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 249 ....................................... مالقات نياول از پس نور مجذوبان تيسا رانيمد و وکال یها خانواده ینگران ابراز

 250 ......................................................................... کوار در شيدرو دو یسو به ها یشخص لباس یراندازيت

 251 ................................................................. گذشته ماه کي در کوار شهرستان از شيدرو نيپنجم بازداشت

 251 ................................................. صحنه شهر در یتيامن یفضا ديتشد و یاري نيآئ روانيپ از نفر ۱۵ احضار

 252 ............................................................................. شهر قائم ساکن يیبها شهروند یگرج نيميس بازداشت

 253 .......................................... یگناباد شيدراو ليوک یاسالم ريام یبرا قهيوث یتومان ونيليم ۵۰۰ قرار صدور

 254یالملل بين یها اعتراض به اروپا پارلمان پيوستن و ملل سازمان توسط ايران در بشر حقوق نقض شديد محکوميت

 257 .................................................... زندان در شيدرو ۱۶ ؛ یگناباد شيدراو حقوق نقض از تيوضع نيآخر

 257 .................................................................................................. شد آزاد يیبها شهروند یدهقان وانيک

 258 ................................................................................ مشهد زندان در اقياشت فرهود بازداشت ماه نيپنجم

 259 ................................... سند همراه به/  کرمانشاه استان صنوف در فعال یمذهب یها تيياقل يیشناسا درخواست

 261 ............................................................... رفسنجان و كرمان بهايي شهروندان بر اقتصادي فشارهاي تشديد

 262 ............................................................................................. اصفهان در يیبها شهروند کي بازداشت

 262 ................................................ ها رسانه یبرخ در سنت اهل یتهايشخص بيتخر از ديعبدالحم یمولو انتقاد

 265 .....................................................   نياو زندان یعموم بند به  یگناباد شيدراو ليوک دانشجو یمصطف انتقال

 266 ...................................... کرد بيترغ یحيمس انيزندان گريد و یندرخان ساختن آزاد به را رانياروپا،ا هياتحاد

 267 ..................................................................................... بخش شه یمحمدعل یمولو بازداشت و احضار

 268 ................................................................... زندان سال ۶ به یحيمس شهروند ان،يديس رضايعل تيمحکوم

 269 ............................................................ ! دانست جوانان یبرا یديتهد را یخانگ یساهايكل اطالعات ريوز

 271 ........ .برد یم بسر اهواز شهر زندان در فيبالتکل همچنان گذشته ماه ۱۰ یط که یحيمس شينوک زاده یتيقب نورهللا

 272 ............................................................................................ يیبها شهروند سه تيمحکوم دوران آغاز

 272 ...................................................................................... شد منتشر نور مجذوبان خبرنامه شماره نيدوم

 274 ....................................................................................... یو با دانشجو یمصطف خانواده مالقات نياول

 275 ............................................ عكس+يزد »دخمه« حريم در ها ساز و ساخت به اعتراض در انيزرتشت تجمع

 278 ...................................... رازيش ساکن يیبها شهروند ،یکرم وانيک بازداشت/  رازيش انييبها بر فشار شيافزا

 279 ............................................................................ ۱۳۹۰ آبانماه ژهيو - بشر حقوق نقض یآمار گزارش

 289 .......................................................... انيبهائ با رانيا رفتار در »هشداردهنده یها نشانه« بر سناتور ديتأک

 291 ............................................................... یسمندر زهللايعز یآقا یبرا زندان سال پنج حکم صدور: تهران

 291 ................................................................................ یبهائ شهروندان به مربوط-رانيا از کوتاه یخبرها

 292 ............................................. پدر گور از مراقبت ۀنيزم در یبهائ ديشه کي عروس و پسر به اخطار: زيتبر

 293 ....................................................................................... یبهائ کي یخاکسپار از ممانعت: زيتبر

 293 ............................................................................. شد بازداشت سمنان ساکن يیبها شهروند ،يیکسا نادر

 294 .................................................................... است محکوم و یقانون ريغ ها پلماتيد تيامن عدم:  هياطالع

 296 ............................................................................. شد بازداشت سمنان ساکن يیبها شهروند ،يیکسا نادر

ميکن یم محکوم را یاسالم یجمهور توسط انيدانشجو کياتستميس و گسترده سرکوب گريد بار آذر 16 مناسبت به
 ................................................................................................................................................ 297 
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 298 ..................................................................... ! ندارند ريتبش به یرغبت معتبر یساهايكل: یمذهب كارشناس

 299 ..................................................................... رازيش ربنانيپ زندان در یگناباد شيدرو چهار ميوخ طيشرا

 300 ...................................................................................... شد منتشر نور مجذوبان خبرنامه شماره نيدوم

 301 ........................................................................ حق اهل هگا ارتيز یبازساز از یتيامن یروهاين ممانعت

 301 .......................................................... کرمانشاه در حق اهل شهروند سه تيوضع از یخبر یب و بازداشت

 302 ...................... هانوفر یندگينما/  رانيا در بشر حقوق از دفاع کانون/بشر حقوق یروزجهان مناسبت به هياطالع

 303 ............................................................... یگناباد شيدراو یوکال یبرا یونيليم صد چند یقرارها صدور

 304 .................................................................. زندان مين و سال دو به یحيمس شهروند یليجل ميمر تيمحکوم

 305 ................................ هيترک در ديتعم غسل انجام با نظام هيعل غيتبل شده؛ یحيمس مسلمان یبرا زندان سال شش

 306 ..................................................................... شد یندرخان وسفي دوشرطيق بدون یآزاد خواستار نتونيکل

 307 ................................... ديتبع حکم یاجرا جهت يیبها شهروند طائف شعله به يیقضا مسئوالن روزه سه مهلت

 308 ..................................................................... رازيش ربنانيپ زندان در یگناباد شيرود چهار ميوخ طيشرا

 309 ............................................................................................... ربنويپ زندان به یبهائ یزندان دو انتقال

 309 ......................................................................................... شد یندرخان وسفي یآزاد خواستار نتونيكل

 311 .......................................................................................................... :رانيا انيازبهائ خبرها نيآخر

 311 ............................................................... قهيوث قرار با مشهد زندان از یدهقان وانيک یآقا یآزاد: اصفهان

 311 ........................... رزازادهيم ديسع یبهائ هنرمند به متعلّق یهنر ۀمؤّسس ۀادار جواز اعتبار لغو به دستور: کرج

 311 ............................................... تيمحکوم دوران آغاز یبرا یسار زندان به یمسلم انور یآقا انتقال: یسار

 312 ................... شود یم عنوان دانشگاه از تشکر هللا روح یآقا اخراج یرسم ليدل اخراج ۀجينت در بتِ يغ: اصفهان

 312 ............................................................. قهيوث قرار با او یآزاد و زاده یمهد عاديم یآقا یريدستگ: رازيش

 312 ............................................... کند آزاد را یبهائ یزندان مدّرسان نديگو یم رانيا به یپزشک آموزش رانيمد

 315 .................................................. .شد محکوم زندان سال ۶ به آن لميف انتشار و هيترك در ديتعم غسل اتهام به

 317 ......................................................................... مشهد در یحيمس شينوک یدانشجو کي دوباره بازداشت

 319 ....................................................................................................... یگناباد شيدراو از تن دو یآزاد

 319 ..................................................................................... شد منتشر نور مجذوبان خبرنامه شماره نيسوم

 320 ............................................................... الميا در گانهيب یول استاد ادي زنده شعر وانيد چاپ از یريجلوگ

 321 ............................................................................ حبس سال ۵ به یحيمس شهروند پنج یقطع تيمحکوم

 322 .................................................................................................... یبهائ یدانشجو یمحمد ايپو اخراج

 323 ....................................................................................... «بترسانند را انيحيمس خواهند یم« ران،يا در

 325 ...................................................... شد محکوم زندان به ترکيه در تعميد غسل انجام اتهام به سيدين عليرضا

 326 ...................................................................... حبس سال هفت به سمنان در يیبها شهروند کي تيمحکوم

 327 ........................................................ شد یندرخان وسفي شيکش یآزاد خواستار کايآمر خارجه امور ريوز

 328 ............................................................................ حبس سال ۵ به یحيمس شهروند پنج یقطع تيمحکوم

 329 ..... گلوله ضرب به پاسداران سپاه یروهاين توسط مرز در »یاري نييآ« رويپ یکرمانشاه شهروند کي شدن کشته

 330 ........................................................................... ! ماند خواهد زندان در گريد سال کي یخانندر وسفي

 331 ........................................................... شهر يیرجا زندان به یو انتقال و انيميرح کامران دادگاه یبرگزار
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 332 ......................................................... سنندج يیبها شهروندان منازل به اطالعات نمامورا ی گسترده ورشي

 333 .................................... عكس+  اطالعات ماموران توسط شتم ضرب و شكنجه از یحيمس شينوك كي تيروا

 336 ...................................................................... ندارند را کنکور در شرکت حق ها تياقل ؛۹۱ سال کنکور

 338 ................................ ملل سازمان ژهيو گزارشگر ديشه احمد با بشر حقوق ،فعالیديحم ديحم یگفتگو و داريد

 343 .......................................................................ميکنيم محکوم را زنان هيعل خشونت و بازداشت سرکوب،

 344 ....................................................................... ميکنيم محکوم را زنان هيعل خشونت و بازداشت سرکوب،

 345 ......................................................................................... ۳۵۰ بند به یگناباد شيدراو از تن ۷ انتقال

 346 .............................................. کرج گوهردشت زندان به سنندج یمرکز زندان از تسنن اهل یزندان 27 ديتبع

 346 .............................................................. نياو زندان ۳۵۰ بند به نور مجذوبان تيسا رانيمد و وکال انتقال

 347 .............................................................................................. تهران در یگناباد شيدرو کي بازداشت

