظر در حال شكل گيری است كه دستگاه قضايی و مسئولين ايران خود بايد پاسخگوی آن باشند.
شھرام قھرمانی خبرنگار آژانس خبری مسيحيان ايران »محبت نيوز« در گفتگويی ﺗلفنی با آقای عباس
سلمانپور يكی از وکالی يوسف ندرخانی به بررسی آخرين وضعيت اين دگرانديش مذھبی و پرونده
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؟
عرض کنم که پرونده بايد مجددن به ديوان عالی کشور ارسال شود.يعنی پرونده دوباره بايد به ديوان عالی کشور ارسال بشه؟ببينيد رای دوم اگر صادر شود ،در صورﺗی که ما اعتراض كنيم ديوان عالی کشور فرستاده خواھد شد.
در حل حاضر وضعيت اقای ندرخانی در داخل زندان چگونه ھست؟ آيا ايشان اجازه ﺗلفن و يا حقمالقات با خانواده شون رو دارند؟
بله ،ﺗا آنجايی که من اطالع دارم از اين جھت مشکلی نيست برای ايشان ،يعنی من از خودشون ھم
سوال کردم خوشبختانه اوضاع خوبی دارند در زندان  ،يعنی نه ﺗحت فشار ھست و نه مشکالت ديگر
اينچنينی و ﺗا آنجايی که شعبه مربوطه دادگاه بتواند اجازه مالقات برای ھمسر ايشون رو ھم ميده.
خوشبختانه از اين جھت مشکالﺗی ندارند.
 ۵مرجع ﺗقليد اﺗھام اقای ندرخانی مبنی بر ارﺗداد رو رد کردند ،حاال ھم با ﺗوجه به اينکه دادگاه اينپرونده خاص رو به رھبری برای اظھار نظر ارسال کردند و اگر رھبری ھم ارﺗداد را وارد بدانند،
بفرمائيد اين پرونده چه وضعيتای پيدا خواھد کرد؟
بحث و اختالفی که بين وکال و قضات شعبه وجود داره اين ھست که آيا ايشان شرايط ارﺗداد رو دارند
يا نه؟ چون مراجع ارﺗداد رو رد نميکنند ،مراجع عمومن ارﺗداد رو قبول دارند .منتھا بحث اين است که
آيا اين شرايطی که ايشان دارند آيا ايشان مرﺗد به حساب ميآيد يا خير؟ اگر مرﺗد به حساب بياد که خوب
مشمول احکام اسالمی حاکم بر ارﺗداد ھست .اگر مرﺗد به حساب نياد که ديگه از احکام ارﺗداد خارج
ميشه که اختالف فقط در اين قضيه ھست.حاال اينکه شما فرموديد در صورﺗی که پرونده ارجاع شده
باشه به دفتر رھبری ،خوب از باب به اصطالح واليی و حکم واليی ﺗصميمی که ايشون ميگيرند علی
االاصول بايد دادگاه از آن ﺗبعيت بكند.
آيا نظر رھبری باالﺗر از نظر  ۵مرجع ﺗقليد خواھد بود؟323
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چون ايشان االن در جايگاه واليت فقيه قرار دارند ،و بر اساس قانون اساسی جايگاه ايشان ارجح
ھستش ،ببينيد مراجع نظر به اصطالح اجتھادی خودشون رو ميدند ولی رھبر حکومت ميتونه حکم
حکومتی بده و اين حکم حکومتی ميتونه حتا به اعتقاد من بايد الزم االجرا باشه برای قضات پرونده،
قضاﺗی که از سوی ايشون ھستند  .از اين جھت من خودم ھم معتقدم و حتا فکر کنم ھمينطور ھم ھست
که قضات ﺗبعيت ميکنند از حکم حکومتی ايشون.
گفته میشود آقای اژهای در سفر خودشان به استان گيالن ،قضات اين پرونده رو بدليل اينکهپرونده آقای ندرخانی رو جھت اعالم نظر به رھبری ارسال کردند ،مورد ﺗوبيخ قرار دادند ،اين
موضوع ﺗا چه اندازه صحت داره؟
اينکه شما ميفرماييد رو چون از صحت و سقم اون اطالعی ندارم ،نميتونم نظری بدم فقط يک نکتهای
رو اضافه کنم که اگر ﺗوبيخی ھم صورت گرفته باشه که من بعيد ميدونم صورت گرفته باشه قطعن
طوری نخواھد بود که به بيرون درز بکنه يعنی ميخواھم برسم به اينکه احتمالن اين بحث ﺗوبيخ فقط
يک شايعه باشه.
در طول سالھا و حتا ماھھای اخير بسياری از نوکيشان مسيحی ﺗوسط مقامات امنيتی بازداشت وروانه زندان شدهاند و حتا ھنوز ھم ﺗعدادی از اين نوکيشان مسيحی ھمچنان در زندان ھستند بنظر
شما چرا اين بار اﺗھام ارﺗداد فقط ايشون در نظر گرفته شده؟
آنچه که بيشتر از يک مقداری حساس کرده قضيه رو برای اقای ندرخانی بحث ﺗالش ايشون يا اقدامات
ايشون برای ﺗرويج کيش و دين خودشون بوده ،يعنی اينکه حساب آن چيزی که در کيفر خواست آماده و
در پرونده ادعا شده عليه ايشون ،ﺗشکيل کليسای خانگی و ﺗبليغ دين مسيحيت برای ديگران بوده و از
آنجايی که ادعا ھست که ايشون مسلمان بوده و بعدن مسيحی شده اين قضيه يک مقدار موضوع را
حساس كرده است .البته خود من و ھمکاران بنده ھمچنين اعتقادی نداريم ،من معتقدم که ايشان اين
شرايط رو مشمول نميشن ولی در ھر صورت آنچه پرونده رو حساس کرده اين ھست نه اينکه ايشون
مسيحی ھست و به خاطر مسيحی بودن داره محاکمه ميشه ،ﺗا آنجايی که ما اطالع داريم دوستان و
ھموطنان مسيحی ما ھمچنان ھستند و مراسم عبادﺗی خودشان ر به صورت آزادانه در کليساھا انجام
ميدھند ولی اﺗھام وارده به ايشون ايجاد کليسای خانگی و افرادی رو حتا مسلمان در خودش جمع کرده و
ﺗبليغ دين مسيحيت رو کردند و باعث خروج آنھا از دين اسالم شدهاند که البته گفتم ﺗالش ما اين ھست
که ثابت کنيم که ،نه خير ايشون چنين فعاليتی نداشته اند و اگر ﺗبليغی ھم بوده دين خودشون و بين ھم
کيشان خودشون بوده و اين نميتونه به عنوان ﺗبليغ عليه دين اسالم ﺗلقی بشه ،يک جای اختالف نيز اينجا
ھست و ما اميدواريم که اين اختالفات 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.

324

برای شناخت محبت

نام ژان پل دوم به قديسان کليسای کاﺗوليک افزوده میشود
مارس 2012 ,10

به دنبال نسبت دادن دومين کرامت به رھبر فقيد کاﺗوليک ھای جھان ممکن است به دنبال بررسی
کارشناسان واﺗيکان پاپ ژان پل دوم به زودی به عنوان يکی از قديسان کليسای کاﺗوليک روم اعالم
شود.
«محبت نيوز« – به گزارش مھر به نقل از خبرگزاری فرانسه ،مراسم ﺗقديس ژان پل دوم ماه می سال
گذشته با گذشت شش سال از مرگ وی برگزار شد ،اين درحالی است که ﺗکميل اين فرآيند نيازمند
اثبات يک کرامت ديگر از پاپ فقيد کاﺗوليک ھا بود که اکنون با اثبات کرامت دوم اين فرآيند خاﺗمه
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
حکم از سوی کنگره آرمان قديسان می ﺗواند آن را ﺗصديق کند.
بسياری از کاﺗوليک ھا می خواھند که پاپ ژان پل دوم به سرعت به عنوان قديس اعالم شود و اين
مسئله را در مراسم ﺗشيع پيکر پاپ فقيد اعالم کردند ،از اين رو پاپ بنديکت شانزدھم با ﺗوجه به
درخواست ھای کاﺗوليک ھا در مراسم ﺗدفين ژان پل دوم از دوره ﺗوقف پنج ساله پس از مرگ
چشمپوشی کرد ﺗا ژان پل دوم به يکی از قديسان کليسای کاﺗوليک ﺗبديل شود.
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محکوميت چھار شھروند بھايی در مشھد به حبس ﺗعزيری
مارس 2012 ,10

چھار شھروند بھايی در مشھد از سوی دادگاه انقالب اين شھر در مجموع به شش سال حبس محکوم
شدند.
بنا به اطالع گزارشگران ھرانا ،چھار شھروند بھايی به نام ھای »انيسا دھقانی«» ،کيوان دھقانی«،
»آيه انوری« و »ساناز ﺗفضلی« به اﺗھام عضويت در ﺗشکيالت بھايی و ﺗبليغ عليه نظام ھر کدام به يک
سال و نيم حبس ﺗعزيری محکوم شدند.
قابل ذکر است جلسه دادگاه نامبردگان فوق طی روزھای چھارشنبه و پنجشنبه  ٣و  ۴اسفند ماه سال
جاری ﺗشکيل شد که دادگاه پس از دو جلسه محاکمه ،پرونده يکی ديگر از متھمان به نام »فرھود
اشتياق« شھروند بھايی ساکن اصفھان را به شھر اصفھان منتقل و اعالم رای را منوط به حکم دادگاه
انقالب 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
اصفھان به اداره اطالعات مشھد منتقل شدند ھمچنين انيسا دھقانی شھروند بھايی ديگر ساکن اصفھان
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.
گفتنی است ،ھر پنج متھم پرونده فوق الذکر به قيد وثيقه آزاد ھستند

.

عفيف نعيمی ،از مديران جامعهی بھايی به بيمارستان منتقل شد
مارس 2012 ,10

بھايی ايران که در بند  ۴سالن  ١٢زندان رجايی شھر کرج
عفيف نعيمی يکی از مديران سابق جامعه
ِ
زندانی ست ،روز چھارشنبه ،ھفدھم اسفندماه از زندان به بيمارستان منتقل شده است.
بنا به اطالع گزارشگران ھرانا ،ارگان خبری مجموعه فعاالن حقوق بشر در ايران ،عفيف نعيمی روز
چھارشنبه برای انجام سی ﺗی اسکن از زندان رجايی شھر به بيمارستان منتقل شد.
آقای نعيمی به ناراحتی شديد غدد لنفاوی و ﺗورم حاد در ناحيهی گلو مبتالست که بيماری وی به علت
عدم رسيدگی پزشکی ﺗشديد شده است.
وی که به ھمراه اکثر زندانيان سياسی-عقيدﺗی زندان رجايی شھر کرج در بند  ۴سالن  ١٢اين
زندان)بند امنيتی( محبوس است ،چندی پيش و در نھايت به ھمراه شش ﺗن ديگر از رھبران بھايی به
ﺗحمل  ٢٠سال حبس ﺗعزيری محکوم شد .اين در حاليست که اين ھفت ﺗن ابتدا در دادگاه بدوی به بيست
سال زندان محکوم شده بودند ،اما دادگاه ﺗجديد نظر استان ﺗھران با حذف اﺗھاماﺗی چون »جاسوسی« و
»ھمکاری با دولت اسرائيل« ،اين حکم را به ده سال ﺗقليل داد.
اين زندانی عقيدﺗی در اردیبھشت ماه سال  ٨٧ﺗوسط وزارت اطالعات بازداشت و ﺗاکنون بدون حتی
يک روز مرخصی در زندان به سر میبرد.
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ﺗمديد قرار بازداشت سه شھروند بھايی در کرمان به مدت دو ماه
مارس 2012 ,10

سه شھروند بھايی ساکن کرمان که در ﺗاريخ  ١۶دی  ٩٠بازداشت شده بودند ،ﺗا دو ماه ديگر در
بازداشت به سر خواھند برد.

فرين راسخی ،بختيار راسخی و فرحناز نعيمی سه شھروند بھايی ساکن کرمان ھستند که به دليل
اعتقادات خود ،بيش از دو ماه است در بازداشت به سر میبرند .اين سه ﺗن در جريان برگزاری يک
مراسم مربوط به آيين بھاييت ھمراه چندين ﺗن ديگر از بھاييان بازداشت شده بودند.
به گزارش »خانه حقوق بشر ايران« به ﺗازگی مامورين رسيدگی به پروندهی ايشان اعالم کرده اند که
زمان بازداشت آنھا ﺗا دو ماه ديگر ﺗمديد خواھد شد.
فرين راسخی و فرحناز رحيمی بعد  ۵٠روز بازداشت در سلولھای انفرادی ھفتهی گذشته به بند
عمومی زندان کرمان منتقل شده بودند .بختيار راسخی پدر فرين راسخی اما ھمچنان در سلولھای
انفرادی به سر میبرد.

آزادی ممتازيان و ﺗسليمی و ﺗداوم بازداشت  ١٠بھايی ديگر در
شيراز
مارس 2012 ,10

سميرا ممتازيان و پيام ﺗسليمی دو شھروند بھايی در شيراز در حالی با ﺗوديع وثيقه آزاد شدند که ١٠
شھروند بھايی ديگر ھمچنان در بازداشت به سر میبرند.
سميرا ممتازيان و پيام ﺗسليمی دو شھروند بھايی که در بھمن ماه گذشته در جريان بازداشت گروھی
بھاييان در شيراز بازداشت شده بودند با ﺗوديع وثيقه  ١٠٠ميليون ﺗومانی از زندان آزاد شدند.
به گزارش »خانه حقوق بشر ايران« اين دو ﺗن در حالی آزاد شدند که  ١٠شھروند ديگر بھايی ھمچنان
در بازداشت به سر میبرند.
328

برای شناخت محبت
پيام ﺗسليمی ،مژده فالح ،مژگان عمادی ،نيما دھقان ،سينا ساريخانی ،يکتا فھندژ ،سام جابری،سميترا
ممتازيان ،فرشيد يزدانی ،ايمان رحمت پناه و فريد عمادی بھاييانی ھستند که در روزھای  ١۴و ١٨
بھمن ماه ﺗوسط نيروھای امنيتی در شيراز بازداشت شده بودند.
يکی از خانوادهھای اين زندانيان با بيان اين خبر به خانهی ما گفت:
»روزھا گذشت و ما را حدود  ١٠روز به دادگاه انقالب راه ندادند و گفتند دادستان گفته ھيچ بھائی را
راه ندھيد و به ھر جا که میﺗوانستيم سر زديم )امام جمعه ،امور اممنيتی و سياسی استانداری فارس،
دادگستری کل  ،حقوق شھروندی ( اما خبری از پرونده زندانيان و خودشان نشد ﺗا اينکه ﺗصميم گرفته
و ﺗعدادی از خانوادهھا به ﺗھران رفته و در آنجا ھم به جاھای مختلف مراجعه شد ،از جمله دادگاه
انقالب ﺗھران که با بی احترامی ﺗمام گفتند بھائيان در ايران ھيچ حقی حتی حق زندگی ھم ندارند و خود
بھائی بودن جرم است».

وی ادامه داد:
»به جاھای ديگر از جمله دادگستری ،قوه ی قضاييه ،ستاد حقوق شھروندی ھم مراجعه شد که در آخر
کارشناس حقوق شھروندی گفتند ما ديگر به امور شما رسيدگی نمیکنيم بايد برويد به کميسيون اصل
 ٩٠مجلس.
در آنھا ھم گفتند ﺗنھا کاری که میﺗوانيد بکنيد نوشتن شکايت نامه است و اين کار انجام شد و نامه را
خطاب به دادگستری شيراز دادند و آنھا ھم به دادگاه انقالب شيراز نامه را فرستادند و يکی از افرادی
که به ﺗھران رفته بود در ﺗاريخ  ١۵اسفند ماه به دادگاه انقالب شيراز مراجعه کرد اما بعد از خواندن
نامه به ايشان گفتند که شما دروغ میگوييد و لياقت جواب دادن ھم نداريد».
خانواده اين زندانی بھايی گفت» :بعد از گذشت حدود پنج ھفته باالخره در ﺗاريخ  ١۶اسفند ماه به ﺗمام
خانوادهھا مالقات دادند ﺗا عزيزانشان را ببينند.
ظھر ھمان روز دو نفر از زندانيان به خانوادهشان زنگ زدند که به دادگاه انقالب برويد برای ﺗوديع
وثيقه.
فردای آن روز دادگاه وثيقه ی  ١٠٠مليونی از آنھا خواستند و ھر چه اصرار کردند مبلغ را کمﺗر کنند،
آنھا قبول نکردند.
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احضار  ١۴شھروند بھايی قروه به اداره اطالعات اين شھرستان
مارس 2012 ,10

در چند ماه اخير  ١۴شھروند بھايی اھل قروه به طور جداگانه برای بازجويی به دفتر محلی وزارت
اطالعات 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
سنندج مورد بازجويی مامورين اطالعات قرار گرفته اند.
به گزارش »خانه حقوق بشر ايران« در دوره بازجويی سواالﺗی در مورد جلسات بھايی در قروه ،افراد
شرکت کننده ،نحوه اداره جلسات ،نام بستگان خارج از کشور ،درآمد اين افراد ،ارﺗباط ايشان با افراد
غير بھايی و ﺗمايلشان به رفتن به خارج از ايران مورد پرسش قرار گرفته است.

نوكيش مسيحی پس از بازگشت باصفھان ﺗوسط ماموران
بازداشت شد
مارس 2012 ,10

از ھفته ھای اخير ،فشارھای امنيتی شديدی نسبت به مسيحيان فارسی زبان و خانوادهھای آنان در
شھر اصفھان آغاز شده است در ھمين راستا يكی از نوكيشان مسيحی پس از بازگشت به اصفھان در
منزلش بازداشت شد.
به نقل از گزارشگران آژانس خبری مســيحيان ايـــران » محبت نيوز « »فريبرز پارسی نژاد« از
نوكيشان مسيحی ﺗوسط ماموران امنيتی در اصفھان بازداشت شد.
«فريبرز پارسی نژاد« در روز جمعه مورخ  ١٢اسفند  ٢ ) ١٣٩٠مارچ  ( ٢٠١٢ھنگامی كه از محل
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

به دنبال انتشار خبر حمله به کليسای جماعت ربانی اھواز برای اولين بار در اف سی ان ان ،موجی از
دعا  ،ھمدردی و اعالم 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
معروف به ديويد روز پنج شنبه  18اسفند ماه )  8مارچ ( از زندان اھواز آزاد شد .آقای داوود عليجانی
يکی از خادمان کليسای جماعت ربانی اھواز بود که در دوم دی ماه امسال ) 23دسامبر  (2011و پس
از حمله ماموران نقابدار به مراسم ويژه کريسمس آن کليسا بازداشت شده بود.
دو نفر ديگر از زندانيان ماجرای حمله به کليسای جماعت ربانی اھواز ،کشيش ناصر سبک روح و
ناصر ضامن دزفولی صبح روز سه شنبه دوم اسفند ماه )  21فوريه  (2012با گذاشتن وثيقه ھای 200
ميليون ﺗومانی آزاد شده بودند .گفته می شد داوود به علت مشکل داشتن برای سپردن وثيقه بسيار
سنگين آن زمان آزاد نشده بود ولی گويا اين وثيقه در نھايت ﺗھيه شده و در گرو دادگاه اسالمی اھواز
قرار گرفته است.
در زمان آزادی دو زندانی ديگر اخبار متناقضی در مورد آزادی داوود عليجانی وجود داشت .در حالی
که برخی منابع می گفتند داوود ملقب به ديويد ھنوز آزاد نشده است ،برخی از شاھدان عينی گفته
بودند که او را نيز ديده اند که به ھمراه کشيش فرھاد و ناصر از ساختمان دادگاه انقالب اھواز واقع در
فلکه دوم کيانپارس آن شھر خارج شده ،ھمراه برادرش محل را ﺗرک نموده است .اما اين خبر ھرگز
ﺗائيد نشد و معلوم شد که داوود به داليلی نامعلوم ھمچنان در بازداشت مانده است.
داوود عليجانی معروف به ديويد  30ساله ،ﺗکنسين شيمی و خادم کليسای جماعت ربانی اھواز است.
داوود  9سال قبل ايمان آورد .پس از آنکه مسئوالن شرکت پتروشيمی بندر امام متوجه اين مسئله شدند،
حدود  5سال قبل ،از کارش اخراج شد .از آن به بعد او که قلبش در ﺗسخير عيسی مسيح بود به خدمت
در کليسای جماعت ربانی اھواز مشغول شد و قسمت اعظم زندگی خود را وقف خدمتش کرد.
ديويد مجرد است و دوره ھای مربوط به صنايع پتروشيمی را گذرانده است .او در ﺗالش بود ﺗا کاری
مطابق ﺗخصصش پيدا کند ولی ھرگز حاضر نشد به اين دليل از ايمان قلبيش دست بردارد.
ياد آور ميشود که کشيش فرھاد سبک روح به ھمراه ھمسرش خانم شھناز جيزان و دو خادم کليسا
ھمانطور که نوشته شد در روز جمعه دوم دی ماه ھنگامی که در حال اجرای سرويس ويژه کريسمس
بودند ﺗوسط نيروھای نقاب دار اداره اطالعات خوزستان بازداشت شدند .مھاجمان ھمه حاضران در
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
پس از بازجوئی و ثبت مشخصات آزاد شدند .از اين چھار نفر خانم شھناز ھمسر کشيش کليسا روز 11
دی ماه ) اول ژانويه  (2012پس از  9روز با وثيقه سنگين مالی آزاد شد.
از ﺗاريخ حمله مذکور کليسای جماعت ربانی اھواز ﺗعطيل می باشد .اين سومين کليسای جماعت ربانی
در کشور است که طی سالھای اخير بدون دليل موجھی و فقط بر اساس بھانه جوئی ھای ماموران
اطالعات 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
از ھمدردی و دعا ی مسيحيان جھان برای آزادی آزادی ھمه دربندان اين ﺗھاجم وحشيانه آغاز شد که
عاقبت روز گذشته به بار نشست .دعاھا و ﺗالش برای باز شدن مجدد کليسای اھواز ھمچنان ادامه دارد.

آمار ازدواج دختران زير  ١٠سال رو به افزايش است
مارس 2012 ,10

نظر به اينكه وزارت بھداشت ازدواج زير سن قانونی را ﺗکذيب کرده است ،اما عضو انجمن دفاع از
حقوق کودکان نسبت به اين موضوع ھشدار داد.
«محبت نيوز« -ھر چند وزارت بھداشت ازدواج زير سن قانونی را ﺗکذيب کرده است ،اما عضو
انجمن دفاع از حقوق کودکان با ھشدار نسبت به افزايش آمار ازدواج دختران زير  ١٠سال در کشور
گفت» :در سال  ۴۴٩ ،٨٨دختر زير  ١٠سال در کل کشور ازدواج کردهاند که اين رقم در سال گذشته
به  ٧١۶مورد افزايش يافته است».
به گزارش ايسنا ،فرشيد يزدانی با اعالم آمار ازدواج دختران زير  ١۵سال در طول سالھای  ٨۵ﺗا ٨٨
افزود» :در سال ٣٣ ،٨۵ھزار و  ٣٨٣دختر زير  ١۵سال ازدواج کردهاند که اين رقم در سال  ٨۶به
٣۵ھزار و  ٩٣١مورد ،در سال  ٨٧به  ٣٧ھزار و  ٩٩۶مورد و در سال گذشته به  ۴٣ھزار و ۴۵٩
مورد رسيده است».
به گفته او ،آمار ازدواج دختران زير  ١۵سال در خالل اين سالھا نسبت به آمار کل ازدواجھا افزايش
 ۴۵درصدی داشته است .عضو انجمن حمايت از حقوق کودکان عنوان کرد» :اين آمار و ارقام
براساس آمار سايت سازمان ثبت احوال است و ھشدار جدی برای فعاالن و سياستگذاران اجتماعی
است».
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محکوميت يک درويش گنابادی به  ۶ماه حبس

پرويز ملکشاھی مجلس دار شھرستان الشتر لرستان به  ۶ماه حبس ﺗعزيری محکوم شد.
به گزارش خبرنگار سايت مجذوبان نور ،حکم محکوميت اين درويش گنابادی به اﺗھام واھی ﺗوھين به
رھبری از سوی شعبه  ١٠دادگاه ﺗجديد نظر لرستان ﺗاييد شده و در ھفته گذشته به ايشان ابالغ شده
است.
شايان ﺗوجه است پرويز ملکشاھی در خردادماه  ٨٩ﺗوسط نيروھای امنيتی و لباس شخصی بازداشت
شده بود و از آن ﺗاريخ ﺗا کنون وزارت اطالعات با فشار به قوه قضاييه سعی در محکوم کردن اين
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درويش گنابادی به اﺗھاماﺗی چون ﺗوھين به مامور ،ﺗمرد از دستور و فعاليت ﺗبليغی عليه نظام داشت که
با وجود ﺗبرئه وی از اين اﺗھامات اکنون با صدور حکم قطعی  ۶ماه حبس به اﺗھام ﺗوھين به رھبری
برای ايشان عدم استقالل قوه قضاييه بار ديگر موجب ﺗضييع حقوق دراويش گنابادی در دادگاهھای
حاکميت شده است.
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انتقال حميد آرايش به مکانی نامعلوم
حميد آرايش از داويش گنابادی که در بازداشتگاه نيروی انتظامی کوار در بند بود عصر امروز به
مکانی نامعلوم منتقل شد .به گزارش خبرنگار سايت مجذوبان نور ،با وجود پيگيری و درخواست
خانواده اين درويش گنابادی مبنی بر آگاھی از سالمت جسمی و مکان انتقال وی ﺗاکنون ھيچ خبری به
دست نيامده و مسئولين قضايی و انتظامی پاسخگو نيستند .از ھمين رو نگرانیھا از سالمت جسمی
ايشان افزايش يافته است .حميد آرايش در روز  ١٨اسفند ماه ﺗوسط نيروھای امنيتی و لباس شخصی
بازداشت و به بازداشتگاه نيروی انتظامی شھرستان کوار منتقل شده بود.
الزم به ذکر است ،بازداشتگاهھای نيروی انتظامی در بدﺗرين وضعيت بھداشتی قرار داشته و برخورد
مامورين و بازجويان به شدت غير انسانی ،ھمراه با شکنجه و خالف قوانين حقوق شھروندی میباشد.
کاظم دھقان ديگر درويش گنابادی که وی نيز در کوار بازداشت و در بازداشتگاه اطالعات نيروی
انتظامی ﺗحت بازجويی قرار داشت اکنون در بند  ١٠زندان عادل آباد شيراز در وضعيت نگران
کنندهای به سر میبرد و سالمت وی به دليل ضرب و شتمھای دوره بازجويی و وضعيت وخيم بھداشتی
زندان در خطر است.
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خامنه ايی و پيروی ھوادارانش از سركوب نوكيشان مسيحی
در ايران

بحث پيرامون مسيحيت و شرايط دشوار مسيحيان به خصوص نوكيشان مسيحی در ايران به قدری پر
اھميت و حساس می باشد که رسانهھای داخلی و خارجی اعم از فارسی و غيرفارسی در ادوار
مختلف و با نگاھی ويژه به آن می پردازند.
آژانس خبری مسيحيان ايران »محبت نيوز«  -در اين برھه از زمان وجود رسانهھايی کاملن مستقل که
به طور خاص در برگيرنده اخبار و گزارشات مربوط به جامعه رو به گسترش مسيحيان در ايران است
الزم و حياﺗی است .ھدف و خط و مشی »محبت نيوز« بر پايه انعکاس دقيق اخبار و گزارشات مربوط
به جامعه مسيحيان در سرﺗاسر جھان به ويژه ايران برنامه ريزی شده است و بازﺗاب مثبت آن زمانی
ملموس می شود که رسانهھا و خبرگزاریھای معتبر بين المللی به »محبت نيوز« به عنوان يکی از
منابع مورد اطمينان ﺗوجه ويژه ای دارند.
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بازﺗاب يك گزارشﺗارنمای خبری »صدای آمريکا »- VOAدر گزارشی ضمن بررسی دقيق اخبار و گزارشات منعکس
شده از طريق »محبت نيوز« نگاھی خاص به شرايط مسيحيان داخل ايران داشته و به موضوعاﺗی از
جمله گسترش مسيحيت  ،کليساھای خانگی و زندانی شدن و شکنجه نوکيشان مسيحی و شرايط امنيتی
جامعه پرداخته است که بدليل طوالنی بودن مطلب – گزيده ھايی – از آن را در پی میخوانيد.
آغاز سركوب مسيحيانصدای آمريکا می نويسد » :نطق آيت ﷲ خامنه ای در قم در سال  ١٣٨٩چراغ سبزی بود برای ھجوم
سازمان يافته به کليساھای خانگی و پيروان اقليت ھای مذھبی ،از آغاز انقالب  ١٣۵٧ﺗاکنون دگر
انديشان دينی ،از بھايی و يھودی و مسيحيان و نوکيشان و زرﺗشتيان ﺗا اھل ﺗسنن و ديگر فرقه ھای
اسالمی چون اھل حق و درويشان گنابادی و غيره با فشار و ﺗعرض و آزار حکومت اسالمی روبرو
بوده اند .عده زيادی از آنان به ويژه يھوديان و مسيحيان و بھاييان دست به جالی وطن زدند و راه
مھاجرت درپيش گرفتند».
با گرويدن مسلمانان ايرانی به مسيحيت چندين رھبر کليسا مانند کشيش ھايك ھوسپيان ) مرداد  ٧٢در
کرج به قتل رسيد( و کشيش ديباج و ميکائيليان در ايران كشته شدند ) .در مرداد  ٧٣پس از ربوده شدن
به قتل رسيدند .جمھوری اسالمی سپس با ﺗرﺗيب دادن يک نمايش امنيتی سه دختر به عنوان عضو
سازمان مجاھدين خلق را مسئول اين قتلھا اعالم كرد ( ﺗاكنون صدھا مسيحی در ايران ﺗحت بازجويی
قرار گرفته و زندانی شدند .چاپ کتاب مقدس مسيحيان به زبان فارسی ممنوع شد ،و بسياری از نسخه
ھای کتاب مقدس در کنار موادمخدر و بطری ھای مشروب الکلی به آﺗش کشيده شد .خدمات کليساھا
ﺗعطيل و به درون خانه ھای ايمانداران مسيحی انتقال يافت .اخيرن نيز خدمات دو کليسا در ﺗھران به
زبان فارسی و در روزھای جمعه ممنوع شده است .مسلمانان ايرانی که به مسيحيت می گروند در
خطر مرگ با اﺗھام« ارﺗداد« نيز روبرو ھستند.
افزايش فشارھا و بازداشت نوكيشان مسيحیبه نظر می رسد حتی انتخابات مجلس نھم ھم نتوانست ولو به صورت موقت ،موج حمله مقام ھای
امنيتی را به پيروان اديان و عقايدی سوای مذھب ﺗشيع دوازده امامی اسالمی  ،به ويژه به مسيحيان
نوکيش و بھائيان و درويشان گنابادی ،اگرنه متوقف که دست کم خفيف کند .و دامنه و روند اين جريان
مسيحيت ستيز پس از شھرھای ﺗھران ،اھواز  ،شيراز  ،و كرمانشاه و ھمدان به شھرستان اصفھان ھم
رسيده است.
در دوم اسفند ماه ،سه روز پيش از آغاز ھفته انتخابات ،ماموران امنيتی با ھجوم به کليسايی خانگی در
کرمانشاه  ١١نوکيش مسيحی را بازداشت کردند که فردای آن روز ﺗعدادی از اين افراد پس از
بازجويی و گرفتن ﺗعھد آزاد نمودند اما از محل نگھداری سه ﺗن از آنان خبری در دست نيست.
در اصفھان ھمزمان با بازداشت »حکمت سليمی كشيش كليسای اصفھان«  ،ماموران اطالعات اصفھان
صبح روز چھارشنبه سوم اسفندماه  ١٣٩٠خانم گيتی حكيم پور  ٧٨ساله را که از اعضا و خادمان
كليسای لوقای اصفھان بود به ھمراه جمعی ديگر از نوكيشان مسيحی بازداشت کردند.
ـ سخنان رھبر يا فرمان آﺗش
صدای امريكا می نويسد؛ به نوشته سايت »محبت نيوز« در سالھای دولت اصالحات ،فشار بر
مسيحيان کاھش يافته بود ،اما از زمان روی کار آمدن دولت محمود احمدینژاد اين فشارھا افزايش
يافت .اما افزايش فشار بر مسيحيان و بھائيان و درويشان و ديگر دگر باوران پس از آن به اوج رسيد
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که آيت ﷲ خامنه ای در روز  ٢٧مھر  ١٣٨٩در اولين روز سفر نه روزه اش به قم ضمن اعالم آن که
»فتنه سال  ٨٨کشور را در برابر ميکروب ھای سياسی و اجتماعی واکسينه کرد« ،گفت »دشمنان
اسالم« قصد دارند که دين را در جامعه ايران ﺗضعيف کنند و برای اين کار ،از جمله به »اشاعه بی بند
و باری و اباحی گری ،ﺗرويج عرفان ھای کاذب ،ﺗرويج بھائيت و گسترش کليساھای خانگی« می
پردازند.
در پی آن مقامھای سياسی و مذھبی ديگر نيز با سخنانی به اين موج دامن زدند ﺗا مقامھای امنيتی و
قضايی بتوانند به صورﺗی سازمان يافته به دگر باوران و اقليتھای مذھبی ھجوم آورند.
 پشتيبانی و حمايت مقام ھای مذھبی ديگر:محمد ﺗقی مصباح يزدی -چندی بعد در ارديبھشت ماه  ١٣٩٠محمدﺗقی مصباح يزدی ،از بانيان عقايد
مھدويت باوری ،که نامش به عنوان مرجع صدور فتوای قتل ھا در جريان قتل ھای زنجيرهای شھرت
دارد از »ﺗرويج مسيحيت« در برخی استانھا انتقاد کرد و گفت» :در راستای مبارزه با مسيحيت ی كه
در بعضي استانھا رواج پيدا میكند كارھايی انجام گرفته و ھزينهھايی ھم صرف شده است اما بازدھی
ندارد به اين دليل كه برنامه و نظارﺗی نيست».
وحيد خراسانی ـ پيشتر از او نيز آيت ﷲ وحيد خراسانی ،از مراجع ﺗراز اول شيعه و از منتقدان
حاکميت فعلی ،با ھشدار دادن در مورد افزايش گرايش جوانان به مسيحيت آن را ناشی از سوء مديريت
حکومت دانسته بود .او گفت» :مردم دارند مسيحی می شوند اينھا دنبال رياست خودشان ھستند…يكی
نيست به اين دستگاه بگويد اين ھمه ﺗبليغات مسيحيت ضال و مضل حتی در قم به چه معناست؟….اينھا
را دارند به خورد اين امت می دھند و درقبال اسالم ،اين دستگاه با اين بساط اگر يک جايی يک كلمه
بويی برای ﺗزلزل مقام من باشد ھمه آنجا حاضر می شوند ،اما دين و ايمان از مغز اين جوان ھا برده
می شود ھمه در خفقان و خوابيده اند« .او افزود» :دنبال مقام و مالند دم از اسالم می زنند ،بساط ﺗبليغ
مسيحيت بايد از اين مملكت برچيده شود واال آبرو برای … نخواھم گذاشت».
پاسخ اکبر گنجی ـ اکبر گنجی ،روزنامه نگار ناراضی درباره سخنان آيت ﷲ وحيد خراسانی در سايت
»روز« نوشت» :اين حکم ناقض حقوق بشر ،از ضعف ايمان به دين خود حکايت می کند .اگر به
حقانيت دين خود باور داريم ،نبايد از ﺗبليغ يھوديت و مسيحيت و بھائيت و بوديسم و… بھراسيم.
بگذاريد پيروان اديان مختلف آزادنه دين خود را ﺗبليغ/ﺗرويج کنند ،دين حق در اين بازار خريداران
بيشتری پيدا خواھد کرد .ممانعت و سرکوب ،شأن جباران است.
عباس کعبی -حجت االسالم عباس کعبی ،عضو مجلس خبرگان رھبری ،با اشاره به موضوع »کليسای
خانگی« که در سخنان آيتﷲ خامنهای آمده بود گفت» :مسئله کليسای خانگی طرحی ضددينی و
ضدھويتی است« که به گفته او »میﺗوان آن را ضد امنيت ھم به حساب آورد« و »طرحی است که
ﺗوسط ﺗروريستھا و جاسوسی شکل گرفته و ربطی به مسيحيت اصيل ندارد».
محمد فاضل لنكرانی -حجتاالسالم فاضل لنکرانی عضو جامعه مدرسين حوزه علميه قم ،با ھشدار از
فعاليت كليساھای خانگی ،از مسئوالن كشور درخواست کرد برای »حفظ و صيانت از شھرھای مذھبی
كشور »ﺗمھيدات ويژهای« در نظر بگيرند»» .محبت نيوز« در خصوص اجتماعات خانگی مسيحيان
يادآوری می كند كه کليسای خانگی در واقع ھمان خانه ھای پيروان مسيحيت است که به سبب ناامنی
ھايی که برای نوکيشان مسيحی در کليساھا پديد آمد اين افراد مراسم نيايش و عبادت خود را به خانه ھا
انتقال داده اند .در واقع نوعی کليسای زيرزمينی برای گردآمدن مسيحيان ايران ﺗعبير می شود.
مقامھای امنيتی و سياسی339
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علی الريجانی – رئيس مجلس شورای اسالمی يک روز پس از سخنان آقای خامنه ای ،در نطقی در
مجلس ،اظھارات او را که از مسئوالن خواستار برچيدن کانون عرفانھای بدلی شده بود دليل ديگری
بر جدی بودن حمله حکومت به اقليتھای اجتماعی و مذھبی شمرد.
حيدر مصلحی -وزير اطالعات جمھوری اسالمی از رواج مسيحيت در ميان »نخبگان حوزوی« خبر
داد که »ھدف سرويس ھای اطالعاﺗی غربی قرار گرفته و برايشان ﺗله گذاشته اند».
آقای مصلحی روز پنجشنبه اول مھر ماه به رواج مسيحيت در ميان »شيعيان معتقد« و »قدرت ﺗخريبی
آنھا« اشاره کرد و گفت» :امروزه بسياری از افرادی که به ﺗازگی مسيحی شده اند ،روزی مخلصين
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».
مرﺗضی ﺗمدن -استاندار ﺗھران روز  ١۴دی  ۴/ژانويه  ٢٠١٠اندکی پس از اعياد مسيحی از بازداشت
عده ای از سران مسيحيان ﺗبشيری در ﺗھران خبر داد و گفت عده ديگری ھم در آينده نزديک بازداشت
خواھند شد .او مسيحيان ﺗبشيری ايران را جريانی »فاسد و منحرف« خواند که افکار خود را »از
طريق محافل فرھنگی که در انگليس داير است« ﺗرويج می کند .استاندار ﺗھران که »فعاليتھای
ﺗبشيری« را با »ﺗھاجم نظامی و فرھنگی انگلستان« به ايران مرﺗبط دانسته بود از برخورد با مبشران
مسيحی در استان ﺗھران خبر داد و گفت» :سران اين جريان در استان ﺗھران به دام افتادهاند و شمار
بيشتری نيز در آينده نزديک دستگير خواھند شد« .او مسيحيان ﺗبشيری را با طالبان و وھابيت مقايسه
کرد» :آنان مانند جريان طالبان و وھابيت که به عنوان يک آفت خود را در دين اسالم جا زدهاند ،به نام
مسيحيت و به پشتوانه انگليس حرکتی را طراحی و پيش می برند».
ورود مقام ھای قضايی و ماموران امنيتیھمه اين سخنان در واقع به منزله صدور فرمان حمله و بازداشت ھای گسترده به نوکيشان مسيحی بود
که راه را برای مقامات قضايی و امنيتی جمھوری اسالمی 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.
دست کم  ٢٨۵مسيحی در  ٣۵شھر ايران در نيمه دوم سال  ٢٠١٠دستگير شدند .عالوه بر ھفته ھا و يا
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
می شوند که پس از آزادی از آنچه ديده و کشيده اند سخن نگويند.
ھرمز شريعت ،از رھبران مسيحی ايرانی و مسئول سازمان خدماﺗی »ايران زنده« به سايت محبت
نيوز گفته است» :ھر از گاھی مسئولين جمھوری اسالمی مسيحيان را بازداشت می کنند و حتی خانواده
ھای آنھا را ھم در جريان نمی گذارند .مسيحيان دستگير شده حتی دسترسی به وکيل ھم ندارند و بدﺗر
از آن حتی رسما اﺗھامشان به آنھا ﺗفھيم نمی شود».
به گزارش محبت نيوز با فرا رسيدن كريسمس و آغاز سال نو ميالدی  ،٢٠١٢خبرھايی از اجرای حكم
دادگاھھای انقالب اسالمی برای نوكيشان مسيحی و بازداشت و ھجوم ماموران امنيتی به اجتماع
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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خبرگزاری »صدای امريكا« می افزايد ،ھنگام يورش جمعی ماموران امنيتی به کليسای جماعت ربانی
اھواز در دی ماه  ١٣٩٠ھمه شرکت کنندگان ،از بزرگ و کوچک بازداشت شدند .بازداشت بچه ھای
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.
سايت »محبت نيوز« که به خبرھا و گزارش ھای مسيحيان و نوکيشان ايران می پردازد نوشت» :به
راستی آيا يک کودک که بھمراه والدينش در يک مکان دينی و مذھبی حضور داشته بايد با اين نونھاالن
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».
انجيل سوزیوب سايت خبرگزاری صدای امريكا ھمچنين با پرداختن به وقايع انجيل سوزی در ايران می نويسد» ،
در اسفند  ١٣٨٩اداره بازرسی و كشف كاالی قاچاق با ھماھنگی نيروی امنيتی سپاه پاسداران  ٢كارﺗن
كتاب حاوی بيش از  ٣٠٠جلد كتاب مقدس را كه در داخل يك اﺗوبوس كشف و ضبط كرده بودند ھمراه
برخی ديگر از كاالھای قاچاق نظير مواد مخدر ومشروبات الكلی سوزانده شد.
در خرداد ھمان سال نيز در اقدامی مشابه صدھا جلد کتاب مقدس مسيحيان در شھرستان سردشت
سوزانده شد و خبر آن در رسانهھای منعکس شد.
اين در حالی ست که مسلمانان برای کتاب مقدس خود قرآن احترام فراوان قائلند و بی حرمتی به آن را
برنمی ﺗابند.
ﺗعطيل کليسا ھا و ممنوعيت ارائه خدمات به زبان فارسیاز ھنگام نطق آيت ﷲ خامنه ای ﺗاکنون بسياری از کليساھا ﺗعطيل و بناھای ﺗاريخی آنھا ﺗخريب شده و
از برگزاری مراسم کليسايی جلوگيری به عمل آمده است .بنا بر خبری که روز ھفتم اسفند ١٣٩٠
منتشر شد به دستور وزارت اطالعات جمھوری اسالمی دو کليسای مسيحی :کليسای پروﺗستان
»امانوئل« و کليسای انجيلی »پطرس مقدس« که در ﺗھران به ثبت رسمی رسيدهاند ،از ارائه خدمات به
زبان فارسی منع شدهاند.
در آذر ماه  ١٣٨٨نيز کليسای مرکزی شھر ﺗھران از دادن خدمات به زبان فارسی منع شد .ھمچنين
مقام ھای وزارت اطالعات از کليساھا خواسته اند به جای جمعه ھا خدمات خود را روزھای يکشنبه
ارائه دھند .در روزھای جمعه کليسا مکانی بود برای گردآمدن نوکيشان و مسيحيان و مسلمانان .اما
روز کاری ست و گزارشھا حاکی از آنست که محدوديت ھای جديد باعث کاھش
روز يکشنبه در ايران
ِ
ﺗعداد اعضای اين دو کليسا به نصف شدهاست.
پيش ﺗر نيز درھای كليسای پنطيكاستی و رسمی آشوری كرمانشاه نيز از ﺗاريخ  ١٢دی ٢) ١٣٨٨
ژانويه  (٢٠١٠با حکم مقام ھای قضايی و امنيتی به بھانه ﺗرويج مسيحيت در بين فارسی زبانان
مسلمان و بشارت انجيل ،به روی مسيحيان بسته شد.
باال 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
دين در انتظار مسلمانان ايرانی است ،به نظر می رسد حتی خطر اعدام نيز نتوانسته از پيوستن مردم
به اديان ديگر و از جمله مسيحيت جلوگيری کند .به گزارش آژانس خبری مسيحيان ايران »محبت
نيوز« ،شبكه ﺗلويزيونی  CBNدر گزارشی در اين باره می گويد» :مردم ايران که پس از انقالب
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اسالم را شناختند بيشتر از ھر زمانی از صدر اسالم و حمله اعراب به ايران ﺗا کنون به مسيحيت می
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.
سايت خبرآنالين نزديک به علی الريجانی در بخشی از مقاله خود در مورد گرايش مردم حتی فرزندان
روحانيون شيعه به مسيحيت می نويسد» :در چنين شرايطی ،شنيدن اين که مثلن بچه فالن روحانی
ممکن است مسيحی شده باشد ،يا اين که فالن جوان ايرانی که برای ﺗحصيل به فرنگ رفته بھايی شود،
نبايد ما را شگفت زده کند».
محمد نوریزاد کارگردان ،فيلمنامهنويس و وب نگار ھم در نوشته کوﺗاھی در سايت خود ضمن اشاره
به ديدار با حسن خمينی نوه روح ﷲ خمينی به نقل از او خبر می دھد که »پسر يکی از معاونان
مصباح يزدی ،مسيحی شده است»!
آيت ﷲ ھاشم حسينی بوشھری ،امام جمعه قم ھم با ھشدار به ﺗرويج گرايش به مسيحيت و گسترش
کليساھای خانگی در بسياری از شھرھای کشور گفت »:امروز استکبار جھانی در اين راستا سرمايه
گذاری و برنامه ريزی دقيقی کرده است به طوری که در کشور ما گرايش زيادی به مسيحيت به وجود
آمده است «.و وزير اطالعات در مورد رواج مسيحيت در ميان نخبگان حوزوی و شيعيان معتقد گفت
»نخبگان حوزوی« ھدف سرويسھای اطالعاﺗی غربی قرار گرفته و» برايشان ﺗله گذاشته اند».
آژانس خبری مسيحيان ايران» ،محبت نيوز« ،نيز درباره گرويدن ماموران جمھوری اسالمی در خارج
گزارش داده است که »:ﺗعدادی از ديپلمات ھا و اعضای خانواده سفارﺗخانه ھای جمھوری اسالمی در
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 داليل امنيتی و حفظ حقوق آنان ھمين ميزان ﺗوضيح کافی
است».
اين سايت حتی مدعی شده که در داخل کشور و در سازمان ھای نظامی نظير ارﺗش و سپاه و در ميان
فرزندان مسئوالن وابسته به اين سازمان ھا نيز به عده ای به اين دين گرايش يافته» ،يا درصدد ﺗحقيق
و مطالعه و آشنايی با کم و کيف آئين مسيحيت ھستند« .اين سايت ھمچنين از ﺗماس ﺗلفنی »يکی از
افسران خلبان نيروی ھوايی ارﺗش جمھوری اسالمی )نام محفوظ( كه خود از حافظين و قاريان قرآن
بود« و از اسالم به مسيحيت گرويده خبر داده است .به نوشته محبت نيوز اين افسر خلبان برای حفظ
جان خود با مشقت و سختی فراوان خود را به يكی از كشورھای اروپايی رسانده است.
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عوامل رژيم آقای کاظمينی بروجردی را مسموم کردند
مارس 2012 ,12

بنابه گزارش ارسالی به »فعالين حقوق بشر و دمکراسی در ايران »روز جمعه  9مارس  2012آقای
کاظمينی بروجردی رھبر مذھبی سرشناس که بيش از  2000روز است بی وقفه در زندان به سر می
برد ،مورد سوقصد قرار گرفت و اکنون در شرايط وخيم جسمانی است و عاليم مسموميت شديد را
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 اطالعی در دست نيست.
طی چند ماه گذشته اين دومين سوء قصد به جان اين زندانی مخالف واليت فقيه است که در مرﺗبه پيش
ھم اين ﺗرور نافرجام مورد اعتراض و واکنش افراد و مجامع بين المللی مدافع حقوق بشر قرار گرفت
و در گزارش اخير گزارشگر ويژه حقوق بشر ايران نيز با آن اشاره گرديده است .الزم به ذکر است که
در مھر سال  85مادر آقای کاظمينی بروجردی که به ھمراه ايشان بازداشت شده بود به ھمين صورت
درزندان مسموم و سپس آزاد گرديد که درنھايت با مشکالت عديده دستگاه ھاضمه مواجه شده در بھمن
ھمان سال دار فانی را وداع گفت.
خانواده آقای کاظمينی بروجردی از کليه افراد و سازمانھای مدافع حقوق بشر ﺗقاضا دارند که در اين
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
ﺗوسط عوامل ولی فقيه علی خامنه ای عليه وی صورت گرفته است را محکوم می کند و از کميسر
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 الزم
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اظھارات عجيب رئيس شورای خليفه گری ارامنه در باب
رھبران جمھوری اسالمی
مارس 2012 ,13

وی گفت :عنايتی که حضرت امام خمينی و آيت ﷲ خامنه ای ،اين دو شخصيت جھان اسالم بر اديان
ابراھيمی داشتند ما در ھيچ جای دنيا سراغ نداشته و نداريم و سيمای »مسيح« را در وجود آنھا می بينی

م

!

به گزارش آژانس خبری مسيحيان ايران» محبت نيوز« ،رئيس شورای خليفه گری ارامنه استان
ھرز ﺗملق در آن ريشهھای قطوری دارد گفته است:
آذربايجان شرقی در اظھاراﺗی که علفھای
ِ
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»عنايتی که حضرت امام خمينی و آيت ﷲ خامنه ای بر اديان ابراھيمی داشتند ما درھيچ جای دنيا
سراغ نداشته و نداريم و سيمای »مسيح« را در وجود آنھا می بينيم» !
سخنان »گريگور چيفتچيان« رئيس شورای خليفه گری ارامنه آذربايجان به ﺗشبيه رھبران آخوند
جمھوری اسالمی به »عيسی مسيح« خالصه نشد و مدعی شد» :نظام جمھوری اسالمی احترام خاصی
نسبت به اقليت ھای مذھبی و دينی قائل است که چنين فضايی در ديگر کشورھا وجود ندارد» !
وی با بيان اينکه ﺗبليغات منفی عليه نظام اسالمی ايران کور و بی فايده است ،گفت» :عنايت جمھوری
اسالمی 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».
اظھارات ﺗعجب برانگيز »گريگور چيفتچيان« رئيس شورای خليفه گری ارامنه آذربايجان در حاليست
که طی فقط چند ھفته اخير موج دستگيری مسيحيان در ايران به ويژه در شھرھای اصفھان و اھواز و
كرمانشاه به حد بی سابقه ای افزايش يافته است .ادعای آزادی اديان در ايران در ﺗناقض آشکار با
عملکرد جمھوری اسالمی قرار دارد .موج بازداشت و فشارھا از سوی ماموران حكومتی در سالھا و
ماھھای گذشته آن چنان بود كه حتی باعث دستگيری و زندانی شدن برخی از ھموطنان ارامنه نيز شده
است  .ھمچنين طی ماهھای اخير بدستور وزارت اطالعات سرويس فارسی دو کليسای پروﺗستان
عمانوئيل و کليسای انجيلی پطرس در ﺗھران نيز ﺗعطيل شده است .مدتھای مديدی است پرستش
ايمانداران مسيحی در كليسا ھمراه با موزيک  ،فروش و يا پخش کتاب مقدس در کليساھا از سوی
دستگاه امنيتی جمھوری اسالمی نيز ممنوع اعالم شده است.
سخنان » گريگور چفتچيان« مبنی بر اينكه رھبران جمھوری اسالمی عنايت خاصی بر اقليت ھای
دينی دارند از اين نظر ممكن است حائز اھميت باشد كه پس از پيروزی انقالب اسالمی در سال ١٣۵٧
و از بركت فتوای بنيانگذار جمھوری اسالمی اجازه ھرگونه ساخت و ساز كليسا در كشور ممنوع
اعالم شده و بعضن ﺗعدادی كليساھا نيز در برخی از شھرھای ايران نيز بدستور مقامات اطالعات بسته
شد  .ظاھرن كليه مسيحيان ايران می بايست با ھمين ﺗعداد كليسايی كه در كشور وجود دارد بسازند.
حتی مشاھده شده ساختمان ھای كليساھا كه بر اثر مرور زمان نياز به ﺗعميرات دارند از سوی مسئوالن
شھری به سختی به آنان مجوز ﺗعميرات و بازسازی می دھند.
پيش از اين« ربرت بگلريان« ،نماينده ارامنه جنوب در مجلس شورای اسالمی دراينباره طی مصاحبه
ايی گفته بود « :به عنوان مثال در »شاھينشھر« اصفھان كه بيش از  1800ارمنی ساكن ھستند حتي
يک كليسا ھم وجود ندارد ،اين درحالي است كه در برخي روستاھاي چھارمحال بختياري كه ھيچ
ارامنهاي در آنجا زندگي نميكند ،كليساھاي ﺗاريخي متروكي باقيمانده كه بدون حفاظت رھا شدهاند .به
طوري كه ھيچ ارگان و نھادي از عھده نگھداري و حفاظت از آنھا بر نميآيد».
چندی پيش نيز کليسای ﺗاريخی در كرمان كه در سال  ١٣٨٧جز آثار ملی ايران ثبت شده بود و
میبايست ﺗحت حفاظت و مرمت قرار می گرفت به داليل نامعلوم شبانه به وسيله ماشينھای سنگين
کاملن ﺗخريب شد .متاسفانه نمايندگان اقليت مسيحی در مجلس شورای اسالمی مشخص نيست كه آنھا به
دنبال منافع مسيحيان در آن مجلس ھستند يا بدنبال موقعيت اجتماعی خود كه نسبت به اين رويداد ھيچ
واكنشی حتی نشان ندادند.
زندان و اعدام اقليتھای دينی برای نوکيشان مسيحی و ﺗھديد و آزار و اذيت خانواده و اطرافيان آنان
برای ﺗحت فشار قرار گذاشتن آنھا از سوی ديگر ﺗنھا بخشی از فشارھای جمھوری اسالمی به
اقليتھای دينی و دگرانديشان مذھبی است .مقامات جمھوری اسالمی ھمواره مسيحيان را به عنوان
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عوامل ﺗبليغات غرب مورد بازداشت و بازجويی و فشار قرار داده اند و بدليل ھمين فشارھای امنيتی
ﺗاكنون ناخواسته بسياری از شھروندان ارامنه ايران نيز از كشور مھاجرت كرده اند.

کليسای انجيلی ارامنه ﺗھران از برگزاری مراسم به زبان فارسی
و کليسای مرکز از ﺗشکيل کالس برای نوايمانان منع شدند
مارس 2012 ,13

ماموران ابالغ کننده اين حکم که از سوی حکومت صادر شده است به رھبران کليساھا اعالم کرده اند
که ديگر حق برگزاری جلسات مذھبی مسيحی به زبان فارسی در روزھای جمعه و کالسھای
آموزش نو ايمانان را ندارند.
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به گزارش شبکه خبر مسيحيان فارسی زبان به نقل از منابع خبری پايتخت  ،از جمعه  5اسفند )24
فوريه  (2012برگزاری ھرنوع مراسم مذھبی و برنامه پرستشی مسيحی به زبان فارسی در کليسای
انجيلی ﺗھران  ،روزھای جمعه ممنوع شد.
کليسای انجيلی ﺗھران واقع در خيابان قائم مقام )نادرشاه( از معدود کليساھای رسمی در ﺗھران بود که
ھنوز در روزھای جمعه سرويسھای پرستشی به زبان فارسی برای ايمانداران مسيحی برگزار می
کرد.
ماموران ابالغ کننده اين حکم که از سوی مراجع حکومتی صادر شده است به رھبران کليسا اعالم
کرده اند که ديگر حق برگزاری جلسات مذھبی مسيحی به زبان فارسی در روزھای جمعه را ندارند.
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!
ماه گذشته مشابه چنين دستورات دولتی و ﺗھديدھای امنيتی در مورد دو کليسای مسيحی ديگر ﺗھران؛
»کليسای عمانوئيل« و »کليسای پطرس مقدس« نيز که دارای جلسات پرستشی و موعظه مسيحی به
زبان فارسی بودند انجام شده بود که ھردو آن کليساھا نيز مجبور شدند جلسات خود به زبان فارسی را
در روزھای جمعه ﺗعطيل کنند.
روز جمعه که ﺗعطيل رسمی است در ايران مناسب ﺗرين روز برای برگزاری مراسم مذھبی اديان
مختلف می باشد و سالھا مسيحيان ايران مراسم خود را به جای يکشنبه که يک روز کاری ھفته است
در روز جمعه بدون ھرگونه ﺗنشی برگزار کرده اند .به نظر می رسد اکنون حاکمان جمھوری اسالمی
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
نوايمانان مسيحی در کليسای جماعت ربانی مرکز نيز از ابتدای اسفند ماه به کلی ممنوع اعالم شده
است و ديگر برگزار نخواھد شد.
اين جلسات که روزھای شنبه در کليسای جماعت ربانی مرکز برگزار می شد بخشی از برنامه عادی
اين کليسا محسوب می گردد که برای ساليان متمادی در حال اجرا بود.
مسئوالن امنيتی و اطالعاﺗی که اين دستور را به کليسای مذکور اعالم کرده اند ھيچ دليلی برای اين
ﺗصميم خود اعالم نکرده اند.
مسيحيان ايران می گويند که ھمه اين اقدامات محدود کننده که از قبل نيز وجود داشته از سال گذشته
بسيار شدت گرفته است .آنھا معتقدند حکومت جمھوری اسالمی در واقع به ھراس افتاده است و می
خواھد ﺗالش کند با اين حرکات شايد بتواند جلوی رشد روز افزون مسيحيت در ايران را بگيرد.
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واکنش ھا به گزارش سازمان ملل درباره نقض حقوق بشر
در ايران
مارس 2012 ,14

احمد شھيد ،گزارشگر ويژه سازمان ملل در امور حقوق بشر ايران ،روز دوشنبه ﺗوضيحاﺗی در
خصوص گزارش ﺗازه اش در مورد وضعيت حقوق بشر در جمھوری اسالمی به شورای حقوق بشر
سازمان ملل در ژنو ارائه کرد ،و کشورھای موافق و مخالف نسبت به اين گزارش واکنش نشان دادند.
گزارش ھا حاکی است که کشورھای بلژيک ،کانادا ،سوئد ،آلمان ،بريتانيا ،استراليا ،اسپانيا ،سوئيس،
ژاپن و مولداوی از ماموريت احمد شھيد حمايت کرده اند .ولی کشورھايی مانند پاکستان ،کوبا ،سوريه،
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سريالنکا ،و بالروس از رويکرد گزارشگر ويژه انتقاد کرده خواستار حذف گزارشگر ويژه برای
ايران شده اند.
محمد جواد الريجانی ،دبير ستاد حقوق بشر ايران ،نيز در اين نشست به شدت از گزارش احمد شھيد
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.
به گزارش خبرنگار راديو فردا ،احمد شھيد در ابتدای سخنرانی خود بار ديگر نسبت به وضعيت حقوق
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.
آقای احمد شھيد گفته است ،که با  ١۶٣نفر از شاھدان درجه اول )قربانيان نقض حقوق بشر( در داخل
و خارج از ايران صحبت کرده است.
در ادامه گزارشگر ويژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر ايران از وضعيت زھرا رھنورد،
ميرحسين موسوی و مھدی کروبی پس از يکسال بازداشت و اين که ھيچ اطالعی از وضعيت اين افراد
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.
نرگس محمدی در روز  ٢۵بھمن  ١٣٩٠از سوی دادگاه ﺗجديد نظر به اﺗھامھای »اجتماع و ﺗبانی عليه
امنيت کشور«» ،عضويت در کانون مدافعان حقوق بشر« و »فعاليت ﺗبليغی عليه نظام جمھوری
اسالمی ايران« به شش سال زندان محکوم شد.
عبدالفتاح سلطانی نيز ﺗوسط دادگاه انقالب اسالمی به  ١٨سال زندان ،ﺗبعيد به شھر برازجان و ٢٠
سال محروميت از وکالت محکوم شده است.
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.
احمد شھيد در ادامه گفته است که خانواده زندانيان سياسی در ايران مورد ﺗھديد و ارعاب قرار می
گيرند.
احمد شھيد در گزارش ﺗازه خود که ھفته گذشته منتشر شد ،گفته است ،اطالعاﺗی را جمع آوری کرده
که نشان می دھد»الگوی خيره کننده ای از نقض حقوق اساسی ﺗضمين شده در قوانين بين المللی« در
ايران وجود دارد.
احمد شھيد سال گذشته به عنوان گزارشگر ويژه سازمان ملل در امور ايران انتخاب شد و قرار است
بارديگر امسال درباره ادامه کار وی ﺗصميم گيری شود.
واکنش الريجانی
طبق اين گزارش ،محمد جواد الريجانی گفته است ،صدور قطعنامه ھا عليه ايران بخشی از »پديده
جديدی« است که ﺗحت ﺗاثير آمريکا و متحدان اروپايی و ھمچنين »مافيای صھيونيستی« صورت می
گيرد.
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محمد جواد الريجانی ،احمد شھيد را »نادان« و »مغرض« خوانده است .محمد جواد الريجانی
ھمچنين گفته است که احمد شھيد را به عنوان گزارشگر سازمان ملل قبول ندارد.
ولی با اين حال ،محمد جواد الريجانی از خانم لورا الزره ،رييس شورای حقوق بشر دعوت کرده ﺗا به
ايران سفر کند.
به دليل اظھارات ﺗند محمد جواد الريجانی ،رييس شورای حقوق بشر به وی ﺗذکر داد و برای لحظاﺗی
صدای ميکروفن وی قطع شد.

حجاب و عفاف بايد از سنين کودکی اجرا شود

با ﺗوجه به شرايط و وضعيت کنونی کشور ،فرھنگ حجاب و عفاف بيشتر از گذشته بايد در جامعه
گسترش پيدا کند و نيازمند است که اين امر از سنين پايين و کودکی اجرا شود.
«محبت نيوز« – به گزارش خبرگزاری مھر،عيسی فرھادی ،استاندار البرز ،در »کنگره سراسری
علمی عفاف و حجاب« که در کانون فرھنگی »شھيد فھميده« اين استان برگزار شد ،ضمن بيان اين
مطلب ،افزود که  :احيای حجاب و عفاف از دستاوردھای انقالب اسالمی و يکی از برکات آن است.
به گفته وی ،جوامع غربی و اروپايی در خصوص عفاف و حجاب به بيراھه رفته اند و امروزه فساد و
بی بند و باری و افراط و ﺗفريط در اين جوامع بسيار زياد شده است.
وی در پايان استمرار »کنگره علمی حجاب و عفاف« را در جامعه »الزم و ضروری« دانست.

گرانی نسبت به وضعيت دو کودک بھايی پس از بازداشت والدين
خبرگزاری ھرانا – دو کودک بھايی در شيراز و ﺗھران پس از بازداشت و محاکمه والدينشان ،از ديدن
پدر و مادر خود محروم شدند .
بنا به اطالع گزارشگران ھرانا ،يک زوج به نامھای فريد عمادی و مژده فالح در ميان بازداشت
شدگان شيراز وجود دارند که پسری سه ساله داشته و اکنون با مادر بزرگش زندگی می کند .در اين
مدت به وی ﺗنھا اجازه دو بار مالقات ـ فقط با مادرش داده شده است .
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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کامران رحيميان به ھمراه ھمسرش در شھريور ماه سال  ٩٠ھمزمان با بازداشت جمعی از بھائيان
مرﺗبط با دانشگاه آنالين بھائيان بازداشت شد ،نامبرده ھم اکنون در زندان رجايی شھر کرج ﺗحمل حبس
می کند و ھمسرش با ﺗوديع وثيقه با زمان ﺗائيد قطعی حکم آزاد است.
وی به ھمراه ھمسرش نيز ھر يک به  ۴سال حبس ﺗعزيری محکوم شدند.
گفتنی است پدر کامران رحيميان از اعداميان بھائی در دھه  ۶٠است.

بازداشت مجدد کسری نوری از دراويش گنابادی
کسری نوری صبح امروز مجددا ﺗوسط نيروھای امنيتی بازداشت شد.
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به گزارش خبرنگار سايت مجذوبان نور ؛ مامورين امنيتی صبح امروز چھارشنبه  ٢۴اسفند ساعت ١١
صبح پس از مراجعه به منزل کسری نوری در شيراز اين درويش گنابادی را به اﺗھام مصاحبه با
راديوھای بيگانه بازداشت کردند .اين در حالی است که اين درويش گنابادی درﺗاريخ  ٢١دی ماه
بازداشت شده بود و سپس در ﺗاريخ  ٧اسفند پس از  ۴۶روز حبس در بازداشتگاه اداره اطالعات و
زندان مرکزی شيراز با وثيقه  ۵٠ميليون ﺗومانی آزاد شده بود.
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.

بازداشت فريبرز پارسینژاد ،شھروند مسيحی ساکن اصفھان

خبرگزاری ھرانا – در ﺗداوم روند بازداشت شھروندان مسيحی در کشور» ،فريبرز پارسی نژاد« از
نوكيشان مسيحی ساکن اصفھان نيز ﺗوسط ماموران امنيتی در اين شھر بازداشت شده است.
بنا به اطالع گزارشگران ھرانا ،ارگان خبری مجموعه فعاالن حقوق بشر در ايران ،فريبرز پارسی
نژاد در روز جمعه  ١٢اسفندماه سال جاری ،پس از اينکه از محل كارش در يكی از شھرھای جنوبی
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
اين محل كليهی وسايل شخصی ايشان از قبيل لپ ﺗاپ ،سيم كارت ھای ﺗلفن و مدارك شناسايی را نيز
ضبط و با خود بردند .طی روزھای اخير چندين ﺗن ديگر از شھروندان مسيحی ساکن اصفھان منجمله
»كشيش حكمت سليمی«» ،مجيد عنايت«» ،شھرام قائدی«» ،عنايت جعفری«» ،فريبرز پارسی نژاد«،
»شھناز ظريفی«و »مريم دل آرام« و »گيتی حكيم پور« بازداشت شدهاند.
گفتنی ست که خانم گيتی حكيم پور ٧٨ ،ساله ،پس از سه روز بازداشت موقت آزاد شده بود.

ﺗاييد حکم حبس پرويز ملکشاھی از دراويش اھل لرستان
خبرگزاری ھرانا – در روزھای اخير با ﺗاييد حکم دادگاه بدوی از سوی دادگاه ﺗجديدنظر ،پرويز
ملکشاھی ،از دراويش نعمتالھی شھرستان الشتر لرستان به  ۶ماه حبس ﺗعزيری محکوم شده است.
به گزارش مجذوباننور ،حکم محکوميت اين درويش گنابادی به اﺗھام »ﺗوھين به رھبری« از سوی
شعبه  ١٠دادگاه ﺗجديدنظر لرستان ﺗاييد شده و در ھفته گذشته به ايشان ابالغ شده است.
شايان ﺗوجه است پرويز ملکشاھی در خردادماه  ٨٩ﺗوسط نيروھای امنيتی بازداشت شده بود.

نگرانی نسبت به وضعيت دو کودک بھايی پس از
بازداشت والدين
مارس 2012 ,14

خبرگزاری ھرانا – دو کودک بھايی در شيراز و ﺗھران پس از بازداشت و محاکمه والدينشان ،از ديدن
پدر و مادر خود محروم شدند.
بنا به اطالع گزارشگران ھرانا ،يک زوج به نامھای فريد عمادی و مژده فالح در ميان بازداشت
شدگان شيراز وجود دارند که پسری سه ساله داشته و اکنون با مادر بزرگش زندگی می کند .در اين
مدت به وی ﺗنھا اجازه دو بار مالقات ـ فقط با مادرش داده شده است.
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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 .
کامران رحيميان به ھمراه ھمسرش در شھريور ماه سال  ٩٠ھمزمان با بازداشت جمعی از بھائيان
مرﺗبط با دانشگاه آنالين بھائيان بازداشت شد ،نامبرده ھم اکنون در زندان رجايی شھر کرج ﺗحمل حبس
می کند و ھمسرش با ﺗوديع وثيقه با زمان ﺗائيد قطعی حکم آزاد است.
وی به ھمراه ھمسرش نيز ھر يک به  ۴سال حبس ﺗعزيری محکوم شدند.
گفتنی است پدر کامران رحيميان از اعداميان بھائی در دھه  ۶٠است.

ايران کشور دشمن اينترنت ٢٠١١
مارس 2012 ,16

ايران کشور دشمن اينترنت ٢٠١١
راهاندازی « اينترنت ملی« بحثھای زيادی را برانگيخت ،ولی به موازات اين بحثھا ،جمھوری
اسالمی ايران مسدود سازی را ﺗشديد و ﺗوان فنی خود برای مھار اينترنت افزايش داد ،دستگيریھای
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فردی و جمعی ،با ھدف شناسايی شبکهھای مخالفان و دھشتافکنی در ميان وبنگاران و
روزنامهنگاران ادامه داشت.
برای نخستين بار در ايران ،چھار شھروند وبنگار به مجازات اعدام محکوم شدهاند .حکم سه ﺗن از
انھا ھر لحظه میﺗواند اجرا شود .سرکوب ﺗداومدار عليه وبنگاران بازھم ﺗشديد شده است.
مجازات مرگ برای فعاليت انالين
برای نخستين بار در ايران ،شھروند وبنگاران به مجازات مرگ محکوم شدهاند  ٨.بھمن ١٣٩٠
خبرگزاری فارس نزديک به سپاه پاسداران ،خبر ﺗائيد حکم اعدام سعيد ملکپور ،طراح و برنامه
نويس مقيم کانادا ،را از سوی ديوان عالی منتشر کرد .خبرگزاری فارس در کنار اين خبر اطالعيهی
»مرکز بررسی جرايم سازمان يافته سپاه پاسداران انقالب اسالمی« را نيز که از ﺗائيد اين حکم ابراز «
رضايت « کرده بود ،انتشار داده بود .احکام مرگ دو وبنگار ديگر وحيد اصغری ،و احمدرضا
ھاشمپور نيز از سوی ديوان عالی قضايی ايران ﺗائيد شده است ،و مھدی عليزاده وبنگار و طنز
نويس ،از سوی شعبه  ١٥دادگاه انقالب ﺗھران به رياست ابوالقاسم صلواﺗی به مرگ محکوم شده است.
اين چھار وبنگار  ٢٥ﺗا  ٤٠ساله ،قربانی پروندهسازی از سوی » مرکز بررسی جرايم سازمان
يافته« ھستند ،نھادی غير قانونی که از سوی سپاه پاسداران انقالب اسالمی در فروردين  ١٣٨٨ﺗاسيس
شده است .در ھمين ﺗاريخ اين « مرکز« با انتشار اطالعيهای « انھدام شبکه ارائه محتوای مستھجن
ضد دينی و ضد انقالبی« را اعالم کرد و از دستگيری ﺗعدادی از »مديران و مسئوالن اين سايتھا«
خبر داد .چند روز پس از اين خبر « اعترافات مجرمان« ازصدا و سيمای جمھوری اسالمی پخش و
در سايت گرداب مشخصات و عکسھای آنھا به نمايش درآمد ،در اين »اعترافات« ھمه بازداشت
شدگان موارد اﺗھام عليه خود از جمله « اغفال جوانان ايران از طريق سايتھای پورنوگرافی و ضد
دينی« و »دريافت پول از امريکا و اسرائيل« را پذيرفته بودند.
موجھای دستگيری ادامه دارند
موجھايدستگيری ،در اغلب اوقات در سالروزھای و مناسبتھای سياسی است که امکانی برای
اعتراض را محيا میکنند ،اين دستگيرھا ھمچنين میﺗوانند ،نتيجه جنگ قدرت در ميان جناحھای حاکم
نيز باشند .ھدف نھايی اين دستگيریھا مقابله با مخالفان ،اختالل در انتشار مستقالنهی اطالعرسانی و
ايجاد جو رعب و وحشت است .موجھای دستگيری در ماهھای خرداد و ﺗير ،در دومين سالگرد انتخاب
مجدد و مورد اعتراض محمود احمدینژاد و يا در استانه سالگرد انقالب و ﺗظاھرات  ٢٥بھمن روی
دادند.
گزارشگران بدون مرز از  ١٢مارس  ٢٠١١ﺗا امروز  ٢٩مورد دستگيری وبنگاران را بر شمرده
است .يازده ﺗن از انھا به حبسھايی از سه ﺗا شش سال محکوم شدهاند ١٥ .ﺗن ديگر در انتظار محاکمه
خود با سپردن وثيقه سنگين به شکل موقت آزاد شدهاند .وثيقهھای سنگين و ﺗھديد به صدور احکام
زندان طوالنی مدت ،دو ابزار اعمال فشار براين وب نگاران است.
مھدی خزعلی  ،مدير وبالگ باران که در ﺗاريخ  ١٩دی ماه سال جاری بازداشت شد .اين وبنگار به
چھار سال زندان و ده سال ﺗبعيد محکوم شده است .گزارشگران بدون مرز ،نگرانی خود را از
وضعيت سالمت اين وبنگار بيمار اعالم کرده است.
سخی ريگی وبالگنويس »بلوجستان سرافراز« در ﺗاريخ  ٢٨خرداد  ١٣٨٨در زاھدان بازداشت و با
اﺗھاماﺗی چون « نشر اکاذيب و اقدام عليه امنيت ملی« به بيست سال زندان ،سنگينﺗرين حکم صادر
شده عليه يک وبالگ نويس در ايران ،محکوم شده است .يکی از داليل محکوميت سنگين سخی ريگی
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داشتن نام خانوادهگی مشترک با رھبر گروه مسلح و مخالف جمھوری اسالمی عبدالملک ريگی است.
اين وبنگار ﺗحت شکنجه مجبور به اعترافاﺗی دروغين شده است که عليه وی در دادگاه مورد استفاده
قرار گرفتهاند.
رفتار غير انسانی و ﺗحقيرکننده و اعمال فشار
در ايران شکنجه و بدرفتاری به ھنگام بازداشت و ھمچنين افترا به جای »اﺗھام« و وادار به اعترافات
اجباری که از شبکهھای سيمای جمھوری اسالمی پخش می شوند ،امری رايج است.
بسياری از روزنامهنگاران و وبنگاران زندانی که خودسرانه بازداشت شدهاند ،از نظر روحی و
جسمی به شدت اسيب ديدهاند ،بيمار ھستند و از امکانات پزشکی الزم محروم شدهاند .وضعيت سالمت
بسياری از انھا از جمله  :مسعود باستانی ،عيسی سحرخيز ،محمد صديق کبودند ،حسين رونقی
ملکی ،سعيد متينپور ،مھدی محموديان ،کيوان صميمی بھبھانی ،آرش ھنرور شجاعی و… به ويژه
نگران کننده است .جان اين زندانيان بيمار در خطر است.
مقامات قضايی – امنيتی ايران از اعمال فشار بر خانوادهھای زندانيان ابايی ندارند .پروين مخترع يک
روز پس از بازداشت فرزندش کوھيار گودرزی ،در ﺗاريخ  ١٠مرداد ماه ،در شھر کرمان بازداشت و
به زندان مرکزی اين شھر منتقل شد .در زندان به وی اﺗھام »ﺗبليغ عليه نظام و ﺗوھين به رھبری« ﺗفھيم
شد .در ﺗاريخ اول دیماه  ١٣٩٠خانواده وی اعالم کردند که برای مصاحبه با رسانهھا در باره
وضعيت پسرش در آذر ماه  ١٣٨٨به  ٢٣ماه زندان محکوم شده است .با وجود ﺗغيير اين حکم از سوی
شعبه دادگاه ﺗجدی نظر کرمان ،ولی مقامات قضايی از آزادی وی به دليل داشتن پروندهای ديگر
خودداری کرده اند .کوھيار گودرزی در ﺗاريخ  ٩مرداد ماه  ١٣٩٠در ﺗھران بازداشت و ﺗا مدﺗھا در
بازداشت مخفی بسر میبرد .وی در اسفند ماه سال جاری مطلع شد که از سوی شعبه  ٢٦دادگاه انقالب
اسالمی ﺗھران به اﺗھام « ﺗبليغ و اجتماع و ﺗبانی عليه نظام« به شش سال حبس ﺗعزيری محکوم شد ه
است.
آزادی موقت زندانيان ،در ازای دريافت مبلغی است که ﺗنھا می ﺗوان آنرا اخاذی ناميد  .پرستو
دوکوھکیوبالگنويس و مدافع حقوق زنان ،و سھامالدين بورقانی روزنامه نگار و ھمکار سايت
ديپلماسی ايران در ﺗاريخ  ٧و  ٨اسفندماه  ١٣٩٠با پرداخت  ٣٠٠و  ٢٠٠ميليون وثيقه از زندان به
شکل موقت ازاد شدند.
اين حرفهکاران رسانهھا و مرضيه رسولی ،روزنامه نگار و ھمکار صفحات فرھنگی و ادبی بسياری
از روزنامهھای ﺗھران ،در ﺗاريخ  ٢٥و  ٢٨دی ماه در ﺗھران بازداشت و ﺗا ھنگام آزادی در سلولھای
انفرادی بندھای  ٢٠٩و دو الف زندان اوين که در کنترل وزارت اطالعات و سپاه پاسداران انقالب
اسالمی بهسر بردند.
يک روز پيش از آزادی » مرکز بررسی جرايم سازمان يافته« سپاه پاسداران انقالب اسالمی با انتشار
اطالعيهای در سايت رسمی آن گرداب ،بازداشتشدگان را به « ھمكاری با شبكه بیبیسي فارسی و
نھادھای امنيتی غرب و گروهھای مخالف جمھوری اسالمی در خارج از کشور« متھم کرده بود.
»مرکز بررسی جرايم سازمان يافته« در اطالعيه خود اعالم کرده بود که دستگيری اين
روزنامهنگاران و ﺗعدادی ديگر با »انھدام شبکه مربوط به فعاليت ھای شبکه بیبیسی فارسی در
ايران« در عملياﺗی به نام »چشم روباه« انجام گرفتهاست  .شبکه بی بی سی بارھا اعالم کرده است که
در ايران ھمکار ندارد .در ﺗاريخ  ١٥اسفند »اعترافات« قربانيان اين »عمليات« که بخشھايی از
بازجویھايشان بود از صدا و سيما و پرس ﺗی وی شبکه انگليسی زبان جمھوری اسالمی پخش شد.
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شبکهھای ماھوارهای که برای ايران برنامه پخش میکنند از جمله ،شبکه ﺗلويزيونی بی بی سی فارسی
و صدای امريکا به دليل ارسال پارازيت از سوی اين کشور به شکل منظم قربانی اختالل در پخش
برنامهھای خود ھستند.
اعمال فشار بر وبنگاران مدافع حقوق زنان ادامه دارد ،از جمله بر نوشين احمدی خراسانی،سردبير
سايت مدرسه فمينيستی و يکی از بنيانگذاران »کارزار يک ميليون امضا برای لغو قوانين ﺗبعيض آميز
عليه زنان« ،در استانه ھست مارس روز زن ماموران امنيتی -قضايی برخی از فعاالن را احضار و
ﺗھديد کردهاند.
مصداق بارز خودسری مسووالن جمھوری اسالمی در برابر موازين جھانی ،ندادن اجازه سفر به احمد
شھيد گزارشگر ويژه سازمان ملل برای بررسی وضعيت حقوق بشر به ايران است.
سخت گيرانه ﺗر کردن قوانين »جرايم ريانهای« با بخشنامهھا و دستورعملھا
 ٧دی ماه  ١٣٩٠ھمزمان با ثبت نام نامزدھای انتخابات مجلس شورای اسالمی ،عبدالصمد خرمابادی
دبير »کارگروه ﺗعيين مصاديق محتوای مجرمانه « فھرست  ٢۵مادهای در باره »مصاديق محتوای
مجرمانه مرﺗبط با انتخابات مجلس شورای اسالمی« را به رسانهھا اعالم کرد «.اين « کارگروه« به
موجب ماده  ٢٢قانون جرائم رايانهای ﺗشکيل شده است .و اعضای آن عبارﺗند از » :دادستان کل کشور
)به عنوان رئيس کارگروه( وزير يا نماينده وزارﺗخانهھای آموزش و پرورش ،ارﺗباطات و فناوری
اطالعات ،اطالعات ،دادگستری ،علوم ،ﺗحقيقات و فناوری ،فرھنگ و ارشاد اسالمی ،رئيس سازمان
ﺗبليغات اسالمی ،رئيس سازمان صدا و سيما و فرمانده نيروی انتظامی ،نماينده کميسيون صنايع و
معادن و نماينده کميسيون حقوقی و قضايی مجلس شورای اسالمی و نماينده شورای عالی انقالب
فرھنگی« .از جمله مواردی که در اين بخشنامه جرم محسوب میشود « ،انتشار ھرگونه محتوا با
ھدف ﺗرغيب و ﺗشويق مردم به ﺗحريم و يا کاھش مشارکت در انتخابات ،انتشار و ﺗبليغ عالئم ﺗحريم
انتخابات گروهھای ضدانقالب و معاند« است
در ﺗاريخ  ١٦دی ماه  ١٣٩٠پلس فتا دستورعمل  ٢٠مادهای را در باره کافی نتھا صادر کرد .ماده نه
اين بخشنامه ثبت « اطالعات ھويتی« شامل »نام و نام خانوادگی ،نام پدر ،کد ملی،کد پستی  ،شماره
ﺗلفن ﺗماس« را برای کاربران الزامی میکند ،ماده  ١٠ﺗاکيد دارد که « دفاﺗر خدمات اينترنت موظفند
عالوه بر اطالعات ھويتی کاربران ،ساير اطالعات کاربری شامل روز و ساعت استفادهIP ،
اختصاص يافته و فايل الگ وب سايتھا و صفحات رويت شده را ثبت و حداقل ﺗا  ٦ماه نگھداری
كنند ،«.ماده  « ١٢استفاده و در اختيار گذاشتن ھر گونه ابزار دسترسی به سايتھای فيلتر شده ،مثل
انواع فيلتر شکنھای قابل نصب روی رايانه ،يا معرفی سايتھای فيلتر شکن و خدمات گيرندگان و يا
استفاده از ھرگونه  VPNروی سيستمھای رايانهای دفاﺗر خدمات اينترنت« را ممنوع کرده است .و
باالخره ماده  ١٤ﺗاکيد دارد که « درگاهھای ورودی سيستم رايانهای شامل درگاهھای ، USBکارت
خوانھا و ساير درگاهھايی که امکان اﺗصال حافظهھای جانبی به آنھا وجود دارد ،به صورت نرم
افزاری مسدود شود ١١ «.دی ماه ،پليس سايبری ايران اعالم کرد که در شھر بيرجند »ماموران پليس
فتا از ﺗعداد  ٤٣كافينت سطح شھر بازديد و  ٦كافينت را به دليل رعايت نكردن نكات امنيتی و استفاده
از فيلترشكن پلمپ كردند».
آخرين « ابتکار« برای مھار بيشتر اينترنت و کاربران ،ﺗشکيل »شورای عالی فضای مجازی« به
دستور آيتﷲ سيد علی خامنهای در ﺗاريخ  ١٧اسفند است .يکی از ھدفھای ﺗاسيس اين شورا « برنامه
ريزی و ھماھنگی به منظور صيانت از آسيب ھای ناشی از « شبکه جھانی اينترنت اعالم شده است.
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اين شورا متشکل از اعضای حقوقی « رئيس جمھور)رئيس شورای عالی( ،رئيس مجلس شورای
اسالمی ،رئيس قوه قضائيه ،رئيس سازمان صدا و سيمای جمھوری اسالمی ايران ،دبير شورای عالی
و رئيس مرکز ،وزير ارﺗباطات و فناوری اطالعات ،وزير فرھنگ و ارشاد اسالمی ،وزير علوم
ﺗحقيقات و فناوری ،وزير اطالعات ،رئيس کميسيون فرھنگی مجلس شورای اسالمی ،رئيس سازمان
ﺗبليغات اسالمی ،فرمانده کل سپاه پاسداران انقالب اسالمی ،فرمانده نيروی انتظامی جمھوری اسالمی
ايران« و ھمچنين اعضای حقيقی«دکتر حميد شھرياری ،سيدجواد مظلومی ،مھندس مسعود ابوطالبی،
دکتر کاميار ثقفی ،دکتر رسول جليلی ،دکتر محمد سرافراز و مھندس عليرضا شاه ميرزايی« ھستند.
شيطان سازی از شبکهھای اجتماعی
جمھوری اسالمی ايران سياست شيطانسازی از رسانهھای جديد را با منتسب کردن آنھا به «
قدرتھای خارجی« و « ابزاری در خدمت »جنگ نرم« برای سرنگونی حکومت ادامه میدھد .در ٧
مرداد ماه  ،١٣٩٠حيدر مصلحی وزير اطالعات »آسيب پذيری از ناحيه شبکه مجازی اجتماعی« و
»ايجاد شبکه اجتماعی در داخل کشور ﺗوسط مزدوران داخلی« را از »مھمترين آسيبھای جنگ نرم
در حوزه دانش آموزی« عنوان کرد .دو روز پيش از آن ،وزير کشور ،مصطفی نجار »فيس بوک،
ماھواره و چت« را از مصاديق »جنگ نرم« اعالم کرده بود .االت متحده امريکا در خرداد ماه سال
جاری اعالم کرد که طرحی به نام »شبکه اينترنت شبح« و يا »اينترنت در چمدان« را در دست اجرا
دارد .اين طرح زمانی که دولتھا شبکه اينترنت را قطع میکنند .به شھروندان جھان امکان دسترسی
به اينترنت جھانی را میدھد ،ايران بالفاصله در اين باره موضع گرفت و اعالم کرد که امکان مقابله با
اين امکان پيشرفته فنی را دارد.
سانسور سايبری با گامھای بلند
يکی از اقدامات حياﺗی برای رژيم سرمايه گذاریھای در عرصهی سانسور سايبری است ) .برای
اطالع بيشتر به ايران کشور دشمن اينترنت ٢٠١٠مراجعه کنيد( بکاربستن فنھای ﺗازه در مسدود
سازی و کنترل نامهھای الکترونيکی در ماهھای اخير شاھد اين امر است .کنترل بيش از پيش ﺗدقيق
شده است و به مرحلهی رايانه به رايانه رسيده است ،نيروھای امنيتی ﺗوان انرا دارند که با شناسايی ip
فرستنده را شناسايی کنند .کابران برای انالين شدن بايد احتياط کامل رعايت کنند .يک اشتباه کوچک يا
کم ھوشياری عواقب سنگينی در پی خواھد داشت .در ﺗيرماه سال جاری استفاده کنندگان از جی ميل
قربانی حمله ھکری با جعل گواھينامهھای امنيتی شدند .در اين نوع حمله ھدف شنود و بدست آوردن
اطالعات به شکل مخفيانه از دو سوی رابطه بدون متوجه شدن انھاست .شرکت ھلندی »ديجينوﺗار
) ،(DigiNotarجعل گواھینامهھای خود را ﺗائيد کرده بود ،به گفته خبرگزاری فرانسه « شرکت اف
سکور ) (F-Secoureدخالت ايران در اين جعل و سرقت را برای کنترل مخالفان محتمل دانسته بود».
قطع کامل ارﺗباط اينترنت و کم کردن سرعت در موقعيتھای بحرانی از راهيافت ھای رژيم است که
ھر روز بيش از پيش ﺗدقيق شده و به شکل منطقهای يا در سطح شھر بکار گرفته میشود .در بھمن ماه
سانسورگران ﺗوانستند پروﺗکل ھای امنيتی  HTTPSرا به شکل کامل مسدود کنند و ميليونھا ايرانی
را از دسترسی به حسابھای جی ميل و يا ياھو محروم کنند .مسدودسازی درگاهھای مورد استفاده وی
پی ان ھا را نيز نشانه رفته بود که اين امر باعث غير قابل استفاده شدن ابزارھای دور زدن فيلترينگ
برای بسياری از کابران ايرانی شد .ابزارھايی چون ﺗُر نيز با دشوارھای جدی روبرو شدند.
ھمکاری کمپانیھای غربی
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سرکوب سازمانيافته جمھوری اسالمی ايران بر کمک کمپانیھای خارجی و از جمله بنگاهھای
اقتصادی غربی استوار است .عليرغم ﺗحريمھای نھادھای اروپايی و امريکايی عليه ايران،
گزارشگران بدون مرز با حيرت شاھد دورزدن اين ﺗحريمھا به وسيله ﺗاسيس »شرکتھای ويترين« از
سوی ايران است .دستورعملھای ناظر بر فروش و صادرات ابزار مورد استفاده در سانسور و ﺗعقيب
و مراقب بايد بازبينی شوند ،مقررات رديابی مسير ارسال سختافزارھا و نرمافزار بايد سختگيرانهﺗر
شود ﺗا از رسيدن اين ابزار « ممنوعه« از طريق يک کشور و يا شرکت ثالث به دست سرکوبگران
جلوگيری شود.
به گفته شبکه خبری بلومبرگ ،شرکت اسرائيلی »الوت« فروشنده ﺗجھيزات مدرن امنيتی کامپيوﺗر،
ابزار شنود و رديابی را از طريق يک شرکت دانمارکی به نام »رتنک« به ايران فروخته است.
شرکت ايرلندی »اداپتاﺗيو موبيل سکوريتی« به ﺗازگی اعالم کرده است ،که فروش سيستمھای فيلترينگ
و مسدود سازی پيامک را به رژيم ايران متوقف کرده است.
راهاندازی اينترنت ملی در محاق اعالم و ﺗعويق
در ماهھای گذشته مسدود کردن پروﺗکل  HTTPSرا متخصصان ﺗمرينی برای راهاندازی اينترنت ملی
و قطع کامل ارﺗباط با اينترنت جھانی ،ﺗفسير کرده بودند .راه اندازی اينترنت ملی از سوی مسووالن
رژيم در بھار سال گذشته اعالم شده بود .رضا ﺗقیپور انوری وزير ارﺗباطات و فناوری اطالعات
جمھوری اسالمی ايران ،در ﺗاريخ  ٤مرداد ماه  ،١٣٩٠اعالم کرد که »فاز اول شبکه ملی اينترنت طی
 ۶ماھه اول امسال به بھره برداری میرسد .وی در اين باره گفت »در کنار شبکه ملی اينترنت،
اينترنت )جھانی( را به عنوان يک سرويس با ھمان مسائلی که ﺗا کنون وجود داشته است کماکان
خواھيم داشت و پھنای باند داخل را به صورت امن و حفاظت شده برای کسب و کار اقتصادی و حريم
شخصی خانوارھا ﺗوسعه خواھيم داد «.وی با ﺗاکيد بر استفاده از«موﺗور جستجوی ملی و ایميل ملی«
در شبکه ملی اينترنت ،يکی از اھداف اصلی شبکه اينترنت ملی را « جمع آوری اطالعات و مديريت
ایميلھا در داخل کشور برای مورد ﺗوجه قرار گرفتن مباحث امنيتی” اعالم کرد .با اين حال کاربران
ايرانی که ﺗشويق به استفاده از ای ميل داخلی شده بودند به کيفيت خدمات ان متقاعد نشدهاند .در عمل
کاربران ايرانی که نمیﺗوانند و يا میﺗرسند از برنامهھای ضد فيلتر استفاده کنند ،محکوم به استفاده از
اينترنت دستساز رژيم ھستند که محتوايی خالی از ھر گونه انتقاد سياسی  ،اجتماعی و مذھبی دارد.
اينگونه میﺗوان گفت ،اينترنت ملی از سالھا پيش در ايران راهاندازی شده است و اعالم گاه به گاه آن
از سوی مسووالن کاربردی سياسی و ملیگرايی دارد.
آيا ايران میﺗواند چنين طرحی را اجرايی کند؟ عالوه بر ھزينهی سنگين اقتصادی ﺗوسعه و اجرای ان
برای کشور ،اما ايران در حال حاضر برای فعاليتھای اقتصادی خود نياز به ارﺗباط با اينترنت جھانی
دارد .فراموش نکنيم که قطع  ٥روزهی اينترنت در مصر بيش از  ٩٠ميليون دالر ھزينه در بر داشت.
ايا رژيم به سوی اينترنت »دو سرعته« پيش میرود ،اينترنتی متصل به اينترنت جھانی و با سرعت
باال برای برای دولت ،رھبران مدھبی ،سپاه پاسداران و موسسات اقتصادی بزرگ دولتی ،و اينترنتی
سانسور شده برای اکثريت بزرگی از مردم؟ در اين صورت مسووالن اين رژيم متھم به اعمال ﺗبعيضی
بزرگ برای دسترسی به حق دانستن و اطالعات عليه اکثريت مردم خود است .جرمی که به مفھوم
واقعی می ﺗوان آنرا ﺗبعيض ديجيتالی ناميد
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رشد چشمگير نومسيحيان جوان در کليساھای ايران
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با ﺗمام محدوديت ھا و فشارھای امنيتی ﺗخمين زده می شود که نيمی از نوکيشان مسيحی آزادانه در
مورد ايمان جديدشان با ديگران سخن می گويند و نيم ديگرشان ﺗغيير دين خود را در قلب ھايشان نگاه
می دارند.
کارکنان سازمان »درھای باز« در خاورميانه می گويند که رشد مسيحيت در ايران »انفجاری« است.
آنھا حتی از جنبش مذھبی سخن می گويند.
به گزارش آژانس خبری مسيحيان ايران »محبت نيوز« ،سازمان جھانی »درھای باز« طی گزارشی
اعالم كرد؛  40سال پيش ﺗنھا حدود  200نوکيش مسيحی که از اسالم به مسيحيت گرويده بودند در
ايران زندگی می کردند .امروزه برخی ﺗخمين می زنند ) آمار غير رسمی( که بيش از  370ھزار ﺗن
مسلمان كه به مسيحيت گرويدن در ايران باشند .جدای از اين نومسيحيان ،کليساھای سنتی آشوری و
ارمنی ھم در ايران ھستند که ﺗخمين ی  80ھزار عضو دارند .اين کليساھای سنتی اجازه دارند که
مراسم خود را به زبان خودشان داشته باشند اما از بشارت دادن به مسلمانان فارسی زبان منع می شوند.
آمار رسمی دولت ايران نشان می دھد که حدود  200ھزار مسيحی در ايران ساکن ھستند.
با وجود اينکه اديان ديگر ھم روند رو به رشدی دارند اما رشد مسيحيان به طرز قابل ﺗوجھی بيشتر از
بقيه اديان است .برخی معتقدند که علت اين امر اين است که ايرانيان کم کم درحال فھميدن »حقيقت
اسالم «،مذھب رسمی ايران ھستند .اين موضوع پس از انتخابات  1388بيشتر مشھود است .بسياری
از ايرانی ھا به اسالم پشت کرده اند و می کوشند ﺗا به مذاھب ديگر پناه برده و يا بطور كلی از دين
دست بکشند.
يکی از کارکنان سازمان »درھای باز« می گويد» :قبل از انقالب سال  1357دولتی سکوالر بر ايران
حاکم بود و واکنش مردم به چنين دولتی اين بود که خواستن بسيار مذھبی شوند .اين امر راه را برای
انقالب اسالمی ھموار کرد .وقتی حکومت اسالمی برقرار شد مردم چھره واقعی اسالم را فھميدند و
شروع به روی گردان شدن از آن کردند .مسيحيت در گذشته پيش از انقالب اسالمی زياد شناخته شده
نبود و به ديد يک مذھب غربی به آن نگاه می کردند .اما اکنون فقط دولت است که مسيحيت را کااليی
غربی و يا بھتر بگوييم يک سيستم سياسی غربی می داند».
يکی ديگر از کارکنان اين سازمان گفت» :ايرانيان بسيار باز ھستند و می خواھند درمورد ايمان شان
صحبت کنند .به ھمين خاطر است که شاگردسازی )از طريق بشارت و ارﺗباطات( برای ايمانداران
مسيحی موفقت آميز بوده است .اگر به يک ايماندار مسيحی ايرانی بگوييد که يک ايماندار بايد ايمانش
را با ديگران در ميان بگذارد ،وی بی شک چنين می کند «.ارائه دوره ھای شاگردسازی يکی از راه
ھايی است که سازمان »درھای باز « از آن طريق کليسای ايران را ﺗقويت می كند .ﺗخمين زده می شود
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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رئيس جمھور و رھبر ايران علنن بر ضد گسترش کليساھای خانگی صحبت می کنند .اين کارمند
سازمان درھای باز می گويد» :به ھمين خاطر است که کليساھای خانگی بايد بيشتر مواظب باشند .قبلن
ھر کليسای خانگی ﺗنھا  15عضو داشت اما اکنون اين رقم بخاطر مسائل امنيتی به  5ﺗا  6نفر کاھش
يافته است .بسياری از آنھا بصورت شبکه ای سازماندھی شده اند و با کليساھای خارج از ايران در
ارﺗباط نيستند».
دولت ايران در چند ماه اخير چند کليسا را از ارائه خدمات به زبان فارسی در روزھای جمعه بازداشته
اند زيرا جمعه ﺗعطيلی رسمی در ايران است» .دولت فکر می کرد اين کار سبب کاھش شرکت کنندگان
در جلسات کليسايی می شود ،اما اينطور نشد «.يکی ديگر از ﺗمھيدات دولت برای محدود کردن رشد
نوکيشان ممنوع کردن فروش کتاب مقدس و يا عھدجديد است.
با وجود اينکه جفاھا بر مسيحيان ايران اکثرن از سوی دولت است ،اما جامعه نيز جفاھايی را به
مسيحيان می رساند .يکی از کارکنان سازمان »درھای باز « می گويد» :اگر مراقب باشيد می ﺗوانيد
ايمان ﺗازه خود را از دولت مخفی کنيد اما نمی ﺗوانيد اينکار را در خانواده انجام دھيد .طبق اطالعاﺗی
که از مردم دريافت می کنيم ،جفا از سوی خانواده ھای نوکيشان در حال افزايش است .اما اين نوع جفا
نسبت به جفاھای ديگر برای مثال از دستگيری ھا کمتر در ديد قرار می گيرد .با اينکه جفا درحال
افزايش است اما ﺗعداد افرادی که مسيحی می شوند ھم به افزايش خود ادامه می دھد.
ای خداوند ما در قدرت و نجات ﺗو شادی می نماييم! ﺗرا بخاطر حرکت پر قدرت روحت در ايران شکر
می کنيم .از ﺗو می خواھيم که ايمانداران خالصی بپرورانی ﺗا نوکيشان را در مسير رشد ايمانی شان
ھدايت و شاگردسازی کنند .شکرت می کنيم بخاطر غيرت ،قدرت و ايمان .می طلبيم که بصيرت و
حکمت را در اين ايماندارانی که خبر خوش عيسی مسيح را در ميان می گذارند افزون گردانی .ﺗو از
فشارھای دولتی و اجتماعی که ايمانداران با آن روبرو ھستند آگاھی ای پدر .برای شاگردان در ايران
دعا می کنيم که به ﺗھديدھايی که عليه شان ھست نظر کنی و به خادمين خود در ايران جسارت دھی ﺗا
کالم ﺗو را با قوت بيان کنند .باشد که نجوای احيا رفته رفته در سراسر ايران بلند شود و آن را برای
ھميشه ﺗغيير دھد! اينھا را در نام عيسی مسيح می طلبيم! آميين.