 348 ...................................................................................................... کرد نيفعال تيمحکوم و بازداشت

 350 .............................. سمسيکر آستانه در آن خادمان و شيکش بازداشت و اهواز یربان جماعت یسايکل به هجوم

 351 ................................... نيبرل شهر در بشر حقوق یجهان روز دسامبر 10 مناسبت به یاعتراض تجمع گزارش

 355 ......................................... اند داشته نقش سمنان شهر در یبهائ شهروندان حقوق نقض در که یافراد یمعرف

 357 .................................................................................... اهواز یبازداشت انيحيمس تيوضع از یخبر یب

 358 ................................................................. شد اعدام یسن ترک یمذهب یها تيياقل از دوست اسالم وسفي

 359 ................................................... رديپذ ینم کجا چيه در را بشر حقوق نقض یالملل نيب ۀجامع: دوگال یبان

 360 ............................................................................. ماه هشت از بعد یحيمس شهروند یرحمت شهال یآزاد

 360 .................................................................................. شد منتشر نور مجذوبان خبرنامه شماره نيچهارم

 361 ...................................................................................... نور مجذوبان تيسا رانيمد و وکال اتهام ميتفه

 362 ........................................................................... قتيحق انتشارات ريمد الله نصرهللا از مطلق یخبر یب

 363 ....................................................... نظر ديتجد دادگاه در يیبها نيآنال دانشگاه نيمسئول از یکي حکم قيتعل

 364 .................................................. اهواز یربان جماعت یسايكل شدگان بازداشت از تن ۴ تيوضع از ینگران

 366 ..................................................... اهواز یسايكل یشاد كانون كودكان از يیدلجو و یتيامن ماموران شوري

 367 ..................................................... اهواز یسايدركل سمسيكر جشن شدگان بازداشت از تن كي موقت یآزاد

 369 .................................................................................. کوار در یگناباد شيدراو از گريد یکي بازداشت

 369 ..................................................................... رانيا یشمال یشهرها در یبهائ شهروندان بر فشار شيافزا

 370 .................................................................  نياو ۲۰۹ بند در قتيحق انتشارات ريمد الله نصرهللا ینگهدار

 371 .................................................................... یگناباد شيدرو کي منزل به یتيامن یروهاين ورشي و حمله

 372 ........................ یندرخان درباره شفاف ريغ یرسان خبر از یاسالم یرجمهو یاطالعات یسازمانها استفاده سوء

 374 ................................................................................... ۹۰ آذر يیبها شهروندان حقوق نقض شمار روز

 375 ............................................................. فارس استان یگناباد شيدراو از پور، ملک نظام بازداشت به اقدام

 377 ......................................................... سمنان ساکن يیبها شهروند دو انيرروزيف فرامرز و عدالت بازداشت

 378 ......................................................................... شد آزاد موقت صورت به یحيمس شهروند زانيج شهناز

 378 ..................................................................................... زاهدان دانشگاه از يیبها یدانشجو کي اخراج

 379 .. دارد یبرم پرده پروتستان انيحيسم دادن قرار هدف یبرا رانيا حکومت ۀازپروژ یرانيا یحيمس نگار روزنامه
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 381 ........................................................... / يیبها نيآنال دانشگاه نيمسئول از یمحمود ديوح یآزاد از ممانعت

 382 ...................................................... پدر گور از مراقبت ۀنيزم در یبهائ ديشه کي عروس و پسر به اخطار

 383 .................................................. همسرش وضعيت از اطالعي بي دليل به زنداني وكيل يك همسر جنين سقط

 383 .............................................................................. یسار در يیبها روندشه کي یصنف واحد پلمپ حکم

 384 ................................................................. شد آزاد انيبهائ نيآنال دانشگاه نيمسئول از یکي یمحمود ديوح

 384 .............................................................................. یسار در يیبها شهروند کي یصنف واحد پلمپ حکم

 385 ...................................................................... شود یم برگزار رشت در فردا یحيمس شهروند پنج دادگاه

 386 ...................................................................................................... شد آزاد یمرجان هللا بيحب یمولو

 386 .................................................................... یگناباد شيدرو کي منزل به یتيامن یروهاين ورشي و حمله

 387 ........................................................................................ کوار در گريد یگناباد شيدرو کي بازداشت

 388 .................................................................  نياو ۲۰۹ بند در قتيحق انتشارات ريمد الله نصرهللا یگهدارن

 389 .................................................................. یمهراب احسان ی نوشته ؛یزندان یها يیبها تيوضع به ینگاه

 390 ............................................................................................. رازيش در یگناباد شيدرو کي بازداشت

 391 ..................................................................................... شد منتشر نور مجذوبان خبرنامه شماره نيپنجم

 392 ............................................................................................. یبهائ شهروند یحسام فاران خانم یآزاد

 393 .................................................................................. قهيوث قرار با یگرج نيميس خانم یآزاد: شهر قائم

 394 ................................ (یثنائ( زاده یتق طّره خانم و) یعيسم( یوسفي رايسم خانم موعد از زودتر یآزاد: یسار

 394 .......................................................... قهيوث قرار با یبابائ سايپر خانم و یاحمد یعل یآقا یآزاد: شهر قائم

 396 ................................................................................... قهيوث قرار با اقياشت فرهود یآقا یآزاد: اصفهان

 396 .............................................................................. یبهائ مدّرسان از کانادا یها دانشگاه یرؤسا حمايت

 398 ................................................... ! بود خواهد یبحران 2012 درسال رانيا انيحيمس تيوضع:یحيمس مبشر

 400 .............................................................................. یسار در يیبها شهروند کي یصنف واحد پلمپ حکم

 400 .............................................................................. بجنورد دانشگاه يیبها یدانشجو فالح نيشرو اخراج

 401 ...................................................................... گرگان دانشگاه از یبهائ یدانشجو ،یورد اله درسا اخراج

 402 .................... بشر حقوق مدافع یحيمس سازمان کي یسو از الهه در یاسالم یجمهور سفارت به دادنامه ميتسل

 404 ............................................................. یفتوت یعل با" رانيا یسايکل" یسخنگو یالهوت کوروش مصاحبه

 407 ................................................................ اهواز کارون زندان در یحيمس یزندان کي ساله کي یفيبالتکل

 407 ....................................................... یسار شهر زندان در يیبها یزندان ان،يفنائ هوشنگ نامساعد تيوضع

 408 ......................................................... برگشت آلمان به یندرخان با مالقات اجازه بدون آلمان پارلمان ندهينما

 409 ............................................................... ۲۰۱۱درسال رانيا در یمذهب یها تياقل یبرا زندان ماه۳۷۷۶

 412 ............. آن یاعضا یبرا یفعل سخت طيشرا و ها یبازجوئ اهواز، یربان جماعت یسايکل به حمله نحوه اتيجزئ

 414 ............................................................. . ان ان یس اف با رانيا در بشر حقوق یالملل نيب نيکمپ مصاحبه

 416 .................................... اهواز کارون زندان در یحيمس یزندان زاده یتيقب نورهللا تيوضع از اخبار نيدتريجد

 418 ............................................... یبهائ شهروند یخانجان فواد یريتعز حبس سال چهار تيمحکوم دوران آغاز

 419 .............................. گرفت قرار جهتو مورد رانيا در ینيد آزار خطرناک شيافزا بريتانيا پارلمان مذاکرات در

 421 ...................................................................................... زيتبر در یبهائ شهروند کي دفن از یريجلوگ
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 422 .............................................. يیبها شهروند طائف شاهرخ یريتعز حبس سال چهار تيمحکوم دوران آغاز

 422 .......................................................................... شدند بازداشت اهواز در سنت اهل شهروندان از تن ۱۰

 423 ............... نظر ديتجد ادگاهد در يیبها نيآنال دانشگاه نيمسئول از تن 6 یبرا یريتعز حبس سال 25 مجموع ديتائ

 424 ...................................................... گرگان و زيتبر سمنان، يیبها شهروندان یبرا مزاحمت و فشار شيافزا

 426 ................................................................. اهواز داريسپ نزندا به یحيمس شدگان بازداشت از تن ۳ انتقال

 427 .................................................................................. قهيوث قرار با یگرج نيميس خانم یآزاد: شهر قائم

 427 ................................................................................................................... :رانيا از خبرها نيآخر

 428 ................................................................................... قهيوث قرار با اقياشت فرهود یآقا یآزاد: اصفهان

 428 ............................................................................... هستند مواجه ضيتبع با مرگ در یحتّ  رانيا انيبهائ

 430 ................................................................ 1390 سال ید در یرانيا ملل و اقوام بشر حقوق نقض گزارش

 433 ........................................................... زندان سال پنج تا چهار به انيبهائ نيآنال دانشگاه استادان تيمحکوم

 433 ....................................................................... شدند بازداشت ارانيکام در سنت اهل شهروندان از تن سه

 434 ................................................................................ شد کشته و ترور راْسک شهر سنت اهل جمعه امام

 435 ...................................................................... یحيمس یبازداشت شهروند ۳ سرنوشت از مطلق یخبر یب

 436 ............................................................................ سمنان يیبها شهروند پنج محاکمه و یپ در یپ احضار

 437 ......................................... کند یم آشکار را رانيا انيبهائ رشد از یريجلوگ یبرا نيکمپ تازه یها یريگ سخت

 439 ...................................................................... یحيمس شينوك كي یبرا یزيتعز حبس حكم سال ۲ صدور

 440 ............................................................................................شد محکوم حبس سال دو به انيثابت صدف

 441 ........................................................... نظر ديتجد دادگاه در یديشه قانيا یريتعز حبس سال پنج حکم ديتائ

 442 ....................................................................۱۳۹۰ ماه ید رانيا يیبها شهروندان حقوق نقض روزشمار

 444 ...................................... رانيا در ینيستمد حکومت یسالگ33 آغاز مناسبت به یبروجرد ینيکاظم یآقا اميپ