کسری نوری از دراويش گنابادی بازداشت شد
مارس 2012 ,16
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خبرگزاری ھرانا – »کسری نوری« از دروايش گنابادی مقيم شيراز ،روز چھارشنبه به اﺗھام مصاحبه
با راديوھای بيگانه بازداشت شد.
به گزارش راديو فردا» ،کسری نوری« دی ماه گذشته نيز به اﺗھام فعاليت عليه نظام وعضويت در آن
چه »گروھک انحرافی »خوانده شده ،بازداشت و سپس درھفتم اسفند آزاد شده بود .
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
آئين بھايی اخراج شد+رنجنامه وی
مارس 2012 ,17
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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.
به گزارش ھرانا ،اين شھروند بھايی و ورزشکار ملی در رنجنامه ای به ﺗوصيف چگونگی محروميت
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:
اينجانب خشايار زارعی در رشته ورزشی جودو به مدت  ١۴سال به صورت حرفه ای فعاليت می کنم
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
مسابقات آسيايی و جھانی محروم شده ام و اين در حالی است که امسال ھم که در رشته معماری در
شيراز پذيرفته شده ،در روز دوشنبه مورخ  ٢٢/١٢/٩٠پس از پشت سر گذاشتن  ١ﺗرم اخراج شدم ،به
طوری که روز دوشنبه وقتی به دانشگاه رفتم ،اسم خود را در برد دانشگاه ديدم که در آنجا نوشته شده
بود که به دفتر آموزش مراجعه کنم .در دفتر آموزش نزد سرپرست گروه معماری رفته و وی عنوان
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 کالس ھا را نداريد و اگر خواھان اطالعات
بيشتری ھستيد با مديريت دانشگاه صحبت کنيد ،که در اين چند روز که مراجعه کردم ،موفق به مالقات
با ايشان نشدم.

خانواده بھاييان بازداشت شده در شيراز :ھيچ کس
پاسخگو نيست
مارس 2012 ,16
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خانه حقوق بشر ايرانخانواده يکی از زندانيان بھائی شيراز که در بھمن ماه گذشته بصورت گروھی
بازداشت شدند ،در گفتگو با خانه حقوق بشر ايران ،از آخرين وضعيت اين زندانيان می گويد.
فرزان فرامرزی :در بھمن ماه گذشته در جريان دستگيری ھای گسنرده بھائيان در شيراز ،گروھی از
اين شھروندان بازداشت شدند .در حالی که به پايان سال  ٩٠نزديک می شويم ١٠ ،نفر از اين عده
ھنوز در بازداشتگاه اطالعات شيراز به سر می برند .
در حصوص آخرين وضعيت اين شھروندان بھايی که در زندان به سر میبرند گفتوگويی را با
بستگان يکی از زندانيان شيراز انجام داده و آخرين وضعيت آنان را جويا شديم.
خانوادهھای افراد بازداشت شده در ھمان مراحل اوليه به مراجع متعددی مراجعه کرده و خواستار
آزادی عزيزانشان شده اند ،يکی از اعضای خانواده اين زندانيان بھائی به »خانه حقوق بشر ايران«
گفت“ :در مراحل اوليه به استانداری رفته و با معاون سياسی استانداری ديدار کرديم ھمچنين به اداره
ی امنيت استان مراجعه کرده و برای ھرکدام جداگانه نامه نوشته و شرح بازداشت اين افراد و ﺗفتيش
منازلمان را گفتيم .به دفتر امام جمعه مراجعه کرديم که در آنجا نامه ای به ما دادند که آن نامه را ھم به
معاون سياسی استانداری داديم .با رئيس دادستانی کل استان فارس ديدار کرديم ،آنھا گفتند که کاری از
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
وثيقه  ١٠٠ميليون ﺗومانی آزاد شده اند ،اما کماکان با آزادی ديگر افراد بازداشت شده حتی به قيد وثيقه
مخالفت می شود .اين در حالی است که عمال “ﺗنھا دو روز کاری به پايان سال  ٩٠مانده و چنانچه در
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”.
“افراد بازداشت شده حق مالقات حضوری را ندارند .مالقات ھا بصورت غيرحضوری و ﺗنھا ھفته ای
يکبار – سه شنبه ھا از ساعت  ٩:٣٠الی  ١بعد از ظھر – در محل بازداشتگاه اطالعات شيراز ،پالک
 ،١٠٠انجام می شود و ھر کدام از خانواده ھا ﺗنھا سه دقيقه حق صحبت با زندانی خود را دارند”.
وی افزود“ :زندانی ھا اکنون در زندان اطالعات شيراز يا ھمان پالک  ١٠٠زندانی ھستند .از ھمديگر
جدا ھستند و ھرکدام در سلولی جداگانه به ھمراه مجرمان ديگر نگھداری می شوند و فعال از لحاظ
بھداشتی و ﺗغذيه مشکل خاصی وجود ندارد ،ضمن اينکه ﺗنھا فرشيد يزدانی بايد از گردنبند طبی استفاده
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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 اطالعات ﺗحويل دھند”.
در ميان بازداشت شدگان يک زوج ،فريد عمادی و مژده فالح ،وجود دارند که فرزند سه ساله اين زوج
ﺗاکنون با مادربزرگ خود زندگی می کرد؛ اما “روز سه شنبه  ٢۵اسفند ماه ،اجازه دادند که اين بچه به
داخل بازداشتگاه نزد مادرش ،مژده فالح ،برود و ھم اکنون اين کودک بھمراه مادر خود در بازداشتگاه
بسر می برد”.

دو شھروند بھايی در مشھد به دو سال حبس محکوم شدند
مارس 2012 ,17

خبرگزاری ھرانا – دو شھروند بھايی ساکن مشھد به نامھای »دری امری« و »مونا رضايی« از سوی
دادگاه انقالب به دو سال حبس ﺗعزيری محکوم شدند.
بنا به اطالع گزارشگران ھرانا ،دری امری متھم رديف اول طبق حکم دادگاه انقالب شھر مشھد به
اﺗھام ﺗبليغ عليه نظام از طريق ﺗبليغ آئين بھائيت به يک سال حبس ﺗعزيری محکوم شد.
نامبرده در ﺗابستان سال جاری پس از چند ماه بازداشت به قيد وثيقه آزاد شده بود.
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ھم چنين يک شھروند بھايی ديگرساکن مشھد به نام « مونا رضايی « به عنوان متھم رديف دوم پرونده
مذکور به يک سال حبس محکوم شد که حکم مزبور به مدت چند سال به حالت ﺗعليق درآمده است.
يادآوری می شود نامبرده نيز در ﺗابستان سال جاری پس از  ١٠روز بازداشت به قيد وثيقه آزاد شده
است

بازداشت دو بھايی در يورش ماموران به منزل ھفت ﺗن
در شيراز
مارس 2012 ,18

خبرگزاری ھرانا – صبح روز گذشته  ٢٧اسفند ماه منزل ﺗعدادی ديگر از بھائيان شيراز مورد ﺗفتيش
ماموران قرار گرفت و دو ﺗن از شھروندان بازداشت شدند.
بنا به اطالع گزارشگران ھرانا از شيراز ،ماموران امنيتی به منزل کاووس صميمی ،کامبيز حبيبی،
وحيد معصومی ،ميثاق معصومی ،سولماز روحانی ،خداخواست روحانی ،نيلوفر کرمی يورش برده
وسايل شخصی و دينی انھا را بردند و از بين آنھا کاووس صميمی و کامبيز حبيبی را بازداشت کردند.
بازداشت شدگان به بازداشتگاه پالک  ١٠٠اطالعات در شيراز منتقل شدند بردند و از ديگر افراد
خواسته شده در صورت لزوم به پالک  ١٠٠مراجعه کنند.

آزادی موقت  ٣ﺗن از نوكيشان مسيحی وثيقه
١٠٠ميليون ﺗومانی
مارس 2012 ,18

در حالی كه برای  ٣ﺗن از نوكيشان مسيحی در شيراز كه برای آزادی موقت ھر كدام از آنان از سوی
دادگاه قرار وثيقه  ١٠٠ميليون ﺗومانی صادر شده است ،منابع آگاه از عدم پذيرش وثيقه برای ديگر
بازداشت شدگان خبر می دھند

به نقل از گزارشگران آژانس خبر مسيحيان ايران »محبت نيوز«  ٣ﺗن از بازداشت شدگان مسيحی
در شيراز پس از  ٣۶روز بازداشت و بالﺗكليفی آزاد شدند.
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اين سه نوكيش مسيحی كه برای ھر كدام از اين افراد از سوی دادگاه انقالب اسالمی شيراز وثيقه ١٠٠
ميليون ﺗومانی درخواست شده است در روز چھارشنبه مورخ  ٢۴اسفند ماه  ١۴ ) ١٣٩٠مارچ (٢٠١٢
بطور موقت آزاد شدند.اسامی عبارﺗند از « شريفه دوخ «  « ،مسعود گلرويان« و « نيما شكوھی ١٧
ساله »می باشد كه اين افراد بايد ﺗا احضاريه مجدد و ﺗعيين زمان برگزاری دادگاه در انتظار بمانند.
ھمچنين از ديگر بازداشت شدگان مسيحی در شيراز آقايان « مجتبی حسينی «  « ،ھمايون شکوھی« ،
« محمدرضا پرﺗويی ) كوروش( و »وحيد حکانی« می باشند ،كه اين افراد نيز در ﺗاريخ  ٢۴اسفند
ماه  ١۴ ) ١٣٩٠مارچ  (٢٠١٢به زندان عادل آباد شيراز انتقال يافتند و نيز خانم »فريبا ناظمينان »به
زندان بخش زنان منتقل شده است .كه از وضعيت سالمت اين افراد ﺗاكنون اطالع دقيقی در دست نيست
 .گفته شده اين افراد پس از بازداشت برای بازجوئی بيشتر به بازداشتگاه اطالعات در شيراز موسوم به
پالك  ١٠٠منتقل شده بودند.منابع آگاه به »محبت نيوز« گزارش داده اند ،كه جريان پرونده اين افراد
ھيچ روال قانونی ايی ندارد .از سوی برخی مقامات و مسئوالن قضايی نيز شنيده شده كه برای آزادی
موقت اين افراد كه ھمچنان در زندان بسر می برند ،ھيچگونه وثيقه ايی پذيرفته نخواھد شد و ممكن
است دادگاھی اين افراد در اواخر فروردين و يا ارديبھشت  ١٣٩١برگزار گردد ،كه با ﺗوجه به اين
موضوع گويا اين افراد عيد و سال نو را در كنار خانوادھايشان نخواھند بود .بنا به گزارش رسيده به
»محبت نيوز« ،پس از انتقال اين افراد به بند سبز زندان عادل آباد شيراز و گذراندن  ٣روز در
قرنطينه زندان ،در روز شنبه  ٢٧اسفند ماه )  ١٧مارچ ( ضمن جدا كردن افراد از يكديگر ،بازداشت
شدگان را جداگانه به بدﺗرين بندھای زندان عادل آباد كه به قاﺗلين و سارقين اختصاص دارد منتقل كرده
اند .الزم به يادآوری است در پی شناسايی و ھجوم ماموران امنيتی به خانه يكی از نوكيشان مسيحی كه
از آن بعنوان كليسای خانگی ياد می شده ،اين حادثه منجر به بازداشت جمعی از نوكيشان مسيحی در
شيراز شده است .بر اساس گزارش منتشره  ،ماموران امنيتی در مورخ ١٩بھمن ماه  ) ١٣٩٠برابر با
 ٨فوريه  ( ٢٠١٢پس از شناسايی و يورش به جلسه كليسای خانگی  ،ضمن برخورد و بد رفتاری با
افراد ،بازداشت شدگان را به مكان نامعلومی انتقال دادند .پيش ازاين نيز »مجتبی حسينی« و »ھمايون
شکوھی«در )ارديبھشت سال  (١٣٨٧برابر با )  ١١مه  (٢٠٠٨به ھمراه  ٨ﺗن از ديگر نوكيشان
مسيحی ساكن شيراز به اﺗھام ايمان و باورھای مسيحی بازداشت و از سوی دادگاه به  ۵سال حکم
ﺗعليقی محكوم شده بودند که از دوره  ۵ساله اين حكم ھمچنان يكسال آن باقی است .با فرا رسيدن جشن
ھای كريسمس و آغاز سال نو ميالدی  ،،٢٠١٢ماموران امنيتی جمھوری اسالمی با ايجاد فشار و
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
كليساھای خانگی بطور علنی دامنگير اعضا كليساھای رسمی و ساختمانی نيز شده است  .بطوری كه
از ﺗاريخ  ٢١بھمن ماه  ١٣٩٠بدستور وزارت اطالعات جمھوری اسالمی از دو کليسای رسمی
پروﺗستان عمانوئيل و کليسای انجيلی پطرس در ﺗھران از آنان خواسته شده كه كليه مراسم کليسايی خود
را به زبان فارسی لغو کنند .پيش از اين نيز کليسای جماعت ربانی مرکز در ﺗھران با فشارھای مقامات
امنيتی در سال  2009مجبور به ﺗعطيل نمودن جلسات روز ھای جمعه خود به زبان فارسی شد.
ھمچنين در يك اقدام سازماندھی شده ﺗوسط ماموران اطالعات كه منجر به بازداشت«حكمت سليمی »از
كشيشان كليسای رسمی پولس در اصفھان و جمعی از اعضا ی آن كليسا نيز شده است ،گفته می شود
جلسات كليسايی در حال حاظر با ﺗوجه به محدوديت ھا  ،كماكان برگزار می گردد.
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خبرگزاری ھرانا – عليرضا سيديان ،شھروند مسيحی ساکن ﺗھران روز چھارشنبه  ٢۴اسفند ماه در
ھنگام خروج از کشور بازداشت شد.

عليرضا سيديان ،شھروند مسيحی بازداشت شد
خبرگزاری ھرانا – عليرضا سيديان ،شھروند مسيحی ساکن ﺗھران روز چھارشنبه  ٢۴اسفند ماه در
ھنگام خروج از کشور بازداشت شد.

بنا به اطالع گزارشگران ھرانا ،اين شھروند مسيحی و از اعضای کليسای موسوم به »کليسای ايران«
که پيشتر از سوی دادگاه انقالب به شش سال حبس و شالق محکوم شده بود پس از قصد خروج از
کشور برای ﺗعطيالت نوروزی بازداشت شده است .نامبرده از سوی شعبه  ٢۶به رياست قاضی
پيرعباسی به اﺗھام اجتماع و ﺗبانی به قصد اخالل در امنيت ملی و فعاليت ﺗبليغی عليه نظام به شش سال
حبس ،ھجده ميليون ﺗومان جريمه نقدی و  ٩٠ضربه شالق محکوم شده بود.وی با وثيقه  ٣٠ميليون
ﺗومانی به صورت موقت آزاد شده بود.
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آزادی سه شھروند بھايی در مشھد
مارس 2012 ,18

خبرگزاری ھرانا – غروب روز شنبه  ٢٧اسفند ماه  ٩٠سه شھروند بھايی ساکن مشھد به نامھای نويد
نبيلی ،بھناز حدادزاده و فتانه حاجی پور پس از يک ماه بازداشت ھر کدام به قيد وثيقه ملکی معادل ۶٠
ميليون ﺗومان آزاد شدند.
بنا به اطالع گزارشگران ھرانا ،اين سه شھروند بھايی به ھمراه  ٧شھروند بھايی ديگر در رابطه با
نمايشگاه خصوصی نوجوانان بھايی دستگير شده بودند نمايشگاه مزبور جھت کمک به کودکان بی
بضاعت ﺗشکيل شده بود.

گزارشی از بازداشت نوكيشان مسيحی در سال ١٣٩٠
371

برای شناخت محبت
مسيحيان و نوكيشان مسيحی در ايران در حالی سال  1390را به پايان میرسانند که ھمانند سالھای
گذشته با ﺗھديدات و فشارھای مضاعف جمھوری اسالمی روبرو بودند .و سال جديد خورشيدی در
حالی در ايران آغاز میشود که زندانھای سرﺗاسر کشور پر است از زندانيانی که بنا به دگرانديشی در
پشت ميلهھای زندان و به دور از عزيزان خود در رنج و عذاب به سر میبرند -.در سال ١٣٩٠
افزايش بازداشتھا و دستگيریھا و فشار بر كسانی كه از دين اسالم و يا دين موروثی اشان بر می
گردند به ويژه نوكيشان مسيحی ﺗنھا بخشی از مخالفتھای جمھوری اسالمی با ھر گونه دگر انديشی
بود.

در سالی که گذشت فشار بر نوکيشان مسيحی ﺗا آنجا دامنه داشت که عالوه بر کليساھای خانگی،
كليساھای ساختمانی و رسمی نيز ﺗحت فشار قرار گرفت و برخی جلسات در كليساھا که برای فارسی
زبانان برگزار می شد نيز به دستور مقامات امنيتی اطالعات ﺗعطيل شد .به اين اميد كه از اين طريق
مردم و يا نوكيشان مسيحی از رفتن به كليسا منصرف شوند .موج احضار و بازداشت مسيحيان
بخصوص پس از كريسمس )سالروز جشن ميالد مسيح( و سال نو ميالدی افزايش چشمگيری داشت و
پس از چراغ سبز علیخامنهای رھبر جمھوری اسالمی مبنی بر مقابله با ھرگونه دگرانديشی خارج از
اصول اسالمی ،اين دومين مرحله از فشار بر مسيحيان بود .از سوی ديگر نمیﺗوان از ﺗھديدات و
فشارھای جمھوری اسالمی در برخورد با نوکيشان مسيحی سخن گفت اما از ﺗاثير رسانهھا حكومتی و
مذھبی و ﺗريبونھای روحانيون وابسته به نظام سخن به ميان نياورد .بر کسی پوشيده نيست كه فعاليت
رسانهھای آزاد در جمھوری اسالمی يک روياست ،از اين رو جوسازی اين ﺗريبونھا که بودجه
بسياری از آنھا از طريق سرويسھای امنيتی ،سپاه پاسداران و بسيج ﺗامين می شود و يا به پايگاهھای
حکومت وابستگی دارند ﺗاثير زيادی در برخورد قوه قضائيه و حاکميت با مسيحيان داشته و به طور
سازمان يافته اھداف شوم حاکميت بر عليه مسيحيان را ھدايت میکنند .سال جديد خورشيدی در حالی
در ايران آغاز میشود که زندانھای سرﺗاسر کشور پر است از زندانيانی که بنا به دگرانديشی سياسی؛
عقيدﺗی و مذھبی در پشت ميلهھای زندان و به دور از عزيزان خود در رنج و عذاب به سر میبرند و
ﺗاريکﺗر آنکه ھيچ سازمانحقوقی و مرجع قضائی برای رسيدگی به فرياد آنان فرصت فعاليت ندارد.
برخی از زندانيان مسيحی از جمله ) نورﷲ قبيتی زاده و فرشيد فتحی( دومين نوروز خود را در زندان
بدون مرخصی میگذرانند و چشمان منتظر خانوادهھای آنان در فراق آنان لبريز اشک است.
در ادامه بر طبق اخبار و گزارشات مستند و منتشر شده از سوی »محبت نيوز« در سال گذشته به
اسامی نوکيشان مسيحی بازداشت شده در سال  ١٣٩٠پرداخته می شود…
-آذربايجان غربی
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چھارشنبه ،سوم فرودين ماه  ٣شھروند که در مسافرت نوروزی به سر میبردند ،در جاده سلماس بهروستای بروشخواران ﺗوسط ماموران وزارت اطالعات بازداشت شدند  .صالح جھانگيرزاده اھل
روستای بروشخواران از ﺗوابع سلماس و »حميد نجفی« به ھمراه ھمسرش »ماھزر نجفی« شھروندان
مسيحی اھل کرج که برای ﺗعطيالت نوروز به اين شھرستان مسافرت کرده بودند ،ﺗوسط ماموران
وزارت اطالعات بازداشت شدهاند.
ﺗھران« -عباس سارجالو نژاد« از نوكيشان مسيحی در شامگاه  ١٢فروردين  ،١٣٩٠با ورود ﺗعدادی از
ماموران لباس شخصی اطالعات به منزلش بازداشت و وی را به مكان نامعلومی انتقال دادند .ماموران
ضمن بازجويی ايشان را به شدت نيز مورد ضرب و شتم و شكنجه قرار دادند.
گروگانگيری يک نوزاد – يک زوج مسيحی به نام ھای « ن « و »ک« که مدﺗی قبل يک طفل بیسرپرست را از راه قانونی به فرزندی گرفته بودند ،نيروھای اداره امنيتی اطالعات برای استفاده از
اين طفل به عنوان اھرم فشار بر اين خانواده مسيحی اين کودک را از آنان پس گرفتهاند .ماموران
امنيتی ضمن ﺗھديد از اين زوج خواسته اند اگر چنانچه خواھان بازپس گيری فرزندشان ھستند بايد از
دوستان نوکيش مسيحی خود که در زندان اوين در بازداشت ھستند شکايت کنند.
خانم »ميترا زحمتی« در بھار سال  ١٣٩٠بازداشت و به سلولھای انفرادی بند  ٢٠٩زندان اوينمنتقل شد .وی بعد از چند ماه بازداشت به بند عمومی زنان زندان اوين منتقل شد .ميترا زحمتی از سوی
دادگاه به دو سال و نيم زندان محکوم شده است .اين حکم در دادگاه ﺗجديد نظر نيز به ﺗأييد رسيده و وی
ھم اکنون در بند عمومی زنان زندان اوين دوران محکوميت خود را سپری میکند.
خانم »مريم جليلی« در ﺗابستان سال  ١٣٩٠بازداشت شده است .وی چندين ماه در سلولھای انفرادیبند  ٢٠٩زندان اوين به سر برد و سپس به بند عمومی زنان زندان اوين منتقل شد .در آذر ماه ١٣٩٠
از سوی دادگاه انقالب به اﺗھام عضويت در گروه غير قانونی به دو سال و نيم زندان محکوم شد.
خانم »شھال رحمتی« از نوكيشان مسيحی در ﺗاريخ  ١٨اسفند ١٣٨٩بازداشت در مورخ  ٢۶آبان ماه ١٣٩٠از سوی دادگاه بدوی به اﺗھام عضويت در گروه غير قانونی به دو سال و نيم زندان محکوم شد،
اين حکم در دادگاه ﺗجديد نظر بررسی و از اﺗھامات وارده ﺗبرئه شد .نامبرده در ﺗاريخ  ٢٩آذر ماه
 ١٣٩٠پس از ﺗحمل  ٢٨٧روز بازداشت از زندان آزاد شد.
خانم « ليال محمدی«  ٣٠ساله از نوكيشان مسيحی ساكن در شرق ﺗھران ،وی روز شنبه مورخ ٨مرداد  ١٣٩٠ﺗوسط ﺗعدادی از ماموران امنيتی در ساعت  ١٠: ٣٠دقيقه شب در محل سكونت خود
بازداشت شد ھمچنين ماموران امنيتی خانه وی را بازرسی و ﺗفتيش نموده و برخی از لوازم ايشان را
ضبط و با خود بردند .وی پس از  ۵ماه بازداشت در زندان اوين ،ﺗوسط دادگاه انقالب اسالمی به اﺗھام
»ھمكاری با عوامل وابسته به گروھھای خارجی ،ﺗبليغات ضد اسالمی ،ايجاد ﺗشكل و فريب ھموطنان
ﺗحت عنوان كليسای خانگی ،ﺗوھين به مقدسات و اقدام عليه امنيت ملی« متھم شناخته شد .بر ھمين
اساس اين نوكيش مسيحی به دو سال حبس ﺗعزيری محكوم و رای صادره به ايشان ابالغ شد.
آقای )پرويز – گ( بدليل فعاليت ھای بشارﺗی ھمسرش ﺗوسط مامورران امنيتی احضار و سپسبازداشت می شود  .ايشان پس از سه روز بازداشت و بازجويی با دادن ﺗعھد آزاد می شود.
خانم »فاطمه نوری« در اواخر شھريور ماه سال  ١٣٩٠در محل سکونت خود در شرق ﺗھران ﺗوسطماموران امنيتی بازداشت و روانه زندان اوين شد وی از دانشجويان رشته ھنر بوده كه به اﺗھام
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»شركت در كليسای خانگی ،ﺗوھين به مقدسات و اقدام عليه امنيت ملی« در دادگاه انقالب اسالمی
محاكمه و به مدت يكسال از ﺗحصيل در دانشگاه محروم شد.
آقای ماسيس موسسيان ماموران وزارت اطالعات در روز چھارشنبه  ١٩بھمن ماه  ١٣٩٠با مراجعهبه محل کار ايشان بدون ھيچ ﺗوضيحی وی را بازداشت و با خود بردند  .نامبرده پس از  ٨روز
بازداشت و انجام مراحل بازجويی از زندان رجايی شھر كرج با سپردن وثيقه بطور موقت آزاد شد.
رباط كريم» -فريبرز آرزم«  ۴۴ساله از نوكيشان مسيحی ساكن شھرستان رباط كريم روز دوشنبه مورخ ٢۵
مھرماه  ١٣٩٠برابر با )  ١٧اكتبر  (٢٠١١ﺗوسط ماموران امنيتی بازداشت شد .چھار ﺗن از ماموران
لباس شخصی با ورود ناگھانی به منزل اين ھموطن مسيحی نامبرده را بازداشت كردند .ايشان دارای
دو فرزند و ھمچنان بالﺗكليف در زندان اوين بسر می برد.
اھوازكشيش »فرھاد سبكرو« به ھمراه ھمسرش »شھناز جيزان« و دو ﺗن از خادمين كليسا بنامھای »ناصر
ضامن دزفولی« و »داود عليجانی « در  ١١صبح روز جمعه دوم دی ماه  ٢٣ ) ١٣٩٠دسامبر (٢٠١١
ﺗوسط ماموران امنيتی بازداشت شدند .ماموران امنيتی در اقدامی از قبل سازماندھی شده با يورش
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.
«شھناز جيزان « پس از  ١٠روز بازداشت به قيد وثيقه آزاد شد  .كشيش فرھاد سبكرو و ناصر ضامن
دزفولی و داود عليجانی نيز پس از ﺗحمل دو ماه بازداشت و بالﺗكليفی به قرار وثيقه بطور موقت آزاد
شدند.
كرمانشاه» -مسعود دليجانی « از نوكيشان مسيحی از سوی دادگاه انقالب اسالمی كرمانشاه به  ٣سال زندان
محكوم می شود .نامبرده در يك دادگاه فرمايشی عالوه بر پروسه مبھم قضايی ،فاقد وكيل مدافع منتخب
و حتی امكان دفاع از خود را نداشته است .وی پيش از اين در  ٢۶اسفندماه  ١٧) ١٣٨٩مارچ (٢٠١١
به ھمراه ھمسر و  ٩ﺗن از ديگر نوكيشان مسيحی در يك كليسای خانگی ﺗوسط ماموران لباس شخصی
اطالعات بازداشت شد .وی ھمچنين در  ١٨ﺗيرماه  ٩) ١٣٩٠جوالی  (٢٠١١پس از گذراندن ١١۴
روز آزاد اما پس از دو ھفته مجددن بازداشت شد .وی ھم اكنون برای ﺗحمل  ٣سال حبس خود در
زندان ديزل آباد كرمانشاه بسر می برد.
در روز سه شنبه دوم اسفندماه  ٢١) ١٣٩٠فوريه  ،(٢٠١٢ماموران امنيتی  ١٣ﺗن از اعضای يككليسای خانگی را بازداشت نمودند اسامی اين افراد :خانم ھا – مريم سلطانی -آزاده شريفی– نگين حق
پرست – شيرين قنبری – مينا عليخانی و آقايان -مھدی چقاكبودی – شھاب نورمحمدی – محمد
كرمانشاھی اصل -عليرضا فيض آبادی -رضا كرد زنگنه – حسين پورمحمدی – محمد مھدی فرجی –
و مجتبی بابا كرمی گزارش شده است .بنا بر گزارشات رسيده  ٩ﺗن از اين افراد پس از يك روز
بازداشت و بازجويی و گرفتن عكس و انگشت نگاری و اخذ ﺗعھد مبنی بر عدم شركت در ھرگونه
اجتماعات مسيحی فردای آن روز آزاد شدند .در اين ميان خانم « آزاده شريفی« پس از  ٨روز
بازداشت آزاد می شود و  ٣ﺗن ديگر از نوكيشان مسيحی بنام ھای آقايان» ،مھدی چقاكبودی« ،
»مجتبی باباكرمی« و خانم »شيرين قنبری« از ﺗاريخ فوق ھمچنان در بازداشت بسر می برند.
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آقای « حكمت سليمی « كشيش كليسای رسمی پولس در اصفھان روز چھارشنبه مورخ سوم اسفند ٢٢) ١٣٩٠فوريه  (٢٠١٢در ساعت  ٧بامداد با ھجوم ماموران امنيتی به منزل ايشان واقع در فوالد
شھر اصفھان بازداشت شد و ھمچنان در بازداشت بسر می برد.
بانو گيتی حكيم پور ٧٨ساله و از خادمين كليسا در ھمان ﺗاريخ ﺗوسط ماموران امنيتی در آپارﺗمانمحل اقامت خود ﺗوسط ماموران امنيتی بازداشت شد .نامبرده پس از  ٣روز بازداشت موقتا ً آزاد شد.
« -عنايت جعفری« ،يكی ديگر از نوكيشان مسيحی است كه در پی بازداشت گسترده مسيحيان فارسی
زبان دراصفھان ،ﺗوسط ماموران امنيتی درمنزلش بازداشت شد.وی ھمچنان در بازداشت بسر می برد.
« -شھرام قائدی« اين نوكيش مسيحی ﺗوسط ماموران امنيتی در روز چھارشنبه به ﺗاريخ سوم اسفند ماه
 ٢٢ ) ١٣٩٠ماه فوريه  ( ٢٠١٢در منزلش بازداشت شد  .وی ھمچنان در بازداشت بسر می برد.
خانم »مريم دل آرام«  ۵۶ساله ،مورخه ) سوم اسفند ماه  (١٣٩٠در منزلش با ورود ﺗعدادی مامورلباس شخصی بازداشت شد  .ايشان ھمچنان در بازداشت بسر می برند.
خانم « شھناز ظريفی« از نوكيشان مسيحی و مادر دو فرزند می باشد كه در مورخه ) سوم اسفند ماه (١٣٩٠ھمزمان با بازداشت جمعی از نوكيشان مسيحی وی نيز در منزلش بازداشت شد  .ايشان نيز
ھمچنان در بازداشت بسر می برند.
آقای »فريبرز پارسی نژاد« از نوكيشان مسيحی روز جمعه مورخ  ١٢اسفند  ٢ ) ١٣٩٠مارچ ( ٢٠١٢ھنگامی كه از محل كارش در يكی از شھرھای جنوبی كشور به اصفھان بازگشت ،ﺗوسط
ماموران امنيتی در منزلش بازداشت شد .نامبرده ھمچنان در بازداشت بسر می برد.
« -مجيد عنايت« و از اعضای كليسای خانگی اصفھان وی نيز در ھمان روز چھارشنبه سوم اسفند ماه
 ٢٢ ) ١٣٩٠فوريه( در محل كارش ﺗوسط ماموران امنيتی بازداشت شد .نامبرده ھمچنان در بازداشت
بسر می برد.
اسامی بر خی ديگر از افراد بنام ھای – كيھان اميريان – ميثم حجتی – خداداد نصيری – نيز جزو
بازداشت شدگان اصفھان در ﺗاريخ مشابه گزارش شده است.
شيرازماموران امنيتی در مورخ ١٩بھمن ماه  ) ١٣٩٠برابر با  ٨فوريه  ( ٢٠١٢جمعی از نوكيشان مسيحی
را كه به منظور دعا و پرستش و ﺗعليم كتب مقدس دور ھم جمع شده بودند را بازداشت نمودند .اسامی
اين افراد عبارﺗند از  :خانم « »فريبا ناظمينان پور « و آقايان « مجتبی حسينی «  « ،ھمايون شکوھی«
 « ،محمدرضا پرﺗويی ) كوروش( و »وحيد حکانی« می باشند .اين افراد ھمچنان در زندان عادل آباد
شيراز بالﺗكليف در بازداشت بسر می برند.
ھمچنين سه ﺗن ديگر از اين بازداشت شدگان بنامھای خانم « شريفه دوخ « و آقايان « مسعود گلرويان«
و « نيما شكوھی  ١٧ساله ،پس از ﺗحمل  ٣۶روز بازداست روز چھارشنبه مورخ  ٢۴اسفند ماه ١٣٩٠
)  ١۴مارچ  (٢٠١٢بطور موقت آزاد شدند.
***
آمار و گزارشھای مربوط به ﺗعداد دستگير شدگان مسيحی به خصوص در روزھای منتھی به سال
بيشتر و بيشتر می شد اما بايد ﺗوجه داشت اين اسامی در برگيرنده نام ﺗمام دستگيرشدگان نيست .بر
ھمگان روشن است جفايی كه با نقض حقوق مسيحيان در ايران به آنان وارد میشود بيشتر از آن است
كه در اخبار و از طريق رسانهھا منعکس میشود ،چرا که در نبود ﺗريبونھای آزاد و با وجود
محدوديتھای شديد خبری برخی خانوادهھای دستگيرشدگان نيز بخاطر مسائل امنيتی حاضر به اعالم
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اسامی آنان نيستند و يا از بيم ﺗھديدات ماموران امنيتی ﺗرجيح میدھند اخبار دستگيریھا و شکنجهھای
عزيزان خود در زندانھا را افشا نکنند.