 445 ............................................................................. رازيش انييبها از یتعداد زمان هم و گسترده بازداشت

 446 ............................................................سبكروح فرهاد شيكش ،یحيمس یزندان سالمت تيوضع از ینگران

 448 .............................. کرد انيحيمس یرو شيپ مشکالت و کردها نيب در تيحيمس به شيگرا افزون روز شيافزا

 450 ....................................................................... شدند منتقل کارون زندان به اهواز در یحيمس شهروند سه

 451 ............................................................سبكروح فرهاد شيكش ،یحيمس یزندان سالمت تيوضع از ینگران

 452 ............................................................................. ینيد ضد یها تيسا و ها وبالگ با فتا ديشد برخورد

 453 .................. رفت خواهد دادگاه به ، نياو در یرقانونيغ بازداشت ماه چهارده از پس یحيمس یزندان یفتح ديفرش

 454 ........................................................................... یونيليم ۱۰۰ قهيوث قرار با یگناباد شيدرو کي یآزاد

 455 .......................................................... نياو زندان ۳۵۰ بند به يیمحمدرضا وسفي و يیمرتضا یعل انتقال

 456 ....................................................................... تيمحکوم دوره انيپا از پس یگناباد شيدرو چهار یآزاد

 456 ............................................................................................ یو با ینور یکسر خانواده مالقات نياول

 457 ................................................................................ شد شتريب نژاد یاحمد آمدن با سنت اهل بر فشارها

 458 ............................................................ هانوفر یندگينما 349/رانيا در بشر حقوق از دفاع کانون هياطالع

 460 ...................................................................... یحيمس شينوك كي یبرا ليتحص از تيمحروم سالكي حكم

 461 ....................................................................۱۳۹۰ ماه ید رانيا يیبها شهروندان حقوق نقض روزشمار
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 464 .......................................................................... رازيش ساکن یبهائ نشهروندا از یاديز شمار بازداشت

 464 .......................................................................... شد بازداشت رازيش در يیبها شهروند ان،يممتاز ترايسم

 465 ...... یاسالم حکومت یرسم ینهادها یسو از یربان تجماع یساهايکل هيعل سابقه یب و ديشد یتهايمحدود یاجرا

 468 ........................................................................................ شد محروم ليتحص از سال کي ینور فاطمه

 469 ............................................. شدند بازداشت رازيش در یسايکل به حمله در یحيمس شانينوک از تن ده دستکم

 470 .................................................................... نياو زندان یتيامن بند در یگناباد شيدرو کي شتم و ضرب

 471 ............................................... اطالعات وزارت دستور به تهران دانشگاه یدانشجو یهاشم انيک ديس اخراج

 472 ........................................................................ رازيش در یخانگ یسايكل كي اعضا از تن ۱۰ بازداشت :

 473 .......................................................................... نوبل صلح زهيجا ستيل یبرا یبروجرد هللا تيآ یمعرف

 475 ................................................................................................... رازيش در انيبهائ گسترده یريدستگ

 476 .................................................................... نياو زندان یتيامن بند در یگناباد شيدرو کي شتم و ضرب

 477 ..................................... ديتبع سال سه و زندان سال کي به يیبها شهروندان یدقيب ايروف و گودرز تيمحکوم

 477 ................................................................................................... شد ريدستگ یتهران سرشناس شيکش

 478 ...................................... رازيش آباد عادل زندان به یو انتقال و ینور یکسر یبرا یونيليم ۵۰ قرار صدور

 479 .................................................................... شهر يیرجا زندان در نارمک یربان جماعت یسايکل شيکش

 480 ........................................................................ یحيمس شهروند ،یرانيا بهنام تيوضع از گزارش نيآخر

 481 .............................................................. شد خواهد برگزار اسفند ۱۷ یحيمس شهروند ،یفتح ديفرش دادگاه

 482 ....................................................................... رانيا در یربان جماعت یساهايكل یاعضا بازداشت تداوم

 484 ............................................................ عكس+شود یم ليتبد یمسكون منطقه به انيحيمس یخيتار قبرستان

 486 ........................................................................... رازيش انيبهائ رياخ یبازداشتها مورد در یليتکم اخبار

 488 ........................... خود تيمحکوم دوران گذراندن یبرا زندان به یخانجان فؤاد و طائف شاهرخ انيآقا بازگشت

 488 ................................................................................... ها دانشگاه از یمود شکوفه خانم اخراج: شهر قائم

 488 ............................................................... یگرج نيميس خانم ۀخان یبازرس ۀدربار تازه اّطالعات: شهر قائم

 489 ....................................................................................................... یمحمود ديوح یآقا یآزاد: کرج

 489 ................................................................. یفنّ  ۀمؤّسس در یصدق ونيکتا خانم نام ثبت از یريجلوگ: کرج

 489 ................................................................. ليوسا فيتوق و یبهائ ۱۲ به متعلّق یها خانه به ورشي: سنندج

 ايامل خانم بازداشت کار؛ محلّ  و مغازه ۵۰ حداقل یبازرس( روز ۱۰ یّ ط آزار شيافزا: گنبد و گرگان شهر، قائم ،یسار
 490 ................................................................................................................................ (پور لياسماع

 490 ............................. یراسخ نيفر خانم و) یراسخ( یمينع فرحناز خانم ،یراسخ اريبخت یآقا یريدستگ: کرمان

 490 ................................................... رازيش در یحيمس شانينوك از یجمع بازداشت شتر،ازيب اتيجزئ و یاسام

 492 .......................................................... هاست دولت یانسان فيوظا از پناهنده و پناهجو از تيحما و شيآسا

 493 ................................................... رازيش در یحيمس شانينوك از یجمع بازداشت شتر،ازيب اتيجزئ و یاسام

 495 .......................................................................................................... رانيا انيبهائ از خبرها نيآخر

 498 ............................................................. رازيش آباد عادل زندان به یگناباد شيدراو از ینور یکسر انتقال

 498 .............................................................. شد خواهد برگزار اسفند ۱۷ یحيمس شهروند ،یفتح ديفرش ادگاهد

 500 .............................................................................. قم هينيحس بيتخر سالروز - نور مجذوبان نامه ژهيو
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 501 ............................................ بهمن نوزدهم حمله کامل اتيجزئ و رازيش یحيمس شدگان بازداشت کامل ستيل

 503 ................................................................................. شد برگزار  یحيمس انيزندان از یفتح ديفرش دادگاه

 505 ..................................................... کوار شهر در یگناباد شيدرو منزل به ینتظاما و یتيامن یروهاين حمله

 506 .......................................................... یدست یکارها شگاهينما يیبرپا جرم به مشهد در يیبها پنج بازداشت

 507 .................................................................................. آمل شمال دانشگاه از يیهاب یدانشجو کي اخراج

 508 ........................................................................................ رازيش آباد عادل زندان به دهقان کاظم انتقال

 508 .............................................................. رازيش بادآ عادل زندان به ،یگناباد شيدراو از دهقان کاظم انتقال

 509 ........................................................ هياروم زندان در اعدام به محکوم یزندان انيآقا ونسي یغذا اعتصاب

 510 .......................................................................... گرفت قرار خطر معرض یبروجرد ینيکاظم یآقا جان

 510 ................................... شهر يیرجا زندان چهار بند ۱۲ سالن یدتيءعقیاسيس انيزندان یاسام از ستيل نيآخر

 514 ................................... شهر يیرجا زندان چهار بند ۱۲ سالن یدتيءعقیاسيس انيزندان یاسام از ستيل نيآخر

 516 ....... شد آزاد نياو زندان از یونيليم ۲۰۰ قهيوث قرار با قتيحق انتشارات ريمد و یگناباد شيدروا از الله نصرهللا

 516 ..................................................... (حق اهل( یاري نيد به اعتقاد ليبدل پرورش آموزش از معلم کي اخراج

 517 ......................................................... شتريب كنترل هدف با اصفهان یمركز زندان به یحيمس یزندان انتقال

 518 ........................................................... دادگاه زمان تا یملک نيسنگ قهيوث با انيموسس سيماس موقت یآزاد

 520 ..................................................................... شد صادر یندرخان وسفي شيکش اعدام حکم یاجرا دستور

 522 .............................................. شد محکوم یريتعز حبس ماه ۱۰ و سال ۵ به يیبها ،شهروندیتراب رانهت

 523 ........................................................................................... شد بازداشت یبهائ شاعر درخشان، یناتول

 524 .............................................................. تهران و اهواز یربان جماعت یسايکل یحيمس شهروند سه یآزاد

 524 ............................................................................... شدند محکوم حبس به مشهد ساکن يیبها شهروند دو

 526 ........................................................... اهواز یربان اعتجم یسايكل یحيمس شدگان بازداشت موقت یآزاد 

 527 ............................................................................ رازيش در يیبها جوان ۱۱ بازداشت تداوم و یخبر یب

 528 ........................................................................... یمذهب اعتقادات ليدل به سيتدر از معلم کي تيمحروم

 529 ........................................................................... اصفهان یسايكل شيكش منزل به یتيامن ماموران هجوم

 530 ..................................................................................... شهر قائم ساکن يیبها شهروند کي منزل شيتفت

 531 ............................................................................................ سمنان در انييبها کسب اماکن پلمپ تداوم

 533 ................................................................. یندرخان وسفي بودن زنده از اطالع یبرا يیكايامر نهاد تالش

 534 ............................................................................ اصفهان در یحيمس شانينوك از تيعنا ديمج بازداشت

 535 ....................................................... اصفهان در اطالعات ماموران توسط یحيمس ساله ۷۸ یبانو بازداشت

 537 ............................................................... آيد یم در نمايش به یايران صدساله یتابو سابقه یب مستند يک در

 539 ................................................................................... رازيش در يیبها شهروند دو تيوضع از یخبريب