گزارش آماری نقض حقوق بشر – ويژه اسفند ماه ١٣٩٠
مارس 2012 ,21

خبرگزاری ھرانا – نھاد آمار ،نشر و آثار مجموعه فعاالن حقوق بشر در ايران بر اساس برنامه ماھانه
خود که بيش از  ٢۴ماه از آغاز آن میگذرد ،اقدام به انتشار گزارش آماری ماھانه از وضعيت حقوق
بشر ايران ويژه اسفند ماه  ١٣٩٠نمود.
در اين نوشتار  ١٩۶گزارش حقوق بشری منتشره بھمن ماه در  ١١رسته حقوقی مورد بررسی قرار
گرفته است .و عالوه بر ﺗالش برای ارﺗقای دقت گزارشات ﺗالش شده است جنبهھای آموزشی نيز در
گزارش ﺗقويت شود .بررسی حقوقی اخبار و گزارشات مھم و پرداختن به گزارشاﺗی که بيشترين و
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.
ارزيابی عمومی اخبار نقض حقوق بشر در اسفند ماه
در آخرين ماه از سال  ،١٣٩٠به مانند گزارشھای پيشين با موارد متعددی از نقض حقوق بشر در
کشور مواجه بوديم؛ ھرچند که بسياری از اخبار در حوزهی حقوق بشر ﺗحت الشعاع انتخابات مجلس و
ساير وقايع سياسی جاری در کشور ،بيش از گذشته نيز مورد کم ﺗوجھی قرار گرفتند .برخی از
مواردی که در اين گزارش مورد اشاره قرار میگيرد ،حاکی از آن است که نقض حقوق بشر جدا از
ت سنتی -فرھنگی جامعهی ايرانی نيز مرﺗبط است.
رفتار طبقهی حاکم به مشکالت متعدد ناشی از ساخ ِ
ِ
يکی از مھم ﺗرين اخبار در اين حوزه محکوميت پنج جوان عرب خوزستانی به نامھای »عبدالرحمن
حيدری«» ،طه حيدری«» ،جمشيد حيدری«» ،منصور حيدری« و »امير معاوی« به اﺗھام محاربه
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به اعدام بود .اين افراد که از سال گذشته به جرم ﺗيراندازی به سمت يک يا دو مامور امنيتی در
بازداشت به سر میبرند ،طی اين مدت حتی از مالقات با خانوادهھای خود نيز محروم ماندهاند .چھار
ﺗن از بازداشت شدگان از اعضای يک خانواده ھستند.
در خصوص مجازات اعدام برای زندانيان سياسی ،ھمچنين با رد درخواست عفو عبدالرضا قنبری ،در
کميسيون عفو و بخشودگی دادگستری کل استان ﺗھران ،اين معلم زندانی در معرض اجرای حکم اعدام
قرار گرفت .عبدالرضا قنبری معلم ادبيات فارسی يکی از مدارس پاکدشت ،استاد دانشگاه و از
بازداشت شدگان اعتراضات ششم دی ماه سال ) ٨٨عاشورا( است که به اﺗھام محاربه از سوی شعبهی
 ١۵دادگاه انقالب ﺗھران به رياست قاضی ابوالقاسم صلواﺗی به اعدام محکوم شد.
در ادامهی اعمال فشار و محدوديتھا و کنترل فضای مجازی و وب ﺗوسط حکومت ايران نيز سيد علی
خامنهای ،رھبری نظام جمھوری اسالمی ،حکمی صادر کرده است که بر اساس آن ارگانی ﺗحت عنوان
شورای عالی فضای مجازی با اعضای حقوقی و حقيقی ﺗشکيلخواھد شد .بر پايهی حکم مذکور اين
شورا وظيفه دارد »مرکزی به نام مرکز ملی فضای مجازی کشور ايجاد کند ﺗا اشراف کامل و به روز
نسبت به فضای مجازی در سطح داخلی و جھانی و ﺗصميمگيری نسبت به نحوه مواجھه فعال با اين
موضوع از حيث سخت افزاری ،نرم افزاری و محتوايی در چارچوب مصوبات شورای عالی و
نظارت بر اجرای دقيق ﺗصميمات در ھمهی سطوح ﺗحقق يابد».
از سوی ديگراحمد شھيد ،گزارشگر ويژهی سازمان ملل درامور حقوق بشر ايران گزارش ﺗازهای را
در مورد وضعيت حقوق بشر در اين کشور منتشر کرد .اين گزارش که به شورای حقوق بشر سازمان
ملل ارائه میشود ،نسبت گزارش قبلی آقای شھيد ﺗا حدی جامعﺗر ﺗدوين شده است .وی در اين گزارش
از عدم ھمکاری مقامات ايران گاليه کرده و نوشته است که آنھا با درخواست او برای سفر به اين
کشور موافقت نکرده اند.
بازﺗاب ويژهی اخبار در رسانهھا و شبکهھای اجتماعی
عموما ً برخی از گزارشھا در حوزهی حقوق بشر با حساسيت خاصی از سوی رسانهھا و فعالين
شبکهھای اجتماعی دنبال شده و مورد ﺗوجه ويژهی افکار عمومی قرار میگيرند .اين در حاليست که
ممکن است بعضا ً اين موارد حجم کمتری از نقض حقوق بشر را نسبت به موارد مشابه به خود
اختصاص داده باشند و يا الاقل ساير موارد نيز به ھمين اندازه حائز اھميت باشند.
يکی از اين موارد مربوط به برخورد نيروھای امنيتی با برگزار کنندگان مراسم سنتی -آيينی چھارشنبه
سوری بود که طی سالھای اخير به فرصتی برای بروز شادیھای جمعی بدل شده است .از اين رو
ماموران انتظامی و امنيتی در شب چھارشنبه سوری با ايجاد نوعی حکومت نظامی اعالم نشده در
ﺗھران از آﺗش بازی شھروندان در برخی نقاط پايتخت جلوگيری کردند .در برخی از مناطق نيز
نيروھای امنيتی با برگزار کنندگان اين جشن درگير شدند و برخی از شھروندان را بازداشت نمودند.
مضاف بر اين فرمانده انتظامی استان کرمانشاه نيز از بازداشت  ۴٠ﺗن در اين شھر به علت آنچه وی
مزاحمت و ايجاد اختالل در نظم عمومی عنوان کرده است ،خبر داد.
ھم چنين حکم سنگين و بی سابقهای که دستگاه قضايی برای يک وکيل دادگستری در آخرين ماه سال
 ٩٠صادر کرد ،واکنشھای بسياری را در پی داشت .عبدالفتاح سلطانی ،عضو شورای عالی نظارت
کانون مدافعان حقوق بشر و وکيل سرشناس دادگستری از سوی شعبه  ٢۶دادگاه انقالب اسالمی ﺗھران
به  ١٨سال حبس در زندان برازجان و بيست سال محروميت از وکالت محکوم شد .آقای سلطانی
نوزدھم شھريور ماه  ١٣٩٠در ﺗھران بازداشت شد .در ھمين خصوص نرگس محمدی ،نايب رييس
377

برای شناخت محبت
کانون مدافعان حقوق بشر و يکی ديگر از وکالی پايه يک دادگستری نيز در دادگاه ﺗجديد نظر به ۶
سال زندان محکوم شد .وی در شعبه  ٢۶دادگاه انقالب اسالمی که رياست آن بر عھده قاضی پير
عباسی است به  ١١سال زندان محکوم شده بود که اين حکم در شعبه  ۵۴دادگاه ﺗجديد نظر اين حکم
کاھش يافت.
بیﺗوجھی رسانهھا و شبکهھای اجتماعی به گزارشھای حقوق بشری
ماھانه بسياری از گزارشھای حقوق بشری به رغم اھميت ،مورد کم ﺗوجھی و حتی بی ﺗوجھی قرار
میگيرند .اين نوع رفتار گزينشی داليل متعددی منجمله پوشش نامناسب از سوی رسانهھا و فعالين
فضای مجازی و ذائقهی مخاطبان را در بر میگيرد .بايستی اشاره کرد که اين نوع رفتار ھمسويی
خواسته يا ناخواستهای با رفتار طبقهی حاکم و رسانهھای دولتی نيز برقرار کرده است.
يکی از اين موارد مربوط به جان باختن يک زن کارﺗن خواب در پايتخت بود .وی در پی آﺗش سوزی
در يک ساختمان دو طبقهی متروکه در خيابان وليعصر پايتخت ،حوالی پل ھمت ،در آﺗش سوخت و
جان خود را از دست داد.
در حوزهی کارگری ھم ،يکی از کارگران اخراجی نساجی کردستان به نام »منصور زارعی« ۴٢
ساله که از بيش از  ١۵سال سابقهی کار برخوردار بود ،به علت بيکاری و فقر اقتصادی ناشی از آن،
روز دوشنبه ،پانزدھم اسفندماه خودکشی کرد و به زندگی خود پايان داد .در ماه گذشته نيز يکی از
کارگران قسمت رنگ گروه بھمن )مزدا( پس از اينکه از قرار داشتن نام خود در ليست اخراج پايان
سال مطلع شد ،در محوطهی کارخانه دست به خودکشی زد و جان باخت.
عالوه بر اين در يک درگيری مسلحانه در منطقه کوی انقالب اھواز يک نوجوان  ١۵ساله به نام
»حسن حيدری« با اصابت مستقيم گلوله ﺗوسط نيروھای امنيتی کشته شد .اين واقعه پس از محاصرهی
منزل »ثامر حيدری« از شھروندان عرب ،که ماموران امنيتی قصد بازداشت وی را داشتند؛ صورت
گرفت و اين افراد به دليل عدم ﺗسليم شدن نامبرده دست به خشونتی عريان زده و اقدام به ﺗير اندازی با
سالح گرم به سمت منزل وی کردند.
شبکهی دولتی پرس ﺗی وی با پخش اعترافات عدهای از بازداشت شدگان عرب شھر شوش آنھا را
متھم به خشونت ،ﺗرور و به صورت مشخص شايستهی اعدام معرفی نمود .در فيلم مذکور و در
اعترافاﺗی که به نظر می رسد ﺗحت فشار صورت گرفته است ،اين افراد به اقدامات ﺗروريستی اعتراف
میکنند .طی روزھای اخير ﺗعداد کثيری از اقليت قومی عرب به اﺗھام اختالل در روند برگزاری
انتخابات بازداشت شده بودند.
ھمينطور پس از اينکه در آخرين روزھای بھمن ماه» ،نشر چشمه« دچار ﺗعليق شد و به نظر میرسيد
با رايزنی ھيئت مديرهی اﺗحاديهی ناشران و کتابفروشان ﺗھران با مسئوالن ادارهی کتاب و معاونت
فرھنگی وزارت ارشاد ،مشکل اين انتشارات معتبر حل شود ،خبرھا از ادارهی کتاب وزارت ارشاد
حاکی از آن است که از اين پس ،کتاب ھای انتشارات ثالث نيز مجوز دريافت نمیکنند و به نظر
میرسد اين ناشر ھم به جمع ناشران بالﺗکليف يا معلق پيوسته است.
از سوی ديگر پس از آنکه برای اولين بار در کشور ،چندی پيش دستگاه قضايی در خصوص پروندهی
جنجالی اسيدپاشی به آمنه بھرامی نو ،برای متھم پرونده حکم قصاص چشم صادر کرد ،طی ماه گذشته
نيز دو نفر با چنين حکمی مواجه شدهاند.يکی از اين احکام ،مربوط به پرونده »معصومه عطايی« بود
که از سوی شعبهی  ١٧دادگاه کيفری استان اصفھان با حکم قصاص چشم متھم روبه رو شد .ھم چنين
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فردی به نام محمدرضا که متھم به ريختن آھک در چشمان کودکی به نام »فاطمه« است،
به قصاص از ناحيه دو چشم برای سلب بينايی محکوم شد.
در روز پنج شنبه  ١٨اسفند ماه )ھشتم مارس( نيز ،نيروھای امنيتی و انتظامی مانع از برگزاری روز
جھانی زن در شھر سنندج شدند .اين مراسم که در پی فراخوان ﺗعدادی از فعاالن اجتماعی شھر سنندج
قرار بود به صورت راھپيمايی از سه راه نمکی شروع و ﺗا ميدان انقالب ادامه يابد ،با دخالت نيروھای
امنيتی و انتظامی حاضر در محل لغو گرديد .نيروھای انتظامی ضمن متفرق کردن حاضرين ،چند ﺗن
از شرکت کنندگان در مراسم را بازداشت نمودند.
مضاف بر اين موارد طی ھفتهھای اخير دستگاه امنيتی جمھوری اسالمی روند سرکوب خود نسبت به
شھروندان مسيحی در کشور را افزايش داده که اين امر به بازداشتھای گروھی ھموطنان مسيحی در
شيراز ،اصفھان و کرمانشاه منجر شده است .اين در حاليست که حداقل در دو مورد از بازداشت ھای
جمعی ،دايره برخورد با ھموطنان مسيحی از کليساھای غير رسمی )خانگی( به کليساھای رسمی
موسوم به جماعت ربانی نيز رسيده است.
بررسی حقوقی برخی از گزارشھای اسفندماه
در اين بخش برخی از موارد نقض حقوق بشر که در باال مورد اشاره قرار گرفت ،به علت لزوم
آموزش در کنار اطالع رسانی و آگاھی افراد جامعه با حقوق بنيادين خود ،از لحاظ حقوقی مختصراً
بررسی میشود.
جلوگيری از گردش آزاد اطالعات و نقض حق آزادی بيان که دولت ايران از ُطرق مختلف و با جديت
ﺗمام آن را دنبال میکند و به ﺗازگی نيز به ﺗشکيل ارگانی موسوم به »شورای عالی فضای مجازی «
انجاميده است ،نقض مادهی  ١٩اعالميه جھانی حقوق بشر و ميثاق بين المللی حقوق مدنی و سياسی
است .ھمچنين بخشی از بند  ٢۵اعالميه ھزاره نيز به ﺗضمين آزادی رسانهھا برای اجرای نقش اساسی
آنھا و نيز حق مردم برای دسترسی به اطالعات ،ﺗاکيد دارد.
ممانعت از ﺗجمع و راھپيمايی در روز جھانی زن نيز عالوه بر اينکه ناقض بندھای  ١و  ٢ماده ١٩
ميثاق بين المللی حقوق مدنی و سياسی و مادهی  ١٩اعالميه جھانی حقوق بشر که بر حق آزادی عقيده
و بيان ﺗاکيد نمودهاند؛ است ،به بند  ١مادهی  ٢٠اعالميه جھانی حقوق بشر و مادهی  ٢١ميثاق بين
المللی حقوق مدنی و سياسی که حق ﺗشکيل و آزادی اجتماعات را به رسميت میشناسد ،نيز بی ﺗوجه
است .اين ھمه در حاليست که بر طبق اصل  ٢٧قانون اساسی جمھوری اسالمی ھم ﺗشکيل اجتماعات و
راه پيمايی ھا بدون حمل سالح و به شرط آنکه مخل به مبانی اسالم نباشد ،آزاد است.
فشار بر اقليتھای مذھبی در کشور ھم نقض حقوقی ھم چون آزادی ﺗبليغ دين ،آزادی عقيده-بيان و
برابری مذھبی را می رساند .طبق ماده  ١٨اعالميه جھانی حقوق بشر و ماده  ١٨ميثاق بين المللی
حقوق مدنی و سياسی ھر شخصی حق دارد از آزادی دين و ﺗغيير دين يا اعتقاد و ھمچنين آزادی اظھار
آن بطور فردی يا جمعی و به طورعلنی يا در خفا برخوردار باشد .ھمينطور بند  ١ماده  ١اعالميه
مربوط به اشخاص متعلق به اقليتھای ملی يا قومی ،دينی و زبانی نيز از موجوديت و ھويت ملی،
قومی ،فرھنگی ،دينی و زبانی اقليتھا در سرزمينھای خود حمايت و ايجاد شرايط را برای ارﺗقای
اين ھويت مھم قلمداد می کند .بند  ١و  ٢ماده  ٢ھمين اعالميه نيز ﺗاکيد می دارد که اشخاص متعلق به
اقليتھا حق دارند در نھان و به طور علنی ،آزادانه و بدون مداخله و يا ھر شکل از ﺗبعيض ،دين خود
را اعالم و به آن عمل کنند و به صورﺗی موثر در زندگی فرھنگی ،دينی ،اجتماعی ،اقتصادی و
عمومی شرکت کنند.
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در رابطه با صدور احکام متعدد اعدام ﺗوسط دستگاه قضايی در کشور ،مادهی  ٣اعالميه جھانی حقوق
بشر و بند  ١مادهی  ۶اعالميه حقوق مدنی-سياسی ،ھشدار میدھند که حق زندگی ،از حقوق ذاﺗی ھر
انسان به حساب میآيد و اين حق بايستی به موجب قانون نيز حمايت شود .بند  ٢مادهی  ١دومين
پروﺗکل اختياری ميثاق بين المللی حقوق سياسی و مدنی به منظور الغای مجازات مرگ ھم اقدامات
الزم را در جھت منسوخ کردن مجازات مرگ در قلمرو قضائی را ،به کشورھا گوشزد میکند.
عالوه بر اين صدور احکامی غير انسانی نظير درآوردن چشم از سوی دستگاه قضايی جمھوری
اسالمی نقض مادهی  ٧ميثاق بين المللی حقوق مدنی و سياسی است که ﺗاکيد دارد ھيچکس را نمیﺗوان
مورد آزار و شکنجه يا مجازاتھا يا رفتارھای ظالمانه يا خالف انسانی يا رذيلی قرار داد.
در آخر ھم بايد اشاره کرد که بر پايهی بند  ١ماده  ١١ميثاق بين المللی حقوق اقتصادی ،اجتماعی و
فرھنگی ،حق ھر کس به داشتن سطح زندگی کافی برای خود و خانوادهاش شامل خوراک ـ پوشاک و
مسکن کافی ھمچنين بھبود مداوم شرايط زندگی به رسميت شناخته شود .در ھمين خصوص اصل ٣١
قانون اساسی جمھوری اسالمی نيز به داشتن مسکن متناسب با نياز ،ﺗاکيد دارد و میافزايد که دولت
موظف است که با رعايت اولويت برای آن ھا که نيازمند ﺗرند خصوصا روستانشينان و کارگران زمينه
ی اجرای اين اصل را فراھم کند.
مقدمه آمار
بر اساس گزارشھای گردآوری شده از سوی نھاد آمار ،نشر و آثار مجموعه فعاالن حقوق بشر در
ايران ،در محدوده زمانی اسفند ماه سال  ١٣٩٠ﺗعداد  ١٩۶گزارش از سوی حداقل  ۴٠منبع خبری يا
حقوقی انتشار يافته است.
در بررسی موردی  ١٩۶گزارش اسفند ماه ،ﺗعداد  ۴۴٧۴٠مورد نقض حقوق که  ١١۶۴٠مورد آن
نقض مستقيم حقوق بنيادين بشر با حضور آمر در ﺗطبيق با اعالميه جھانی حقوق بشر و ﺗعداد ٣٣١٠٠
مورد آن نقض حقوقی است که در عين وجود معاھدات بين المللی ،نقض بنيادين حقوق بشر محسوب
نمیشود؛ ارزيابی شده است،
عمده موارد نقض حقوقی که عليرغم ﺗاثير مستقيم از سياستگذاریھای حکومت ،اقدام مستقيم و منظم
نقض حقوق بشر را در بر نمیگيرد ،در حوزه کارگری بوده است و حقوقی از قبيل اخراج ،ﺗعليق و يا
بيکاری کارگران پس از ﺗعطيلی کارخانه رخ داده است.
بديھی است گزارشھايی که در پی میآيد با ﺗوجه به عدم اجازه دولت ايران به فعاليت مدافعان حقوق
بشر ﺗنھا بخش کوچکی از نقض سيستماﺗيک حقوق بشر در ايران است .در موضوع ميزان خطای
گزارش که حداکثر  ٣درصد در بحث منابع برآورد میشود بايد اشاره کرد که ارگانھای خبری
مجموعه فعاالن حقوق بشر در ايران ميزان  ٣۴درصد گزارشھای اين ماه را ارائه و مستند کردهاند،
رسانهھای حکومتی يا نزديک به دولت ميزان  ٢٣درصد و ساير منابع خبری-حقوقی غير دولتی ۴۴
درصد گزارشھا را منتشر کردهاند که بديھی است بخش آمار مجموعه فعاالن حقوق بشر در ايران
امکان زيادی برای مستند کردن گزارشھای ساير گروهھای خبری يا حقوقی را ندارد و در اين حوزه
حسب ﺗجربه و شناخت خود عمل میکند.
«در حال حاضر در گزارشی که پيش رو است ،ميزان موارد نقض حقوق نسبت به ماه مشابه سال قبل
 ٣٩٪کاھش و نسبت به ماه قبل نيز  ۶٪کاھش داشته است».
مشروح آمار
کارگری:
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در آبان ماه سال جاری  ٢٢گزارش در مورد نقض حقوق کارگران ﺗوسط واحد آمار ،نشر و آثار
مجموعه فعاالن حقوق بشر در ايران به ثبت رسيد که ﺗعداد  ١گزارش از آن گزارشھايی را در بر
میگرفت که مستقيما ً نقض حقوق بشر نبوده ولی مرﺗبط به سياستگذاریھای حکومت و ھمينطور حقوق
مدنی است .مجموع موردی اين نقض حقوق بالغ بر  ٣۵٨٠٢مورد است.
بر اساس اين گزارشھا  ٣٣١٢٠کارگر به دليل ﺗعطيلی کارخانه و يا ﺗعديل نيرو از کار اخراج شدند،
در مجموع  ٢٨ماه از حقوق کارگران در شرکتھا و کارخانجات مختلف با ﺗعويق ھمراه بوده است که
بر اساس آمار موجود بيشترين آن ﺗعويق  ٢۴ماھه پرداخت حقوق کارگران مخابرات راه دور بوده
است.
بر اثر سوانح در محل کار به دليل فقدان ايمنی شغلی  ١١کارگر جان خود را از دست دادن و از سوی
ديگر دستگاه امنيتی کشور  ١ﺗن را بازداشت و  ٨ﺗن ديگر را احضار کردند.
«طبق آمار فوق و با مقايسه آن در ماه مشابه سال قبل نقض حقوق کارگران  ۴۵٪نسبت به سال گذشته
کاھش داشته است ،ھم چنين نسبت به ماه پيش نيز شاھد افزايش  ١١٪بوده ايم».
اقليتھای مذھبی:
در ماه گذشته از مجموع  ٢٢گزارش ثبت شده ،ﺗعداد  ۵٩مورد نقض حقوق اقليتھای مذھبی در ايران
ﺗوسط واحد آمار ،نشر و آثار مجموعه فعاالن حقوق بشر در ايران استخراج شد.
بخشی از اين آمار مربوط به بازداشت  ٢٨ﺗن از شھروندان بھايی و مسيحی بوده است ھم چنين  ١٠ﺗن
از اقلييتھای مذھبی به  ١٧٢ماه حبس ﺗعزيری ٨ ،ماه ﺗعليقی محکوم شدند.
ھم چنين منزل  ١٠ﺗن از اقلييت ھای مذھبی نيز در شھرھای مختلف مورد ﺗفتيش قرار گرفت.
«طبق آمار فوق و با مقايسه آن در ماه مشابه سال قبل نقض حقوق اقليتھای مذھبی  ١۶٪نسبت به سال
گذشته کاھش داشته است ،ھم چنين نسبت به ماه پيش نيز شاھد افزايش  ٢٣٪بوده ايم».
اقليتھای قومی-ملی:
در ماه گذشته از مجموع  ١٢گزارش ثبت شده ،ﺗعداد  ٢۵مورد نقض حقوق اقليتھای قومی در ايران
ﺗوسط واحد آمار ،نشر و آثار مجموعه فعاالن حقوق بشر در ايران استخراج شد.
از اين ﺗعداد میﺗوان به بازداشت  ۵شھروند و محکوميت  ١۵ﺗن از سوی دستگاه قضايی به  ٢٢٧ماه
حبس ﺗعزيری و محاکمه و احضار  ٢ﺗن ديگر از جمله موارد نقض حقوق اقلييت ھای قومی بوده است.
«طبق آمار فوق و با مقايسه آن در ماه مشابه سال قبل نقض حقوق اقليتھای قومی  ۵٢٪نسبت به سال
گذشته کاھش داشته است ،ھم چنين نسبت به ماه پيش نيز کاھش  ١۴٪را شاھد بودهايم».
اصناف:
در ماه گذشته از مجموع  ۵گزارش ثبت شده ،ﺗعداد  ٨١٢١مورد نقض حقوق اصناف در ايران ﺗوسط
واحد آمار ،نشر و آثار مجموعه فعاالن حقوق بشر در ايران استخراج شد.
ممانعت از يک ﺗجمع صنفی و محکوميت ﺗو ﺗن از فعالين صنفی به  ٢۴٠ماه محروميت از حقوق
اجتماعی و  ٢٨٨ماه حبس ﺗعزيری از سوی دادگاه انقالب از جمله موارد نقض حقوق اصناف بوده
است.
«طبق آمار فوق و با مقايسه آن در ماه مشابه سال قبل نقض حقوق اصناف  ۶٨٪نسبت به سال گذشته
کاھش داشته است ،ھم چنين نسبت به ماه پيش نيز کاھش  ۴۴٪را شاھد بودهايم».
فرھنگی:
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در ماه گذشته از مجموع  ٣گزارش ثبت شده ،ﺗعداد  ٣مورد نقض حقوق فرھنگی در ايران ﺗوسط واحد
آمار ،نشر و آثار مجموعه فعاالن حقوق بشر در ايران استخراج شد.
در اين حوزه بايستی به ممانعت از اجرای دو مراسم فرھنگی ﺗوسط و ممانعت از نشر يک اثر
فرھنگی اشاره داشت.
«طبق آمار فوق و با مقايسه آن در ماه مشابه سال قبل نقض حقوق فرھنگی  ٣٣٪نسبت به سال گذشته
افزايش داشته است ھم چنين نسبت به ماه پيش نيز کاھش  ۶٢٪را شاھد بودهايم».
زنان:
در ماه گذشته از مجموع  ٣گزارش ثبت شده ،ﺗعداد  ٣مورد نقض حقوق زنان در ايران ﺗوسط واحد
آمار ،نشر و آثار مجموعه فعاالن 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
روز جھانی زن اشاره داشت ھم چنين قوه قضائيه يک فعال حقوق زنان را به  ٣ماه حبس ﺗعزيری و
 ١٠ميليون ﷼ جريمه نقدی محکوم کرد.
«طبق آمار فوق و با مقايسه آن در ماه مشابه سال قبل نقض حقوق زنان  ۴٪نسبت به سال گذشته کاھش
داشته است ،ھم چنين نسبت به ماه پيش نيز افزايش  ١٠٠٪را شاھد بوده ايم».
کودکان:
در ماه گذشته از مجموع  ۶گزارش ثبت شده ،ﺗعداد  ٣٧٧مورد نقض حقوق کودکان در ايران ﺗوسط
واحد آمار ،نشر و آثار مجموعه فعاالن حقوق بشر در ايران استخراج شد.
محروميت  ٢٠٠کودک از ﺗحصيل و مصموميت  ١٧۴دانش آموز در مدارس کشور ھم چنين دو مورد
ﺗنبيه فيزيکی کودکان ﺗوس طوالدين که منجرب مرگ آنھا شد از جمله موارد نقض حقوق کودکان در
اسفند ماه بوده است.
«طبق آمار فوق و با مقايسه آن در ماه مشابه سال قبل نقض حقوق کودکان  ۶۶٪نسبت به سال گذشته
افزايش داشته است ،ھم چنين نسبت به ماه پيش نيز افزايش  ١٠٠٪را شاھد بوده ايم».
اعدام:
در ماه گذشته از مجموع  ١٧گزارش ثبت شده ،ﺗعداد  ٣٩مورد صدور و اجرای حکم اعدام در زندان
ھا و يا در مالء عام ﺗوسط واحد آمار ،نشر و آثار مجموعه فعاالن حقوق بشر در ايران استخراج شد.
در اسفند ماه سال جاری ،حسب گزارشات به ثبت رسيده ١٨ ،شھروند به اﺗھامھای مواد مخدر ،قتل،
محاربه و ﺗجاوز به اعدام محکوم شدند و  ١٧زندانی نيز بر اساس اﺗھام قتل ،جرايم مواد مخدر ،ﺗجاوز
اعدام شدند.
 ۴ﺗن از محکومين نيز به اﺗھام ھای چون قتل ،ﺗجاوز در مالء عام اعدام شدند.
«طبق آمار فوق و با مقايسه آن در ماه مشابه سال قبل صدور و اجرای حکم اعدام  ۴٪نسبت به سال
گذشته کاھش داشته است ،ھم چنين نسبت به ماه پيش نيز افزايش  ١٪را شاھد بودهايم».
دانشجويان:
در ماه گذشته از مجموع  ١٢گزارش ثبت شده ،ﺗعداد  ٧١مورد نقض حقوق دانشجويان در ايران ﺗوسط
واحد آمار ،نشر و آثار مجموعه فعاالن حقوق بشر در ايران استخراج شد.
بر اساس اين گزارش دو دانشجو بازداشت يک دانشجو ضرب و شتم ،يک دانشجو به دادگاه و دو
دانشجوی ديگر نيز به کميته انضباطی احضار شدند.
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ھم چنين ميبايست اضافه کرد که  ٢٩دانشجو از حق ﺗحسيل محروم شدند و يک ﺗن نيز به  ٢سال حبس
ﺗعزيری محکوم شد.
«طبق آمار فوق و با مقايسه آن در ماه مشابه سال قبل نقض حقوق آکادميک  ٧٢٪نسبت به سال گذشته
کاھش داشته است ،ھم چنين نسبت به ماه پيش نيز ﺗغييری حاصل نشده است».

زندانيان:
در ماه گذشته از مجموع  ۴٠گزارش ثبت شده ،ﺗعداد  ١٠۵مورد نقض حقوق زندانيان در ايران ﺗوسط
واحد آمار ،نشر و آثار مجموعه فعاالن حقوق بشر در ايران استخراج شد.
اين ﺗعداد گزارش مربوط به  ١٨مورد شکنجه و يا ضرب و شتم زندانيان ١١ ،مورد عدم رسيدگی
پزشکی ٣٩ ،مورد اعمال محدوديت مضاعف ١۵ ،مورد نقل و انتقال اجباری و  ٨مورد اعمال فشار و
ﺗھديد زندانيان بود.
ھم چنين  ٨مورد بالﺗکليفی و  ١٢مورد اعتصاب غذا نيز از ديگر موارد نقض حقوق زندانيان لحاظ
شده است« .طبق آمار فوق و با مقايسه آن در ماه مشابه سال قبل نقض حقوق زندانيان  ٢٪نسبت به
سال گذشته افزايش داشته است ،ھم چنين نسبت به ماه پيش نيز افزايش  ٢١٪را شاھد بودهايم».
انديشه و بيان:
در ماه گذشته از مجموع  ۵۵گزارش ثبت شده ،ﺗعداد  ١٣۵مورد نقض حقوق در حوزه انديشه و بيان
ﺗوسط واحد آمار ،نشر و آثار مجموعه فعاالن حقوق بشر در ايران استخراج شد.
بر اساس اين آمار  ١٠٨ﺗن از فعالين در اين حوزه بازداشت ١ ،ﺗن احضار به اطالعات و دادگاه
انقالب و  ٧نفر ديگر نيز در دادگاه مورد محاکمه قرار گرفتند.
ھمينطور  ١١ﺗن از فعالين نيز جمعا به  ٣٨٧ماه حبس ﺗعزيری ۶٠ ،ماه حبس ﺗعليقی  ٣ميليون ﷼
جزای نقدی و  ١٢٠ماه محروميت از حقوق اجتماعی محکوم شدند.
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«طبق آمار فوق و با مقايسه آن در ماه مشابه سال قبل نقض حقوق انديشه و بيان  ۵٣٪نسبت به سال
گذشته کاھش داشته است ،ھم چنين نسبت به ماه پيش نيز کاھش  ٨٪را شاھد بودهايم».
بررسی آمار
نمودارھا
نمودار زير مقايسه گزارش ماھانه بر اساس گستره رستهھا دراسفند ماه  ١٣٩٠است ،ھمانطور که در
ذيل مشاھده میکنيد ،زندانيان با  ٣٠٪و حوزه انديشه و بيان با  ٢٣٪به ﺗرﺗيب در رﺗبه اول و دوم ﺗعداد
موارد گزارش شده از سوی گزارشگران حقوق بشر قرار دارند.

در ادامه میﺗوانيد نمودار دايرهای مربوط به مقايسه استانھا و حجم گزارشات ثبت شده که رابطه
مستقيمی با ﺗوان گزارشگران حقوق بشر در ايران دارد را مشاھده نمائيد.
در پايان برای مقايسه آماری اسفند ماه ٩٠با ماه مشابه سال قبل و بھمن ماه سالجاری ،به نمودار ذيل
ﺗوجه کنيد.
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آخرين اخبار بازداشت و آزادی مسيحيان کشور در زمستان نود
مارس 2012 ,22
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مسيحيان ايران که در روز پايانی سال با خبر آزادی موقت سه نفر از بازداشت شدگان شيرازخوشحال
شدند ،زمستان بسيارسختی را ﺗجربه کردند.
آيا با آغازرسمی بھار ،زمستان سرد و خشن زورش کم ميشود يا نه؟
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
ھفته گذشته  42اسفند ماه) 14مارچ  (2012را ﺗائيد کردند.
مطابق اين خبر نوجوان  17ساله نيما شکوھی  ،خانم شريفه ُدخ و آقای مسعود گلرويان ھم اکنون ﺗا
زمان احضار مجدد آزاد ھستند.
ھرچند کام مسيحيان ايران با اين خبر آزادی برای شب سال ﺗحويل اندکی شيرين شد ،اما ھمچنان سوز
سرمای زمستان در خانه »کشيش حکمت سليمی« در اصفھان به شدت می پيچد و دختر خردسال او
»ساويز« که امسال ﺗولد خود را برای اولين بار بدون حضور پدر دلبندش گذراند ،به شدت آن را
احساس می کند.
فردا رسما بھار در سرزمين اجدادی ما ايران زمين آغاز می شود ،در حالی که ھمچنان فرشيد فتحی و
نورﷲ قبيتی زاده ميروند ﺗا پانزدھمين ماه اسارت خود را نيز به پايان برسانند .خانواده فرشيد آواره
شده اند و درغربت روزگار سخت فراق را می گذرانند .از احسان بھروز دانشجوی مسيحی بيش از 4
ماه است خبری جز ﺗداوم زندان در دست نيست و نيما شکوھی نوجوان مسيحی بايد شب سال ﺗحويل
خود را درشيراز بدون حضور والدينش فريبا و ھمايون که به جرم برگزاری کليسای خانگی در زندان
آن شھرھستند بگذراند.
زمستان امسال دومين زمستانی بود که مسيحيان ايران ھدف شديد ﺗرن حمالت نيروھای اطالعاﺗی و
امنيتی قرار گرفتند .اگر در زمستان سال گذشته بيشترکليساھای خانگی و اعضای آنھا در ﺗھران و
شھرستانھا آماج شديدﺗرين حمالت بودند ،امسال کليساھای رسمی و ثبت شده دارای مجوز کشور نيز از
حمالت در امان نبودند .جمع بندی آنچه در زمستان  1390بر مسيحيان کشورگذشت به طور خالصه
به شرح زير است:
در اھواز -سردی زمستان برای مسيحيان ايران امسال از اھواز يکی از گرمترين شھرھای ايران آغاز
شد .در حالی که نورﷲ قبيتی زاده ھمچنان نزديک يکسال بود که در زندان کارون اھواز به سر می
برد ،ناگھان خبر حمله وحشيانه به جلسه ويژه کريسمس در روز  2دی )  23فوريه( مسيحيان ايران را
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ﺗکان داد .در طی اين يورش ماموران نقاب دار ھمه حاضران از جمله کودکان کانون شادی کليسا
بازداشت شدند .ھمه اين بازداشت شدگان به جز  4نفر ھمانروز آزاد گرديدند .کشيش فرھاد سبک روح
و ھمسرش شھناز جيزان به ھمراه دوﺗن از خادمان کليسا داوود عليجانی و ناصر ضامن دزفولی به
زندان کارون اھواز منتقل شدند .شھناز جيزان  8روز بعد  11ديماه ) اول ژانويه  (2012با گذاشتن
وثيقه بطور موقت آزاد شد .ھمين اﺗفاق  2ماه بعد برای کشيش فرھاد سبک روح و ناصر ضامن
دزفولی در  2اسفند ) 21فوريه( عينا ﺗکرار شد .ولی برای داوود عليجانی ﺗھيه و سپردن وثيقه ملکی
به درازا کشيد و او عاقبت در  18اسفند )  8مارچ( ﺗا زمان برگزاری دادگاه رھا شد.
ھمچنين از اھواز خبر رسيد که روز  22بھمن ماه نورﷲ قبيتی زاده کارگر زحمت کش و نوکيش
مسيحی که از سوم دی ماه سال  1389در اسارت می باشد از زندان کارون اھواز ﺗوسط ماموران به
مقصد نامعلومی خارج شده است .چند ھفته بعد ﺗائيد شد که به داليلی ذکر نشده او را به زندان دستگرد
اصفھان منتقل کرده اند!
در شيراز – در روز چھارشنبه  19بمن ماه )  8فوريه( ﺗعداد  7نفر از نوکيشان مسيحی درمحل يک
کليسای خانگی در شيراز بازداشت شدند.
خانه متعلق به آقای ھمايون شکوھی غالم زاده و ھمسرش فريبا ناظميان بود.آنھا به اﺗفاق پسر
نوجوانشان به نام نيما و  4نفر ديگر به اسامی خانم شريفه ُدخ و آقايان مسعود ھکانی ،مجتبی عالء
الدين حسين و مسعودگلرويان به زندان عادل آباد منتقل گرديدند.
ھمان شب ماموران يک نوکيش مسيحی ديگر به نام »کورش پرﺗوئی« را نيز در محل منزل مسکونيش
دستگير کردند .خبرھا حاکی از آن بود که وی نيز از ايمانداران ھمان کليسای خانگی می باشد .اين عده
به جز  3نفری که در باال به آزادی آنھا در روزھای اخير اشاره شد ،بقيه در بندھای مختلف زندان
شيراز به طور مجزا و در شرايط بسيار سخت نگھداری می شوند .چند نفر آنھا از جمله زوج
صاحبخانه دارای محکوميت و بازداشت قبلی نيز ھستندکه اين موضوع را حساستر می سازد.
در ﺗھران –  14بھمن ماه امسال در پايتخت اين خبر در بين مسيحيان پيچيد که برای »فرشيد فتحی«
ﺗاريخ دادگاه ﺗعئئن و به او ابالغ کرده اند .فرشيد از 26دی ماه سال  1389که در ﺗھران بازداشت شد
ھنوز در زندان اوين نگھداری می شود .گفته شد به او برای  17اسفند ﺗاريخ دادگاه داده اند .بعد اعالم
شد که او به دادگاه رفت .از نتيجه دادگاه و ﺗاريخ دقيق آن ھنوز اطالع دقيقی در دست نيست .در حال
حاضراطرافيان و خانواده فرشيد فتحی در خارج کشور به داليل نامشخصی از ھرگونه خبر رسانی در
مورد او ﺗوسط برخی سازمانھای مسيحی به شدت منع شده اند.
خبر بازداشت ماسيس موسسيان نيز در روز  19بھمن )  8فوريه  (2012موجی از ناراحتی برای
مسيحيان پايتخت به ارمغان آورد .ماسيس يکی از مشايخ و مسيحيان شناخته شده و فعال کليسای
جماعت ربانی نارمک در ﺗھران است .او که در محل کارش به داليل نامعلومی با اﺗھام نامشخص ﺗبليغ
برای مسيحيت بازداشت شده بود در روز  27بھمن ) 16فوريه ( با قيد وثيقه سنگين ملکی ﺗا زمان
برگزاری دادگاھش بطور موقت آزاد شد.
اخبار مسيحيان ﺗھران در اسفند ماه با خبر ايجاد محدوديتھای بيشتر برای کليساھای فارسی زبان در
ﺗھران پی گيری شد .خبرگزاری مسيحی کمپس دايرکت نيوز خبر ممنوع شدن جلسات فارسی روزھای
جمعه کليساھای عمانوئيل و پطرس مقدس ﺗھران را اعالم کرد و اف سی ان ان نيز خبر ممنوعيت اين
جلسات در کليسای انجيلی ارامنه ﺗھران را داد .اخبار محدوديتھای بسيار زياد برای کليساھای جماعت
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ربانی ،از جمله دستور بستن کالس روزھای شنبه کليسای مرکز که مخصوص آموزشی نوايمانان بود
 ،ﺗوجه بسياری از ھموطنان مسيحی را به خود جلب کرد.
از ﺗھران بزرگ و نواحی اطراف آن مانند رباط کريم و ورامين و کرج گزارشات بيشتری درباره
بازداشت و زندان نوکيشان مسيحی وجود دارد که به خاطر درخواست خانواده ھايشان از ذکر نام آنھا
خودداری می شود.
در کرمانشاه – اخبار مسيحيان ايران در اسفند ماه شروع شد با انتشار خبر حمله به يک کليسای خانگی
در کرمانشاه .مطابق خبر منتشر شده از سوی آژانس خبری مسيحيان ايران ،در روز سه شنبه دوم
اسفند برابر  12فوريه ماموران اطالعاﺗی کرمانشاه به خانه ای در آن شھر ھجوم بردند و ﺗعداد  13نفر
را بازداشت کردند 9 .نفر آنھا روز بعد و يک نفر پس از  8روز آزاد شدند از سه نفر ديگر به اسامی
مھدی جفا کبودی  ،محسن با با کرمی و شيرين قنبری خبری در دست نيست .الزم به ذکر است منابع
مسيحی در منطقه ھنوز اين خبر را رسما ﺗائيد نکرده اند.
ھمين منبع غير رسمی گزارشی از حکم  3سال زندان برای يک معلم مسيحی اھل کرمانشاه به نام
»مسعود دليجانی« را در بھمن ماه منتشر کرده بود که ﺗوسط منابع مسيحی منطقه اين خبر ﺗائيد شده
است و گفته می شود اين نوکيش مسيحی دوره محکومييتش را در زندان ديزل آباد کرمانشاه سپری می
کند .او اولين بار در اسفند ماه سال  1389بازداشت شده بود.
الزم به ياد آوری است که  26اسفند ماه سال گذشته نيزخبرھائی درباره حمله به يک کليسای خانگی در
کرمانشاه منتشر شده بود 12 .دی ماه سال  ) 1388زمستان  2سال قبل( نيز کليسای پنطيکاست آشوری
کرمانشاه به دستور مقامات امنيتی ﺗعطيل شد که اين ﺗعطيلی ھنوز ﺗداوم دارد.
در اصفھان – به دنبال کشف و ضبط يک کاميون حامل کتاب مقدس در شھر اصفھان در بھمن ماه
ﺗوسط نيروی انتظامی آن شھرستان  ،خبر بازداشت کشيش حکمت سليمی رھبر کليسای پولس مقدس
اصفھان در روز  3اسفند ) 2فوريه  (2012ﺗوسط خبرگزاری مجموعه فعاالن حقوق بشر منتشر شد.
پس از آن منابع مسيحی در اصفھان خبر بازداشتھای ديگری در ھمان روز را دادند .ﺗاريخ اين
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.
از بازداشت شدگان آن روز يک بانوی  78ساله از اعضای قديمی و برجسته کليسای حضرت لوقای
اصفھان بود که در ساعات اوليه بامداد در خانه اش بازداشت شد ولی  3روز بعد در  6اسفند ماه با
ﺗالش رھبران کليساھای اسقفی آزاد شد .کليسای پولس مقدس و کليسای حضرت لوقا ھردو از
کليساھای حوزه اسقفی اصفھان ھستند.
منابع مسيحی اصفھان بازداشت خانمھا شھناز ظريفی و مريم دل آرام و آقايان شھرام قائدی و مجيد
عنايت و فريبرز پارسی نژاد را نيز در اين شھر ﺗائيد کرده اند .ھمه آنھا به جز يک نفر در ھمان ﺗاريخ
 3اسفند بازداشت شده اند .فقط گفته می شود آقای پارسی نژاد که در روز مذکور در اصفھان نبوده
است وقتی نه روز بعد يعنی  12اسفند به اصفھان بر می گردد بازداشت می شود.
کليساھای مسيحی سراسر کشور از ھمه ايمانداران داخل و خارج خواسته اند اکنون که زمستان می
رود برای زندانيان مسيحی و خانواده ھای آنھا و ھمه زندانيان عقيدﺗی در ھنگام ﺗحويل سال به نام
دعا کنند و از خداوند بخواھند زور زمستان را کم و برکت و خرمی بھار را افزون کند.
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گزارشی از وضعيت زندانيان بھايی در پايان سال ١٣٩٠

خبرگزاری ھرانا – با فرارسيدن عيد باستانی نوروز و سال نو ،در واپسين روزھای سال  ١٣٩٠طبق
اخبار رسمی  ۶٧شھروند بھايی دور از خانواده ھايشان در زندان ھا و بازداشتگاھھای جمھوری
اسالمی محبوس می باشند.
 ۴٣نفر از اين زندانيان بھايی در حال گذراندن مجموعا » ٢۶٠سال حبس ﺗعزيری ھستند و  ٢۴نفر
ديگر در بازداشت موقت ادارات اطالعات می باشند .اين آمار در حالی ارائه می شود که در سال
 ١٣٩٠بسياری از شھروندان بھايی خارج از ليست ذيل ،مدﺗی را بازداشت يا دوران محکوميتشان به
اﺗمام رسيده است.
در اين سال ﺗعداد زيادی از بھاييان به حکم ھای از  ١٢سال ﺗا  ۴ماه حبس ﺗعزيری محکوم شدند
بسياری منتظر احضار و اجرای حکم و بسيار ديگر منتظر رای دادگاه ھای ﺗجديد نظر می باشند.
ﺗعدادی از بھاييان از جمله شعله طائف و مھران بندی پس از اﺗمام دوران حبس به محل ھای ﺗبعيد
رفتند .اماکن کسب بسياری از بھاييان ،پلمپ و جواز کسب بسياری ديگر لغو يا ﺗمديد نگرديد
ﺗعداد اندک از دانشجويان بھايی باقيمانده در دانشگاھھا اخراج شدند و پس از چند سال بار ديگر در
دفترچه ثبت نام آزمون سراسری يکی از شرايط شرکت در کنکورسال  ١٣٩١اعتقاد به اسالم يا يکی
از اديان رسمی مذکور در قانون اساسی عنوان شد و اين در حالی صورت گرفت که در خرداد ماه طی
يک ھجوم از قبل طراحی شده ﺗعداد زيادی از اساﺗيد دانشگاه مجازی بھاييان ،بازداشت و منازل بھاييان
مرﺗبط با موسسه مزبور مورد ﺗفتيش قرار گرفت ﺗا با اين عمل ﺗنھا روزنه کسب علم جوانان محروم از
ﺗحصيل بھايی گرفته شود.
پرونده آﺗش زدن بيش از پنجاه خانه روستاييان بھايی ايول در مازندران پس از يک سال بی ھيچ نتيجه
ای مختومه اعالم شد و بھاييان روستای کتا )از ﺗوابع ياسوج( مورد حمله ،ﺗھديد و بازداشت قرار
گرفتند ﺗا محل زندگی و زمينھای کشاورزی خود را ﺗرک کنند و ھيچ مسئولی حاضر به اجرای عدالت
و حمايت از ايشان نشد.
نھاد آمار ،نشر و آثار مجموعه فعاالن حقوق بشر بزودی در پايان سال  ٩٠به صورت ﺗفصيلی و
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 مالحظه کنيد.
اسامی زندانيان بھايی عبارﺗست از:
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ﺗھران )اوين – بند زنان):
 – ١فريبا کمال آبادی )محکوميت  ٢٠سال)
- ٢مھوش ثابت )محکوميت  ٢٠سال)
- ٣نوشين خادم )محکوميت  ۴سال)
- ۴منيژه نصرالھی )محکوميت  ٣سال)ﺗھران )اوين – بند ):٣۵٠
- ۵شھرام چينيان )محکوميت  ٨سال)
- ۶پيمان کشفی )محکوميت  ۴سال)
- ٧افشين حيرﺗيان )محکوميت  ۴ساله)
- ٨شاھرخ طائف )محکوميت  ۴ساله)
- ٩فواد خانجانی )محکوميت  ۴ساله)
- ١٠ديدار رئوفی )محکوميت  ٣سال)
- ١١سما نورانی )محکوميت يک سال کرج )رجايی شھر):
- ١٢جمال الدين خانجانی )محکوميت  ٢٠سال)
- ١٣وحيد ﺗيزفھم )محکوميت  ٢٠سال)
- ١۴عفيف نعيمی )محکوميت  ٢٠سال)
- ١۵بھروز ﺗوکلی )محکوميت  ٢٠سال)
- ١۶سعيد رضايی )محکوميت  ٢٠سال)
- ١٧کامران مرﺗضايی )محکوميت  ۵سال)
- ١٨محمود بادوام )محکوميت  ۴سال)
- ١٩فرھاد صدقی )محکوميت  ۴سال)
- ٢٠رامين زيبايی )محکوميت  ۴سال)
- ٢١رياض سبحانی )محکوميت  ۴سال)
- ٢٢کامران رحيميان )محکوميت  ۴سال – در مرحله ﺗجديد نظر)مشھد:
- ٢٣داور نبيل زاده )محکوميت  ۵سال)
- ٢۴جالير وحدت )محکوميت  ۵سال)
- ٢۵سيما اشراقی )محکوميت  ۵سال)
- ٢۶رزيتا واثقی )محکوميت  ۵سال)
- ٢٧ناھيد قديری )محکوميت  ۵سال)
- ٢٨سيما رجبيان )محکوميت  ٢سال)
- ٢٩نسرين قديری )محکوميت  ٢سال)
- ٣٠کاويز نوزدھی )محکوميت  ٢سال)
- ٣١ھومن بخت آور )محکوميت  ٢سال)
- ٣٢عزت ﷲ احمديان )بازداشت موقت)
- ٣٣شھزاد خليلی )بازداشت موقت)
- ٣۴حوريه محسنی )بازداشت موقت)
- ٣۵نگين احمديان )بازداشت موقت)
- ٣۶آرمان مختاری )بازداشت موقت)
391

برای شناخت محبت
- ٣٧نغمه ذبيحيان )بازداشت موقت)
- ٣٨شايان ﺗفضلی )بازداشت موقت)شيراز:
- ٣٩کيوان کرمی )محکوميت  ١٠ماه)
- ۴٠وحدت دانا )محکوميت  ١٠ماه)
- ۴١افشين احسنيان )محکوميت  ١٠ماه)
- ۴٢فرھام معصومی )محکوميت  ١٠ماه)
- ۴٣نيما دھقان )بازداشت موقت)
- ۴۴يکتا فھندژ )بازداشت موقت)
- ۴۵مژگان عمادی )بازداشت موقت)
- ۴۶سام جابری )بازداشت موقت)
- ۴٧سينا ساريخانی )بازداشت موقت)
- ۴٨فريد عمادی )بازداشت موقت)
- ۴٩مژده فالح )بازداشت موقت)
- ۵٠فرشيد يزدانی )بازداشت موقت)
- ۵١ايمان رحمت پناه )بازداشت موقت)
- ۵٢ھومن زارعی )بازداشت موقت)
- ۵٣کامبيز حبيبی )بازداشت موقت)
- ۵۴کاووس صميمی )بازداشت موقت)سمنان:
- ۵۵افشين ايقانی )محکوميت  ۴سال و  ٣ماه)
- ۵۶بھفر خانجانی )محکوميت  ۴سال)
- ۵٧سيامک ايقانی )محکوميت  ٣سال)
- ۵٨نادر کسايی )محکوميت  ٣سال)
- ۵٩علی احسانی )محکوميت  ٢سال)کرمان:
- ۶٠عرفان شجاعی )بازداشت موقت)
- ۶١بختيار راسخی )بازداشت موقت)
- ۶٢فرحناز نعيمی )بازداشت موقت)
- ۶٣فرين راسخی )بازداشت موقت)ساری:
- ۶۴ھوشنگ فناييان )محکوميت  ۴سال)
- ۶۵انور مسلمی )محکوميت يک سال)
- ۶۶ناﺗولی درخشان )بازداشت موقت) ياسوج:
- ۶٧علی بخش بذر افکن )محکوميت  ٢سال و شش ماه)
ﺗھيه و گرداوری :لوا متحده
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فروش ﺗجھيزات شنود و فيلترينگ اينترنت ﺗوسط چين به ايران
خبرگزاری ھرانا – يک شرکت چينی ﺗجھيزات پيشرفتهی شنود و فيلترينگ اينترنت به ايران فروخته
است .محمود ﺗجلیمھر کارشناس آیﺗی میگويد اين ﺗجھيزات بايد وارد ليست ﺗحريمھا شوند.

به گزارش خبرگزاری آلمان ١٣٠ ،ميليون دالر معادل  ٩٨ميليون يورو مبلغ قراردادی است که در
سال  ٢٠١٠بين ايران و چين برای فروش ﺗجھيزات پيشرفتهی شنود و فيلترينگ اينترنت بسته شده
است.
رويترز نيز گزارش داده است که شرکت چينی »زﺗی« که طرف اين قرارداد است با چند شرکت
آمريکايی نيز ھمکاری میکند.
بر اساس گزارش بی بی سی ،اين ﺗجھيزات برای شنود ﺗلفن ثابت ،موبايل و ارﺗباطات اينترنتی استفاده
میشود و بخشی از يک قرارداد  ۶ .٩٨ميليون يورويی ،بين دو شرکت مخابراﺗی ايرانی و چينی است.
پيشتر سازمانھای مدافع حقوق بشر از شرکتھای بين المللی و بنگاهھای اقتصادیای که »با فروش و
صادرات ابزارھای مورد استفاده در سانسور و ﺗعقيب« با دولت ايران ھمکاری میکنند ،انتقاد کرده
بودند.
ديپلماتھای  ٢٧کشور عضو اﺗحاديه اروپا در بروکسل نيز نزديک به دو ماه پيش بر سر ممنوع کردن
فروش ﺗجھيزات مخابراﺗی که احتمال داده شده دولت ايران برای کنترل مخالفانش استفاده کند ،به ﺗوافق
اصولی رسيده بودند.
دويچه وله به نقل از محمود ﺗجلی مھر ،مدير پيشين يک پروژه مخابراﺗی در ايران ،نوشته است که
ﺗجھيزات فروخته شده اين شرکت چينی به ايران »فراﺗر از کنترل فعاليتھای اينترنتی شھروندان
ايرانی است».
وی که با شرکتھای مخابراﺗی چينی و اروپايی کار کرده ،افزوده است :رديابی کاربران ،جلوگيری از
صدا و پيام الکترونيکی ،ﺗوقف ارسال نامهھای الکترونيکی ،چت و دسترسی به وبسايت ازجمله
قابليتھای اين سيستم جاسوسی است.
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آمار ﺗعداد مھاجران در دنيا و اروپا بتفکيک اديان و مقصد
نھائی آنھا
مھاجرت مسيحيان دنيا به اروپای مسيحی نشين طبيعی است .حجم باالی مھاجرت مسلمانان که از نظر
آموزه ھای قران کتاب مقدس آنھا مسيحيان کافر ﺗلقی می شوند به کشورھای مسيحی نشين اروپا
جای ﺗعجب دارد.

به گزارش شبکه خبر مسيحيان فارسی زبان  ،جام نيوز از رسانه ھای حکومتی مدﺗی پيش در خبری
ادعا کرد که نتايج يک بررسی نشان می دھد شمار مسيحيان مھاجر در جھان بيش از مسلمانان مھاجر
است.
جام ادعا داشت که اين مطلب را به به نقل از رويترز منتشر کرده است ،در اين خبر نوشته شده است
که نتايج يک بررسی نشان میدھد شمار مسيحيان مھاجر در جھان بسيار بيشتر از مسلمانان مھاجر
است.
و ادامه داده است  :بررسی انجام شده ﺗوسط يک نھاد مذھبی حکايت از آن دارد که از مجموع 214
ميليون نفری که از کشورھای خود مھاجرات کرده و در ديگر کشورھای جھان سکنی گزيدهاند106 ،
ميليون نفر ) 49درصد( را مسيحيان ﺗشکيل میدھند و اين در حالی است که ﺗنھا  60ميليون نفر يعنی
 27درصد ،مسلمان ھستند.
بر اين اساس حتی در اروپا که مھاجرت مسلمانان بيش از ديگران مورد بحث بوده نيز ﺗعداد مھاجرين
مسيحی بسيار بيشتر است ،به طوری که از مجموع  47ميليون مھاجری که کشور خود را به مقصد
اروپا ﺗرک کردهاند  26ميليون نفر ) 56درصد( مسيحی و ﺗنھا  13ميليون نفر ) 27درصد( مسلمان
بودهاند .در ھمين حال اين بررسی میگويد که سه ميليون و  600ھزار يھودی نيز از کشورھای خود
مھاجرت کردهاند که در مقايسه با ديگر اديان رقم ناچيزی است اما اين ﺗعداد  25درصد از مجموع
يھوديان جھان را ﺗشکيل میدھند و از اين نظر سھم مھاجران يھودی از مجموع جمعيت بيش از ديگر
اديان است.
بسياری از متخصصان معتقد ھستند که مشکالت اقتصادی ،ﺗالش برای يافتن زندگی و شغل بھتر و
ھمچنين ﺗالش برای دريافت حقوق بيشتر مھمترين داليل مھاجرت در جھان بوده است .ھمچنين گفته
شده است که مذھب نيز يکی از داليلی است که بر ﺗصميم افراد برای مھاجرت به ديگر کشورھا دخيل
بوده است .شايان ذکر است که اين ﺗحقيق از سال  2010آغاز ،و بيش از يک سال به طول انجاميد.
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بررسی به عمل آمده از مطالعه اصل مطلب در سايت خبرگزاری معروف رويترز نشان داد که جام
نيوز با حذف بخشی از قسمتھا در متن ﺗرجمه شده از خبر اصلی ﺗالش کرده ﺗا واقعيتی مھم در اين
ﺗحقيق اجتماعی را پنھان کند.
بطور مثال جام نيوز ننوشته است  :که مقصد بيشتر مھاجران دنيا اروپای می باشد .به احتمال زياد اين
حذف کردنھا برای پوشاندن اين واقعيت می باشد که مھاجرت مسيحيان دنيا به اروپای مسيحی نشين
صورت می گيرد .در حالی که حجم باالی مھاجرت مسلمانان که از نظر آموزه ھای قران کتاب مقدس
آنھا مسيحيان کافر ﺗلقی می شوند به کشورھای مسيحی نشين اروپا جای ﺗعجب دارد.
مردم سراسر جھان به داليل عمدﺗا اقتصادی و امنيتی ﺗمايل بسياری برای مھاجرت به کشورھای
اروپائی با اکثريت جمعيت مسيحی دارند .طبيعی است که مقصد مسيحيان آمريکای الﺗين و آفريقا برای
يک زندگی بھتر بايد اروپای مسيحی باشد .اگر مقصد آنھا بيشتر خاورميانه و شمال آفريقای مسلمان
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 عالقه روز افزونی برای
مھاجرت به کشورھای مسيحی نشين اروپا و آمريکای شمالی در آنھا وجود دارد.
اما نکته ای که بسياری از آنھا نمی دانند اين است که ريشه مشکل کشورھای مسلمان نشين دنيا از کجا
سرچشمه می گيرد .به ھمين دليل است که رھبران مسلمانان ﺗالش می کنند ريشه عقب ماندگی
کشورھای مسلمان نشين را غربيھا نشان دھند ﺗا چشم مسلمانان را بر روی واقعيتھای دينشان ببندند.
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اسالمگرايان افراطی ﷲ اكبر گويان به صورت يك اسقف
اسيد پاشيدند
مسلمانان افراطی در حين انجام مراسم كليسايی به صورت يك اسقف كليسا اسيد پاشيدند كه باعث
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
وسط مراسم كليسايی اسيد پاشيدند .اين حمله موجب سوختگی شديد ،کور شدن يک چشم و خطر
از دست دادن بينايی در چشم ديگر شده است.

به گزارش آژانس خبری مسيحيان ايران »محبت نيوز« ،به نقل از کامپس دايرکت ،اسقف عمر مولينده
 39ساله که سابقن يک شيخ مسلمان بوده و اکنون مسيحی است در ساختمان کليسايش به نام کليسای بين
المللی »انجيل حيات« در شھر ناموسوبا در  10کيلومتری کامپاال مورد حمله قرار گرفت.
اين اسقف از ﺗخت بيمارستان به اين خبرگزاری گفت که درحال رفتن به محل برگزاری جشن به ھمراه
اعضای کليسايش و صدھا نو ايمان بود که مردی که ادعا می کرد مسيحی است به سمت او آمد.
اسقف مولينده که ھنوز آثار سوختگی بر بدن و صورﺗش مشخص است گفت«:شنيدم که با صدای بلند
گفت »کشيش ،کشيش« من به سمت او چرخيدم و او مايعی را به صورت من پاشيد و چند نفر ديگر ھم
مايع را به پشت من پاشيدند .آنھا پس از اين عمل با فرياد »ﷲ اکبر« از آن محل فرار كردند».
روی صورت اسقف مولينده به ھمراه گردن و بازو ھايش جراحاﺗی سياه رنگ که بر اثر اسيد ايجاد
شده اند مشخص است و لبھايش ورم کرده است.
يک دکتر درباره وی گفت که سوختگی ھای ناشی از اسيد  30درصد صورت وی را پوشانده و بينايی
يکی از چشمانش را ھم از او گرفته است» .ما ﺗمام ﺗالشمان را برای نجات چشم ديگر و جلوگيری از
پخش شدن اسيد در قسمت ھای ديگر بدن انجام می دھيم».
اسقف مولينده می گويد که اسالمگرايان افراطی که با مسيحی شدنش و صحبت ھای او در مخالفت با
دادگاه ھای اسالمی مخالفند به او حمله کرده اند.
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در گزارش خبرگزاری کامپس ھمچنين آمده است که رھبران مسلمان در ﺗاريخ  23مھر ماه فتوايی عليه
او صادر کردند که دستور کشتن او را داده بودند .اسقف مولينده بخاطر مناظره ھا و چالش ھايی که
گاھن برای مسلمانان در رابطه با اسالم پيش می کشد ،در منطقه وجھان شناخته شده است.
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شناسايی گروھی از وبالگ و وبسايتھای سياسی و
مخالف حکومت

خبرگزاری ھرانا – در ادامه اعمال محدوديت ھا و فشار بر حوزه اينترنت و فضای وب ،پليس فضای
ﺗوليد و ﺗبادل اطالعات نيروی انتظامی ايران )فتا( از شناسايی چند سايت و وبالگ که مدعی شده اند به
»انتشار اکاذيب و پستھای سياسی و ﺗبليغات سوء ،سبب ﺗشويش اذھان عمومی و ايجاد ناامنی در
فضای سايبری« مشغول بوده اند ،خبر داد.
به گزارش ايرنا ،پليس فضای ﺗوليد و ﺗبادل اطالعات نيروی انتظامی اعالم کرده است که در پايش
سايت ھای خبری ،ﺗحليلی و سياسی ،چند سايت و وبالگ 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 وبالگ ھا ﺗحت پوشش خاطرات شخصی و ھمچنين
صفحات علمی مراکز آموزشی ،اقدام به اين عمل غير قانونی می کردند.
پليس فتا ﺗاکيد کرد :اين نيرو با افرادی که سبب بھم زدن نظم و امنيت و ھمچنين ھتک حيثيت در
فضای مجازی شوند ،برخورد قانونی خواھد کرد.
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
و شناسايی وبالگ نويسان ،گردانندگان سايت ھای اطالع رسانی و ھمچنين ﺗارنماھای مخالف مشغولند.
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عفو بين الملل :دست کم  ٣۶٠ﺗن در سال گذشته در ايران
اعدام شدند

سازمان عفو بين الملل در گزارشی اعالم کرده است ،شمار اعدام ھا در ايران در سال  ٢٠١١به طور
چشم گيری افزايش يافته است و در اين سال دست کم  ٣۶٠ﺗن اعدام شده اند.
سازمان عفو بين الملل گزارش ساالنه خود درباره صدور و اجرای احکام اعدام در کشورھای مختلف
جھان در سال گذشته ميالدی  ٢٠١١را صبح روز سه شنبه منتشر کرد.
اين سازمان بين المللی مدافع حقوق بشر ﺗصريح کرده است ،پرونده دو سوم اعدام شدگان در ايران در
سال  ٢٠١١در ارﺗباط با قاچاق مواد مخدر بوده است.
در گزارش سازمان عفو بين الملل آمده است که ايران از نظر شمار اعدام ھا ھمچنان در رده دوم
جھانی قرار دارد .چين با ھزاران اعدام در سال گذشته ھمچنان در صدر قرار دارد.
سازمان عفو بين الملل ھمچنين گفته است :به رغم اين که در ﺗعداد زيادی از کشور ھا شمار اعدام ھا
کاھش يافته ،اما شمار اعدام ھا از طريق قوه قضاييه در کشورھای خاورميانه و به ويژه ايران ،عراق
و عربستان سعودی افزايش قابل ﺗوجھی داشته است.
طبق اين گزارش در سال  ٢٠١٠شمار اعدام ھا در ايران دست کم  ٢۵٢مورد و عربستان سعودی ٢٧
مورد گزارش شده بود.
سازمان عفو بين الملل می گويد ،اطالعات معتبری را در اختيار دارد که نشان می دھد که عالوه بر
ﺗعداد اعدام ھای اعالم شده ٢۴٧ ،نفر نيز به طور »مخفيانه« در ايران اعدام شده اند.
طبق اين گزارش ،در سال گذشته دست کم سه متھم که در سن زير  ١٨سال مرﺗکب جرم شده بودند در
ﺗھران اعدام شده اند و چھار نوجوان نيز در نقاط ديگر ايران اعدام شده اند.
در گزارش ساالنه سازمان عفو بين الملل آمده است که اعدام در مال عام در کشورھايی چون ايران،
عربستان سعودی ،کره شمالی و سومالی صورت گرفته است.
سازمان عفو بين الملل می گويد ،کشورھايی مانند ايران ،چين ،عربستان ،عراق و کره شمالی برای
گرفتن »اعتراف« از متھمان از شکنجه استفاده می کنند.
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طبق اين گزارش در سال گذشته در  ٢٠کشور حکم اعدام اجرا شده است .اين در حالی است که در
سال  ٢٠١٠در  ٢٣کشور اعدام اجرا شده بود.
عفو بين الملل در ادامه گفته است :ﺗعداد اعدام ھای اعالم شده در جھان در سال  ٢٠١١دست کم ۶٧۶
مورد بوده است،اين در حالی است که درسال  ٢٠١٠ﺗعداد اعدام ھا  ۵٢٧مورد بود .البته اين رقم
شامل ھزاران اعدام که در سال  ٢٠١١در کشور چين صورت گرفته ،نيست.
سليل شتی ،دبيرکل عفو بين الملل ،در اين زمينه گفته است »:اکثريت کشور ھا از به کار گيری
مجازات اعدام صرف نظر کرده اند».
دبيرکل سازمان عفو بين الملل از آن دسته کشورھايی که ھنوز از مجازات اعدام استفاده می کنند،
خواسته در راستای حذف اين مجازات »غير انسانی« گام بردارند.
سازمان عفو بين الملل در اين زمينه گفته است :ﺗاکنون  ٩۶کشور مجازات مرگ را لغو کرده اند٩ .
کشور آن را برای جنايات عادی لغو کرده اند ٣۵ ،کشور نيز طی ده گذشته از اين مجازات استفاده
نکرده اند.
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گزارشی ازحمله به منازل شھروندان بھايی در شيراز

آنچه در زير می خوانيد گزارشی از حمله مزدوران رژيم و بازداشت ﺗعدادی از شھروندان بھايی در
شيراز است که يک نسخه از آن برای پارس ديلی نيوز ارسال شده است.در ﺗاريخ  1390/11/14و
1390/11/18ماموران لباس شخصی که به گفته خودشان طی حکمی از دادگاه انقالب اسالمی شيراز
به منزل ﺗعدادی از بھاييان شيراز مراجعه نمودند ولی در ھيچ يک از منازل اين حکم رويت نشد و به
ﺗفتيش منازل پرداخته و به ساکنان منازل بی احترامی و بی حرمتی کردند و 11نفر از بھاييان شيراز به
نامھای سام جابری ،يکتا فھندژ ،مژده فالح ،فرشيد يزدانی ،فريد عمادی ،پيام ﺗسليمی ،سوميترا
ممتازيان ،مژگان عمادی ،سينا ساريخانی ،ايمان رحمت پناه ،نيما دھقان را دستگير کرده و در انظار
عمومی به بازداشتگاه پالک  100انتقال دادند و در ﺗاريخ  1390/12/4ھومن زارعی در محل کارش
بازداشت شد .طی مراجعات بسيار به دادگاه )دادگاه انقالب( از دستگيری اين افراد اظھار بی اطالعی
کردند و از ورود خانواده ھايشان به دادگاه انقالب جلوگيری به عمل آوردند.
سرانجام خانواده ھا پس از مراجعات متوالی بعد از گذشت  32روز به مالقات اين عزيزان رفته و ھر
خانواده  3دقيقه وقت مالقاﺗی داشتند .در ﺗاريخ  1390/12/16از خانواده ھای سوميترا ممتازيان و پيام
ﺗسليمی وثيقه  100ميليون ﺗومانی خواستند و با قيد اين وثيقه ھا آين دو نفر آزاد شدند.
در ﺗاريخ  1390/12/20که  40روز از بازداشت گذشته بود آقايان را به بازداشتگاه مرکزی شيراز
)عادل آباد( انتقال دادند و خانم ھا نيز به کانون اصالح و ﺗربيت واقع در کين آباد فرستاده شدند و در
محيطی بيگانه برای اين افراد زندانی ھستند.
محيطی که عمومی می باشد و کليه ی خالفکاران از جمله قاﺗالن ،دزدان و قاچاقچيان مواد مخدر نيز
حضور دارند .در مالقات حضوری که داشتند آقايان خبر از برخورد نامناسب بازجويان ،ضرب و شتم
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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در ﺗاريخ  1390/12/27به منازل  7نفرديگر به نامھای کاووس صميمی ،کامبيز حبيبی ،وحيد
معصومی ،ميثاق معصومی ،سولماز روحانی ،خداخواست روحانی ،نيلوفر کرمی يورش برده و آقايان
کاووس صميمی وکامبيز حبيبی را دستگير کردند و به ﺗفتيش منازل پزداخته و لوازم شخصی آنان را
به ھمراه بردندو گفتند که ھر زمان که ﺗماس گرفته شد خودشان را سريعا ً به پالک  100اداره اطالعات
شيراز معرفی نمايند…
گزارشی در مورد بازداشت و وضعيت ايمان رحمت پناه ،شھروند بھايی )ﺗصوير باال( در روز جمعه
 14بھمن ماه ماموران اطالعات زنگ منزلشان را زدند و خود را مامور گاز خطاب کرده وارد
منزلشان شدند و آنھا ھر چه اصرار کردند حکم را نشان دھند بدون نشان دادن حکم منزل و ماشين آنھا
را ﺗفتيش کردند و کل خانواده را در گوشه ای از منزل با اجبار نگاه داشتند .حتی پدر خانواده که
مريضی قلبی داشت دچار مشکل شد و ﺗا چند دقيقه کل بدنش شروع به لرزش کرد.
و يکی از آنھا به پدر و پسر خانواده با گفتن معتاد والغر مردنی وسيگاری ﺗوھين کرد و انگار آنھا
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
دادگستری ،امام جمعه ،امور سياسی ،امور امنيتی و حتی جاھای مختلف ﺗھران برای اينکه حداقل يک
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
و يا حتی در مکان مربوطه با بی احترامی راه نمی دادند و چون اکثر امور زندگی با ايشان بوده بعد از
دستگيری مشکالت بسياری را در زندگی دچار شدند اما برای ھر کس که به حضورش ميرفتند بی
اھميت بود وانگار انسانيت برای ھمه مرده بود.
ﺗا اينکه بعد از گذشت حدود يک ماه با پيگيری ھای شديد اين خانواده ﺗواستند وی را 3دقيقه مالقات
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 ﺗالشی کردند
اما باز بی اھميت به موضوع .ديگر نزديک عيد شده بود و انگار بازجويی و باز پرسی ايشان ﺗمام شده
بود و خوش خيال از اينکه برای عيد خانواده در کنار ھم خواھند بود که در ﺗاريخ  90/12/27اﺗفاقی
وحشتناک ﺗر رخ داد نه ﺗنھا او را آزاد نکردند بلکه وی را به جايی کثيف و بد انتقال دادند يعنی زندان
عادل آباد .آنجايی که جای دزد ،قاﺗل  ،معتاد و… است او که بی گناه است آنجا چه بايد بکند؟
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
ی کافی و در کنار اندوھی که خانواده را فرا گرفته بود به ھر جا رفتند ﺗا حداقل روز اول عيد را در
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
عزيز خود را مالقات کنند باز ھم در ﺗلفن و پشت کابين .اما در کنار شوقی که از حضور در کنار او
داشتند متوجه شدند که وی مريض شده.
و اکنون چندين روز ميگذرد و او در زندان و با شرايط بد به سر ميبرد.لينک زير:داستان وفا ،كودك
مژگان عمادی يكی از دوازده زندانی اخير بھايی در شيراز ﺗصوير
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داستان زند گی آرزو ﺗيموری زندانی سابق مسيحی
داستان زند گی آرزو ﺗيموری زندانی سابق مسيحی :من صدای او را بر بالين خودآشکارا شنيدم!
يکی از ﺗالشھای شبکه خبر مسيحيان فارسی زبان در راستای وظيفه اطالع رسانی ،پيگيری وضعيت
عزيزانی است که خبرھائی درباره آنھا منتشر کرده ايم و کاربران اف سی ان ان با اسم آنھا از
اين طريق آشنا ھستند.

معموال مسيحيانی که در ايران ﺗوسط ماموران امنيتی به زندان می افتند ،حتی اگر يک روز ھم
بازداشت شده باشند  ،بعد از آن دوست ندارند با کسی صحبت يا مصاحبه بکنند .آنھا نمی خواھند
ماجرای خود را بگويند  ،چون ھمچنان می ﺗرسند .ﺗرس از بازداشت مجدد و ﺗکرار صحنه ھای طاقت
فرسا .حتی اگر خارج باشند برای جان بستگان خود در داخل ايران بيمناک ھستند .به ھمين دليل گشودن
دھان آنان به حکايات زندگيشان بسيار سخت است.
يکی از ﺗالشھای شبکه خبر مسيحيان فارسی زبان در راستای وظيفه اطالع رسانی ،پيگيری وضعيت
عزيزانی است که خبرھائی درباره آنھا منتشر کرده ايم و کاربران اف سی ان ان با اسم آنھا در اخبار
گذشته برخورد داشته اند.
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
است درخواست می کنيم با ما ﺗماس بگيرند و اگر برايشان ممکن است خاطرات زندگی و ﺗجربيات
زندان خود را از طريق ما با خواھران و برادران خود ﺗقسيم نمايند.
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مدﺗی پيش رفتيم به ديدار يک زوج مسيحی که در سال  1389بازداشت شدند و به مدت  8ماه ﺗا
ارديبھشت سال قبل در زندان ھمدان بازداشت بودند .آرش کرماجانی و آرزوی ﺗيموری که به خاطر
ﺗھديدات جانی اکنون در خارج از ايران به سر می برند ،در يک شب طوالنی سفره دلشان را برای
خبرنگار اف سی ان ان گشودند و ماجرای شنيدنی زندگی  ،ايمان و اسارت خود را به ھمه
ھموطنانشان ﺗقديم کردند .با ﺗشکر فراوان از آنھا ابتدا خاطرات آرزو را نقل می کنيم و در فرصتھای
بعدی به داستان زندگی آرش می پردازيم.
من صدای او را آشکارا شنيدم!
آرزو از آن دسته انسانھائی است که آنچه که در خبر از آنھا می شنوی با چيزی که در واقعيت ھستند
خيلی فرق دارند.وقتی اخبار مربوط به دستگيری آنھا در شھريور ماه  1389در برنامه بيست و سی
سيما پخش شد از او و ديگر بازداشت شدگان بدون ذکر نام به عنوان »دزدان عقيده« ياد شد.
اخبار بعدی که درباره مقاومت او در زندان و پای بنديش به ايمان مسيحی علی رغم ھمه فشارھا برای
نفی عيسی مسيح  ،به گوش می رسيد نيز باعث شد ﺗا او را در ذھن خود به شکل يک معلم ﺗربيت شده
برای ﺗعليم کالم خدا ﺗصور کنيم .البد آنطور که در اخبار سيما گفته شد او را کشورھای غربی برای
اين منظور ﺗربيت کرده بودند!
اما وقتی او را ميبينی متوجه می شوی ماجرا چيز ديگری است و ھمه چيز خالف ﺗصورت می باشد.
دختری ساده دل با قلبی مثل کودکان و سيمائی خواھرانه ،زنی  25ساله با چھره ای صادق و دوستانه،
او داستان زندگی خودش را برايمان اينطور خالصه می کند:
اميد بر باد
پانزده ساله بودم که به فکرم رسيد »امام رضا« می ﺗواند مشکالﺗم را حل کند .پس به قصد زيارت او،
برای رفتن به مشھد بدون اجازه از خانه بيرون زدم.
من در خانه رنج بسيار می کشيدم .پدر و برادرانم اسير پنجه ھای شيطان اعتياد بودند و به علت وضع
بد مالی و بی کاری پدرم از ھمان کودکی مجبور بودم به عنوان يک »کودک کار« کمک خرج خانواده
باشم.
خيابان جای بدی بود و اصال آن را دوست نداشتم .محله ما در اسالم شھر  ،منطقه ای در حاشيه ﺗھران
 ،نيز وضع فرھنگی بسيار بدی داشت.نه خانه  ،نه محله و نه شھر ھيچکدام دريچه اميدی برای من
نبودند .به اين نتيجه رسيده بودم که بايد ﺗحولی ايجاد کنم و از اين دايره وحشت و رنج دائم خارج شوم.
مثل بيشتر مردم ايران ؛ می دانستم چه چيز را نمی خواھم و نبايد بکنم ولی نمی دانستم چه می خواھم و
چه بايد بکنم .ھمه جا صحبت از رھائی به کمک ايمان به اسالم بود و معجزاﺗی که امامان و امامزاده
ھا در زندگی آدمھا می کنند.
من ھم برای يافتن آنھا بيرون زدم و يک روز صبح خودم را در مشھد ديدم .زيارت و دعا کردم .با
خلوص و ازﺗه دل خواستم که امام رضا کمکم کند .واقعا به خاطر ﺗبليغات زيادی که در اين زمينه در
ايران می شود ،باور داشتم که او در زندگی من معجزه ای خواھد کرد.
اما دريغ .وقتی به ﺗھران برگشتم وضعم از قبل ھم بدﺗر شد.
فشار خانه ،به خصوص برادرانم به علت رفتن بی اجازه من و مدﺗی دوری بدون خبر بيشتر شد.
مرﺗب کتک ميخوردم و فحش و ناسزا می شنيدم.
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آنھا حتی ميگفتند روی چاقوئی موسوم به »ﷲ – محمد – علی« که برايشان جنبه مقدس داشت قسم
خورده اند که مرا بکشند .ھرچند عاقبت آن چاقو از سه نقطه شکست و آنھا نتوانستند منظور خود را
عملی کنند .بارديگر ﺗصميم گرفتم بيرون بزنم .ديگر نمی خواستم برگردم.
خيابان بی رحم
به خيابان رفتم .بدون جا و سرپناه و پول به جمع چندين ھزار دختر ساکن پارکھا و خيابانھای ﺗھران
پيوستم .من ھم شدم اسير خيابان و ﺗمام زشتيھای آن که اگر بخواھم بگويم مثنوی ھفتاد من کاغذ می
شود .مردانی شکارچی و زنانی با ﺗورھای بزرگ دريک دست و قرصھا و داروھای روان گردان در
دست ديگر ،برای کاسبی لقمه ای نان در خيابانھای به قول مسئوالن »ام القرای« جھان اسالم به کمين
نشسته بودند .از بخت بعد چند ماه بعد يک ﺗصادف بسيار سخت ھم کردم.
آرزو با دونفر ديگر در يک ماشين سواری در يکی از اﺗوبانھای ﺗھران به علت سرعت زياد و عدم
ﺗعادل راننده ﺗصادف می کنند و اﺗومبيل حامل آنھا واژگون می شود .دو نفر از سرنشينان اﺗومبيل می
ميرند .پای آرزو به شدت آسيب می بيند .به ھمه بدبختيھای او پای لنگ و درد آلود ھم اضافه می شود.
قوز باالی قوز.
ﺗقريبا پنج سال با پای درد خودم را در خيابانھا کشيدم .پالﺗين در پايم کار گذاشته بودند .بعضی وقتھا به
علت مشکالت مالی سرپناھی برای خوابيدن و استراحت در زمستان نداشتم .آنوقت در حالی که درد پا
امانم را می بريد مجبور بودم جلوی ماشين يا ﺗاکسيھای عبوری را بگيرم و مسيری را در آنھا سوار
بشوم ﺗا کمی گرما و نيرو برای راه رفتن بعدی ذخيره کنم .ﺗوی اين شرايط بسيار سخت وقتی ميلنگيدم
و راه می رفتم ،برخی نيز ادايم را در می آوردند و مسخره ام می کردند .بعضی نيز البد فکر می
کردند دارم ادا در می آورم و ميخواھم ﺗرحم ديگران را جلب کنم .ھمه اينھا آزارم می داد.
دکترھا در بيمارستان به من گفته بودند بايد زودﺗر پايم را عمل کنم .آنھا می گفتند اگر اينکار را نکنم
ممکن است مجبور شوند پايم را قطع کنند.
اما عمل پول می خواست که من نداشتم .بيمه ھم نبودم .کابوس احتمال از دست دادن پا نيز به رنجھايم
افزوده شد .در کنار دھھا بدبختی و مشکالت ديگر .اسارت و بی خبری .مدھشی و بی خوابی  ،بی
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
سرانجام پس از گذشت نزديک  5سال بانوئی نيکوکار پيدا می شود  ،ھزينه ھای عمل پای آرزو را
ﺗقبل می کند و پای او را از قطع شدن نجات می دھد .او برای اولين بارطعم محبت و احسان واقعی را
که ھرگز در زندگی نچشيده بود احساس می کند .کار خدا در زندگی او ﺗازه شروع شده است و انقالب
واقعی در راه است.
در ھمان دوران با يک زوجی آشنا شدم که حرفھای متفاوﺗی درباره خدا ميزدند .آنھا خدا را پدری
مھربان ﺗوصيف می کردند که محبت است.
راستش را بخواھيد ھرچند با آنھا در دعا شريک می شدم ،اما درست حرفھايشان را درک نمی
کردم.خدا جور ديگری به من در خانه و مدرسه و محله و شھر معرفی شده بود .البته روابطم را با آنھا
ادامه دادم چون فکر می کردم شايد بتوانند به من کمکی بکنند .گاھی اوقات با آنھا به جلسات دعا می
رفتم .چون اين جلسات به دلم می چسبيد و يک کمی ھم کنجکاو بودم ببينم چه خبر است باز ادامه دادم.
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پس از مدﺗی ياد گرفته بودم دعا کنم.
معالجه پايم ھم کمی مرا خوشبين ﺗر کرده بود .يک بارکه سخت سرما خورده بودم و مريض شده بودم
دوباره ناراحتی و نا اميدی به سراغم آمد.
سخت ﺗب داشتم و در ھمان حال شروع به دعا کردم و از خدا خواستم به من کمک کند .او ھم آمد .ﺗا
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 حاال طعم محبت را چشيده و خدا را خوانده است و پاسخ از او شنيده در ايمان جدی ﺗر می
شود و می خواھد با کالم خدا بيشتر آشنا گردد ﺗا او را بھتر بشناسد و به او نزديکتر شود.
خداوند خودش گفته است :
من صدای گوسفندانم را می شنوم .او صدای من را شنيده بود و من ھم صدای او را آشنا يافته بودم .کم
کم او دوای قلب بيمار من شد و ديگر به ھيچ دوائی جز او احساس نياز نمی کردم و احتياجی نداشتم .او
ھمچنين پناھگاه خستگی ھايم شده بود و ديگر من در به در دنبال ﺗکيه گاھی نمی گشتم.
از آرامشی که او به من می داد جھانم ﺗازه شده بود .زندگی من در دستان او داشت به کلی ﺗغيير می
کرد .اما ھنوز مشکالﺗی بود .
آرزو داشت درونی متحول را ﺗجربه می کرد .روحی ﺗازه در بدن او به ﺗدريج جاری می شد که حس
اميد را به او بر می گرداند.
اما در خارج ھنوز نمودی عينی را در زندگی روزمره اش به آن بزرگی ﺗحول درونی لمس نمی کرد.
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
ﺗھران رفتم .من ھيچوقت در زندگی به حساب نيامده بودم و نه ﺗنھا محبت بلکه احترام ھم نديده بودم.
حاال محبت خدا را در درونم داشتم ولی ھنوز نمود بيرونی آن را حس نميکردم.
وقتی به آن کليسا رفتم  ،ابتدا سرگردان دنبال کسی می گشتم که کارم به او مربوط می شد .ناگھان با
آقائی از خادمان کليسا برخورد کردم .او از من پرسيد چه خدمتی می ﺗواند به من بکند .وقتی کارم را به
او گفتم .اوبسيار مودبانه و دقيق من را راھنمائی کرد .او به قدری با احترام با من رفتار و صحبت کرد
که ﺗا به حال چنين چيزی نديده بودم .حاال احساس می کردم ظاھر من نيز ديگر ﺗغيير کرده است و
ﺗحوالت درونی در من نماد بيرونی نيز يافته .عالوه بر حس شيرين محبت  ،با حس زيبای احترام نيز
آشنا شدم و ھمين باعث شد ﺗا ﺗصميم قطعی برای سپردن خودم به دستان عيسی مسيح و درآمدن به
خدمت خداوند بگيرم.
چندی بعد در يک جلسه کليسای خانگی او با يک نو ايمان ديگر به نام آرش آشنا می شود که اين آشنائی
به عقد رسمی و ازدواج آنھا می انجامد .اين ھردو که از جوانان به شدت آسيب خورده اجتماع
محسوب می شدند و زندگی خود را دوباره از خداوند باز يافته بودند .ﺗصميم می گيرند ديگر جوانان
آسيب ديده را کمک و خدمت نمايند.
ما وقتی با آدمھائی که مثل خودمان اسارﺗھائی در زندگی داشتند آشنا می شديم ﺗالش می کرديم ﺗا با
گفتن داستان زندگی شخصی و نجاﺗمان در آنھا اميد به ﺗغييرايجاد کنيم .بعد از ازدواجمان در سه سال
پيش  ،برای بيش از يک سال ﺗا پيش از دستگيری  ،با افرادی که نياز به کمک داشتند آشنا می شديم و
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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.
من نميدانستم اسم اين کاری که می کردم چه بود .آيا می ﺗوان آن را ﺗبشير قلمداد کرد يانه ؟ من مانند آن
کوری بودم که به دست عيسی شفا يافت و اين را شھادت می داد .فقط ھمين .بله اين واقعيت داشت من
مرده بودم  ،محبت عيسی مسيح من را نجات داد .اين خالصه ھمه آن چيزی است که من می دانم و با
افتخار به ھمه اعالم می کنم.
ﺗالش شيطان
شھريور ماه سال  89آرزو و ھمسرش را در ھمدان به اﺗھام بشارت مسيحی و ارﺗباط با سازمانھای
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
زندگيم گذاشته است .قبل از ايمان آوردن اين احساس را داشتم که قلبم خالی است و کسی در عمق قلب
من جای ندارد و آن را درک نمی کند .در بازداشتگاه اطالعات ھمدان وقتی در انفرادی بودم ضمن ھمه
ﺗرسھا و ناراحتيھائی که داشتم  ،احساس می کردم قلبم پر است.
خداوند در قلب من و در کنارم بود.
اين راخوب حس می کردم و از احساس آن قوت می گرفتم.می دانستم او به خوبی ﺗرس و احساسات من
را درک می کند .ھمانطور که در کالمش گفته است ؛ مطمئن بودم حتی قبل از اينکه در رحم مادرم قرا
بگيرم او من را می شناخته است.
با اين احساس ھمه سختی ھا را ﺗحمل می کردم.
ماموران سعی می کردند گذشته من را به يادم بياورند .ايمان من را مسخره می کردند و آن را بازی
بچه گانه و زود گذری می خواندند .وقتی از خداوند و کتاب مقدس کالمی نقل می کردم ،با شکلک ادای
من را در می آورند.
چون فھميده بودند اين کار را دوست ندارم سعی می کردند از اين طريق ناراحتم کنند ﺗا خرد شوم.
بترسم و به دست و پايشان بيفتم و ايمانم را انکار کنم.به من می گفتند ﺗو يک ويروس در بدنت افتاده که
مريضت کرده و داری ھذيان می گوئی .
ما اينقدر اينجا نگھت ميداريم ﺗا اين ويروس از بدنت خارج شود.
آنھا به دفعات از من انکار می خواستند و اين برايشان اھميت داشت .من به ايشان می گفتم که ھرگز
اين کار را نمی کنم .آنوقت که من در بدبختی و ھالکت غرق بودم چرا به من نگاه نمی کرديد و از من
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؟
چرا آنموقع فکر نکرديد من و امثال من راجع به خدا چه فکر می کنيم و چطور می انديشيم؟ حاال که
خود خدا دست به کار شده و زندگی من را نجات داده است چرا شما به موضوع عالقه 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
گزارش بخش آمار اﺗحاديه اروپا )يوروستات( شامل اين موارد است :ﺗعداد پناھجويان مراجعه کننده به
کشورھای قاره اروپا  ،ﺗعدادی که پذيرفته شده اند و آمار متقاضيان ثبت شده در اروپا
ازنظر کشورھای مبدا و مقصد.