 540 ....................................................................... شد اخراج بابل، یطبر دانشگاه یدانشجو ،یموسو نيشاه

 541 ......................................................... دستبند با مارستانيب به انتقال از یزندان یگناباد شيدرو دو یخوددار

 542 .......................................................................... مانشاهكر در یحيمس شينوك كي یبرا حبس سال ۳ حكم

 543 ..............................................................ويديو+  زبان یفارس انيحيمس به خدمات ارائه تيممنوع یبررس

 544 ..................................................... شد ليتعط تهران در سايکل دو یفارس سيسرو اطالعات وزارت بدستور
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 545 ............................................................................ اصفهان در یحيمس شانينوك از تيعنا ديمج بازداشت

 547 ......................................................................................... اصفهان در مقدس کتاب یاديز تعداد فيتوق

 548 .............................................................. کرمان زندان یعموم بند به یمينع فرحناز و یراسخ نيفر انتقال

 549 ...................................... بشر حقوق مدافع و ليوک ن،يفخرالد احمد ديوح دکتر - ديشه احمد به گزارش نيدوم

 555 .......................................................... كرمانشاه در یخانگ یسايكل در یحيمس شانينوك از یجمع بازداشت

 557 ......................... یحيمس یجهان جامعه یبرا مهم یاميپ و رانيا انيحيمس خواست یندرخان وسفي یفور یآزاد

 559 .................................................عکس همراه به/ رازيش يیبها شهروندان یگروه بازداشت از کامل اتيجزئ

 561 ................................................................... رازيش در يیبها شهروند یزداني ديفرش از ماهه کي یخبر یب

 562 ................................................................................... رازيش در يیبها شهروند یزارع هومن بازداشت

 563 ............................................. دراصفهان یحيمس شدگان بازداشت از یگريد تعداد يیشناسا و بازداشت تداوم

 565 ......................... یحيمس یجهان جامعه یبرا مهم یاميپ و رانيا انيحيمس خواست یندرخان وسفي یفور یآزاد

 567 ............................................. دراصفهان یحيمس شدگان بازداشت از یگريد تعداد يیشناسا و بازداشت تداوم

 569 ................................................................................................... ینيد یها تياقل یجمع دسته بازداشت

 573 ............................................................................................. گفتگو+  انيحيمس سرکوب روند شيافزا

 577 ............................................................................. ۱۳۹۰ بهمن يیبها شهروندان حقوق نقض شمار روز

 579 ......................................................... ها ساختمان یرو بر یحيمس ینمادها نصب به نسبت كنترل و هشدار

 581 .............................................. اصفهان در یحيمس شدگان بازداشت گريد از یجعفر تيعنا نامعلوم تيوضع

 583 ...............................................................  شهرستان نيا اطالعات اداره به قروه يیبها شهروند ۱۴ احضار

 584 .............................................................. آب دو انيم انينيچ شهرام یآقا شدن یزندان و ريدستگ: آباد حسن

 585 .................................................... پناه رحمت مانيا یآقا و یعماد ديفر یآقا شدن یزندان و ريدستگ: رازيش

 585 ............................................................ پور لياسماع ايليام خانم یآزاد و یريدستگ از تازه اّطالعات: گنبد

 586 ................................................................................................یشجاع عرفان یآقا یريدستگ: کرمان

 586 .......................................................................................................... رانيا انيبهائ زا خبرها نيآخر

 587 ........................................................................................ یبهائ ۸ یريدستگ و ها خانه به ورشي: مشهد

 588 ........................................................................................... شدند بازداشت مشهد در يیبها شهروند دو

 588 ....................................................................... یريتعز حبس به مشهد در يیبها شهروند چهار تيمحکوم

 589 ................................................................. شد منتقل مارستانيب به يیبها ی جامعه رانيمد از ،یمينع فيعف

 590 ............................................................... ماه دو مدت به کرمان در يیبها شهروند سه بازداشت قرار ديتمد

 591 .......................................... رازيش در گريد يیبها ۱۰ بازداشت تداوم و یميتسل اميپ و انيممتاز رايسم یآزاد

 592 ...............................................................  شهرستان نيا اطالعات اداره به قروه يیبها شهروند ۱۴ احضار

 592 ..................................................... شد بازداشت ماموران توسط اصفهان به بازگشت از پس یحيمس شينوك

 594 ................................................................. اهواز یربان جماعت یسايکل خادم یجانيعل داوود موقت یآزاد

 596 ......................................................................................  حبس ماه ۶ به یگناباد شيدرو کي تيمحکوم

 596 ................................................................................................... نامعلوم یمکان به شيآرا ديحم انتقال

 597 ........................................................................... کردند مسموم را یبروجرد ینيکاظم یآقا ميرژ عوامل

 598 ........................................................ رانيا در یحيمس شانينوك سركوب زا هوادارانش یرويپ و يیا خامنه
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 603 ................................................................................................ شدند منع مانانينوا یبرا کالس ليتشک

 604 .................................................... رانيا در بشر حقوق نقض درباره ملل سازمان تازه گزارش به ها واکنش

 606 ...................................... یاسالم یجمهور رهبران باب در ارامنه یگر فهيخل یشورا سيرئ بيعج اظهارات

 608 ................................................................................... یگناباد شيدراو از ینور یکسر مجدد بازداشت

 609 .................................................................... اصفهان ساکن یحيمس شهروند نژاد، یپارس برزيفر بازداشت

 609 ......................................................................... لرستان اهل  شيدراو از یملکشاه زيپرو حبس حکم دييتا

 610 ............................................................ نيوالد بازداشت از پس يیبها کودک دو تيوضع به نسبت ینگران

 610 ............................................................... است یجد خطر معرض در یبروجرد یآقا مبارز یروحان جان

 612 ..................................................................................................... ۲۰۱۱ نترنتيا دشمن کشور رانيا

 617 ............................................................................... رانيا یساهايکل در جوان انيحينومس ريچشمگ رشد

 619 ...................................................................................... شد بازداشت یگناباد دراويش از ینور یکسر

 619 .............................................................. ستين پاسخگو کس چيه: رازيش در شده بازداشت انييبها خانواده

 621 ...................... یو رنجنامه+شد اخراج يیبها نيآئ به اعتقاد ليدل به اهدانشگ و جودو یمل ميت از یزارع اريخشا

 622 ........................................................................ شدند محکوم حبس سال دو به مشهد در يیبها شهروند دو

 622 ............................................................ رازيش در تن هفت منزل به ماموران ورشي در يیبها دو بازداشت

 623 ........................................................................ ۱۳۹۰ سال انيپا در يیبها انيزندان تيوضع از یگزارش

 626 ......................................................................... ۱۳۹۰ ماه سفندا ژهيو - بشر حقوق نقض یآمار گزارش

 635 ................................................................ نود زمستان در کشور انيحيمس یآزاد و بازداشت اخبار نيآخر
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 افزايش فشار بر مسيحيان با رشد نوکيشان در ايران
 

 
 

 فشار بر مسيحيان ايران در حال افزايش است و بسياری از آنها در صدد ترک کشور هستند. 
يار دشوار به شدت مراقب آنهاست و شرايط همچنان برای جامعه مسيحی در ايران بس  حکومت هم

 است.
به گزارش آژانس خبری مسيحيان ايران "محبت نيوز"، به نقل از موسسه "درهای باز"؛ يکی از 

اوضاع رفته رفته سخت تر می شود. به من اين اجازه « رهبران مسيحی به نام کشيش نادر می گويد 
ميان ايرانيان ديگر داده شده تا اعضای کليسای خودم را شبانی کنم، اما اجازه ندارم به خدمت در 
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بپردازم و يا شاگرد سازی کنم و اين در حالی است که بسياری به سمت مسيح می آيند. رهبران 
مسيحيان سراپا حواس خود را جمع کرده اند و در عين حال در مورد رشد مسيحيان و نوکيشان در 

 ش نوکيشان باشيم."درون کشور مردد هستند. ما به سختی می توانيم پاسخگوی تعداد رو به افزاي
نادر مشغول خدمت به نوکيشان است. نوکيشانی که رهبران تعليم ديده ندارند که بتوانند آنها را تعليم 

 دهند. او می گويد: می توان گفت که تعداد نوکيشان بيشتر از مسيحی زادگان است.
 

داد اعضای کليسا های رسمی او می گويد که از بعد از انقالب اسالمی تا به امروز شاهد اين بوده که تع
کاهش يافته است. "بسياری از اين اعضای کليسا، ايران را ترک کرده اند و مابقی هم هميشه زمزمه 
های رفتن را بر لب دارند. مسيحيان زندگی بهتر در جايی ديگر را به زندگی با خدا در ايران ترجيح 

را به مهمان ها جمع کند. مهمان هايی که  می دهند." نادر همچنين تعريف می کند که بايد حواس خود
می آيند، تلفن می کنند و درباره ايمانش از او سوال و يا درخواست دريافت کتاب مقدس می کنند. 

 خودش می گويد ممکن است از هر يکی از آنها مأمور اطالعات باشد.
او می گويد: " آنها حامی، يکی ديگر از مسيحيان بيشتر درباره مأمورين اطالعات توضيح می دهد. 

هر از گاهی به من زنگ می زنند و سواالتی از من می پرسند. من هم می دانم تلفنم کنترل است و 
همين کار را برای او به عنوان يک مسيحی مشکل می کند". حامی نياز اشتياق و گرسنگی زيادی در 

های شخصی و تلويزيون های ايران برای خدا و کالمش می بيند و می بيند که مردم از طريق بشارت 
 ماهواره ای به مسيح ايمان می آورند.