به گزارش شبکه خبر مسيحيان فارسی ربان به نقل از زمانه  ،در يک سال گذشته ﺗعداد پناھجويان در
کشورھای عضو اﺗحاديه اروپا افزايش يافته است .افغانھا  ،پاکستانی ھا  ،روسھا و عراقی ھا بيش از
ھر ملتی در دنيا به کشورھای اروپائی درخواست پناھندگی می دھند .کشورھای فرانسه و آلمان نيز
بيش از ساير کشورھای قاره سبز مورد عالقه پناھجويان ھستند.
خبرگزاری آسوشيتدپرس نوشت ،يوروستات ) (Eurostatبخش آمار اﺗحاديه اروپا  ،روز جمعه
چھارم فروردينماه ) ٢٣مارس( در لوکزامبورگ اعالم کرد که در طول سال گذشته ميالدی ﺗعداد
 ٣٠١ھزار پناھجو در  ٢٧کشور عضو اﺗحاديه اروپا ثبت شدهاند.
بنا به اين گزارش ،اين ﺗعداد نسبت به سال  ٢٠١٠نزديک به  ١۴درصد افزايش داشته است.
در سال  ٢٠١٠ميالدی  ٢۵٩ھزار پناھجو در کشورھای عضو اﺗحاديه اروپا ثبت شده بودند.
بيشترين ﺗعداد پناھجويان از افغانستان بودهاند که ﺗعداد آنھا  ٢٨ھزار نفر بوده است .پس از افغانستان
کشورھای روسيه ،پاکستان و عراق قرار دارند.
بيشترين ھجوم پناھجويان با  ۵۶ھزار و  ٣٠٠نفر ،به فرانسه بوده است .آلمان با  ۵٣ھزار و ٣٠٠
پناھجو در رﺗبه دوم قرار دارد.
در آلمان بيشترين پناھجويان از افغانستان و سپس صربستان و عراق ھستند.
اما بهنسبت جمعيت کشورھا ،بيشترين ﺗعداد پناھجويان در کشورھای مالت ،لوکزامبورگ ،سوئد،
بلژيک و قبرس ثبت شدهاند.
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در مالت به ازای ھر يک ميليون نفر ،چھار ھزار و  ۵٠٠پناھجو ثبت شده است.
از سوی ديگر کشور کوچک ليختناشتاين با  ٧۵پناھجو کمﺗرين پناھجوی ثبتشده اروپا در سال گذشته
را داشته است.
در سال گذشته نرخ رد ﺗقاضای پناھندگی حدود  ٧۵درصد بود که سه چھارم جمعيت پناھجو را شامل
میشود .ھمچنين در سال گذشته به  ٢٩ھزار نفر حق پناھندگی اعطا شده است.
 ٢١ھزار نفر از متقاضيان پناھندگی نيز با اينکه پناھندگی نگرفتهاند اما به دليل آن که احتمال میرود با
بازگشت به کشورشان جان آنھا در خطر قرار گيرد مورد حمايت قرار گرفتهاند اما از حق پناھندگی
برخوردار نشدهاند.
يوروستات که دفتر آن در لوکزامبورگ است آمارھای خود را از ھر کشور عضو اﺗحاديه اروپا
جمعآوری میکند .اين نھاد ھمچنين آمار مناطق مختلف کشورھا را نيز در دست دارد.
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وزير علوم جمھوری اسالمی مسيحی شده!
شبکه العربيه ) (Alarabiyaبا پخش مستندی به نام زير خاکستر درباره »کامران دانشجو« وزير علوم
و ﺗحقيقات جمھوری اسالمی ايران ،مدعی شد» :وی با ﺗغيير دين مسيحی شده است.
فارس :شبکه العربيه ) (Alarabiyaبا پخش مستندی به نام زير خاکستر درباره »کامران دانشجو«
وزير علوم و ﺗحقيقات جمھوری اسالمی ايران ،مدعی شد» :وی با ﺗغيير دين مسيحی شده است».
«حسن عباسی« از اپوزيسيون در گفتگو با نجاح محمد علی گفت» :ﺗو به يونان سفر کردی و اين مرد
ﺗائيد کرد که او مسيحی شده است!
نجاح محمد علی مدعی شد» :شخصيت دانشجو فارق از اينکه وی مسيحی شده است يا خير ،در انگليس
جنجال زيادی بوجود آورد ،زيرا وی متھم به ﺗالش برای قتل »سلمان رشدی« نويسنده کتاب آيات
شيطانی بود که موجب اخراج وی از لندن پايتخت انگليس شد.
نجاح گفت» :دانشجو پس از بازگشت به ﺗھران ،دارای مسئوليت ھای متعددی شد ،که گفته شده
مھمترين آن ھا مشارکت وی در فعاليت ھای ھسته ای ايران بوده است ،ولی آنچه کامران دانشجو را
مھم جلوه داد مسئوليت وی در ستاد انتخابات کشور در انتخابات رياست جمھوری دوره دھم بود که
منشاء اختالفات و ايجاد شک و شبھه در صحت آن شد و موجب بروز بحرانی که در ايران شد که
ھمچنان ادامه دارد.
زمانی که دانشجو به ﺗھران بازگشت از دوستان نزديک محمود احمدی نژاد شد .وی مدﺗی مدير مرکز
پرواز بود مرکزی که کارشناسان غربی معتقدند ﺗبديل به يکی از موسسات فرعی وزارت دفاع به نام
)فدات( شده است و گفته شده ،قلب مخفی و محرمانه ايران برای ﺗوليد سالح ھای ھسته ای می باشد.
آنچنان که روزنامه »اشپيگل( )» (Spiegelمنبع اين اطالعات( نوشته است شخصيت ديگری که نقش
مھمی داشت» ،محسن فخری زاده« بوده که در پنجم ماه فوريه سال  2010ﺗرور شد.
اين روزنامه مدعی شده است که وی ھمکار کامران دانشجو در برنامه  111بوده و گروھی که در
ساخت و ﺗوليد موشک شھاب 3شرکت داشته نيز با آن ھا ھمکاری داشته اند».
در اواخر سال 2009مدارکی از سوی يکی از سايت ھای ايرانی منتشر شد که معلوم می کرد کامران
دانشجو وزير علوم و ﺗحقيقات در اواخر سال 1978و پس از پيروزی انقالب اسالمی ايران ،مسيحی
شده است.
حکومت ايران اين داستان را نه ﺗکذيب کرد و نه ﺗائيد و ﺗنھا اين داستان منجر به ايجاد مناقشاﺗی در
فضای اينترنتی بين ايرانی ھا شد.
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نجاح مدعی شد» :دانشجو زمانی که جانشين وزير کشور بوده است نقش بسيار مھمی در پيروزی
احمدی نژاد در انتخابات سال  2009داشته است.
پس از شکست ﺗالش ھای ما در پاريس و لندن به يونان رفتيم ﺗا مدارک اصلی را در آن جا مورد
جستجو قرار دھيم .زمانی که به دنبال مکانی که کامران دانشجو در آن جا غسل ﺗعميد داده شده بود
رفتيم به شخص سالخورده ای برخورد کرديم که شاھد غسل ھای ﺗعميد بوده است.
وی مدعی شد که دانشجو در سال  78غسل ﺗعميد داده شده بود.
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نسل جوان ايران به دنبال جايگزينی برای اسالم ھستند

ايران در ليست ديدبان جھانی سازمان درھای باز رﺗبه پنجم را از لحاظ جفای به مسيحيان دارد .اما در
وانفسای اين جفاھا بوی ﺗغييراﺗی نيز به مشام می رسد.
آژانس خبری مسيحيان ايران »محبت نيوز« -مسلمانان در ايران بيشتر از ھر زمان ديگر پذيرای پيغام
انجيل ھستند و نوکيشان مسيحی ھم بخاطر ايمانشان به مسيح مورد جفا ،بازداشت و زندان و حتی
خطراعدام قرار دارند.
مسيحيان آگاھند که ھرگونه فعاليت در راستای ابراز اعتقاداﺗشان و آگاھی ماموران و مقامات امنيتی و
دولتی از فعاليت ھای مسيحی شان خطرات و عواقب بدی را برای آنان در پی خواھد داشت  .به نقل از
سرويس خبری ميسيون برنامه راديويی فارسی زبان کالم اميد داستانی را که به ﺗازگی در زندگی آقای
»ر« و ھمسرش خانم »س« که از شنوندگانشان ھستند اﺗفاق افتاده را بازگو می کند.
با خبردار شدن مقامات از فعاليت ھای کليسايی آقای »ر« و خانم »س« در کليسای خانگی ،اين دو ﺗن
دستگير و پس از ھفته ھا بازجويی به قيد وثيقه آزاد شدند .اين زوج مسيحی در نامه ای به مسئول
ايرانی راديو کالم اميد شھادت دادند که درک و فھمشان از کالم خدا نقشی اساسی در ثابت قدمی شان
بازی کرده است .آنھا اظھار داشتند» :می خواھيم خدا را برای دعاھای شما شکر کنيم .وقتی در زندان
بوديم ،گاھن درباره شما فکر می کرديم و مطمئن بوديم که خدا در ھر شرايطی از ما استفاده می کند.
ايمان داريم که اگر ما ايرانيان ﺗعاليم حقيقی عيسی مسيح را بشنويم ،به فيض خدا قادر خواھيم بود ﺗا
بدون ﺗوجه به آزمايشات و سختی ھا بر ايمان خود استوار بايستند .عيسی مسيح در حال بنای کليسای
خود در ايران است».
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ﺗيم راديويی مذکور با پاسخ ھايی که از شنوندگانشان می گيرند ﺗشويق و ﺗقويت می شوند ﺗا پيغام انجيل
را با وجود محدوديت ھای شديد اعمال شده از سوی دولت اسالمی ايران به داخل کشور برسانند.
اين گروه راديويی ھمچنين کنفرانس ھايی را برای ايمانداران ايرانی برگزار می کند .رھبران اين ﺗيم
ﺗا کنون مراسم عروسی مسيحی برگزار کرده اند ،برای کسانی که نيازھای خاص دارند دعا کرده اند،
عشاء ربانی را برقرار کرده اند و نو ايمانان را ﺗعميد داده اند.
يکی از شنوندگان به اين راديو می نويسد» :کار امروز خداوند در ايران کمی از يک بيداری روحانی
ندارد «.قطعن نسل جوان امروز ايران نيز سرسختانه به دنبال جايگزينی برای »اسالم« ھستند.
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بالﺗکليفی يک خانوادهی بھايی پس از  ٨٠روز بازداشت موقت

خبرگزاری ھرانا – علیرغم گذشت بيش از  ٨٠روز از زمان بازداشت اعضای يک خانواده به
نامھای«بختيار راسخی«» ،فرحناز نعيمی« و »فرين راسخی« ،اين سه شھروند بھايی ساکن کرمان
کماکان در بالﺗکليفی به سر میبرند.
بنا به اطالع گزارشگران ھرانا ،خبرگزاری حقوق بشر ايران ،اعضای يک خانوادهی بھايی کرمانی
در حالی کماکان در بازداشت به سر میبرند که فرحناز نعيمی ،مادر خانواده ،پس از گذشت اندک
زمانی از بازداشت دچار خونريزی شديد روده شده است.
با پيگيریھای صورت گرفته آقای سليمانی رئيس زندان ،قول دادند که خانم نعيمی را به بيمارستان
اعزام کنند اما وزارت اطالعات مانع از ديدار وی با ھرگونه پزشک شده است.
نامبرده در حالی ﺗاکنون ﺗحت معالجه قرار نگرفته است که بيش از  ١٠روز است به دستور مستقيم
آقای مسعود واليتی )معاذاللھی( قاضی و بازجوی پرونده ممنوع المالقات و ممنوع التماس شدهاست.
مسئوالن زندان در اين خصوص مدعی شده بودند که ﺗمامی ﺗلفنھای زندان قطع است.
از سوی ديگر بختيار راسخی ،پدر خانواده نيز از ابتدای زمان بازداشت ﺗا به امروز ،در سلول انفرادی
به سر میبرد و ھيچ اطالعی از وضعيت وی در دست نيست .اين در شرايطی ست که قاضی پرونده
به صورت کتبی با مالقات موافقت اما وزارت اطالعات در اين مورد کارشکنی مینمايد.

ممانعت از مرخصی و آزادی مشروط چھارشھروند بھايی
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خبرگزاری ھرانا – وحدت دانا ،افشين احسنيان ،کيوان کرمی و فرھام معصومی چھار شھروند بھايی
از مرخصی و آزادی مشروط محروم شدند.
بنا به اطالع گزارشگران ھرانا ،از شروع محکوميت  ١٠ماھه چھار شھروند بھايی ساکن شيراز به نام
ھای وحدت دانا ،افشين احسنيان ،کيوان کرمی و فرھام معصومی در زندان پيربنو بيش از  ۴ماه می
گذرد و عليرغم اعالم مسئوالن قضايی که پس از  ۵٠روز )يک ششم حکم صادره( به ايشان مرخصی
داده خواھد شد و با وجود مراجعات مکرر خانواده ھای زندانيان به دادگاه انقالب ﺗاکنون از اعطای
مرخصی به ايشان جلوگيری شده است.
قابل ذکر است ،از اعطای مرخصی جھت درمان ھم خودداری شده است درحالی که وحدت دانا از
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
کيوان کرمی  ٧ماه و فرھام معصومی  ۶ماه از دوره محکوميت  ١٠ماھه خود را گذرانيده اند و طبق
قانون زندانھا ،زندانيانی که نيمی از دوره محکوميت را گذرانده باشند می ﺗوانند با آزادی مشروط ،آزاد
گردند.
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ادعای آخوند حكومتی :ﺗبليغات مسيحيان در جھان اسالم با
آزادی روبروست!

يك آخوند و مدرس ﺗاريخ اسالم به ﺗحليل نتايج خود از فعاليت شبكه ھای مسيحی فارسی زبان كه در
ماھواره و اينترنت به ﺗرويج مسيحيت می پردازند  ،پرداخت.
آژانس خبری مسيحيان فارسی زبان » محبت نيوز« – آخوند »مسعود دوست آذر« مدرس ﺗاريخ اسالم
در حوزه ھای علميه ﺗبريز به ﺗحليل نتايج فعاليت شبکه ھای ﺗرويج مسيحيت که به زبان فارسی از
طريق ماھواه و اينترنت صورت می گيرد ،پرداخت.
وی مدعی شده است که شبکه ھای ماھواره ای ضد اسالمی با نام مسيح ،آزادانه مقدسات مسلمين را
مورد خدشه قرار می دھند و اکثريت فعاليت اين شبکهھا بر اساس ﺗوھين و ﺗخريب ديگر اديان صورت
می گيرد».
وی با طرح اين ادعای عجيب که ﺗبليغات مسيحيان در جھان اسالم با آزادی روبروست  ،بدون ذكر
نامی از بزرگان و يا خلفای اسالمی ،گفت » :بزرگان و خلفای اسالمی چون از قدرت فقھی و استداللی
اسالم مطمئن بودند و بر اساس اعتقادات خود آزادی عقيدهرا محترم می شمردند نسبت به ﺗبليغات
مسيحيان آزادی فراوانی قائل بودند )!( و کشيشان مسيحی به خود اجازه ﺗوھين و ھتاکی را نمی دانند و
اغلب فعاليت ﺗبليغی مسيحيان نيز موجب گرايش مسلمانان به مسيحيت نمی شد».
ايشان سپس در انتھا از حوزه ھای علميه خواست ﺗا نسبت به اين موضوع و شبكه ھا ﺗحرک بيشتری
از خود نشان دھند.
در مقابل ادعاھای واھی که ﺗوسط اين آخوند شيعه مطرح شده چند پرسش مھم وجود دارد .نخست آنکه
بايد پرسيد ،بر طبق ادعای ايشان در كجای جھان اسالم و يا كدام كشورھای اسالمی مسيحيان حق ﺗبليغ
آزادانه ايمان و اعتقادات دينی اشان را داشته و يا دارند؟ بعنوان نمونه در حكومتھای اسالمی ھمچون
»جمھوری اسالمی ايران« كه نظام مذھبی مشروعيت خود را از دين میگيرد مسيحيان نه حق ساختن
كليسا دارند و نه اينكه حتی شخص ی بتواند در جمع يا گروھی آزادانه از ايمان مسيحی خود صحبت
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كند چه رسد به آنكه بخواھد اعتقادات دينی خود را ﺗبليغ ھم نمايد .گواه اين موضوع نيزخبرھای
منتشره از بازداشت گسترده مسيحيان يا نوكيشان مسيحی در كليساھای خانگی است كه فقط به صرف
ايمان و اعتقادات و باورھای دينی خود ھم اكنون در زندان و يا بازداشتگاھھا بالﺗكليف بسر می برند .
عالوه بر کليساھای خانگی ،برخی كليساھای ساختمانی و رسمی نيز ﺗحت كنترل و فشار قرار دارند و
حتی برخی جلسات پرستشی و عبادﺗی در كليساھا به دستور مقامات امنيتی اطالعات ﺗعطيلشده است.
از سوی ديگر اين مدرس ﺗاريخ اسالم نگفته است كه در مورد كدام زمان و دوره ﺗاريخی صحبت
میكنند كه به گفته ايشان نسبت به ﺗبليغات مسيحيان آزادی فراوانی قائل بودند  .اگر براستی اينگونه
است چرا حاكمان و بزرگان حكومت اسالمی ايران از ھمين افراد كه وی به نيکی از آنان ياد می کند
سر مشق نمی گيرند و بر ھمان اصول كشور داری نمیکنند؟
اشاره و منظور اين مدرس دانشگاه به كدام يک از بزرگان و خلفای اسالم است که ﺗبليغ مسيحيان را
محترم میشمردند؟
و اينکه اگر چنين خلفا و علمايی در اسالم وجود دارند چرا دولتمردان فعلی و رھبران مذھبی مسلمان
در ايران و ديگر كشورھای اسالمی از بزرگان اسالم رسم حكومت داری را نمی آموزند؟
اگر اينان ﺗا اين حد به استدالالت اسالم اعتقاد دارند و به قولی آزادی عقيده را محترم میشمارند پس
چرا نسبت به ﺗبليغات مسيحيان و ديگر اقليت ھای دينی در كشور آزادی قائل نيستند و چرا از ھمان
آغاز پيروزی انقالب اسالمی با ھرگونه دگر انديشی مخالفت می كردند و ﺗوسط ماشين ﺗرور خود
بسياری از رھبران و كشيشان مسيحی را ناجوانمردانه به قتل رساندند و ھم اكنون نيز زندانھا پر
است از زندانيان عقيدﺗی و نوکيشان مسيحی ! ؟
ﺗبليغ مسيحيت فراگير شده استدر ھمين حال آخوند محسن قرائتی ،رييس ستاد اقامه نماز در جمھوری اسالمی نيز در نخستين کارگاه
ﺗخصصی نماز با عنوان نيايش که در حضور  400نفر از اعضای ھيأت امنای بقاع متبرکه استان
خراسان رضوی با اعتراف به اينکه ﺗبليغ آئين مسيحيت در ميان مردم فراگير شده است  ،گفت» :
امروز مسيحيت به شدت ﺗبليغ می کند .وی ھمچنين افزود:
»بايد مسؤوالن خود را مراقبت کنند و اصول کارھای خود را برای ﺗبليغ دين قرار دھند».
طرح اين ادعاھا در مورد آزادی ﺗبليغ اديان غير اسالمی در سرزمين ھای اسالمی به ويژه کشورھايی
نظير ايران به شدت با موضع گيری و رفتار حاکميت در ﺗضاد است و اين ﺗناقضگوييھا به خوبی از
اظھارات مقامات مسئول و روحانيون وابسته به نظام مشھود است .چرا که آنھا از يک سو ﺗمايل دارند
ﺗا اسالم را به عنوان دينی آزاد معرفی کنند و از سوی ديگر به شدت از گسترش »مسيحيت« بيم دارند
و با آن مقابله می کنند.

جمھوری اسالمی ايران رکورد دار اعدام در سال 2011
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جمھوری اسالمی ايران ،با حداقل  360اعدام در راس  20کشور اعدام کننده جھان در سال 2011
قرار گرفت.
افزون بر آن در کنار عربستان سعودی جزو  2کشوری است که كودكان را اعدام کرده است.

به گزارش »محبت نيوز« به نقل از شھرزاد ،در گزارش عفو بينالملل ھمچنين آمده است که طبق
اطالعات موثق ،غير از رقم اعدامھای رسمی ،رقم بااليی از اعدامھای پنھانی نيز در ايران وجود
داشته است.
عربستان سعودی با حداقل  82اعدام و عراق با حداقل  68اعدام در رده دوم و سوم کشورھای اعدام
کننده قرار دارند .اياالت متحده آمريکا با  43اعدام رده چھارم را به خود اختصاص داده است.
عفو بين الملل رقم اعدام ھا در چين را منتشر نکرده ،چرا که اين کشور آمار مربوط به اعدام ھا را به
عنوان »اسرار دولتی« پنھان نگه می دارد.
طبق اين گزارش ،در سال  2011در سطح جھان  676نفر اعدام شده اند که اين رقم  149مورد بيش از
سال  2010است .اين در حالی است که شمار کشورھای اعدام کننده از  23به  20کشور کاھش يافته
است.

ﺗداوم بالﺗکليفی  ١٢ﺗن از بھاييان بازداشتی ساکن شيراز
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خبرگزاری ھرانا –  ١٢ﺗن از شھروندان بھايی ساکن شيراز که اکثر آنھا  ٢ماه پيش بازداشت شدهاند،
کماکان به صورت بالﺗکليف در زندان به سر میبرند.
بنا به اطالع گزارشگران ھرانا ،ارگان خبری مجموعه فعاالن حقوق بشر در ايران ،يکتا فھندژ ،مژده
فالح ،مژگان عمادی ،ايمان رحمت پناه ،نيما دھقان منشادی ،فرشيد يزدانی ،فريد عمادی ،سينا
ساريخانی ،سام جابری ،ھومن زارعی با گذشت  ٢ماه از زمان بازداشت ھمچنان بالﺗکليف ھستند.
از سوی ديگر کاووس صميمی و کامبيز حبيبی که  ٢ھفته قبل ﺗوسط نيروھای امنيتی شيراز دستگير
شدند نيز شرايط مشابھی دارند.
چندی پيش خانم فھندژ ،فالح و عمادی به »زندان کين آباد« و باقی اين شھروندان بھايی به »بازداشتگاه
زندان عادل آباد« منتقل شده بودند.
خانوادهی اين شھروندان بھايی ساکن شيراز علیرغم پيگيریھای مکرر ،ﺗنھا يکبار ،آن ھم در پنجم
فرودين ماه سال جاری و با پايان يافتن ﺗعطيالت اداری در نوروز ،موفق شدند قاضی پروده را مالقات
کنند که وی نيز پاسخ روشنی در خصوص وضعيت نامبردگان نداده است .گفتنی ست ،ﺗا امروز
ﺗالشھای ايشان برای مالقات مجدد با قاضی پرونده و دادستان بی نتيجه مانده است.
اين در حاليست که برخی گزارشھا حاکی از قصد انتقال افراد محبوس در بازداشتگاه زندان عادل آباد،
به محل اين زندان است.
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پيام اسقف کليسای کلدانی ﺗھران به مسيحيان غرب
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 گزارش آژانس خبری مسيحيان ايران» ،محبت نيوز« ،به نقل از سرويس خبری بين المللی
آشوريان ،اسقف کليسای کلدانی ﺗھران» ،رمزی گارمو« در نشستی با سازمان خيريه کاﺗوليک
»«Church in needاز مسيحيان غربی خواست ﺗا « از آزادی ھايشان بھترين استفاده را بکنند« .وی
ﺗأکيد کرد که مسيحيان غرب نبايد »بردگان فرھنگی شوند که می خواھد خدا را از قلب ھای مردم
بيرون سازد« ،و آنھا بايد از آزادی خود در جھت »اشاعه عزت برای زندگی انسان« استفاده کنند.
وی گفت» :فرھنگی که بدون خداست به ﺗباھی ختم می شود و آينده ای ندارد .قدر آزادی که از آن بھره
مند ھستيد را بدانيد .از اين آزادی در کشورھايتان چطور استفاده می کنيد؟»
مسيحيان ايران اقليت کوچکی از جامعه ايران را ﺗشکيل می دھند اما با اين حال به گفته اسقف »رمزی
گارمو »حيات آنھا به ﺗعدادشان بستگی ندارد ،بلکه اين مھم بسته به کيفيت ايمان و شھادت ھای زنده
آنھاست».
مسيحيان ايران با »گفتگوھای روزمره« شان با مسلمانان »شھادت ھای معتبری از ارزش ھای
انجيل« را به آنان می رسانند .مھاجرت ﺗعداد قابل ﺗوجھی از مسيحيان از ايران به دليل ھای سياسی،
اقتصادی و مذھبی موجب بروز يک چالش است اما اسقف گارمو ﺗأکيد کرد که جامعه مسيحی ايران به
اين دليل دلسرد نمی شود.
وی افزود » :با اينکه ما ﺗرسو بوديم اما حقيقت اين است که خدا ما را به اين کشور فرستاده است«.
بعضن فراموش می شود که ﺗحمل عذاب در راه کليسا ،منشاء حيات برای آن کليساست «.چنين آزمون
ھايی سبب احيا و قوت يافتن کليسا می شود.
مسيحيان در ايران424
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ايشان ھمچنين گفته اند  ٩٩درصد از جامعه ايران مسلمان ھستند و ﺗغيير دين از اسالم به مسيحيت
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
ﺗنھا حدود  80ھزار نفر اعالم كرد و افزود كه از اين ﺗعداد سه چھارم از آنھا ارمنی ارﺗدکس ھستند.
 20ھزار مسيحی کاﺗوليک ساکن ايران ھم به سه دسته مختلف ﺗقسيم می شوند که ھريک آداب خاص
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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حمايت از ﺗوقف روند مھاجرت مسلمانان به اروپ
ﺗجمع گروهھای دست راستی ﺗوسط گروه ھای مختلفی سازماندھی شده است که نگران »اسالمی شدن
اروپا« ھستند.

به گزارش »محبت نيوز« به نقل از بی بی سی ،گروهھای دست راستی از سراسر اروپا روز شنبه ٣١
مارچ  ٢٠١٢در دانمارک برای ﺗشکيل »ائتالفی ضد اسالمی« ﺗجمع کرده و دست به ﺗظاھرات زدند.
«مجمع دفاع از انگلستان« ،گروه ملیگرای افراطی بريتانيا در اين ﺗجمع شرکت و ابراز اميدواری
کرده است که اين ﺗظاھرات ،مقدمهای برای جنبشی سراسری در اروپا باشد.
فعاالن ضد نژادپرستی نگران آن ھستند که گروهھای اسالمھراس ﺗندرو در حال متحد شدن ھستند.
پليس در جريان اين ﺗجمع گروھی از ھواداران گروهھای دست راستی را بازداشت کرد.
اما ﺗحليلگران میگويند چيزی که اھميت دارد اين است که بسياری از رھبران گروهھای ضد اسالمی
چند کشور اروپايی در اين ﺗجمع حضور دارند.
گروھی از اين افراد از روز چھارشنبه در شھر آرھوس دانمارک ،دومين شھر بزرگ اين کشور
حضور داشتهاند و طی اين مدت به برپايی نشستھا و جلسات مشغول بودهاند.
يکی از بانيان اين ﺗجمع» ،مجمع دفاع از انگلستان« است که خواھان ﺗوقف روند مھاجرت مسلمانان به
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.
ريچارد گلپين ،خبرنگار مسايل جھانی بیبیسی می گويد که ھنوز مشخص نيست که آيا اين گروه
ملیگرای افراطی بريتانيا در اھداف خود موفق خواھد شد يا نه.
در ھمين حال فعاالن ضد نژادپرستی از اين مساله ھراس دارند که رويکرد گروهھای ﺗندروی ضد
اسالمی در اروپا ،منجر به افزايش ﺗنش ھا در شھرھای مختلف اروپايی شده و اين به افراطگرايی
گروهھای اسالمی و ضد اسالمی دامن بزند.
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متيو گودوين ،کارشناس گروه ھای دست راستی در بريتانيا از دانشگاه ناﺗينگھام گفته است که ﺗجمع اين
گروهھا در دانمارک ،حتی اگر ﺗعداد افراد شرکت کننده کم باشد ،از نظر راھبردی ،چشمگير و حائز
اھميت است.
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اعالم نگرانی امريكا از حقوق اقليت ھا در جمھوری اسالمی

اياالت متحده آمريکا روز دوشنبه ضمن »اعالم نگرانی عميق« از حقوق اقليت ھا در جمھوری
اسالمی  ،بار ديگر از ايران خواست رھبران بھائيان را آزاد کند.
به گزارش »محبت نيوز« به نقل از راديو فردا ،ويكتوريا نوالند سخنگوى وزارت خارجه آمريكا ضمن
اشاره به اين كه روز يكشنبه  ١٠ھزار روز از زندانى بودن رھبران بھائيان گذشت به خبرنگاران
گفت«:ما آزار و دستگيری ھای متناوب اعضای جامعه بھائيان ﺗوسط جمھوری اسالمی را محکوم می
کنيم و ھمچنان عميقن نگران آزار و ارعاب ﺗمام اقليت ھای دينی در ايران ھستيم».
خانم نوالند با نام بردن از اقليت ھای دينی و مذھبی ِ مسيحی ،سنّی  ،دراويش و زرﺗشتی از ايران
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

خبرگزاری ھرانا – وزارت آموزش و پرورش ايران طی يک بخشنامه به ادارات کل آموزش و
پرورش کشور خواھان شناسايی و معرفی دانش آموزان بھايی به حراست اين وزارت خانه شده است.
بنا به اطالع گزارشگران ھرانا ،در يک نمونه از اين اقدامات اداره کل آموزش و پرورش شھرستانھای
ﺗھران در نامه به مدارس شھرستان ھای ﺗھران خواھان اجرای اين بخشنامه شده است.
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.
بر اساس سند پيش رو اين طرح شامل نو آموزان پيش دبستانی نيز شده و از مسئولين اجرای اين طرح
خواسته شده به صورت محرمانه اسامی اين دانش آموزان را به کارشناس حراست آموزش و پرورش
ﺗحويل دھند.
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بازداشت يک شھروند بھايی در مشھد

خبرگزاری ھرانا – يک شھروند بھايی ساکن مشھد به نام »نگار ملک زاده« صبح روز دوشنبه ١۴
فروردين ماه  ٩١پس از احضار و معرفی خود به اداره اطالعات مشھد ،بازداشت و به نقطه نامعلومی
منتقل شد.
بنابراطالع گزارشگران ھرانا از مشھد ،نامبرده يکی از شھروندان بھايی ساکن مشھد می باشد که طی
يک ماه و نيم اخير در رابطه با ﺗشکيل يک نمايشگاه خصوصی صنايع دستی نوجوانان بھايی دستگير
شده است.

اسالمی کردن مھدھای کودک؛ رقص و آواز ممنوع
آوريل 2012 ,4
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مديرکل بھزيستی استان ﺗھران رقص و آواز در مھدھای کودک ايران را »برنامهھای آموزشی
غيراخالقی« و مھدھايی که اين برنامهھا را آموزش میدھند »متخلف« ناميده است.
به گزارش »محبت نيوز« به نقل از مردمك ،ولیﷲ نصر به خبرگزاری فارس گفته است که اگر امسال
مھدھای کودک رقص و آواز را آموزش دھند با آنھا بعنوان متخلف برخورد خواھد شد.
آقای نصر گفته است که امسال سازمان بھزيستی برنامهھای آموزشی در مھدھای کودک را براساس
»موازين اسالمی و شرعی ﺗدوين کرده و اين برنامهھا را کنترل میکند».
به گفته او »ﺗمامی برنامهھای ﺗدوين شده به مھدھای کودک ارسال شدهند به طوری که مھدھا حق
آموزش برنامهھای غيراخالقی را ندارند».
مديرکل بھزيستی استان ﺗھران با ابراز ﺗأسف از اينکه در سالھای اخير برخی از مھدھای کودک
برنامهھايی چون رقص و آواز به کودکان آموزش دادهاند گفت» :امسال با مھدھای متخلف برخورد
شديدی صورت میگيرد».
از پايان مردادماه سال گذشته بهدستور وزارت آموزش و پرورش ايران در کالسھای پيشدبستانی،
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
مھدھای کودک ضوابط اسالمی را رعايت نکنند ،با آنھا برخورد جدی میشود.
آقای محصولی ﺗاکيد کرده بود که مبانی دينی و مذھبی بايد ركن اصلی در مھدھای کودک باشد و از
مديران مھدھای کودک خواسته بود که بهگونهای کار کنند که کودکان در سن  13سالگی« يک شھيد
فھميده »باشند.
در نخستين سال جنگ ايران و عراق ،محمدحسين فھميده ،دانشآموز  13ساله ،با بستن نارنجک به
کمر خود به زير يک ﺗانک عراقی رفت و کشته شد.
آموزش پيشدبستانی در ايران شامل دوره اختياری ويژه کودکان رده سنی چھار و پنج سال است که با
ھدف آمادگی آنان جھت ورود به مراکز آموزش ابتدايی فعاليت میکنند.
مقامات وزارت آموزش و پرورش و وزارت علوم ايران در دو سال اخير بهشکل بیسابقهای به
اسالمی کردن مراکز آموزشی ايران روی آوردهاند.
پس از رويدادھای دھمين دوره انتخابات رياست جمھوری در ايران ،مسئوالن جمھوری اسالمی ،از
جمله سيد علی خامنهای ،رھبر حکومت ،مراکز آموزشی را جزو مکانھايی دانستند که در آن
»ﺗفکرات غربی« و »مخالف با اسالم« رشد میکنند.
به ھمين خاطر ﺗالش آنان در جھت ايجاد ﺗغييرات بنيادی در دانشگاهھا ،مدارس و مراکز آموزشی است
ﺗا از اين طريق به مقابله با »ﺗوطئهھای دشمنان انقالب« بپردازند.
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پرﺗاب نارنجک ﺗوسط اسالمگرايان به يک گردھمايی مسيحی

اسالمگرايان مظنون با دو ھدف به مسيحيان حمله کردند که يکی از اين اھداف يک گردھمايی بشارﺗی
بود كه مسيحيان منطقه در صدد آماده شدن برای عيد قيام مسيح بودند  ،در اين حمله دست کم يک ﺗن
کشته و چندين ﺗن زخمی شدند.
به گزارش آژانس خبری مسيحيان ايران »محبت نيوز« ،به نقل از وبسايت بيزينس غنا ،مسئولين
کنيايی ﺗأييد کردند که در روز شنبه  12فروردين ،در انفجار ھای جداگانه در شھر ساحلی مومباسا
دست کم يک نفر کشته و  26ﺗن زخمی شدند.
کميسر ساحلی ،ارنست مونيی گفت» :در انفجار اول در متواپا در  15کيلومتری شمال مومباسا سه نفر
به شدت زخمی و در انفجار دوم در استاديوم شھرداری دو ﺗن جراحات جدی برداشتند.
ايشان گفتند که سرنشين يک خودرو نارنجکی را به سمت گروھی از ايمانداران مسيحی که مراسمی
بشارﺗی در متواپا برگزار می کردند پرﺗاب نمود .چند دقيقه بعد ھم نارنجکی به ھمان شکل به سوی
استاديومی در مومباسا رھا شد.
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معاون پليس ساحلی ،جاسينتا کينيوا پيشتر به زينھوا گفته بود که اولين حمله که به مسيحيان در محيطی
باز شده بود  10زخمی داشته است.
معاون پليس ساحلی در ﺗماسی ﺗلفنی شنبه شب گفت» :اين مراسم بشارﺗی در محلی به نام »نيامبورا«
برگزار می شد که مردی يک نارنجک به سوی آنھا پرﺗاب کرد .زخمی ھا فورن به بيمارستان منتقل
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
کنيا آماده می شوند ﺗا به پيشواز عيد قيام مسيح بروند .عيد قيام مسيح يکشنبه ھفته آينده خواھد بود و
ھفته قبل از آن ھفته مقدس خوانده می شود.
به گفته يک شاھد عينی به نام دان ندامبوکی مراسم در متواپا ﺗقريبن ﺗمام شده بود که انفجار رخ داد و
ايمانداران مسيحی فورن برای يافتن مکانی امن فرار کردند .انفجار در حدود ساعت  06:40بعدازظھر
رخ داد .نارنجک قبل از خوردن به زمين بر روی يک خانم افتاد .اين خانم ھم در ميان گروه زخمی
شدگان بود».
اما يکی ديگر از شاھدان که نخواست نامش برده شود گفت که موج انفجار سر زن را جدا کرد.
اين شاھد گفت» :ﺗشخيص اينکه اين يک بمب بود يا يک نارنجک بسيار سخت بود .زيرا انفجار شديدی
شنيديم و مردم شروع به دويدن به ھر طرف برای يافتن جايی امن کردند .ھمه گيج بودند».
پليس گفت که خدمات اورژانس از جمله آمبوالنس 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
اسالمگرای الشباب شدت يافته است.
ھنوز ھيچکس يا گروھی مسئوليت اين انفجار ھا را بر عھده نگرفته است.
الشباب يک گروه شبه نظامی اسالمی است که پايگاه آن در سومالی می باشد .اين گروه زمانی کنترل
بخش بزرگی از سومالی را در دست داشت و گفته می شود که اين گروه با گروه اسالمی-ﺗروريستی
القاعده ارﺗباط ھايی دارد.
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قبرستان ﺗاريخي مسيحيان در کرمان زير و رو شد

خبرگزاری ھرانا – قبرستان ﺗاريخی مسيحيان که در حريم قلعه دختر واقع شده بدون آنکه در فھرست
آثار ملی جای گيرد کامال ﺗخريب شد .اين قبرستان که در راستای طرح آزادسازی قلعه دختر و قلعه
اردشير قرار گرفته ،بارھا ﺗوسط معتادان زير و رو و قبرھا به منظور يافتن اشياء گرانبھا ﺗخيله شده
بود.
خبرگزاری ميراثفرھنگی ـ گروه ميراثفرھنگی ـ قبرستان ﺗاريخی مسيحيان که در حريم قلعه دختر
قرار گرفته از بين رفت .شواھد امر و گفتهھای افراد ساکن در نزديکی قلعه دختر از ﺗاريخی بودن اين
قبرستان خبر میدھد .آنھا میگويند قدمت اين قبرستان بيش از  ٢٠٠سال است.
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به گزارش  CHNاين درحالی است که ھنوز ھيچ کارشناسی برای بررسی ﺗاريخی در اين محل
حضور نيافته است .با اين وجود مسئول روابط عمومی سازمان ميراثفرھنگی کرمان علت ﺗخريب
قبرستان ﺗاريخی مسيحيان را آزادسازی طرح قلعه دختر و قلعه اردشير عنوان کرد.
«محمد مھدی افضلی« ،مدير روابط عمومی سازمان ميراثفرھنگی کرمان در اين باره به CHN
گفت» :قبرستان ﺗاريخی مسيحيان در فھرست ملی ثبت نشده است و ﺗخريب قبرستان در راستای پروژه
آزاد سازی اطراف قلعه دختر و قلعه اردشير ﺗوسط شھرداری و ميراثفرھنگی بوده است».
به گفته وی ،پيش از اين ،قبرستان قديمی ديگری در اطراف گنيد جبليه وجود داشت که چون مدت
طوالنی از قبرھای اطراف آن گذشته بود با ھمکاری شھرداری ﺗخريب شد.
افضلی معتقد است ،پروژه آزادسازی حريم قلعه دختر و قلعه اردشير ﺗوسط شھرداری با ھماھنگی
ميراث در حال انجام است و اگر چنين ﺗخريبی در قبرستان ﺗاريخی مسيحيان وجود داشته باشد مربوط
به اين پروژه است.
پيگيریھای خبرنگار  CHNاز ﺗخريب قبرستان ﺗاريخی مسيحيان ﺗاکنون به نتيجهای نرسيده است
چنانچه کارشناسان با اظھار بیاطالعی از پاسخگويی سرباز میزنند.
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انتشار کتاب عيسي نامه در گرجستان ﺗوسط جمھوری اسالمی!
نويسنده ھدف از ﺗاليف کتاب »عيسی نامه« را به ﺗصوير کشيدن عالقه ايرانيان مسلمان نسبت به عيسی
مسيح از منظر ادبی ذکر نمود و اظھار اميدواری کرد ﺗا انتشار اين کتاب گامی در جھت ﺗقويت
روابط اديانی باشد.

به گزارش شبکه خبری مسيحيان فارسی زبان به نقل از ابنا  ،اخيرا رايزنی فرھنگی سفارت جمھوری
اسالمی در ﺗفليس پايتخت گرجستان  ،جلد دوم كتاب »عيسي نامه« ﺗاليف »پروفسور ماگالي ﺗودوآ« از
ايرانشناسان گرجی چاپ و منتشر کرده است.
بنا به گزارش ابنا اين کتاب شامل اشعار فارسی  82اديب و سخنور ايرانی در مقام عيسی مسيح و
مريم مادر او می باشد .ھمچنين كتاب مذکور شامل پژوھشی گسترده به سه زبان گرجي ،فارسي و
انگليسي ﺗحت عنوان » ﺗعريف عيسي مسيح در شعر فارسي « می باشد.
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ابنا نوشته است :مولف کتاب مذکور که در سالھای اخير موفق به دريافت جايزه جھانی کتاب سال
جمھوری اسالمی شده است دارای ﺗاليفات و ﺗرجمه ھای متعددی از زبان فارسی به زبان گرجی است
که کتاب »شاھکارھای شعر فارسی« از آن جمله می باشد .وی ھدف از ﺗاليف کتاب »عيسی نامه« را
به ﺗصوير کشيدن عالقه 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.
«احسان خزاعی« رايزن فرھنگی سفارت جمھوری اسالمی در گرجستان در خصوص انتشار کتاب
عيسی نامه به ابنا گفت:
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
احترام ،روابط و پيوندھای عميق شاعران مسلمان پارسی گوی با ساير اديان الھی به ويژه مسيحيت می
باشد .وی ھمچنين آمادگی رايزنی فرھنگی را برای حمايت از چاپ آثار ادبی ساير ايرانشناسان گرجی
اعالم کرد.
ابنا اضافه کرده که آقای ﺗودوآ به اشعار خمينی بنيانگذار جمھوری اسالمی بسيار عالقه مند است و آنھا
را به زبان گرجی برگردانده و قرار است در آينده ﺗوسط رايزنی فرھنگی جمھوری اسالمی در ﺗفليس
چاپ و منتشر شود.
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حمايت جمھوری اسالمی از دشمنان قسم خورده شيعيان در
مصر برای حفظ اصول انقالبی و ايجاد خفقان
منابع مسيحی مصر گزارش می دھند که دانشجويان سلفی دارای عقايد ﺗندروی اسالمی آن کشور مرﺗب
به ايران مسافرت می کنند و با کمک نيروھای امنيتی جمھوری اسالمی برای ايجاد خفقان در
مصر آموزش می بينند.

به گزارش شبکه خبر مسيحيان فارسی زبان به نقل از منابع مسيحيان مصری ،جمھوری اسالمی ﺗالش
بسياری برای منحرف کردن انقالب مصر به سوی يک ديکتاﺗوری مذھبی می کند.مزدوران جمھوری
اسالمی 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 سکوالر در مصر ﺗشکيل شود.
در اسفند ماه اين خبر را داشتيم که شماری از دانشجويان سلفی دانشگاه قاھره مانع از اکران فيلم
سينمايی ايرانی »جدايی نادر از سيمين« به بھانه »ﺗبليغ ﺗشيع« ﺗوسط اين فيلم شدند .مطبوعات مصر
آن زمان نوشتند که اين اقدام با اعتراض روشنفکران و ھنرمندان مصری روبرو شده است.
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از جمله »جبھه نوآوری«  ،گروھی که طيف وسيعی از روشنفکران و ھنرمندان مصری را دربر
میگيرد ،با انشار بيانيهای ،جلوگيری از اکران فيلم »جدايی نادر از سيمين« در دانشگاه قاھره را
حادثهای »ﺗاسفبار« ﺗوصيف کرد .آنھا در بيانيه خود نوشتند» :جريانھای ﺗندرو در دانشگاهھای ما به
آن اندازه نفوذ کردهاند که در حال گسترش ﺗاريکی ھستند .در حالی که دانشگاه بايد محلی برای گسترش
باشد«.
روشنايی
»جبھه نوآوری« پس از آن ﺗشکيل شد که اسالمگرايان موفق شدند در نخستين انتخابات پارلمانی پس از
انقالب مصر  ،اکثريت کرسیھای پارلمان را از آن خود سازند.
منابع مسيحی مصر گزارش می کنند که اکنون ﺗعدادی از دانشجويان سلفی دانشگاھھای مصر بطور
منظم و برنامه ريزی شده به ايران سفر می کنند و با پذيرائی گرم مقامات اطالعاﺗی و امنيتی جمھوری
اسالمی در ﺗھران روبرو می شوند.
از جمله ديد و بازديدھای اين دانشجويان مالقاﺗشان با لباس شخصيھای ﺗحت نظر بيت رھبری به نام
»انصار حزب ﷲ« می باشد .گفته می شود در يکی از اين ديدارھا انصاری ھا برادران ﺗندرو و
افراطی مصری را در ﺗھران به ديدن نمايش اعتراضی که عليه دو فيلم بر پرده سينماھا در خيابانھا
راه انداخته اند می برند .آنھا نيز از اين برخوردھا فيلم و عکس ﺗھيه کرده اندو با خود به عنوان
سوغات به مصر برگردانده اند.
چند روز پيش دانشجويان سلفی در يکی از دانشگاھھای قاھره با افتخار فيلمھا و عکسھای ﺗھيه شده از
حرکات انصارحزب ﷲ در ﺗھران را برای بقيه ھمفکرانشان نمايش داده اند و گفته اند  :بايد در
عقايدمان راجع به شيعيان در اين مقطع ﺗجديد نظر کنيم .فعال آنان دشمن مانيستند .الزم است با آنھا
عليه مسيحيان و يھوديان متحد شويم .بعد از نابودی آنھا شيعيان را ھم به وقتش سر جايشان می نشانيم!
ياد آور ميشود که با باال گرفتن رقابت منطقه ای بين جمھوری اسالمی و اسالمگرايان معتدل حاکم بر
ﺗرکيه در منطقه خاورميانه ،اکنون عالوه بر سوريه ،مصر نيز يکی از صحنه ھای اين رقابت محسوب
ميشود .در حالی که حکومت ﺗرکيه به اخوان المسلمين مصر برای ﺗسخير گام به گام قدرت خط می
دھد ،جمھوری اسالمی با حمايت غير علنی مالی و ﺗدارکاﺗی ﺗالش در ﺗقويت و خط دھی به احزاب
ﺗندو سلفی دارد با آن که آنھا مطابق اصول بنيادی سلفی ھا شيعيان را کافر و غير مسلمان می دانند.