رامين، يکی از رهبران مسيحی می گويد " ما معمولن مورد بازرسی مأمورين قرار می گيريم و آنها 
از ما سواالتی می پرسند. آنها به ما راجع به صحبت کردن درباره مسيح، بشارت دادن و يا پخش کتاب 

نی هم بود که من و يکی از همکاران بايد هر روز به اداره اطالعات می رفتيم و هشدار می دهند. زما
درباره فعاليت هايمان مورد سوال قرار می گرفتيم. اصلن تجربه خوبی نبود. آنها با لحن تهديد آميزی با 
ما صحبت می کردند." او از دعاهای مردم کشورهای مختلف برای مسيحيان ايران بسيار خوشنود 

و می گويد " از آنجايی که ما بعضن احساس تنهايی و انزوا می کنيم، دانستن اينکه کسانی در است 
گوشه و کنار دنيا برای ما در دعا هستند بسيار حس خوبی است." تعدادی از مسيحيان هم در زندان 

 های ايران هستند که تعداد دقيق آنها مشخص نيست.
شناسيم که هنوز در زندان است و در منزل او تعداد  رامين می گويد " يک مسيحی زندانی را می

زيادی انجيل پيدا کرده اند. تعداد ديگری هم در زندان هستند و البته تعدادی هم آزاد شده اند." او توضيح 
داد که بسياری از دستگيری ها در راستای سرکوب مشارکت های خانگی انجام می شوند. اجتماعاتی 

 که مجوز دولتی ندارند.
و می گويد: " وقتی ايمانداران در خانه ها جمع می شوند حکومت بسيار عصبانی می شود و می ترسد ا

 که نقشه های مذهبی يا سياسی در کار باشد".
 مسيحيان بخصوص نوكيشان مسيحی در داخل كشور را در دعاهايتان بياد آوريد.

 مستعار استفاده شده است) ( كليه اسامی در اين مطلب به لحاظ امنيتی غير واقعی و از نام
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 .اداره اماکن سمنان اقدام به پلمپ محل کسب شهروندان بهايی نمود
 

 
 

ای از شهروندان بهايی را به  صنفی در اين شهر کرده است، محل کسب عده–خبرگزاری هرانا 
 تلف پلمپ نموده است.های مخ بهانه

ها که  بنا به اطالع گزارشگران هرانا، ارگان خبری مجموعه فعاالن حقوق بشر در ايران، اين تعطيلی
های مقامات مربوطه که قرار بر فک پلمپ در طی  های مختلف صورت گرفته علی رغم وعده به بهانه

 ته است.روز تا کنون اقدامی صورت نگرف ۱۹روز بوده است با گذشت  ۱۰مدت 
تر فروشی، پوشاک، نوشت افزار و... از  های پالسکو، آرايشگری، فيل عينک فروشی زايس، مغازه

 اند. هايی هستند که يا تعطيل و يا لغو مجوز شده جمله محل
 
 
 
 
 
 

 کميپن پاسداشت حقوق دراويش : 
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 نور مجذوبان سايت بازداشتی پرسنل و مديران وضعيت از اطالعی بی ادامه
  ته شده توسط مجذوبان نــورنوش

عليرغم اينکه نزديک به سه هفته از دستگيری مديران و پرسنل سايت مجذوبان نور می گذرد اما  
 کماکان از سرنوشت اين افراد اطالعی در دست نيست.

 
عليرغم اينکه نزديک به سه هفته از بازداشت مديران و پرسنل سايت  دراويش حقوق پاسداشت کمپين

ی  نور می گذرد اما همچنان از وضعيت افراد اطالعی در دست نيست.و تا کنون با خانوادهمجذوبان 
  .خود هيچ مالقاتی و تماسی نداشته اند

ی بازداشت به  بنابر اين گزارش ، وکال و مديران و پرسنل بازداشتی سايت مجذوبان در طول دوره
از جمله اقدام عليه امنيت ملی از شدت تحت فشارهای جسمی و روحی برای پذيرش اتهامات واهی 

ی وی در پی مراجعات مکرر خود به  طريق عضويت در گروه های ضد انقالب بوده اند و خانواده
 اند. مراجع قضايی هيچ پاسخی از مسوالن دريافت نکرده

اند. چنين وکال و مديران و پرسنل بازداشتی از حق داشتن وکيل و مالقات با خانواده نيز محروم بوده  هم
ی حقوق قانونی و انسانی، آنان را تحت فشار گذاشته تا بتوانند سناريو  ماموران امنيتی با سلب کليه

 دلخواه خود را با تداوم اين فشارها برای آنها تحميل کنند.
اين در حالی است که خانواده افراد بازداشتی های از جمله خانواده های امير اسالمی و حميدرضا 

سته اند هيچ گونه اطالعاتی از وضعيت سالمت عزيزانشان به دست آورند، نگران آن مرادی که نتوان
باشند و اين در حاليست که اين دو درويش » تحت شکنجه و بد رفتاری«هستند که آنها در بازداشتگاه 

 زندانی دارای بيماری شديد قلبی می باشند و نياز به مراقبت های پزشکی دارند.
 13رضا روشن از بی اطالعی کامل از وضعيت همسرش عليرضا روشن از همچنين همسر آقای عل

 شهريور که وی توسط نيروهای امنيتی بازداشت شده است اظهار نگرانی نموده است.
شهريور موجی گسترده از بازداشتها را بر عليه دراويش  13گفتنی است نيروهای امنيتی در مورخ 

 فراد عبارتند از:اغاز کرده اند که نام تنی چند از اين ا
 

 حميدرضا مرادی سروستانی
 رضا انتصاری
 عليرضا روشن

 علی کرمی
 مهدی اسنالو

 مهدی حسينی
 علی آسترکی

 مصطفی عبدی
 مهران رهبری

 نصرت طبرسی
 علی معظمی

 
 
 



1390وضعيت پيروان اديان در ايران در   

19 
 

 
 
 
 
 
 

خطر شکنجه و اعتراف گيری، دراويش گنابادی بازداشت شده در وقايع کوار 
 کند را تهديد می

 نوشته شده توسط مجذوبان نــور
با  ۱۳۸۷های مذهبی، به ويژه دراويش از سال  بستن عرصه بر اقليت - کميته گزارشگران حقوق بشر 

ها و اماکن  شود. سرکوب دراويش گنابادی و تخريب حسينيه دنبال می شدت بيشتری از سوی حاکميت
مذهبی آنان که به خانقاه شهرت دارد، با افزايش حمالت سازمان يافتهٴ نيروهای شبه نظامی بسيج، سپاه 

وقفه ادامه يافته و تا کنون تعداد زيادی از دراويش گنابادی به  های گروه فشار بی و لباس شخصی
 اند. نه بازداشت و روانهٴ زندان شدهصورت خودسرا

 
های تازه و خونين دراويش بود که از  ها و سرکوب اما روز دوازدهم شهريورماه نقطهٴ شروع درگيری

حمله به دراويش گنابادی در شهر کوار در استان فارس شروع و به جان باختن وحيد بنايی و مجروح و 
 مذهبی منجر شد. بازداشت شدن تعدادی ديگر از اعضای اين گروه

با گذشت سه هفته از وقايع کوار و در پی آن حمالت گسترده به دراويش ساکن تهران و کرج، هم اکنون 
اند که از  تن از وکالی دراويش بازداشت شده ۴تن از دراويش گنابادی، از جمله  ۴۵قريب به 
 تن از آنان هيچ اطالعی در دست نيست. ۲۲سرنوشت 

 
رود که اين افراد تحت شکنجه و فشار برای  خبری از بازداشت شدگان، بيم آن می بیبا ادامهٴ سرکوب و 

اعتراف گيری باشند. سازمان عفو بين الملل اخيرا نسبت به سرکوب دراويش گنابادی هشدار داد و 
اند. از سويی  ها و مجامع بين المللی درخواست کمک و همراهی کرده همزمان دراويش نيز از سازمان

زهای گذشته، کمپين پاسداشت حقوق دراويش اعالم موجوديت کرده است. اين کمپين تالش دارد در رو
 با جلب حمايت نهادهای حقوق بشری، اطالع رسانی در خصوص وضعيت دراويش را پيگيری کند.

فرهاد نوری، يکی از مديران سايت مجذوبان نور و مدير کمپين پاسداشت حقوق دراويش، در گفتگو با 
گزارشگران حقوق بشر، آخرين وضعيت دراويش گنابادی را تشريح کرده است. او در خصوص  کميته

در آخرين اقدام «گويد:  آخرين اقدامات اين کمپين، از جمله فراخوان حمايت از دراويش گنابادی می
انجام شده برای حمايت از دراويش، در داخل ايران تيمی از وکال در حال پيگيری وضعيت دراويش 

های اخير تنظيم شده و در  هايی از آخرين بازداشت زداشتی هستند و در خارج ايران نيز گزارشبا
اختيار نهادهای حقوق بشری از جمله آقای احمد شهيد قرار گرفته است تا در قالب بيانيه محکوميت اين 

های  در طيفها و  ها و بار ای بارز از نقض آشکار حقوق بشر است و بار ها که نمونه گونه برخورد
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ايم را اعالم نماييم. همچنين برای اطالع رسانی  گوناگون فکری و سياسی و عقيدتی شاهد آن بوده
آخرين وضعيت دراويش بازداشت شده کمپين پاسداشت حقوق بشر به تازگی فعاليت خود را آغاز کرده 

 »است.
در حال حاضر «د: گوي فرهاد نوری در خصوص وضعيت بازداشت شدگان و محل نگهداری آنان می

ها بازداشتگاه  تن از ان ۵الف هستند  ۲ها بند  نفر ان ۱۵اند که  نفر از دراويش بازداشت شده ۴۳
نتيجه بودن  او همچنين به بی» تن ديگر هيچ اطالعی در دست نيست. ۲۳اطالعات شيراز هستند و از 

يش بازداشتی تا به امروز هيچگونه متاسفانه دراو«دهد:  های انجام شده اشاره کرده و ادامه می پيگيری
ای در خصوص روشن شدن  ها از سوی وکال هيچ نتيجه اند و پيگيری تماسی را با خانواده نداشته

ها نداشته است اما اين اولين باری نيست که جمهوری اسالمی ايران در قالب سناريو سازی  وضعيت ان
اتفاق افتاده است و  ۸۸ها در سال  ه اين بازداشتاقدام به بازداشت فعالين حقوق بشری نموده است. نمون

ای از سوی جمهوری اسالمی و توسط اطالعات سپاه در حال  اين مسئله دور از ذهن نيست که پروژه
اجرا باشد که طی آن به سرکوب فعالينی مبادرت شود که اقدام به اشکار نمودن نقض حقوق بشر در 

 »ايران دارند.
از دراويش بازداشت شده به زندان اوين، جمعی از دراويش تصميم به برگزاری به دنبال انتقال تعدادی 

تجمعی آرام در مقابل زندان اوين را داشتند که اين اقدام با تشديد فضای امنيتی در ساعات برگزاری 
دراويش گنابادی در اعتراض به «تجمع مواجه شد. فرهاد نوری در اين خصوص توضيح داد: 

خير تصميم داشتند تا در يک حرکت خودجوش اعتراض خود را به ناقضين حقوق سرکوبهای گسترده ا
بشر اعالم کنند و به همين علت برگزاری تحصنی را در مقابل زندان اوين ترتيب دادند اما متاسفانه 

خشونت هم واکنش قهری نشان داد که منجر به بازداشت  جمهوری اسالمی ايران در قبال اين تجمع بی
 »راويش شد.تن از د ۲۳

مدير سايت مجذوبان نور، با اشاره به سابقه دار بودن اعمال فشار بر دراويش، به شدت گرفتن 
دراويش ازابتدای روی «های دراويش گفت:  ها و خانقاه و تخريب حسينيه ۱۳۸۴ها در سال  محدوديت

دن دولت اقای و با روی کار ام ۱۳۸۴اند، ولی از سال  کار آمدن جمهوری اسالمی تحت فشار بوده
توان  اند که از جمله می ها مورد ظلم و ستم قرار گرفته ها و بار نژاد توسط يک طيف متحجر بار احمدی

توان در منش دراويش نسبت به سياست  ها اشاره کرد. اما عمده دليل را می ها و خانقاه به تخريب حسينيه
ويا اين تفسير از دين بر مذاق اربابان دانست. دراويش به رويکرد جدايی دين از سياست معتقدند و گ

سازند خوش نيامده  قدرت که برای رسيدن به اهداف شخصی اشان از هرچيز و حتی دين وسيله می
است. البته اين سوال مطرح است که امروز چه طيفی آزاد انديشی در ايران سرکوب نشده است که 

و رفتار حاکميت در اين سی ساله تنها سرکوب  ای جدا بافته از ان باشد؟ مجموع اقدامات دراويش تافته
گوييم که تنها و تنها يک  دگرانديشی و قرائت نو از دينداری است. امروز متاسفانه از حکومتی سخن می

 »تابد. قرائت از دين را باور دارد و هيچگونه فضای ازاد انديشی را بر نمی
خبری از بازداشت شدگان گفت:  ت و بیفرهاد نوری در ادامه با ابراز نگرانی از ادامه بازداش

متاسفانه دراويش بازداشتی و به خصوص وکال و مديران و پرسنل سايت مجذوبان نور تحت فشار «
هستند و اطالعاتی از نگهداری افراد در سلولهای انفرادی برای اعتراف گيريهای واهی به دست آمده 

 »دراويش بزودی منعکس خواهد شد. ها در کمپين پاسداشت حقوق که مشروح اخبار اين فشار
شهريورماه و در  ۲۰فرزانه نوری، مادر فرهاد نوری از جمله بازداشت شدگان دراويش است که از 

تر و کتب عرفانی و برخی لوازم  پی مراجعه ماموران امنيتی به منزل وی و تفتيش و توقيف کامپيو
يت خانم نوری توضيح داد: ديگر، بازداشت شده است. فرهاد نوری در خصوص آخرين وضع
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شهريور بدون ارائه حکم قانونی و قضايی به منزل ما مراجعه  ۲۰مامورين امنيتی ساعت يک شب«
های بزرگان دروايش گنابادی و رايانه  کردند و پس از تفتيش منزل و ضبط تمامی کتب عرفانی و عکس

گونه تماسی نداشته است و حتی  من، مادرم را دستگير کردند. متاسفانه ايشان در طی اين مدت هيچ
ترين حقوق افراد است از وی سلب شده است. البته ايشان تنها  اجازه مالقات با وکيل که اولين و ابتدايی

اند و اين هم از از جمله اقدامات حکومت  به خاطر عدم دسترسی مامورين امنيتی به من بازداشت شده
ضر است موقعيت خانوادهٴ وی را نيز به خطر ايران است که در واقع برای بازداشت فردی حا

 »بياندازد.
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 مراسم يادبود و بزرگداشت درويش شهيد وحيد بنانی در تهران برگزار شد
 

 نوشته شده توسط مجذوبان نــور
مراسم يادبود و بزرگداشت درويش شهيد وحيد بنانی جهت نگاه داشتن ياد و خاطره آن شهيد در تاالر  

صبح با حضور دراويش  11:30الی  9:30ساعت  1390ان در مورخ جمعه اول مهر ماه دانشجو تهر
 سلسله جليله نعمت اللهی گنابادی برگزار شد.

 
 

يکشنبه) که مورد اصابت  شهيد درويش وحيد بنانی در مورخه سيزدهم شهريورماه نود (عصر روز
شهريورماه به شهادت  15سه شنبه  18:30در ساعت  گلوله قرار گرفت و متاسفانه پس از سه روز 

 رسيد.
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 دراويش قربانيان نقض حقوق بشر در ايران
 
 

 
 ايران در بشر حقوق نقض قربانيان دراويش:  زمانه راديو با گفتگو در آزمايش مصطفی دکتر

 سط مجذوبان نــورنوشته شده تو
نظامی بسيج، و در پی  پس از درگيری ميان دراويش شهرستان کوار در استان فارس و نيروهای شبه 

آن دستگيری گسترده دراويش اين شهرستان و مجروح شدن جمعی از شهروندان و کشته شدن يک تن، 
المللی مدافع حقوق  بين های اللهی گنابادی در اروپا از سازمان مصطفی آزمايش سخنگوی دراويش نعمت

 بشر خواست که به وضعيت وخيم دراويش در ايران رسيدگی کنند.
  
 

المللی حقوق  ام: درخواست شما از مجامع بين وگويی کوتاه با مصطفی آزمايش از او پرسيده در گفت
بشر برای رسيدگی به وضعيت دراويش در روزهای اخير دقيقاً چه بوده است و آخرين وضعيت 

 ش شهر کوار چيست و چندنفر هنوز در بازداشت هستند؟دراوي
است و فقط اختصاص به   : وضعيت دراويش االن بسيار ناهنجار و غير انسانیمصطفی آزمايش

المللی در  های بين المللی، به شخصيت طور کلی گزارشی که ما به مجامع بين دراويش کوار ندارد. به
ايم،  بان حقوق بشر داده الملل و ديده ژنو و سازمان عفو بين ارتباط با حقوق بشر سازمان ملل متحد در

عبارت است از وضعيتی که االن در اين لحظه دراويش با آن دست به گريبان هستند و آن عبارت است 
ای که در شهرستان کوار صورت گرفت، با دخالت قوای  شده  ريزی برنامه  از اين که به دنبال حمله

 آور، حداقل شش نفر مجروح شدند. اندازی و پرتاب گاز اشکنظامی و انتظامی و تير
سروستان، متاسفانه در اثر پارگی  ساله اهل ۲۴نفر به نام آقای وحيد بنانی، جوان  از آن شش نفر يک

شان بسيار عميق بود، در بيمارستان  کامل سرخرگ ران پا به شهادت رسيد. سه نفر ديگر که جراحت
ها را که با دستبند به تخت بسته  ه پس از بهبودی نسبی، در نهايت آنرجايی شيراز بستری شدند ک

کردند از اين که پيکر آن شهيد، وحيد  آباد شيراز و بعد استنکاف می بودند، با خود بردند به زندان عادل
ويش ها خانواده وی را تحت فشار قرار داده بودند که بگويند: او در اش برگردانند. آن بنانی را به خانواده

نبوده و بسيجی بوده است. حتيسبيل اين درويش را تراشيده بودند که بگويند او بسيجی بوده است. در 
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های وابسته به خودشان مثل "ندای انقالب"، "رجانيوز"، "فارس  رابطه با اين مطالبی هم که در سايت
ش بوده تشکيک کردند، ولی نيوز" و "جوان آنالين" نوشتند، راجع به اين که آيا او بسيجی بوده يا دروي

 در اين که به او گلوله جنگی خورده، تشکيک نکردند.
طور وسيع در کوار و در سروستان وارد کردند،  ای که به دراويش به از طرف ديگر همزمان با ضربه

دست به يک دستگيری گسترده در اين دو شهرستان زدند. ابتدا گفتند وکالی دراويش، برای رسيدگی به 
اند، به آنجا بيايند. وقتی وکال به آنجا رفتند، خود وکال را نيز بازداشت  کسانی که دستگير شدهوضعيت 

ها به  پور، اميد بهروزی و امير اسالمی را در همان ناحيه، وقتی آن کردند. ازجمله آقای افشين کرم
اشت کردند و بخش دادگستری شهرستان کوار برای رسيدگی به امور دستگيرشدگان رجوع کردند، بازد

 ۲۰۹آباد و در نهايت به زندان اوين تهران بند  به بازداشتگاه اداره اطالعات و بعد به زندان عادل
 فرستادند.