ايقان شھيدی جھت اجرای حکم زندان احضار شد
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خبرگزاری ھرانا – ايقان شھيدی ،فعال حق ﺗحصيل و شھروند بھائی برای اجرای محکوميت  ۵سال
حبس ﺗعزيری خود به زندان اوين احضار شد.
به گزارش جمعيت مبارزه با ﺗبعيض ﺗحصيلی ،بر اساس اخطاريهای که چندی پيش برای اين فعال حق
ﺗحصيل فرستاده شده ،اعالم شده در صورﺗی که آقای شھيدی خود را به زندان معرفی نکند ،وثيقهی
مربوطه ضبط خواھد شد.

برنامه ھای ﺗلويزيون مسيحی بھار را به خانه ايرانيان برد
با فرا رسيدن بھار ،سال نو برای ايرانيان ھم آغاز می شود .در اين ايام شبکه مسيحيان فارسی زبان ،
برنامه ای ويژه و زنده مخصوص نوروز را به منازل ايرانيان برد

.گزارش:
آژانس خبری مسيحيان ايران »محبت نيوز« ،طبق گزارش دريافتی ،ﺗيم ﺗلويزيونی مسيحيان فارسی
زبان  sat 7پارس ﺗمام ﺗالش و ھمت خود را در اين ايام بكار گرفتند ﺗا ويژه برنامه نوروزی را برای
ھموطنانمان در داخل و خارج از ايران ﺗھيه كنند.
اين ﺗيم ﺗلويزيونی شب را ﺗا دير وقت ﺗمرين می کردند و سپس از ساعت  04:30صبح برای فيلم
برداری مجددن به استوديو می آمدند .در طی آماده شدن برای برنامه زنده و با افزايش ھيجان برای
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آن ،گروه لحظه ای دست از کار می کشيدند و برای آغاز برنامه مدﺗی به دعا می پرداختند .در برنامه،
مجريان رضا و نيکو شعری را در زمان آغاز لحظه ﺗحويل سال خواندند ،و سپس ﺗماس ھای بينندگان
را كه بھمراه شوری از عشق و عالقه و احساسات بينندگان بود دريافت می کردند ،سرايندگان برنامه
زنده اجرا کردند و مھمان ھای ويژه ،مدير اجرايی شبکه و پرستو ،مجری برنامه کودکان به نام
گردونه نيز در مقابل دوربين حاضر شدند.
در برنامه نوروزی ﺗلويزيون  sat 7پارس به سنت ھای باستانی عيد نوروز مانند ديد و بازديد ،خانه
ﺗکانی ،خريد لباس نو ،رنگ کردن ﺗخم مرغ ،و چيدن سفره ھفت سين نيز پرداخته شد و مجريان
برنامه به ميھمانان ھدايايی اھدا کردند.
مدير اجرايی  sat 7پارس ﺗوضيح داد که شوق و ھيجان خاصی در سال نو وجود دارد.
از وی پرسيده شد؛ از آنجايی که کريسمس و عيد قيام برای ايمانداران مسيحی بسيار اھميت دارد ،اين
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.
در طی سال گذشته ،مردم ايران با چندين مورد چالش برانگيز روبرو شدند .ﺗورم ،بيکاری ،مسدود
کردن فن آوری ھا ﺗأثير زيادی بر سطح زندگی بسياری از ايرانيان گذاشته است .اما در چنين محيطی،
ارقام و گزارشات حاکی از رشد کليساھا در ايران را بھمراه داشت كه البته بخشی بخاطر ثمرات
جنبش کليساھای خانگی در کشور است.
مدير اجرايی sat 7پارس اميدوار است که برنامه ھای اين شبکه ايمانداران مسيحی را به سطوح جديد
رشد روحانی و بلوغ برساند .ﺗاكنون بخش بزرگی از اين امر از طريق سری برنامه ھای شاگردسازی
به انجام رسيده است.
مسيحيان بويژه نوكيشان مسيحی ايران در اين اميد سال جديد را آغاز خواھند كرد كه عليرغم افزايش
فشارھا و با وجود خطر ھای بسيار ،ھمچنان ﺗشنه فراگيری كالم خدا از کتاب مقدس ھستند .شبکه
ﺗلويزيونی مسيحيان فارسی زبان  sat 7پارس در صدد است ﺗا برنامه ھای ﺗھيه ببيند که با فرھنگ
بينندگان ھمخوانی داشته باشد .ﺗيم اين شبکه ﺗالشی فوق العاده به کار بست ﺗا در ايام نوروز سرگرمی
ھای مسيحی را برای بينندگانش فراھم آورد.

441

برای شناخت محبت

ردپای جمھوری اسالمی در سوء قصد به رھبر مسيحی لبنانی
رھبر مسيحی در لبنان» ،سمير فريد جعجع« ﺗوسط افرادی که بعد مشخص شد ﺗک ﺗير انداز بوده اند
مورد سوء قصد قرار گرفت .ظن اين ميرود که اسلحه ھای استفاده شده برای اين سوء قصد از ايران
ارسال شده باشند.

به گزارش آژانس خبری مسيحيان ايران »محبت نيوز«،خبرگزاری البوابه ،روزنامه لبنانی النھار ،از
منابع نزديک به ﺗحقيقات اين سوء قصد به سمير فريد جعجع ،رھبر مسيحی لبنانی نقل کرد که اين
ﺗيراندازی ﺗوسط ﺗک ﺗيراندازان انجام شده است.
اين رھبر مسيحی روز چھارشنبه ) ۴آوريل( ھنگامی که به ھمراه محافظان خود قصد خروج از محل
اقامت خود را داشته ،ھدف »ﺗک ﺗيراندازان« قرار گرفته است.
جعجع در اين رابطه گفت که دفترش ھدف گلوله قرار گرفته است .وی ،بیآنکه از گروه مشخصی نام
ببرد ،میگويد» :ھدف از حمله به دفترم ،در حقيقت ﺗرور خود من بوده است».
به نقل از خبرگزاری فرانسه ،مارک ﺗونر ،سخنگوی وزارت امور خارجه آمريکا در واکنش به خبر
ﺗرور نافرجام سمير جعجع ،رئيس حزب »نيروھای لبنانی« ،ضمن محکوم کردن اين اقدام ،گفت که
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
ﺗک ﺗيراندازان »بسيار پيچيده« و »در واقع در لبنان در دسترس نيست« .اين گزارش می افزايد که
مھاجمان از اسلحه »استير اچ-اس 50.با کاليبر  12.7ميليمتر ساخت اﺗريش« استفاده کردند.
به گزارش روزنامه ﺗلگراف ،وين در سال  2006بخاطر فروش  800فقره از اين ﺗفنگ ھا به ﺗھران
مورد انتقاد لندن و واشنگتن قرار گرفت .اين روزنامه بريتانيايی گفت که نيروھای آمريکايی ھم 100
فقره از اين اسلحه ھای ساخت اﺗريش را در يک محل نگھداری اسلحه متعلق به شورشيان عراقی در
بغداد پيدا کردند .از منابع امنيتی آمريکا نقل شده است که اين اسلحه ھا بخشی از محموله ای بودند که
ﺗوسط اﺗريش برای ايران ارسال شده بودند.
وزير کشور لبنان يک روز پس از اين حمله از طرف خود گفت که اين سو قصد به آقای جعجع
»جدی« بود .وی افزود که نجات آقای جعجع ﺗنھا يک »معجزه« بود.
اين سياستمدار لبنانی با ﺗأکيد بر نياز به انجام گفتگو از مردم لبنان خواست که از سو قصد به آقای
جعجع ،رھبر مسيحی »درس بگيرند».
به گزارش العربيه ،آنتوان زھرا از نمايندگان پارلمان و عضو حزب نيروھاى لبنانى نيز در اين رابطه
گفته است» :ما با يک پيام مواجه نيستيم،بلکه با يک اقدام به ﺗرور مواجھيم و اين عمل با نقشهاى دقيق
و ﺗدارکى طوالنىمدت ھمراه بوده است».
حزب نيروھای لبنانی به رھبری سمير جعجع از مخالفان سرسخت رژيم بشار اسد و حزبﷲ لبنان
است .سمير جعجع پيش از اين سرکوبھای خونين بشار اسد در سوريه و فعاليتھای حزبﷲ که به
بیثباﺗی در لبنان دامن میزند را بهشدت مورد انتقاد قرار داده بود.
«ايران و حزبﷲ فعاليتھای جعجع را دنبال میکنند»
دويچه وله می نويسد ،سايت »مشرق« که به محافل محافظهکار و سپاه پاسداران جمھوری اسالمی
نزديک است  ،در گزارشی در اواسط ماه مارس )اواخر اسفند  (٩٠نوشت ،سمير جعجع و ھيئت ھمراه
وی »سفری مشکوک« به قطر داشته و يک نشست کاری با حمد بن جاسم آل ثانی ،نخستوزير ،و
وزير خارجه قطر برگزار کرده است.
گفته میشود ،شرکتکنندگان در اين نشست ،که در منزل نخستوزير قطر برگزار شده ،به موضوع
بحران در سوريه و ﺗازهﺗرين ﺗحوالت منطقه پرداختهاند.
سايت »مشرق« میافزايد که جعجع يک ماه پيش از سفر نيز در  ١٢ژانويه »با ھيئتی متشکل از
سرﺗيپ « وھب قاطيشا« مسؤول کميته امنيت ،آموزش و ﺗسليحات و »ادی ابو اللمع« از رھبران آن
گروه وارد اربيل مرکز اقليم کردستان عراق شده و با مسعود بارزانی ،رھبر اقليم و حزب دموکرات و
»مسرور بارزانی« رئيس اطالعات اقليم مالقات و مذاکره کرده است».
خبرگزاری حكومتی مھر در اواخر دیماه )ژانويه  (٢٠١٢گزارشی دربارهی انگيزهی سفر سمير
جعجع به منطقه اربيل در شمال عراق منتشر کرد .گفته میشود اين سفر خشم رسانهھای نزديک به
نوری مالکی ،نخستوزير عراق را برانگيخته است.
حسن ھانیزاده ،کارشناس مسائل بينالملل ،درباره اھداف سفر جعجع به منطقهی کردنشين اربيل ،به
خبرگزاری مھر گفته بود» :سفر ناگھانی سمير جعجع رئيس »نيروھای لبنان« به اقليم کردستان عراق
در چارچوب ﺗالشھای سياسی و ميدانی آمريکا ،اسرائيل ،عربستان و قطر برای سرنگونی دولت بشار
اسد و در نھايت حذف مقاومت اسالمی لبنان )حزبﷲ( قابل ﺗجزيه و ﺗحليل است».

443

برای شناخت محبت
از قرار معلوم محافل اطالعاﺗی و امنيتی جمھوری اسالمی فعاليتھای سمير جعجع را به دقت زير
نظر دارند.

شرايط بحرانی و احتمال ديپورت پناھجويان مسيحی از سوئد
با وجود ﺗالش و ابراز نگرانی فعاالن پناھندگی دراستکھلم برای جلوگيری از اخراج پناھجويان ايرانی
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.

اژانس خبری مسيحيان ايران » محبت نيوز« – از چندی پيش به دنبال ﺗصميم اداره مھاجرت کشور
سوئد مبنی بر اخراج پناھجويان ايرانی که در ميان آنھا ﺗعدادی از ھموطنان مسيحی نيز حضور دارند
فعاالن حقوق بشر و فعالين سياسی ﺗالش ھای زيادی کردند ﺗا اين اقدام عملی نشود که از جمله آنھا می
ﺗوان به برپايی ﺗظاھرات ايرانيان به دعوت فدارسيون سراسری پناھندگان ايرانی در سوئد ) 13فوريه(
در اعتراض به حکم اخراج يک پناهجو و بازداشت پناهجويی ديگر و ھمينطور بيانيه چھار فعال حقوق
بشر خطاب به اداره مھاجرت سوئد اشاره کرد.
444

برای شناخت محبت
دراين بيانيه آمده بود که ما چھار فعال حقوق بشر ايرانی و معترض به سياستھای نژادپرستانه دولت
سوئد در حق جامعه پناهجويی به شدت ﺗصميم غيرانسانی اداره مھاجرت سوئد را مبنی بر اخراج
»محمد رضا حامدی« در ﺗاريخ  15فوريه  2012محکوم میکنيم و از اداره مھاجرت اين کشور
میخواھيم در اسرع وقت برای آزادی پناهجو يان در اين کشور از جمله »محمد علی ھدايی« و »ياسين
الياسی« اقدام نمايد .آنھا از اداره مھاجرت سوئد خواستند ﺗا نسبت به اين افراد و ﺗقاضاھايشان انسانیﺗر
رفتار کند.
سرنوشت محمدعلی ھدايی8فوريه روزنامه سوئدی » «Världen Idagگزارش داد که »محمدعلی ھدايی« شھروند ايرانی که به
مسيحيت گرويده است در خطر ديپورت به ايران قرار دارد .اين روزنامه پيش از دستگيری آقای ھدايی
ﺗوسط پليس از نزديک با او مالقات کرده بود .در اين ديدار او در مورد خود گفت » :اگر خواسته
مسيح بر اين باشد که به ايران برگردم من از خواسته او ﺗابعييت میکنم و خود مسيح ھم از من
اداره مھاجرت سوئد ﺗرديدی به مسيحی شدن علی ندارد ،اما به نظر می رسد
محافظت خواھد کرد«.
ٔ
نسبت به شرايط علی که در صورت بازگشت احتمالی او به ايران پيش خواھد آمد آگاھی کامل ندارد و
ممکن است فعاليتھای بشارﺗی او خطرات زيادی را برای سرنوشت او ايجاد کند .علی روزانه از
طريق سايتھای اجتماعی از جمله فيسبوک به زبان فارسی به معرفی و ﺗبليغ برای مسيح مینويسد و
فعاليت ھای بشارﺗی مسيحی انجام میدھد  .آقای ھدايی چندی پس از اين ماجرا بازداشت و روانه زندان
شد .چند روز پس از اين مصاحبه پليس سوئد ﺗصميم گرفت ديپورت علی به ايران را عملی کند.
ﺗالش فعاالن برای ديپروت نشدنروز جمعه  ١۶مارس ،پليس سوئد آقای ھدايی را برای ديپورت به ايران از بازداشتگاه به فرودگاه
آرالندا انتقال داد و او را ﺗا داخل ھواپيما نيز برد .صبح روز پنجشنبه  ١۵مارس به فراخوان فدراسيون
واحد استکھلم و سازمان ھای ديگری دراعتراض به حکم ديپورت محمدعلی ھدايی ،شماری از
پناھجويان و مدافعين حقوق پناھندگی در مقابل اداره مھاجرت در شھر استکھلم دست به اعتراض زدند.
ھمزمان »سارا نخعی« مسئول فدراسيون استکھلم و »رسول بناوند« مسئول سازمان »بيمرز« در
مورد وضعيت محمدعلی ھدايی با يکی از مسئولين اداره مھاجرت صحبت کردند و به ﺗصميم اين اداره
اعتراض کردند .صبح روزی که قرار بود علی به ايران ديپورت شود »انديشه عليشاھی« از مسئولين
فدراسيون استکھلم مستقيمن با مسئول پرونده محمدعلی ھدايی در دادگاه مھاجرت استکھلم صحبت کرد
و خواستار متوقف کردن ديپورت وی به ايران شد .فعاالن حقوقی از مردم خواستند که اعتراض را به
داخل فرودگاه بکشانند ﺗا مانع ديپورت وی به ايران شوند .بدنبال آن ،عزت دولت آبادی از پناھجويان
فعال به ھمراه چند نفر ديگر خود را به فرودگاه رساندند .مريم ھدايی دختر محمد علی ھدايی که
سالھاست در سوئد زندگی می کند ،بليطی را برای ھمان پرواز خريداری کرد و خود را به داخل
ھواپيما رساند و اعتراض خود را به سياست غير انسانی دولت سوئد در برخورد به پناھندگان به درون
ھواپيما کشاند .چند پليس برای خارج کردن مريم ھدايی وارد ھواپيما شدند خلبان و مسافرين ھواپيما
دخالت کردند و فضای ھواپيما متشنج شد .پرواز ھواپيما حدود نيم ساعت به ﺗاخير افتاد .اين اعتراضات
باعث شد ﺗا پليس را مجبور کند محمدعلی ھدايی را پياده و به بازداشتگاه پليس مرزی برگرداند.
وضعيت محمدرضا حامديان اصفھانیيکی ديگر از نوكيشان مسيحی ايرانی که در خطر ديپورت به ايران قرار دارد »محمدرضا حامديان
اصفھانی« است که پس از ﺗغيير دين نام خود را به ماکسيم ﺗغيير داد .او سال  2008پس از خروج از
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كشور و بدليل شرايط ناامن خود را برای پناھندگی به اداره مھاجرت سوئد معرفی کرد .اما سال گذشته
به اين دليل که ايشان با ويزا از ايران خارج شده بودند با پناھنگی وی مخالفت کردند .وی در ايران
ﺗغيير دين داده بود و به خاطر ﺗبليغ مسيحيت و بشارت در محل کار اخراج شده است .او به دستور
پليس و اداره مھاجرت زندانی شد و ھم اكنون اداره مھاجرت به شدت برای ديپورت او و خانواده اش
فشار میآورد و شرايط زندگی آنان با بازگشت به ايران به مخاطره خواھد افتاد .از اين رو سازمان
ھای حقوق بشری و فعاالن زيادی برای ﺗغيير نظر اداره مھاجرت سوئد ﺗالش می کنند اما وی ھنوز
جوابی دريافت نکرده است و كماكان در انتظار و خطر ديپورت به سر می برد.

خبر اجرای حکم اعدام يوسف ندرخانی
در پيامی که ھمراه اين عکس به زبان انگليسی در يک شبکه اجتماعی اينترنت وجود دارد خبر اعدام
يوسف ندرخانی آمده است ،ھمراه با اعتراض به سازمانھای جھانی و کليساھای دنيا برای سکوت در
برابر اين جنايت!

به گزارش شبکه خبر مسيحيان فارسی زبان ،اکنون نزديک دو ھفته است که يک پيام مشکوک در
اينترنت دست به دست می گرددکه خبر از اجرای حکم يوسف ندرخانی می دھد.اين در حالی است که
عکسی که ھمراه اين خبر منتشر شده و شخصی را با چشمان بسته در روی جرثقيل پای طناب دار
نشان می دھد ،از فروردين سال گذشته بر روی اينترنت قرارگرفته است.
در پيامی که ھمراه اين عکس به زبان انگليسی وجود دارد خبر اعدام يوسف ندرخانی آمده است،
ھمراه با اعتراض به سازمانھای جھانی و کليساھای دنيا برای سکوت در برابر اين جنايت! نويسنده اين
پيام ادعا کرده که ندرخانی رھبر يک گروه بزرگ از مسيحيان در شمال ايران است.
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در اسفند ماه گذشنه برای آخرين بار شايعه قطعی شدن و ابالغ حکم اعدام ندرخانی به اجرای
احکام ﺗوسط »مرکز آمريکائی برای عدالت جھانی« منتشر شده بود .يکی از نزديکان اين زندانی
عقيدﺗی ضمن ﺗائيد اين خبر گفت که از جزئيات آن اطالع ندارد! ﺗحقيقات بيشتر و عدم ﺗائيد وکيل
ندرخانی مشخص کرد که اين خبر شايعه بوده است .ھرچند منجر به واکنش مقامات باال در چند کشور
جھان از جمله آمريکا و بريتانيا شد.
اينبار خبر اعدام يوسف نرخانی ﺗوسط ھمان سازمان مرکز آمريکائی برای عدالت جھانی ھم ﺗکذيب
شد .ناظران مسائل حقوق بشر ايران معتقدند دو احتمال قوی در مورد عوامل پخش شايعات مزبور
وجود دارد:
اول از ھمه ممکن است اين کار دستگاھھای ﺗبليغاﺗی و امنيتی جمھوری اسالمی باشد که ﺗالش می کنند
با پخش اخبار دروغ و بعد ﺗکذيب فوری و ساده آنھا از حساسيت جامعه جھانی نسبت به اين خبر
بکاھند و فعاالن 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
مطرح کردن خودشان صورت می گيرد .بدون اينکه به عواقب ناگوار پخش چنين شايعاﺗی برای
ندرخانی و خانواده اش فکر بکنند يا به اين موضوعات بسيار مھم و حياﺗی حساس باشند.
اينکه حکومت جمھوری اسالمی بخواھد از اين طريق بفھمد که در صورت اعدام ندرخانی با چه
واکنشی در داخل و خارج کشور مواجه ميشود نيز خيلی دور از ذھن نيست.
البته حکومت جمھوری اسالمی يک حکومت غير قابل پيش بينی و ناقض حقوق انسانی شھروندان خود
است .اينکه مراحل قضائی برای آقای ندرخانی کامل نشده است ھرگز نمی ﺗواند مانع اين شود که
دستگاه قضائی جمھوری اسالمی دست به يک اقدام غير انسانی در مورد او نزند.
به ھمين دليل مسيحيان ايران و جھان بايد با ھوشياری و ﺗکيه بر منابع و اخبار درست بر فشار منطقی
و مستدل خود بر دولتھايشان بيفزايند ﺗا جھان شاھد آزادی ھرچه سريعتر ندرخانی و عقب نشينی
دستگاه قضائی حکومت اسالمی از اجرای حکم ناعادالنه ارﺗداد عليه يک انسان بی گناه باشد.
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صدور اخطاريه نسل کشی در دفاع از مسيحيان خاورميانه
سازمان اﺗحاد جھانی مسيحی اخطاريه ای را بدليل نسل کشی اقليت ھای غير مسلمان در کشور ھای
مسلمان خاورميانه صادر نمود.

به گزارش آژانس خبری مسيحيان ايران » محبت نيوز«  ،آقای ﺗاد نتلتون ،سخنگوی سازمان صدای
شھدای مسيحی موافق اين است که جفا عليه اقليت ھای مسيحی در سطح بااليی قرار دارد.
با اين حال او در استفاده از واژه »نسل کشی« در اين اخطاريه ابراز ﺗرديد نمود و گفت» :به نظر من
بار معنايی اين واژه بسيار سنگين است .من نديده ام که کارکنان ما در خاورميانه و يا مسيحيان ساکن
آنجا از چنين واژه ای استفاده کنند .البته اينکه بگوييم آنھا در خطر به سر می برند بسيار به واقعيت
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نزديک است .اما اگر از واژه نسل کشی استفاده شود آنوقت موضوع کمی فراﺗر از شناسايی ما از اين
منطقه می رود.
اما اين حرف ھا ھم بدين معنا نيست که ھيچ خشونتی عليه مسيحيان صورت نمی گيرد .سازمان درھای
باز از واژه »مذھب کشی« برای ﺗوصيف اوضاع در عراق استفاده می کند .پيش از اين خشونت عليه
ايمانداران مسيحی کليسای اين کشور را ﺗقليل داده است .کمی پيش خبر حمله به فروشگاه ھای مسيحيان
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.
بزرگترين نگرانی اين است که با روی کار آمدن دولت ھای اسالمی آينده چگونه خواھد شد .نتلتون می
گويد مسيحيان نگرانی اين ھستند که « اگر به دليل کم بودن ﺗعداد مسيحيان نماينده ای برای آنھا از
صندوق ھای انتخابات بيرون نيايد اوضاع برای ما به چه معنا خواھد بود؟ دولت ما در آن وقت چه
ﺗالشی برای حفاظت از ما خواھد کرد؟ داشتن چنين ﺗرسی بسيار ملموس است».
سازمان اﺗحاد جھانی مسيحی از رئيس جمھوری آمريکا ،باراک اوباما می خواھد ﺗا درخواستی را به
دبير کل سازمان ملل مبنی بر صدور اخطاريه نسل کشی ﺗسليم نمايد .در اين اخطاريه خواسته خواھد
شد که حمايت مالی از مؤسساﺗی که ﺗبعيض مذھبی را ﺗرويج می کنند برداشته شود و حداقل  15درصد
از بودجه اياالت متحده برای گسترش دموکراسی در منطقه صرف »مبارزه با برﺗری اسالم« شود.
با اين حال ،با ﺗوجه به زمانی که طول کشيد ﺗا دولت اوباما سفير بين المللی برای آزادی مذھب را ﺗعيين
نمايد ،نتلتون می گويد» :جالب است که ببينيم آيا وزارت خارجه آمريکا پاسخی به اين درخواست برای
حفاظت از آزادی مذھبی در خاورميانه و به خصوص کشور ھايی که در روند انتقال دولت ھستند ،می
دھد و يا خير».
با ارائه نمونه عراق ،آيا خاورميانه رھايی ديگری را به خود خواھد ديد؟
اين موضوع برای مسيحيان امری محال نيست .نتلتون در اين مورد می گويد »بدليل گستردگی اين
معضالت در سراسر منطقه شما نمی ﺗوانيد با سفر به کشور ھای ھمسايه خود را در سايه حفاظت،
آزادی و رفتار بھتر قرار دھيد .بسياری از مسيحيان احساس می کنند که بايد بطور کامل از منطقه
خاورميانه خارج شوند ﺗا احترام و آزادی مذھبی داشته باشند».
نتلتون اضافه کرد که باقی مانده ای از کليسا ھا در اکثر مناطق سختی ديده وجود دارد .اين مسيحيان از
ھر فرصتی برای زندگی بر طبق انجيل و رساندن اميد خود به گوش ديگران استفاده می کنند .گاھی
حتی از داخل سلول زندان .به دعا برای آنھا ادامه دھيد.
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آزادی يک زندانی نوکيش مسيحی پس از شش ماه اسارت
در زندان
فريبرز آزرم که در مھرماه سال گذشته در منزل شخصی خود بازداشت شده بود ،به طور ناگھانی پس
از گذشت يک مدت زمان طوالنی اسارت به دليل نامعلوم  ،روز چھارشنبه آزاد شد و به خانواده
خود پيوست.

به گزارش شبکه خبر مسيحيان فارسی زبان از رباط کريم  ،آقای فريبرز آزرم زندانی  44ساله نوکيش
مسيحی ساکن آن شھر پس از  6ماه اسارت ،روز چھارشنبه  23فروردين ) 11آپريل( از زندان آزاد
شد و به خانواده خود پيوست.
آقای آزرم روز  25مھر ماه  1390در خانه مسکونی خود مورد ھجوم ماموران لباس شخصی قرار
گرفته بود  .ماموران آن روز در ساعات اوليه صبح )قبل از ساعت  ، (8زمانی که ھنوز او از منزل
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 اطالعی نداشتند.
اولين ﺗماسھای خانواده با او مدﺗھا پس از بازداشت بدون ذکر دليل انجام گرفت .خانواده آقای آزرم به
شدت از خبررسانی در مورد او منع شده بودند و از ﺗماس با رسانه ھا واھمه داشتند .فريبرز آزرم
متاھل و دارای  2فرزند است.
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بازداشت فريبرز بدون حکم قضائی صورت گرفت و ھنوز از اﺗھامات وارد شده به او و نحوه آزاديش
خبر موثقی در دست نيست .چند روز قبل منابع رسمی به خانواده او گفته بودند که فريبرز درست سر
شش ماه آزاد خواھد شد .اين وعده از جمله موارد معدودی بود که درست از آب در آمد و دل خانواده
فريبرز و ھمه مسيحيان کشور را پس از عيد قيام شاد کرد.
دستگيری و آزادی اين ايماندار مسيحی که از ايمانداران ساده و قديمی منطقه خود می باشد ،در حالی
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.
حکومت اسالمی آنقدر دستش در بازداشتھا و رفتار ضد قانونی و ضدبشری عليه ھمه مردم ايران از
ھر قوم و مذھبی آلوده است که بازداشت بدون دليل شخصی به مدت  6ماه ديگر چندان ھم دلخراش به
نظر نمی آيد.
الزم به ياد آوری است که دو ﺗن ديگر از نوکيشان مسيحی؛ فرشيد فتحی و نورﷲ قبيتی زاده از دی ماه
سال  1389بدو ن ھرگونه اﺗھام مشخصی ھمچنان در بازداشت به سر می برند .گفته شد که فرشيد
فتحی که در زندان اوين ﺗحت بازداشت است اسفند ماه گذشته به دادگاه رفته است .از حکم او و نتيجه
دادگاه ھنوز اطالع موثقی در دست نيست.
در مورد نورﷲ قبيتی زاده نيز شايعه شد که پس از حدود يک سال اسارت در زندان کارون اھواز به
داليل کامال نامشخصی به زندان اصفھان منتقل شده است .نظام قضائی جمھوری اسالمی و سيستم
امنيتی حاکم بر آن به شدت از اطالع رسانی درباره زندانيان مسيحی ھراس دارند.
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انتقال يک شھروند بھايی به زندان رجايی شھر کرج

خبرگزاری ھرانا – شھرام چينيان شھروند بھايی ساکن حسن آباد ﺗھران که به اﺗھام ﺗوھين به مقدسات
به  ٨سال زندان و  ٧٠ضربه شالق محکوم شده به زندان رجايی شھر کرج منتقل شد.
بنا به اطالع گزارشگران ھرانا ،شھرام چينيان در اسفند  ١٣٨٧بازداشت و سپس در ﺗاريخ  ١٢اسفند
 ١٣٨٨پس از ارائۀ جواز کسب به عنوان وثيقه از زندان اوين آزاد شد .وی پس از قطعی شدن حکم در
اسفند  ١٣٩٠از دادگاه به زندان اوين منتقل شده بود.
شھرام چينيان ھم اکنون در سالن  ١٢زندان رجايی شھر کرج بسر میبرد.

بازگشايی کليسای بمبگذاری شده پس از شش سال

مسيحيان ﺗحت جفای عراقی در مراسم بازگشايی رسمی کليسايی که شش سال پيش مورد بمبگذاری
قرار گرفت بود ،شرکت کردند .اين مراسم به »لحظه جشن واقعی« ﺗوصيف شده است.
به گزارش آژانس خبری مسيحيان ايران» ،محبت نيوز« به نقل از بنياد برناباس ،اين کليسا در شھر
کرکوک که بر اثر انفجار يک دستگاه خودروی بمبگذاری شده در  9بھمن  1384ﺗخريب شده بود،
اکنون بطور کامل بازسازی شده است.
در آن انفجار يک نوجوان  13ساله مسيحی به نام »فادی راعد« کشته شد .اين نوجوان در راه بازگشت
از مدرسه به کليسا رفته بود ﺗا برای نمره ھای خوبش از عيسی مسيح ﺗشکر کند.
ساختمان کليسا در مراسم بازگشايی مملو از مسيحيان و رھبران کليسايی از مناطق اسقف نشين ديگر
بود .يکی از مسيحيان شرکت کننده ،اين مراسم را »لحظه جشن واقعی« ﺗوصيف کرد.
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در اين مراسم سر اسقف لوئيس ساکو به شھيد جوان اين کليسا» ،فادی راعد« ادای احترام کرد و گفت
که اين خون ريخته شده وی »دعوﺗی برای ايستادگی« در ميان »چالش ھا« يی است که جامعه مسيحی
ھمچنان با آن روبروست .او از مسيحيان خواست که عراق را ﺗرک نکنند و با ماندن در اين کشور
شاھدينی برای مسيح باشند.
حمله سال  1384به اين کليسا بخشی از يک سری حمالت ھماھنگ بود .اين حمله طوری زمانبندی
شده بود که دقيقن در پايان مراسم روز يکشنبه انجام شود .در اين سری حمالت کليسايی ديگر در
کرکوک و دو کليسا ھم در بغداد مورد حمله قرار گرفتند.
ھمچنين مراسم بازگشايی اين کليسا مجالی برای مسيحيان در ميان مصيبت ھايی است که با آن روبرو
ھستند .دو حمله ديگر در ھفته گذشته به خوبی جفايی که بر مسيحيان عراقی روا می شود را نمايان می
کند.
روز  3فروردين  1391بدن »داود سلمان«  45ساله که با گلوله سوراخ سوراخ شده بود در شھر
موصل پيدا شد.
نه گلوله از فاصله نزديک به وی شليک شده بود.
وی که يک عکاس آزاد بود چھار روز قبل از پيدا شدن جسدش ربوده شده بود .ربودن مسيحيان در
عراق برای طلب پول به امری جاری برای جامعه مسيحی اين کشور ﺗبديل شده است.
سه شنبه اول فروردين  1391ھم يک کليسا در بغداد ھمزمان با  20حمله بمبگذاری ديگر ھدف قرار
گرفت
.با انفجار خودروی حامل بمب در نزديکی اين کليسا دو نگھبان کشته و پنج ﺗن زخمی شدند .اين سری
حمالت از سوی ﺗندروھای اسالمی بخاطر نھمين سالگرد حمله آمريکا به عراق سازماندھی و انجام
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
اين شھر با معماری زيبا و خاصی به نام »سورپ گئورک« قرار دارد.
«محبت نيوز«  -بر اساس منابع ﺗاريخی قدمت ساخت کليسای ساختمانی در ﺗھران مصادف با روی
کارآمدن حکومت قاجاريه است و به حدود دويست و دوازده سال پيش بازمی گردد.
برطبق شواھد بدست آمده کليسای »سورپ گئورک« نخستين و قديمی ﺗرين کليسای ﺗھران است که
ﺗاريخ ساخت آن بين سال ھای  1153ﺗا  1169ھجری شمسی )  ١٧٩۵ – ١٧٩٠م( عنوان شده است.
سفر پديا می نويسد اين کليسا در محله سنگلج يکی از چھار محله عتيق ﺗھران قرار دارد .آن زمان محل
کليسا خارج از محدوده مسکونی شھر بود ،به طوريکه داخل حصار صفوی و نزديک راه غربی شھر
و دروازه عتيق قزوين قرار داشت.
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بازداشت يک خانواده بھايی در بجنورد
خبرگزاری ھرانا – در روز شنبه  ١٩فروردين ماه  ١٣٩١ماموران امنيتی به منزل ھوشمند ثنايی
شھروند بھايی ساکن شھرستان بجنورد مراجعه کرده و پس از ﺗفتيش و ضبط بعضی وسايل شخصی و
مذھبی ،نامبرده را به ھمراه ھمسرش ،شعله شھيدی بازداشت مکنند.
بنا به اطالع گزارشگران ھرانا ،شعله شھيدی در ھمان روز پس از چند ساعت بازجويی آزاد میشود
ولی دوباره صبح روز شنبه  ٢۶فروردين ،شعله شھيدی به اداره اطالعات احضار که پس از ﺗفھيم
اﺗھام بازداشت و به زندان منتقل میگردد .در پی اين بازداشت در روز يکشنبه  ٢٧فروردين ماه شايان
ثنايی فرزند ايشان نيز به اداره اطالعات احضار که نامبرده نيز بازداشت میشود.

محروميت از ﺗحصيل يک شھروند بھايی در مقطع کارشناسی

خبرگزاری ھرانا – الحان مھرابی يزدی شھروند بھايی و دانشجوی دانشگاه علوم پزشکی کرمان ،از
ادام ٔه ﺗحصيل محروم شده است.
بنا به اطالع گزارشگران ھرانا ،ارگان خبری مجموعه فعاالن حقوق بشر در ايران ،الحان مھرابی
شھروند بھايی که در مقطع کارشناسی ناپيوسته دانشگاه علوم پزشکی کرمان ﺗحصيل میکرد ،در حالی
که ﺗنھا يک ﺗرم ﺗئوری و يک ﺗرم کارآموزی ايشان باقی مانده بود از ﺗحصيل محروم شد.
خانم مھرابی در سال  ١٣٨۶در کنکورسراسری مجاز به انتخاب رشته شدهاند سپس در دانشگاه علوم
پزشکی کرمان در رشته علوم آزمايشگاھی در مقطع کاردانی قبول شده و با موفقيت به اﺗمام
میرسانند ،در مرحل ٔه بعد در مقطع کارشناسی ناپيوسته در ھمان رشته به دانشگاه علوم پزشکی شيراز
ورود پيدا میکنند .حال بعد از گذشت دو ﺗرم در حالی که ﺗنھا يک ﺗرم ﺗئوری و يک ﺗرم کارآموزی
ايشان باقی مانده سايتشان غير فعال شده است.
455

برای شناخت محبت
پس از پيگيریھای فراوان مسئولين دانشگاه ﺗنھا يک نامه ،در حالی که قستمھای باال و انتھای آن را
پوشانده بودند ،مبنی بر اينکه »خانم الحان مھرابی يزدی در صورت برائت از فرق ٔه ضال ٔه بھاييت قادر
به ادام ٔه ﺗحصيل در مراکز دولتی میباشند «.به ايشان نشان میدھند.
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بازداشت شش شھروند بھايی در قائم شھر و ﺗنکابن

خبرگزاری ھرانا – ماموران امنيتی شھرستان قائم شھر در روز پنجشنبه  ٢۴فروردين  ٩١به منزل
فرانک حيرانی )درخشانيان( شھروند بھايی ساکن شھر مزبور مراجعه کرده و پس از ﺗفتيش کامل محل
و ضبط کامپيوﺗر ،کتب و نوارھای مذھبی ،نامبرده را نيز بازداشت کردند اين اقدام در حالی صورت
گرفت که فرانک حيرانی يک روز پيش از آن در روز چھار شنبه  ٢٣فروردين ماه به اداره اطالعات
احضار که پس از ساعتھا بازجويی آزاد شده در حاليکه قرار بوده روز بعد )پنجشنبه  ٢۴فروردين(
بار ديگر خود را به اداره اطالعات ساری معرفی کند.
بنا به اطالع گزارشگران ھرانا ،نامبرده ابتدا به زندان شھيد کچويی ساری منتقل میشود ولی صبح
روز شنبه  ٢۶فروردين ماه از زندان ساری به زندان قائم شھر منتقل میشود.
از طرف ديگر در روز يکشنبه  ٢٧فروردين  ٩١ماموران امنيتی به منزل يک شھروند بھايی
شھرستان ﺗنکابن به نام مھنام درخشان مراجعه کرده که پس از بازرسی منزل و ضبط بعضی وسايل
شخصی و مذھبی ،نامبرده را نيز بازداشت و به محل نامعلومی منتقل میکنند.
ھمچنين روز چھارشنبه  ٣٠فروردين ماموران اداره اطالعات قائم شھر به ھمراه ماموران اداره اماکن
و اداره کار قائم شھر که حدود سی نفر بودهاند به محل کسب )کارگاه ﺗوليد آلبوم( يک شھروند بھايی به
نام انيس مطيعی واقع در زيکالی قائم شھر مراجعه کرده که چون نامبرده دارای جواز کسب بوده
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نتوانستند بھانهای برای پلمپ آن پيدا کنند لذا فقط به بازرسی محل اکتفا کردند و انيس مطيعی را نيز
ﺗحت عنوان شکايت شاکی خصوصی بازداشت کردند.
ماموران سپس به منزل پدری آقای مطيعی که جنب کارگاه بوده و ضمن ﺗفتيش منزل و ضبط کتب و
عکسھای مذھبی «،سروش مطيعی »)برادر( را نيز دستگير نمودند قابل ذکر است ماموران امير
مطيعی )برادر ديگر( را که خواستار رويت حکم بازرسی بوده را به شدت مورد ضرب و شتم قرار
دادند.
در ھمين روز چھارشنبه  ٣٠فروردين ماموران امنيتی قائم شھر به منزل ساحل ميری مراجعه کرده که
پس از ﺗفتيش و ضبط کامپيوﺗر و کتب مذھبی نامبرده را نيز به ھمراه ھمسرش راحله ميری بازداشت
نمودند و به نقطه نامعلومی انتقال دادند اين درحاليست که راحله ميری باردار میباشد.
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انتقال وکيل دراويش گنابادی به بيمارستان پس از ماه ھا ﺗعلل

خبرگزاری ھرانا – افشين کرمپور يکی از وکالی دراويش سلسله نعمت اللھی گنابادی صبح روز سه
شنبه بيست و نھم فروردين ماه به جھت درمان شکستگی ناحيه پا به بيمارستان طالقانی ﺗھران منتقل
شد.
به گزارش ﺗارنمای مجذوبان نور ،آقای کرمپور که بيش از سه ماه است از ناحيه مچ پای چپ دچار
آسيب ديدگی شده بود ،عليرغم درد شديدی که طی اين مدت با آن مواجه بوده است ،با خودداری
مسئوالن زندان اوين برای انتقال ايشان به بيمارستان روبرو بود.
اسفندماه سال گذشته و زمانی که ماموران زندان قصد انتقال آقای کرمپور به بيمارستان را داشتند ،وی
به دليل استفاده ماموران يگان حفاظت زندان اوين از دستبند و پابند از انتقال به بيمارستان خودداری
کرده و اين اقدام را خالف قوانين ﺗوصيف کردند .
افشين کرمپور از وکالی دراويش گنابادی میباشد که سيزدھم شھريور ماه سال گذشته و در جريان
وقايع و ناآرامیھای شھرستان کوار استان فارس ،در پی دعوت به فرمانداری شھرستان کوار و
حضور در آن محل ﺗوسط نيروھای امنيتی بازداشت و به بند امنيتی زندان اوين منتقل شد.
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ده ﺗن از دراويش گنابادی به محاربه و افساد فی االرض
متھم شدند
خبرگزاری ھرانا – دادگاه رسيدگی به اﺗھامات ھفده ﺗن از دراويش گنابادی شھرستان کوار استان
فارس ،با انتساب اﺗھام سنگين محاربه )افساد فی االرض( به ده ﺗن از اين دراويش اسفندماه سال گذشته
برگزار شده است.
شعبه  ١٠١دادگاه عمومی و جزايی شھرستان کوار به رياست قاضی ھمتی ،در جلسهای که اسفندماه
سال گذشته و با حضور ھفده ﺗن از دراويش سلسله نعمت اللھی گنابادی ساکن شھرستان کوار استان
فارس برگزار گرديد ،با طرح اﺗھام حمل سالح غير مجاز بر عليه ﺗمامی متھمان ،ده ﺗن از اين دراويش
را نيز به محاربه )افساد فی االرض( متھم کرد.
بر اساس اعالم ﺗارنمای مجذوبان نور ،از ھفده درويش مذکور آقايان کاظم دھقان ،حميدرضا آرايش،
محمد علی دھقان ،امير حمزه دھقان ،محسن اسماعيلی ،ابوذر ملکپور ،بھيار رجبی ،سيد ابراھيم
بھرامی ،محمد علی شمشير زن و محمد علی صادقی به »محاربه و افساد فی االرض« و »حمل سالح
غير مجاز« متھم شده و اﺗھام ھفت ﺗن ديگر از اين دراويش به نامھای آقايان غالمعلی بيرمی ،اميد علی
اکبری ﺗبار ،مھرداد کشاورز ،محمد آرايش ،عبدالرضا آرايش ،منوچھر زارع و امان چراغی نيز
»حمل سالح غير مجاز« عنوان گرديد.
بر اين اساس و با ﺗوجه به نوع اﺗھامات مطروحه ،قاضی پرونده ،رسيدگی به اﺗھامات اين پرونده را
خارج از اختيارات ذاﺗی و صالحيت دادگاه اعالم کرده و رسيدگی و اﺗخاذ ﺗصميم را به دادگاه انقالب
شيراز واگذار کرده است.
الزم به يادآوری است که در جريان ناآرامیھای يازدھم شھريورماه سال گذشته در شھرستان کوار
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
شدند .ھمچنين وحيد بنانی از ديگر دراويش اين شھرستان نيز جان خود را از دست داد.
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فرشيد فتحی ،شھروند مسيحی به شش سال حبس محکوم شد