شهريور نيز ساعت  ۱۳شهريور افتاد. روز  ۱۱ها در روز جمعه  در تهران نيز همزمان همين اتفاق
داخل کشور يورش بردند و تمام يک نيمه شب به دفتر "مجذوبان نور"، پايگاه خبری دراويش در 

کسانی را که آنجا بودند دستگير کردند. سپس به منزل آقايان نصرت طبسی و علی معظمی رفتند و 
 شان ساعت پنج صبح دستگير کردند. ها را در منازل آن
 حقوق ويژه فرستاده يا ملل سازمان بشر حقوق شورای مقامات توانستند آيا داشتيد، ژنو به که سفری در

  کنيد؟ مالقات را را شهيد احمد آقای بشر،
  داشتيد؟ ملل سازمان عالی مقامات از تقاضايی چه سفر اين در

های  ها ادامه دارد و سفرها و مالقات ما در مالقاتی که با مقامات مختلف داشتيم (که بازهم اين مالقات
ما اين مطلعان و مقامات را با  ها ارائه داديم. آن  ديگری هم در پيش است)، گزارش جامع و دقيقی به

اند و  ها بوده دهيم. يعنی کسانی که در داخل کشور شاهد اين اتفاق شاهدان عينی در ارتباط قرار می
حاضر به دادن شهادت هستند؛ کسانی که اکنون در گوشه و کنار ايران مخفی و تحت تعقيب و در خطر 

طور کلی مجامع حامی حقوق بشر در جهان  و بهچه برای مقامات سازمان ملل  اند. چون آن دستگيری
اهميت دارد، برقرارشدن ارتباط با شاهدان عينی است و نظر به اين که دولت جمهوری اسالمی تاکنون 
مانع شده است که گزارشگر ويژه سازمان ملل آقای دکتر احمد شهيد به ايران برود، به همين دليل مهم 

ر ژنو، بتوانند با شاهدان عينی از طريق تلفن يا به هر ترتيب اين است که ايشان در جای خودشان، د
شان را بيان کنم، اما  توانم برخی هايی که ما داشتيم، من می ديگری در ارتباط قرار گيرند. از اين مالقات

 شان هنوز ادامه دارد، به موقعش انشاهللا بيان خواهد شد. چون برخی
  دارند؟ مشکالتی نيز ايران ديگر شهرهای در دراويش آيا
 دارد؟ وجود حکومت با هايی درگيری آيا
  دارند؟ مشکالتی يا آزادی شان دينی فرايض انجام برای آيا
های ضاله  گيری شخص رهبر نظام که در سفر به قم گفته بود ما عليه فرقه طور کلی به دنبال موضع به

ای بسيار  بريم، برنامه ها را از ميان می کنيم و آن قاطع می  و بهاييت و وهابيت و مسيحيت خانگی مبارزه
شود.  گسترده و سازماندهی شده در سراسر کشور به راه افتاده است که از طريق صدا و سيما تغذيه می

طور مرتب پخش  طور مفصل و به اند که از شبکه سه به ای درست کرده يعنی در صدا و سيما برنامه
کنند که در  پرست را معرفی می های شيطان برنامه گروه شود، به نام "آرماگدون چهار". در اين می

اند و عکس  اللهی گناآبادی را نيز قرار داده پرست همين سلسله نعمت های شيطان زمره اين گروه
کنند و  المللی مربوط می ها را به محافل مرموز بين دهند و آن طور مرتب نشان می شان را به بزرگان

 زنند. ها می اتهاماتی از اين قبيل به آن
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به  اند به نام "نسيم مشاوره معنوی" که در خالل آن در مبارزه با عالوه براين جريانی نيز به راه انداخته
اند، در  شان را برای تبليغ آماده کرده اصطالح خودشان "عرفان نوظهور"، طالب جوانی که ذهن

ها را مغزشويی کنند عليه تصوف  مثالً آنکنند تا  وگو می گذارند و با مردم و عابرين گفت متروها ميز می
ها "عرفان نوظهور" است. عالوه براين در بعضی جاها  و عرفان اسالمی، به عنوان اين که اين

اند و نيروهای بسيج را  ـ بسيجی ها طلبه مالهايی هستند مثل همين شهبازی که به کوار فرستاده بودند. اين
 هفتگی دراويش حمله کنند.کنند تا به مجالس  جمع و سازماندهی می

های  های جمعه و شب وجود آمد، در برابر آن دو منزلی که شب در کوار بعد از اين که اين درگيری به
رفتند  شدند، دوربين مداربسته گذاشتند و تمام کسانی را که به آن مجالس می دوشنبه دراويش جمع می

هايی که اين مجالس هر  د. همچنين صاحب خانهها را به اداره اطالعات احضار کردن شناسايی و بعد آن
طور  ها هم زندانی هستند. اين فشارها به اند و االن آن شود را نيز بازداشت کرده ها تشکيل می هفته در آن

شود. در کيش، در اصفهان، در شيراز، در سروستان و در  مرتب در شهرهای ديگر هم وارد می
 جاهای مختلف.

تند برای اين شهيد آقای وحيد بنانی مجلس هفت بگيرند، اما اداره اطالعات به خواس ديروز در تهران می
آن مسجدی که قرار بود اين مراسم در آن برگزار شود، اجازه نداد که در مسجد را در آن ساعت باز 
کنند و دراويشی که رفته بودند، پشت در مانده بودند و به اين دليل آقای دکتر نورعلی تابنده، قطب 

ای در اين زمينه صادر کردند و از اين مسئله اظهار تأسف کردند. به  ی گنابادی بيانيه القدر سلسله لجلي
 همين دليل اين فشار در سراسر ايران وجود دارد و بسيار شدت پيدا کرده است.

 الدين ميردامادی سراج -منبع : راديو زمانه 
 
 
 
 
 
 

 پزشکی شيراز اخراج منا مومنی، دانشجوی بهائی دانشگاه علوم

 
 

دانشگاه علوم پزشکی شيراز به دليل اعتقاد به ديانت  ۷خانه حقوق بشر ايران منا مومنی دانشجوی ترم 
  بهائی از دانشگاه اخراج شد.
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يان بهائی باقی مانده در دانشگاههای کشور است. در چند اين اخراج در ادامه فشار بر معدود دانشجو
هللا تشکر و بشير  دانشجوی بهائی ديگر به نامهای البرز نورانی، آوا توکلی، روح ۴هفته گذشته حداقل 

 هايی نظير صنعتی شريف و صنعتی اصفهان اخراج شده اند. تشکر از دانشگاه
گيرد که  ها در حالی صورت می اين اخراج» يلیجمعيت مبارزه با تبعيض تحص«به گزارش تارنمای 

امسال نيز بسياری از شهروندان بهائی که در کنکور سراسری شرکت کردند، هنگام دريافت نتايج 
 مواجه شدند.” نقص پرونده“ی خود با عبارت  انتخاب رشته

 
نکور عبارتی است که بسياری از شهروندان بهائی که در چند سال گذشته در ک” نقص پرونده“

اند در مرحله نتايج اوليه و يا هنگام دريافت نتيجه انتخاب رشته با آن مواجه شده  سراسری شرکت کرده
 اند.

الزم به توضيح است که عالوه بر اين دانشجويان بهائی، تعداد بسيار زيادی از دانشجويان دگرانديش 
 در کنکور کارشناسی ارشد همچون چند سال گذشته ستاره دار شدند.

دانشجوی کارشناسی ارشد  ۱۰۰طور مثال چندی پيش روزنامه روزگار از ستاره دار شدن  به
 های آزاد خبر داد. دانشگاه

 
 
 
 
 
 

 1390بيانيه سايت مجذوبان نور مورخ يکم مهرماه 
 

 
ظور آگاهی و رفع شبهات احتمالی مخاطبين و بازديد کنندگان نوشته شده توسط مجذوبان نــور:به من 

محترم سايت مجذوبان نور پيرامون مطالب مندرج در سايت و مبنای تاسيس آن به شرح زير بيان می 
 گردد :

سايت مجذوبان نور توسط جمعی از دراويش و مستقل از هر حزب و دسته ای و بدون وابستگی به 
سی و غيره راه اندازی گرديده و همانگونه که در گذشته نيز بيان شده است جناحهای مختلف اعم از سيا

 هدف از تاسيس آن اطالع رسانی و پوشش اخبار به گونه ای غير انحصاری می باشد .
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در حال حاضر اين سايت به رسالت و مواضع بشردوستانه و صلح طلبانه خويش اصرار می ورزد و 
شبهات احتمالی بيان شده مجددا نيز تکرار می گردد که مسئوليت همان طور که بارها به منظور رفع 

مندرجات سايت با اعضا بوده و به هيچ وجه منتسب به بزرگان سلسله ی جليله ی نعمت اللهی گنابادی 
نيست و چنانچه در برهه ای از زمان مطالبی از فرمايشات بزرگان عينا در سايت درج گرديده دليل بر 

ت ايشان نمی باشد و همچنين در مسائل و پيشامد هايی که در مواقعی برای برادران انتساب و يا مديري
ايمانی حادث می گردد تا کنون دراويش خود به مصداق (( چو عضوی به درآورد روزگار دگر عضو 
ها را نماند قرار)) عمل نموده و اين موارد به هيچ وجه مربوط به دستوراتی که توسط بزرگان ، مشايخ 

ذونين درامور فقری و برای تذکرو يادآوری وظايف اسالمی و ايمانی در جهت تعالی روحی و مأ
 سالکين الی هللا صادر ميگردد نمی شود وشايسته نيست اين دومسئله را با هم مربوط نمود .