خبرگزاری ھرانا – فرشيد فتحی از بازداشت شدگان نوکيش مسيحی ﺗوسط دادگاه انقالب اسالمی به
ﺗحمل شش سال حبس محکوم گرديد.
بنا به اطالع گزارشگران ھرانا ،ارگان خبری مجموعه فعاالن حقوق بشر در ايران ،فرشيد فتحی از
بازداشت شدگان نوکيش مسيحی که بيش از  ١۵ماه است بدون حق مرخصی در زندان اوين بسر
میبرد ،ﺗوسط دادگاه انقالب به ۶سال حبس محکوم گرديد.
دادگاه فرشيد فتحی به بھانهھای مختلف چندين بار به ﺗعويق افتاده بود و سرانجام پس از گذشت بيش از
يکسال بالﺗکليفی پس از انجام امور بازپرسی و ﺗشکيل پرونده در محل دادسرای مستقر در زندان اوين،
دادگاه ايشان در دی ماه سال ) ١٣٩٠ژانويه  (٢٠١٢برگزار گرديد.
در حالی که گزارشی از جزئيات برگزاری اين دادگاه منتشر نشده اما به نقل از يک منبع آگاه ،و بر
اساس حکم صادره گفته میشود دادگاه اﺗھام وی را اقدام عليه امنيت ملی ،ارﺗباط با سازمانھای
خارجی و ﺗبليغ مذھبی ،عنوان نموده است.
اين حکم در حالی برای اين ھموطن مسيحی صادر میشود که در  ١۵ماه بازداشت غير قانونی ،وی به
صورت بالﺗکليف در زندان بسر برده است.
گفتنی ست فرشيد فتحی ھم اکنون در بند  ٣۵٠زندان اوين نگھداری میشود.
بررسی موارد حقوق نقض شده در اين گزارش:
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اصل  ٢٣قانون اساسی جمھوری اسالمی :ﺗفتيش عقايد ممنوع است و ھيچ کس را نمی ﺗوان به
صرف داشتن عقيده ای مورد ﺗعرض و مواخذه قرار داد.
بند  ١ماده  ١٩ميثاق بين المللی حقوق مدنی و سياسی :ھيچکس را نمی ﺗوان بمناسبت عقايدش
مورد مزاحمت اخافه قرار داد.
بند  ٢ماده  ١٩ميثاق بين المللی حقوق مدنی و سياسی :ھر کس حق آزادی بيان دارد .اين حق
شامل آزادی ﺗفحص و ﺗحصيل و اشاعه اطالعات و افکار از ھر قبيل بدون ﺗوجه به سر حدات خواه
شفاھا ً يا بصورت نوشته يا چاپ يا بصورت ھنری يا به ھر وسيله ديگر به انتخاب خود می باشد.
ماده  ١٨اعالميه جھانی حقوق بشر :ھر شخصی حق دارد از آزادی انديشه ،وجدان و دين بھرهمند
شود :اين حق مستلزم آزادی ﺗغيير دين يا اعتقاد و ھمچنين آزادی اظھار دين يا اعتقاد ،در قالب
آموزش دينی ،عبادتھا و اجرای آيينھا و مراسم دينی به ﺗنھايی يا به صورت جمعی ،به طور
خصوصی يا عمومی است.
ماده  ١٩اعالميه جھانی حقوق بشر :ھر فردی حق آزادی عقيده و بيان دارد.
بند  ١ماده  ١٨ميثاق بين المللی حقوق مدنی و سياسی :ھر کس حق آزادی فکر ،وجدان و مذھب
دارد .اين حق شامل آزادی داشتن يا قبول يک مذھب يا معتقدات به انتخاب خود ،ھمچنين آزادی
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.
بند  ١ماده  ١اعالميه مربوط به اشخاص متعلق به اقليتھای ملی يا قومی ،دينی و زبانی :از
موجوديت و ھويت ملی ،قومی ،فرھنگی ،دينی و زبانی اقليتھا در سرزمينھای خود حمايت و
ايجاد شرايط را برای ارﺗقای اين ھويت ﺗشويق شود.
بند  ١و  ٢ماده  ٢اعالميه مربوط به اشخاص متعلق به اقليتھای ملی يا قومی ،دينی و
زبانی :اشخاص متعلق به اقليتھا حق دارند در نھان و به طور علنی ،آزادانه و بدون مداخله و يا
ھر شکل از ﺗبعيض ،از فرھنگ خاص خود بھرهمند و برخوردار شوند ،دين خود را اعالم و به آن
عمل کنند و به زبان خاص خود سخن بگويند و به صورﺗی موثر در زندگی فرھنگی ،دينی،
اجتماعی ،اقتصادی و عمومی شرکت کنند.
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سالنامه آماری نقض حقوق بشر در سال  ٩٠منتشر شد

گزارش پيش رو دربردارنده اطالعات اماری يکسال شمسی ) (٩٠ – ٨٩نقض حقوق بشر در ايران
است .اين گزارش که بصورت آماری-ﺗحليلی ارايه می شود ،به ھمت نھاد آمار ،نشر و آثار مجموعه
فعاالن حقوق بشر در ايران ﺗھيه شده است.
مسلماْ به دليل عدم اجازه دولت ايران به مدافعان حقوق بشر جھت فعاليت به خصوص در حوزه
گزارشگری نقض حقوق بشر و ھمينطور ممانعت از گردش آزاد اطالعات و بالطبع به رسميت
نشناختن حوزه مستقل در فعاليتھای مدنی از سوی دولت ايران ،در حال حاضر مسئله گزارشگری،
امری دشوار و خطير با محدوديتھای فراوان در ايران محسوب میشود.
در چنين شرايطی بديھی است مدافعان حقوق بشر عليرغم دشواری بسيار ،ﺗنھا میﺗوانند حجم بسيار
اندکی از نقض گسترده حقوق بشر در ايران را ديده بانی کرده و يا امکان ﺗحقيق و مستند کردن در
463

برای شناخت محبت
رابطه با گزارشات ساير گروھھا و رسانه ھا را بيابند .با اين حال ھر چند با ﺗوجه به محدوديتھای فوق
نميتوان وجود کسر و نقض و خطا را در گزارش پبش رو رد کرد اما اين نھاد حقوق بشری ،گزارش
پيش رو را به لحاظ محتوای آماری-ﺗحليلی و مستند بودن  ٢٫٨درصد خطا ارزيابی ميکند.
بعنوان مقدمه در اولين بخش گزارش پيش رو الزم است اشاره شود گروھھای مدافع حقوق بشر در
ايران ﺗالش زيادی برای بھبود وضعيت گزارشگری نقض حقوق بشر در ايران میکنند با اين حال
ﺗفاوت فاحشی را حسب آمار میﺗوان در ﺗمرکز گزارشات بر مرکز کشور در مقايسه با ساير نقاط
کشور بعنوان يکی از نقاط ضعف نھادھای مدنی ايرانی مشاھده کرد.
عمده ﺗفاوت گزارش آماری سال  ١٣٩٠در دومين سال انتشار اين شکل جامع گزارش ،بررسی آمار
ارائه شده و مقايسه آن با آمار سال  ١٣٨٩است که برای اولين بار صورت می گيرد .به ھمين منظور
در ﺗمامی بخش ھا عالوه بر ارائه آمار سال  ١٣٩٠ميزان رشد و کاھش نقض حقوق بشر در ھر يک
از رسته ھای حقوقی به ﺗناسب سال  ١٣٨٩نيز گنجانده شده است.
ارگان خبری مجموعه فعاالن حقوق بشر در ايران با کاھش  ١۵درصدی نسبت به سال ٣١٪ ، ١٣٨٩
از گزارشات نقض حقوق بشر را مستند کرده است ،منابع دولتی با افزايش  ١٠درصدی نسبت به سال
 ٢٢٪ ، ١٣٨٩کل گزارشات نقض حقوق بشر را مستند کردند ھم چنين ساير منابع مستقل نيز با کاھش
 ۴۵درصدی نسبت به سال  ۴٧٪ ، ١٣٨٩گزارشات را مستند کردند.
با در نظر گرفتن آمار  ٣۶٠٠مورد نقض موارد و بندھای مقاوله نامه ھای حقوق بشری جاری مستند
شده در ايران از مجموع  ٢۵۵٩گزارش ،که برای  ١٠٨٩٩٣٧نفر از شھروندان اعمال شده است به
پراکندگی ھا در نقشه ذيل بنگريد.

ھمانطور که در فوق مشاھده میکنيد ﺗفاوت فاحشی بين مرکز و ساير نقاط کشور حسب گزارشات
منتشره وجود دارد.
اين در حالی است که به لحاظ جمعيت )سرشماری سال  (١٣٩٠ﺗھران  ١٢٠٠٠٠٠٠و ساير نقاط
کشور  ۶٢٩۶١٧٠٢شھروند را در خود دارد.
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با اين وصف طبق آمار ،ﺗمرکز مدافعان حقوق بشر در سال  ۴٢ ،١٣٩٠در صد در ﺗھران و ۵٨
درصد در ساير نقاط کشور بوده است ،اين در حالی است که طبق نمودار فوق ﺗھران ﺗنھا  ١۴درصد
جمعيت کشور را در خود جای داده است.

جدول پراکندگی گزارشگری بر اساس ﺗفکيک استانھا
جدول زير در بردارنده اسامی و اطالعات استانھايی است که گزارشگری نقض حقوق بشر در ايران
را ﺗشکيل میدھند و ھمينطور ميزان گزارشاﺗی که از آن منطقه مخابره شده است ،بديھی است عدم
ذکر نام ھر استان به معنی عدم وجود گزارشی از آن منطقه است.
ھم چنين در جدول زير ميزان رشد و يا کاھش گزارشات با آمار ارائه شده در مقايسه با سال ،١٣٨٩
مورد بررسی قرار گرفته است که کاھش گزارشگری ميتواند مروبط به سخت ﺗر شدن امکان فعاليت
گزارشگران حقوق بشر در آن مناطق باشد و عوامل رشد نيز عالوه بر رشد نقض حقوق بشر ،ميتواند
به فعاليت بيشتر منابع رسمی مربوط باشد.
جدول استانھای دارای گزارش بر اساس حجم گزارشات نقض حقوق بشر و مقايسه ميزان رشد يا
کاھش گزارشگری با سال ١٣٨٩
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نام استان

ﺗعداد
گزارشات

ميزان
%

آذربايجان شرقی

١۴٨

٢۶

قم

آذربايجان غربی

١۵٩

-۵

کردستان

١٨۴

اردبيل

٢٠

۵

کرمان

٣۵

٢

اصفھان

۵٧

-٣٢

کرمانشاه

۵۶

-١٢

البرز

١١٧

-٣٣

گلستان

١١

-۵٢

ايالم

۵

-٣٧

گيالن

٢٣

-١٧

بوشھر

١٧

۵٨

لرستان

٩

-٧٣

ﺗھران

١٠٨١

-۴٠

مازندران

١٠٣

-٢۴

خراسان رضوی

٨٨

-٣٢

مرکزی

١٨

-١۴

خوزستان

١٠٢

-٢٠

نامعلوم

٩

-٨٣

خراسان شمالی

۴

-۶٣

ھرمزگان

١٨

٢٧

قزوين

٣٧

-٩

ھمدان

١۴

-٣٣

خراسان جنوبی

۴

-۶٠

يزد

٢٠

١۵

زنجان

١۵

-٢٨

سيستان
بلوچستان

٢۵

-۵٠

سمنان

٢٠

-٣١

کل کشور

٣١

٧٧

فارس

٨٩

۶

٧

٠

کھگيلويه
بوير احمد

٨

-۴٢

چھارمحال
بختياری

و

رشد

نام استان

ﺗعداد
گزارشات

ميزان
%

٢۶

-٣٩
-١۴

و

و

در ذيل نمودار دايره ای مربوط به مقايسه استانھا و حجم گزارشات ارسالی را مشاھده ميکند
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ﺗوانمندی سازمانھای مدافع حقوق بشر در امر خطير گزارشگری در سال  ١٣٩٠نسبت به سال ١٣٨٩
 ٢٩٪کاھش داشته است .در بررسی اوليه ،افزايش گزارشگری در استانھای آذربايجان شرقی ،اردبيل،
ھرمزگان ،فارس ،کرمان ،بوشھر و يزد با درصد کمی وجود داشته است که عوامل آن را در استان
آذربايجان شرقی می ﺗوان مربوط به مجموعه اعتراضات شھريور ماه و در استان فارس مربوط به
افزايش اجرای حکم اعدام دانست.
اما کاھش کلی گزارشگری از مناطق مرکزی و حاشيه ای کشور به دليل کاھش نقض حقوق بشر و يا
کم کاری سازمان ھای حقوق بشری نبوده است ،بلکه اين امر عمدﺗا ً مربوط به افزايش فشار بر مدافعان
حقوق بشر و ھزينه مند شدن فعاليت گروه ھای مستقل حقوق بشری از سوی حکومت ايران است.
برای شروع بررسی رستهای نقض حقوق بشر در يکسال گذشته به جاست ابتدا نگاھی به نمودار
مقايسه رستهھا بر اساس حجم گزارشات يکساله داشته باشيم.

در مقايسه رسته ای حجم گزارشات منتشر شده در سال١٣٩٠با سال  ١٣٨٩که بيشتر صعود مربوط به
نقض حقوق کودکان با  ۴٢٪و بيشترين نزول مربوط به حقوق دانشجويان با  ۵٢٪به نمودار زير
بنگريد.
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اقليتھای قومی – ملی
در اين رسته  ١۶۵گزارش ﺗوسط نھاد آمار ،نشر و آثار مجموعه فعاالن حقوق بشر در ايران به ثبت
رسيد که بر اساس آنھا  ۶٩١شھروند بازداشت شدند١١۴ ،نفر مورد ضرب و شتم قرار گرفتند ۵۶ ،نفر
در شھرھای مرزی ﺗحت نام مبارزه با قاچاق کاال به قتل رسيدند ٢٩ ،نفر به نھادھای امنيتی-قضايی
احضار شدند و  ۶٠مورد متفرقه ديگر نيز گزارش شده است.
ھمچنين  ١٢٠شھروند از سوی دادگاھھای انقالب محاکمه شدند و برای  ١٧٨نفر نيز  ٢١١۶ماه حبس
ﺗعزيری و  ۶٧۶ماه حبس ﺗعليقی ١٧٢ ،ميليون ﷼ جريمه نقدی  ١٧۴٠ضربه شالق و  ٢۴٠ماه
محروميت از حقوق اجتماعی صادر شده است.
در حوزه اقليت ھای قومی  ١٨٨مورد نقض موارد و بندھای مقاوله نامه ھای حقوق بشری جاری از
مجموع  ١۶۵گزارش استخراج شده است که شامل نقض حقوق  ١٢۵٠نفر از شھروندان است
در ذيل مقايسه گزارشات مربوط به نقض حقوق اقليتھای ملی را بر اساس ﺗفکيک ماھانه مشاھده
میکنيد.

نمودار مقايسه ای ساير موارد در اين حوزه نيز در پی می آيد:
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در اين رسته ،آذری ھا با  ۴٧٪گزارش در صدر ديده بانی گزارشگران حقوق بشر قراردارند و به
ﺗرﺗيب کردھا با  ،۴۵٪بلوچھا  ۴٪و عربھا  ۴٪در ردهھای بندی ديده بانی قرار میگيرند .بر اساس
آمار فوق و در مقايسه آن با سال  ١٣٨٩بلوچ ھا با کاھش  ۶۴٪حجم گزارشات کردھا با کاھش ،۴٢٪
آذری ھا با افزايش  ١۴٪حجم گزارشات و عرب ھا با افزايش  ٢٨٪مواجه شدند.

در حوزه اقليت ھای قومی بازداشت شھروندان  ٣۵٪نسبت به سال  ١٣٨٩افزايش يافته است ،ھم چنين
صدور احکام حبس از سوی دستگاه قضايی با افزايش  ٧٢٪ھمراه بوده است.
در مقايسه ماھانه نقض حقوق قومی بر اساس ﺗعداد نقض موردی حقوق بشر نسبت به سال ،١٣٨٩
 ٣١٪کاھش داشته است ،بيشترين صعود در اين حوزه در خرداد ماه با  ٧٠٪و بيشترين نزول در مھر
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ماه با  ۶۴٪گزارش شده است .برای مقايسه نقض موردی حقوق اقليت ھای قومی در سال  ١٣٩٠نسبت
به سال  ،١٣٨٩به نمودار زير بنگريد.

اقليت ھای مذھبی
در اين رسته در طی يکسال گذشته  ٢٠۶گزارش از سوی نھاد آمار ،نشر و آثار مجموعه فعاالن حقوق
بشر در ايران به ثبت رسيده است و بر اين اساس  ۶٩١شھروند بازداشت شدند ۴ ،مورد جلوگيری از
اجرای آيين مذھبی گزارش شده است ٧ ،مورد ضرب و شتم ٣ ،مورد ﺗخريب يا پلمپ اماکن اقليتھای
مذھبی ٣ ،مورد آسيب به امنيت شغلی ٣ ،مورد ممانعت از دفن اجساد ١۶ ،مورد ممانعت از فعاليت
اقتصادی اقليتھای مذھبی ١٢٩ ،مورد احضار به نھادھای امنيتی-قضايی و  ١٣٩مورد متفرقه از
نقض حقوق اقليتھای مذھبی گزارش شده است.
 ١٢٨نفر از اقليت ھای مذھبی از سوی نھادھای قضايی مجموعا  ۴١۴٠ماه حبس ﺗعزيری ٢١٢ ،ماه
حبس ﺗعليقی ١٨۴ ،ميليون ﷼ جريمه نقدی ٢۵٠ ،ضربه شالق و  ۶٠ماه محروميت از حقوق
اجتماعی محکوم شدند .در حوزه اقليت ھای مذھبی  ٢۴۶مورد نقض موارد و بندھای مقاوله نامه ھای
حقوق بشری جاری از مجموع  ٢٠۶گزارش استخراج شده است که شامل نقض حقوق  ٨١٠نفر از
شھروندان است.
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در اين رسته ،بھائيان با  ۵٢٪گزارش در صدر ديده بانی گزارشگران حقوق بشر قراردارند و به
ﺗرﺗيب دراويش با  ٢٠٪مسيحيان ١۴٪و اھل سنت ١٠٪در ردهھای بندی ديده بانی قرار میگيرند.
471

برای شناخت محبت

در حوزه اقليت ھای مذھبی بازداشت شھروندان  ٩٪نسبت به سال  ١٣٨٩کاھش يافته است ،ھم چنين
صدور احکام حبس از سوی دستگاه قضايی نيز با کاھش  ۴٪ھمراه بوده است.
در مقايسه ماھانه نقض حقوق مذھبی بر اساس ﺗعداد نقض موردی حقوق بشر نسبت به سال ،١٣٨٩
 ٣٠٪کاھش داشته است ،بيشترين صعود در اين حوزه در مرداد ماه با  ٢٩٪و بيشترين نزول در بھمن
ماه با  ۶٢٪گزارش شده است.
برای مقايسه نقض موردی حقوق اقليت ھای مذھبی در سال  ١٣٩٠نسبت به سال  ،١٣٨٩به نمودار
زير بنگريد.
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انديشه و بيان
در اين رسته در طی سال  ،١٣٩٠جمعا ً  ۵٨٧گزارش از سوی نھاد آمار ،نشر و آثار مجموعه فعاالن
حقوق بشر در ايران به ثبت رسيده است ،در اين جمع ٢٣ ،مورد اعمال فيلترينگ اينترنتی گزارش شده
است ١٨ ،ﺗوقيف نشريه ١١ ،اختالل ﺗعمدی در شبکه اينترنت ١ ،مورد اختالل ﺗعمدی در شبکه
مخابرات ٣٣۶ ،بازداشت موردی ٩ ،مورد ضرب و شتم ١٧ ،مورد ممانعت از برگزاری ﺗجمع،
مراسم يا سخنرانی ١۴ ،مورد پلمپ ﺗشکل و دفاﺗر ٣٠ ،بازداشت فلهای ٣۴ ،مورد ﺗھديد و ارعاب٩٩ ،
مورد احضار به مراجع قضايی -امنيتی و  ٨٧مورد ساير موضوعات متفرقه در حوزه انديشه و بيان
گزارش شده است.
ھم چنين در اين حوزه  ۵۶٠نفر محاکمه شدند ١٨٧ ،نفر از سوی مراجع قضايی به  ٩۵٠٧ماه حبس
ﺗعزيری ٣٢٠ ،ماه حبس ﺗعليقی ٢٣ ،ميليارد و  ۶٠٢ميليون و  ۵٠٠ھزار ﷼ جريمه نقدی٨٩٢ ،
ضربه شالق و  ١١١٠ماه محروميت از حقوق اجتماعی محکوم شدند.
در حوزه انديشه و بيان  ۶۵٩مورد نقض موارد و بندھای مقاوله نامه ھای حقوق بشری جاری از
مجموع  ۵٨٧گزارش استخراج شده است که شامل نقض حقوق  ١۵١١نفر از شھروندان است.
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در حوزه انديشه و بيان ،بازداشت شھروندان  ٢١٪نسبت به سال ١٣٨٩کاھش يافته است ،ھم چنين
صدور احکام حبس از سوی دستگاه قضايی نيز با کاھش  ٢٩٪ھمراه بوده است.
در مقايسه ماھانه نقض حقوق انديشه و بيان بر اساس ﺗعداد نقض موردی حقوق بشر نسبت به سال
 ۴٣٪ ،١٣٨٩کاھش داشته است ،بيشترين صعود در اين حوزه در مرداد ماه با  ٢٩٪و بيشترين نزول
در بھمن ماه با  ۶٢٪گزارش شده است.
برای مقايسه نقض موردی حقوق شھروندی )حوزه انديشه و بيان( در سال  ١٣٩٠نسبت به سال
 ،١٣٨٩به نمودار زير بنگريد.
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اصناف
در رسته حقوق اصناف در سال  ،١٣٩٠جمعا ً  ١٠٢گزارش از سوی نھاد آمار ،نشر و آثار مجموعه
فعاالن حقوق بشر در ايران به ثبت رسيده است که از اين گزارشات  ١٠۶مورد آن مربوط به بازداشت
موردی فعاالن حقوق صنفی ۴۶۴ ،مورد پلمپ اماکن ١ ،مورد ابطال مجوز ﺗشکالت صنفی ١ ،مورد
لغو مراسم ٣۶ ،مورد احضار به مراجع قضايی -امنيتی ٢٢۴۵٧ ،مورد متفرقه گزارش شده است.
در اين رسته  ١٩ﺗن از سوی دستگاه قضايی به  ۵۵٢ماه حبس ﺗعزيری ١٩٢ ،ماه حبس ﺗعليقی و ۴٢٠
ماه محروميت از حقوق اجتماعی محروم شدند .ھمچنين  ١٠٢مورد گزارش در کل در اين رسته
گردآوری شده است که شامل  ١٠۶مورد نقض مستقيم حقوق بشر برای  ٣١١٢٩شھروند بوده است.
در حوزه اصناف  ١٠۶مورد نقض موارد و بندھای مقاوله نامه ھای حقوق بشری جاری از مجموع
 ١٠٢گزارش استخراج شده است که شامل نقض حقوق  ٣١١٢٩نفر از شھروندان است.

در حوزه اصناف بازداشت شھروندان  ۵۴٪نسبت به سال  ١٣٨٩افزايش يافته است ،ھم چنين صدور
احکام حبس از سوی دستگاه قضايی نيز با افزايش  ۴٧٪ھمراه بوده است.
در مقايسه ماھانه نقض حقوق صنفی بر اساس ﺗعداد نقض موردی حقوق بشر نسبت به سال ،١٣٨٩
 ٣٨٪کاھش داشته است ،بيشترين صعود در اين حوزه در مرداد ماه با  ۵٠٪و بيشترين نزول در آذر
ماه با  ٨٨٪گزارش شده است.
برای مقايسه نقض موردی حقوق اصناف در سال  ١٣٩٠نسبت به سال  ،١٣٨٩به نمودار ذيل بنگريد.
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دانشجويی
در اين رسته در سال  ١٣٩٠جمعا ً  ٢٢۴گزارش از سوی نھاد آمار ،نشر و آثار مجموعه فعاالن حقوق
بشر در ايران به ثبت رسيده است که در مجموع شامل  ۵٢مورد بازداشت دانشجو ٣ ،مورد اخالل در
ﺗجمع ۵ ،مورد ضرب و شتم ٢ ،مورد لغو مجوز نشريه دانشجويی ٢٧ ،مورد احضار به مراجع
قضايی -امنيتی ٢٣ ،مورد احضار به کميتهھای انضباطی ۴٨ ،مورد اقدام در راستای اعمال ﺗقکيک
جنسيتی ٢ ،مورد پلمپ اماکن و دفاﺗر ﺗشکالت ۴٢ ،مورد ﺗعليق از ﺗحصيل ۶٢ ،مورد اخراج و يا
محروميت از ﺗحصيل  ٨٣مورد ساير موارد نقض حقوق آکادميک گزارش شده است.
در اين رسته در سال گذشته  ۶۶دانشجو از سوی دستگاه قضايی کشور محاکمه شدند و  ٧٨دانشجو نيز
به  ١٠۴۵ماه حبس ﺗعزيری ١٠٨ ،ماه حبس ﺗعليقی ٣٩٨ ،ضربه شالق و  ٣۶ماه محروميت از حقوق
اجتماعی محکوم شدند.
مجموما ً از  ٢٢۴گزارش گردآوری شده  ٢٢۴مورد نقض حقوق دانشجويی برای  ۵٣٠نفر به ثبت
رسيده است.
در حوزه دانشجويی  ٢٢۴مورد نقض موارد و بندھای مقاوله نامه ھای حقوق بشری جاری از مجموع
 ٢٢۴گزارش استخراج شده است که شامل نقض حقوق  ۵٣٠نفر از دانشجويان است.
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در حوزه دانشجويی بازداشت شھروندان  ٧٨٪نسبت به سال  ١٣٨٩کاھش يافته است ،ھم چنين صدور
احکام حبس از سوی دستگاه قضايی نيز با کاھش  ٢٩٪ھمراه بوده است.
در مقايسه ماھانه نقض حقوق دانشجويان بر اساس ﺗعداد نقض موردی حقوق بشر نسبت به سال
 ۵۵٪ ،١٣٨٩کاھش داشته است ،بيشترين صعود در اين حوزه در اسفند ماه با  ٧٧٪و بيشترين نزول
مشترکا در آذر ماه و فروردين ماه با  ٧١٪گزارش شده است.
برای مقايسه نقض موردی حقوق دانشجويان در سال  ١٣٩٠نسبت به سال  ،١٣٨٩به نمودار زير
بنگريد.
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اعدام
در اين رسته در سال  ١٣٩٠ﺗعداد  ٢٣٣گزارش از سوی نھاد آمار ،نشر و آثار مجموعه فعاالن حقوق
بشر در ايران به ثبت رسيده است که شامل محکوميت  ۵٢٣نفر به اعدام و اجرای حکم اعدام  ۴۵۶نفر
می باشد که از اين ﺗعداد  ٨٢نفر در مالء عام اعدام شدند.
در سال گذشته دست کم  ٣٠٨نفر از اعدام شدگان را مردان و  ۵ﺗن را زنان ﺗشکيل دادند ھم چنين
 ١۴٣ﺗن بدون اعالم ھويت در رسانه ھای دولتی ،اعدام شدند و يا به عبارﺗی ديگر  ۶٨٪اعداميان مرد
و  ١٪زن و  ٣١٪با ھويت نامعلوم اعدام شدند.
 ٣ﺗن از اعدام شدگان به دليل دگر انديشی و بر اساس فعاليت ھای سياسی و به اﺗھام محاربه اعدام شدند
که پيکر آنھا ﺗحويل خانواده نشده و يا پس از دفن ﺗوسط دستگاه قضايی محل دفن ايشان به خانواده ابالغ
شده است.
در گزارشات منتشر شده ٣١٣ ،مورد اﺗھام جرايم مربوط به مواد مخدر  ١٩مورد اﺗھام ﺗجاوز به عنف،
 ۴٠مورد اﺗھام قتل ٧ ،مورد اﺗھام محاربه ۴ ،مورد اﺗھام لواط و يا ھمجنس گرايی ٣١ ،مورد اﺗھام
ﺗجاوز  ۶مورد آدم ربايی و ﺗجاوز ٣ ،مورد رابطه نامشروع ٣ ،مورد سرقت ١۶ ،مورد سرقت
مسلحانه و  ٣٣مورد بدون اعالم اﺗھام در رسانه ھای دولتی در خصوص اجرای حکم اعدام برای
متھمين قرائت شده است.
در حوزه صدور و اجرای حکم اعدام  ٢٨٠مورد نقض موارد و بندھای مقاوله نامه ھای حقوق بشری
جاری از مجموع  ٢۴۴گزارش استخراج شده است که شامل نقض حقوق  ١٠٧٧نفر از شھروندان
است.

در نمودار زير اجرای حکم اعدام در دادگاهھای مختلف کشور بر اساس جرم مورد بررسی قرار گرفته
است که جرايم مربوط به مواد مخدر با  ٧١٪در صدر ،قتل  ،٩٪ﺗجاوز  ،٧٪ﺗجاوز به عنف و سرقت
مسلحانه  ۴٪در رده ھای بعدی قرار دارند.
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برای مشاھده اجرای حکم اعدام در طی ماھھای مختلف سال  ١٣٩٠به نمودار زير بنگريد.

در اين نمودار که رابطه مستقيمی با اعدام ھای مخفيانه دارد منابع مستقل و يا غير رسمی ٢٩٪
گزارشات را منتشرکرده اند که در اکثر آنھا قوه قضائيه سکوت کرده است.
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در نمودار زير نيز اجرای حکم اعدام در استانھای مختلف کشور مورد بررسی قرار گرفته است که
بر اين اساس استان ﺗھران با  ١٧٪در صدر و فارس و خراسان رضوی با  ١٠٪و آذربايجان غربی با
 ٨٪در رﺗبهھای بعدی قراردارند.

بر اساس نمودار زير  ١۶درصد اعدامھا در مالء عام و انظار عمومی به اجرا در آمده است.
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در حوزه اعدام زندانيان عادی و عقيدﺗی صدور حکم اعدام از سوی دادگاه ھای عمومی و انقالب نسبت
به سال  ۴١٪ ،١٣٨٩افزايش داشته است ھم چنين اجرای حکم اعدام نيز با افزايش  ١۴٪ھمراه بوده
است.
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در بررسی اجرای احکام اعدام ،اجرای حکم در مالء عام  ٨٢٪نبست به سال پيش افزايش داشته است
و اجرای حکم در زندان ھا نيز با افزايش  ١٪ھمراه بوده است.
قابل ذکر است در اين رسته اعدام ھای مخفيانه و بی ھويت در زندانھا  ٢۶٪نسبت به سال ١٣٨٩
افزايش داشته است و اين در حالی است که اعالم اعدام ھا از سوی قوه قضائيه و رسانه ھای دولتی با
کاھش  ۴٪ھمراه بوده است.
در مقايسه ماھانه رسته اعدام ھا بر اساس ﺗعداد نقض موردی حقوق بشر نسبت به سال ١٣٪ ،١٣٨٩
افزايش داشته است ،بيشترين صعود در اين حوزه در ارديبشھت ماه با  ۴١٪و بيشترين نزول در مرداد
ماه با  ۴٧٪گزارش شده است.
برای مقايسه صدور و اجرای حکم اعدام در سال  ١٣٩٠نسبت به سال  ،١٣٨٩به نمودار زير بنگريد.

حقوق فرھنگی
در اين رسته در سال گذشته  ۶٣گزارش نقض حقوق بشر از سوی نھاد آمار ،نشر و آثار مجموعه
فعاالن حقوق بشر در ايران به ثبت رسيده است که جمعا ً  ١٢٠ﺗن دستگير ،مجوز  ٢ﺗشکل فرھنگی
باطل و از انتشار  ١١اثر فرھنگی و نيز از اجرای  ٧برنامه فرھنگی ممانعت بعمل آمده است ،ھمچنين
 ۵٢ﺗن به مراجع قضايی-امنيتی احضار شدند ٢ ،ﺗن ممنوع الخروج ٢ ،ﺗن ممنوع التصوير و ١٩
مورد نيز موارد متفرقه از نقض حقوق بشر در اين بخش را در بر گرفته است .در اين حوزه  ۵ﺗن از
فعالين از سوی دستگاه قضايی به  ١۶٢ماه حبس ﺗعزيری ۶٠ ،ماه حبس ﺗعليقی ٩٠ ،ضربه شالق و
 ٢۴٠ماه محروميت از فعاليت فرھنگی محکوم شدند.
در حوزه فرھنگی  ۶۴مورد نقض موارد و بندھای مقاوله نامه ھای حقوق بشری جاری از مجموع ۶٣
گزارش استخراج شده است که شامل نقض حقوق  ٢٣٠نفر از شھروندان است.
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در حوزه فرھنگی بازداشت شھروندان  ۶٢٪نسبت به سال  ١٣٨٩افزايش يافته است ،ھم چنين صدور
احکام حبس از سوی دستگاه قضايی نيز با افزايش  ۶٠٪ھمراه بوده است.
در مقايسه ماھانه نقض حقوق فرھنگی بر اساس ﺗعداد نقض موردی حقوق بشر نسبت به سال ،١٣٨٩
 ٣٪افزايش داشته است ،بيشترين صعود در اين حوزه در ارديبھشت ماه با  ١٠٠٪و بيشترين نزول در
فروردين ماه با  ۴۶٪گزارش شده است.برای مقايسه نقض موردی حقوق فرھنگی در سال ١٣٩٠
نسبت به سال  ،١٣٨٩به نمودار زير بنگريد.

کارگری
در اين رسته در سال  ٢٩٣ ،١٣٩٠گزارش در بررسی ھای آماری گردآوری شد که بر اساس آن جمعا ً
 ۴۵ﺗن دستگير شدند ٧۵ ،مورد اعتصاب کارگری گزارش شده است ۴۴۵٢۵ ،کارگر از کار اخراج
يا ﺗعديل شدهاند ،گزارشات عقب افتادن حقوق  ١٧٧١ماه کارگران مستند شده است ١٧٢٣٢۶ ،کارگر
از کار بيکار شدهاند ١١۴ ،ﺗن در سوانح کاری کشته شدهاند ۶٩ ،مورد صدمات جسمی به کارگران در
حين کار گزارش شده است ١٣١٢٣ ،مورد نبود بيمه کار برای کارگران گزارش شده است١١۶٧ ،
کارگر بالﺗکليف در حوزه کار گزارش شده است ۴٣ ،فعال کارگری احضار و  ۶١مورد ساير موارد
مستند شده است.
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در مجموع  ٢۶ﺗن از فعالين کارگری از سوی دستگاه قضايی به  ١٠٢١ماه حبس ﺗعزيری ٢۶ ،ماه
حبس ﺗعليقی و  ٨١ميليون ﷼ جريمه نقدی محکوم شدند.
در حوزه کارگری  ٣۴۴مورد نقض موارد و بندھای مقاوله نامه ھای حقوق بشری جاری از مجموع
 ٢٩٣گزارش استخراج شده است که شامل نقض حقوق  ١٨١٩٨٣نفر از کارگران و يا فعالين حقوق
کارگری است.
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در حوزه کارگری بازداشت شھروندان  ١١٪نسبت به سال  ١٣٨٩کاھش يافته است ،ھم چنين صدور
احکام حبس از سوی دستگاه قضايی نيز با افزايش  ۴۶٪ھمراه بوده است.
در مقايسه ماھانه نقض حقوق کارگری بر اساس ﺗعداد نقض موردی حقوق بشر نسبت به سال ،١٣٨٩
 ١١٪کاھش داشته است ،بيشترين صعود در اين حوزه در مرداد ماه با  ٢٩٪و بيشترين نزول در بھمن
ماه با  ۶٢٪گزارش شده است.
برای مقايسه نقض موردی حقوق کارگری در سال  ١٣٩٠نسبت به سال  ،١٣٨٩به نمودار زير
بنگريد.

در اين رسته و در سال  ١٣٩٠از مجموع  ۴٢گزارشی که ﺗوسط نھاد آمار ،نشر و آثار مجموعه
فعاالن حقوق بشر در ايران گردآوری شد جمعا ً  ٢٧مورد کودک آزاری و آزار جنسی ۴ ،مورد صدور
و يا اجرای حکم اعدام ۶٠٠٠٠١ ،مورد کار کودکان ٣ ،مورد بازداشت فعالين حقوق کودکان٢٠٠ ،
مورد محروم از ﺗحصيل را در برگرفته است .در کل گزارشات گردآوری شده در اين حوزه  ۴٢مورد
بوده است که  ۴٧مورد نقض حقوق بشر برای  ۶٣٢٨۵۴نفر برآورد شده است .در حوزه کودکان ۴٧
مورد نقض موارد و بندھای مقاوله نامه ھای حقوق بشری جاری از مجموع  ۴٢گزارش استخراج شده
است که شامل نقض حقوق  ۶٣٢٨۵۴نفر از کودکان و يا فعالين حقوق کودک است.
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حقوق کودکان
در حوزه حقوق کودکان ،بازداشت فعاالن اين عرصه  ١٠٠٪نسبت به سال  ١٣٨٩افزايش يافته است،
با اين حال صدور احکام حبس از سوی دستگاه قضايی نيز با کاھش  ١٠٠٪ھمراه بوده است.
در مقايسه ماھانه نقض حقوق کودکان بر اساس ﺗعداد نقض موردی حقوق بشر نسبت به سال ،١٣٨٩
 ۴۴٪افزايش داشته است ،بيشترين صعود در اين حوزه مشترکا در فروردين ماه و آذر ماه با  ١٠٠٪و
بيشترين نزول در بھمن ماه با  ١٠٠٪کاھش گزارش شده است.
برای مقايسه نقض موردی حقوق کودکان در سال  ١٣٩٠نسبت به سال  ،١٣٨٩به نمودار زير بنگريد.

زنان
در اين رسته در سال  ١٣٩٠جمعا  ۵٢گزارش گردآوری شده است که بر اساس آن جمعا ً  ٧فعال حقوق
زنان بازداشت شدند ۶ ،مورد خودسوزی زنان گزارش و  ٨مورد قتل ناموسی ١ ،مورد ممانعت از
ﺗجمع يا مراسم ١۵ ،مورد ساير موارد متفرقه گزارش شده است.
 ٩ﺗن از فعالين اين عرصه از سوی دستگاه قضايی کشور به  ۴٧ماه حبس ﺗعزيری ،و  ١٠ميليون و
 ۵٠٠ھزار ﷼ جريمه نقدی محکوم شدند.
در کل گزارشات گردآوری شده در اين حوزه  ۵٢مورد بوده است که شامل  ۵٧مورد نقض حقوق
زنان برای دستکم  ٧١ﺗن بوده است.
در حوزه زنان  ۵٧مورد نقض موارد و بندھای مقاوله نامه ھای حقوق بشری جاری از مجموع ۵٢
گزارش استخراج شده است که شامل نقض حقوق  ٧١نفر از زنان و فعالين حقوق زنان است.
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در حوزه زنان بازداشت شھروندان  ١۴٪نسبت به سال  ١٣٨٩افزايش يافته است ،ھم چنين صدور
احکام حبس از سوی دستگاه قضايی نيز با کاھش  ٣٠٪ھمراه بوده است.
در مقايسه ماھانه نقض حقوق زنان بر اساس ﺗعداد نقض موردی حقوق بشر نسبت به سال ،١٣٨٩
 ١۶٪افزايش داشته است ،بيشترين صعود در اين حوزه در مرداد ماه با  ٢٩٪و بيشترين نزول در
بھمن ماه با  ۶٢٪گزارش شده است.
برای مقايسه نقض موردی حقوق زنان در سال  ١٣٩٠نسبت به سال  ،١٣٨٩به نمودار زير بنگريد.

زندانيان
در اين رسته در سال  ١٣٩٠ﺗعداد  ۵٩٢گزارش گردآوری شده است که بر اساس آن جمعا ً ١٠۵۵
مورد شکنجه و يا ضرب و شتم زندانيان ١٢۴ ،مورد عدم رسيدگی يا محروميت از خدمات پزشکی
زندانيان ۶٨ ،مورد انتقال غيرقانونی زندانی به سلول انفرادی ٣٨۴ ،مورد اعمال محدوديت خارج از
قانون بر زندانيان ١١٩ ،مورد اقدام به اعتصاب غذای زندانيان ٢٧۶ ،مورد انتقال اجباری يا ﺗبعيد
زندانيان ٢ ،مورد خودکشی زندانی ٢١٣٠ ،اعمال فشار و ﺗھديد زندانيان ٣ ،مورد قتل زندانيان١۴١ ،
مورد بالﺗکليفی زندانيان ٨ ،مورد مرگ زندانی بر اثر بيماری ١٧ ،مورد اجرای حکم شالق و قصاص
عضو ٧۵ ،مورد عدم دسترسی به وکيل ۵۴ ،مورد پرونده سازی بر عليه زندانيان ٢٣۴٠١٣ ،مورد
نگھداری زندانی در محيط نامناسب و  ۶١مورد گزارشات متفرقه گردآوری شده است.
در حوزه زندانيان  ١٣۶٢مورد نقض موارد و بندھای مقاوله نامه ھای حقوق بشری جاری از مجموع
 ۵٩٢گزارش استخراج شده است که شامل نقض حقوق  ٢٣٨۵١٢نفر از زندانيان است.
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در مقايسه ماھانه نقض حقوق زندانيان بر اساس ﺗعداد نقض موردی حقوق بشر نسبت به سال ،١٣٨٩
 ١۶٪افزايش داشته است ،بيشترين صعود در اين حوزه در مرداد ماه با  ۶١٪و بيشترين نزول در
فروردين ماه با  ۶۴٪گزارش شده است.
برای مقايسه نقض موردی حقوق زندانيان در سال  ١٣٩٠نسبت به سال  ،١٣٨٩به نمودار زير بنگريد.

محکوميت ھا
به گزارش نھاد آمار ،نشر و آثار مجموعه فعاالن حقوق بشر در ايران در طی يکسال گذشته مراجع
قضايی حکومت ايران اعم از بدوی و ﺗجديد نظر ،اقدام به صدور  ٢٠١٨٩ماه حبس )ﺗعليقی و
ﺗعزيری( برای  ۶٢٨ﺗن از فعالين نمودهاند که از اين مقدار ١٨۵٩٠ ،ماه حبس ﺗعزيری و  ١۵٩٩ماه
حبس ﺗعليقی بوده است .ھم چنين  ٣٣٧٩ضربه شالق و  ٢۴ميليارد و  ۵٠ميليون ﷼ جريمه نقدی نيز
برای ايشان صادر شده است.
در حوزه اصناف  ٧۴۴ماه ،حوزه اقليتھای ملی-قومی  ٢٧٩٢ماه ،اقلييتھای مذھبی  ۴٣۵٢ماه،
انديشه و بيان  ٩٨٢٧ماه ،دانشجويان  ١١۵٣ماه ،زنان  ۵۶ماه ،فرھنگی  ٢٢٢ماه ،کارگران ١٠۴٣
ماه را به خود اختصاص دادهاند .الزم به ذکر است اين آمار فقط احکام موردی که مشخصات يا
اطالعات مربوط به حکم منتشر شده است را شامل میشود.
در بررسی کلی آمار ،دستگاه قضايی حکومت ايران ۶٢٨ ،ﺗن از شھروندان را بيش از  ١٧۵سال
محروم از حقوق اجتماعی ،و نيز بيش از  ١۶٨٢سال محکوميت حبس ﺗعزيری و ﺗعليقی صادر نموده
است.
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در اين بخش از گزارش و در مقايسه با احکام صادره از سوی دادگاهھای انقالب در سال گذشته ١٪
افزايش در سال  ١٣٩٠وجود داشته است ،بر اساس آمارھای موجود در بخش کارگری محکوميتھا
 ۴۶٪افزايش داشته است و ھم چنين در بخش مذھبی  ۴٪کاھش ،قومی  ٧٢٪افزايش ،صنفی ۴٧٪
افزايش ،فرھنگی  ۶٠٪افزايش ،زنان  ٣٠٪کاھش ،کودکان  ١٠٠٪کاھش ،دانشجويی  ٢٩٪کاھش،
انديشه  ٢٩٪کاھش داشته است.

بازداشت ھا
در طی يکسال گذشته نيروھای امنيتی  ١۶٧١ﺗن از فعالين را بازداشت نمودهاند که از اين ﺗعداد ١٠١٠
مورد آن به صورت موردی و  ۶۶١مورد آن به صورت بازداشت فلهای يا بدون مشخص شدن ھويت
بازداشت شده بوده است.
در اين رابطه ،اصناف  ١٠۶مورد بازداشت ،اقليتھای قومی  ۶٩٢مورد ،اقليت مذھبی  ٢٩٠مورد،
انديشه و بيان  ٣۵۶مورد ،دانشجويان  ۵٢مورد ،زنان  ٧مورد ،فرھنگی  ١٢٠مورد ،کارگران ۴۵
مورد ،کودکان  ٣مورد را شامل میشوند.
الزم به ذکر است بازداشت ھای فله ای شھروندان در طرح امنيت اجتماعی و اخالقی نيروی انتظامی
نيز بالغ بر  ٧٨٣٠٣مورد شده است که اکثر آن مربوط به بازداشت خرده فروشان مواد مخدر و
برخوردھای ﺗحت نام اراذل و اوباش بوده است.
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در اين بخش از گزارش و در مقايسه با بازداشتھا صورت گرفته ﺗوسط نيروھای امنيتی در سال
گذشته  ٣٪افزايش در سال  ١٣٩٠داشتهايم بر ھمين اساس در بخش کارگری بازداشتھا  ١١٪کاھش
داشته است و ھم چنين در بخش مذھبی  ٩٪کاھش ،قومی  ٣۵٪افزايش ،صنفی  ۵۴٪افزايش ،فرھنگی
 ۶٢٪افزايش ،زنان  ١۴٪افزايش ،کودکان  ١٠٠٪افزايش ،دانشجويی  ٧٨٪کاھش ،انديشه  ٢١٪کاھش
داشته است.
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