تجمع و حرکتهای دراويش برای احقاق حقوق مسلم خويش و دفاع از عقايد و مقدساتشان است و تماما 
ته تا کنون خودجوش و با اراده ی فردفرد تجمع کنندگان صورت پذيرفته ، پس بر اين اساس از گذش

سايت مجذوبان نه تنها توانايی دخالت و اظهار نظر در چنين حرکتهايی از سوی دراويش راندارد ؛ 
بلکه بر اساس رسالت خويش حاضر به دخالت در عزم و تصميم جمعی دراويش نمی باشد و اينکه يک 

و خواهران خود کمک بخواهند با اتکای به وظيفه برادری  ر يا چند نفر از دراويش از برادران نف
سايت مجذوبان نور فقط به عنوان خبر آنرا منتشر می کند. بدين جهت دراويش گنابادی آگاهند که هيچ 

شی و مکتب فرد يا گروه خاصی حق ندارد دستور تجمع ، فراخوان و يا راهپيمايی صادر نموده ؛ دروي
را مجوز کارخود قرار دهد و به منظور پيش بردن مقاصد خود مانند يک حزب سياسی از جامعه 
درويشی و تعدد آنها استفاده ابزاری نموده و يا از آنها درخواست انجام عملی بنمايد ؛هر چند تک تک 

يم گيری برای دراويش در امور شخصی خويش آزادند که هرگونه تصميمی اتخاذ نمايند، ليکن تصم
 مکتب درويشی و رسالت آنکاری بسيار نادرست و نکوهيده است .

 به فضل و کرم خداوند اميدواريم تا در راه او گام نهاده وبا عنايتش به دستور او رفتار نماييم .
 

 عذر به درگـاه خـدا آورد                 بنده همان به که ز تقصير خويش 
 کس نتواند که بجای آورد                       ور نه سزاوار خداونـديش 
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 سروستانی مرادی حميدرضا وضعيت از خبری بی
 

 
 امنيتی بند در نور مجذوبان سايت مديران از سروستانی،يکی مرادی حميدرضا وضعيت از خبری بی

 اوين زندان
 13همچنان از حميدرضا مرادی سروستانی که از تاريخ  - دراويش حقوق پاسداشت کمپين گزارش به

شهريور در بازداشت مامورين امينتی به سر می برد اطالعی در دست نيست و اين درويش گنابادی در 
انی به علت عارضه قلبی وضعيت نامعلومی به سر ميبرد. شايان ذکر است که حميدرضا مرادی سروست

نياز شديد به مراقبت پزشکی دارد و خانواده ايشان از در خطر افتادن سالمتی آقای مرادی ابزار 
 نگرانی کرده اند.

شهريور بازداشت و از آن زمان تحت شکنجه های  13اين در حاليست که نيروهای امنيتی وی را در 
ر قبول اتهامات واهی مانند عضويت در گروه مخالف جسمی و روانی قرار داده اند تا ايشان را مجبو

 نظام کنند.
نفر ديگر از  14شايان ذکر است که حميد رضا مرادی سروستانی ،از دراويش گناباديست که به همراه 

دراويش به علت نشر اخبار موثق نقض حقوق بشر و مديريت سايت مجذوبان نور پايگاه رسمی خبری 
 شهريور در بازداشتند. 13از تاريخ  دراويش نعمت اللهی گنابادی

 
 
 
 

 ماجرای بازداشت و آزادی مسيحيان در همدان
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 دو 2009 سال در. کنند می دستگير اسالم با ضديت و مسيحيت تبليغ اتهام به را واهيک ايران مقامات

 2010 سپتامبر در دليلی چه به که دانند نمی هيچکدام سونيا نه و واهيک نه. گذراند می زندان در را ماه
 .شود می دستگير

گفته می شود دستگيری زمانی صورت می گيرد که واهيک و سونيا به همراه زوج ديگری در خانه 
 مشغول تماشای تلويزيون بوده اند.

، گويا به نقل از سايت شبکه خبری هلندی مسيحی با »محبت نيوز«  ری مسيحيان ايران،آژانس خب
از   انتشار مقاله ای ماجرای دستگيری و آزادی واهيک آبراهيميان، هلندی ايرانی تباری که به تازگی

 زندان آزد شده و به هلند بازگشته را توضيح داده است. ترجمه و تلخيص اين مقاله را در زير می
 خوانيد.

 

 
سال پيش از ايران به هلند آمده، اما می گويد روحن متولد هلند است. ارمنی تبار  8اهيک با اين که و

است و با همسرش سونيا در هلند زندگی می کرده است. پس از دريافت تابعيت هلندی برای کمک به 
تادان کمک می کرده، برايشان معتادان راهی ايران می شوند. سونيا می گويد که به اشکال مختلف به مع

 دعا می کرده، به درد دلشان گوش می داده و برخی اوقات به آنها کمک مالی می کرده اند.
دو  2009مقامات ايران واهيک را به اتهام تبليغ مسيحيت و ضديت با اسالم دستگير می کنند. در سال 

می دانند که به چه دليلی در سپتامبر ماهی را در زندان می گذراند. نه واهيک و نه سونيا هيچکدام ن
دستگير می شود.دستگيری زمانی صورت می گيرد که واهيک و سونيا به همراه زوج ديگری  2010

 در خانه مشغول تماشای تلويزيون بوده اند.
در پارلمان هلند يکی از نمايندگان حزب مسيحی از وزير امور خارجه هلند جويای  2011در فوريه 

می گردد. چند ماه بعد دادگاهی واهيک را به يک سال زندان محکوم می کند. مقامات  پرونده واهيک
سفارت هلند در ايران بارها سعی در مالقات با وی را داشته اند، اما ايران اجازه مالقات نمی داده 

اوت سال جاری واهيک آزاد و پس از چند هفته به هلند بر می گردد. فور  29است. سرانجام روز 
ند، نماينده پارلمان هلند که پرونده واهيک را دنبال کرده است، می گويد رايزنی های دولت هلند دوي

موجب تخفيف حکم وی شده، وگرنه بعيد نبود که در ايران مدتها يا در زندان می ماند و يا اعدام می 
 شد.
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 ايران در مسيحی نوکيشان و مذهبی های اقليت وضعيت حقوقی تحليل

 

 
 

 های اقليت وضعيت حقوقی تحليل: بشر حقوق وفعال دادگستری يک پايه وکيل جديدی حسين با تگوگف
 ايران در مسيحی نوکيشان و مذهبی

هايی هستند که  های مذهبی مسلمان و غيرمسلمان، از جمله گروه اقليت -کميته گزارشگران حقوق بشر
به رغم تاکيد قوانين داخلی و بين المللی بر ها پيش در ايران مورد آزار قضايی قرار گرفته و  از سال

حق آزادی اديان، به صرف داشتن عقيده و آيين خود مورد احضار و بازجويی و پيگرد قانونی قرار 
های اخير با فشار فزاينده رو به  های مذهبی هستند که در سال گيرند. نوکيشان مسيحی از جمله اقليت می

 اند. رو شده
جديدی وکيل پايه يک دادگستری در گفتگو با کميته گزارشگران حقوق بشر، در همين ارتباط حسين 

های مذهبی و به ويژه نوکيشان مسيحی را مورد بررسی قرار داده است. در اين  آخرين وضعيت اقليت
سال گذشته به  ۵سال اخير به حرفه وکالت مشغول بوده و در طی  ۱۲گفتگو حسين جديدی که در طی 

های مذهبی و به ويژه نوکيشان مسيحی فعاليت کرده است، با  ينه حقوق اقليتصورت تخصصی در زم
تاکيد بر محدوديت و نقض حقوق اين افراد، به توهين، تحقير و برخورد نامناسب سيستم قضايی با 

های مذهبی نيز اشاره داشته و به تشريح حقوق اساسی اين گروه در قوانين داخلی و بين  وکالی اقليت
 داخته است.المللی پر

 آيد: متن اين گفتگو در پی می
 آخرين اطالعاتی که در خصوص نوکيشان مسيحی در ايران داريد چيست؟

ای را اضافه کنم اين است که  ها منعکس شد نکته در رسانه يوسف ندرخانی به اخباری که در مورد
. آخرين خبری که داريم فرزندان ايشان به دليل اتهام پدرشان از درس خواندن در مدارس محروم هستند

ها حکايت از آن دارد  شود و البته شنيده اين است که حدود يک ماه ديگر احتماال دادگاه ايشان برگزار می
اش نسبت به قبل  رسد با عدم توبه ايشان شرايط پرونده اند که توبه کند و به نظر می که از ايشان خواسته

 تغيير چندانی نداشته باشد.
سال  که به اتهام اقدام عليه امنيت ملی در همدان قريب به يک هيک ابراهاميانوا چند روز پيش

بازداشت موقت بود با سپردن وثيقه آزاد شد. معلوم نيست که چطورمی توان اسم بازداشت موقت بر 
در  ۵/۱۰/۱۳۸۹که از  فرشيد فتحی ماليری حبس يک ساله ايشان گذاشت. در يک مورد ديگر،

ماه، به وثيقه تبديل شد و وقتی ۲ين هستند. اين قرار بازداشت موقت بعد از حدود بازداشت موقت در او
خانواده با مشقت وثيقه سنگين دويست ميليون تومانی سپردند نامبرده را دوبار تا جلوی درب زندان 

. گردانند توانی بروی و در لحظه اخر دوباره او را به زندان برمی اند که می آورده و به ايشان گفته
ماه که از بازداشتش گذشته و توقيف وثيقه به مدت سه ماه، به خانواده ی  ۶شگفتی آور اين که بعد از 
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اند که  ميليون تومان است. با اينکه خانواده اعالم آمادگی کرده ۲۲۰ايشان گفته اند که اشتباه شده و وثيقه 
اوين نگهداری  ۲۰۹رقانونی در کنند اما متاسفانه هم خودش به شکل غي بقيه وثيقه را هم تهيه می

شود فشارهای زيادی در زندان برای اعتراف گيری بر  اش بازداشت است. گفته می شود و هم وثيقه می
 اين زندانی است.

ها در زندان و  هايشان راضی نيستند و اين توانم اسم ببرم چون خانواده افراد ديگری هم هستند که نمی
هستند که با قرارهای وثيقه و کفالت آزاد هستند ولی اين آزادی نيست و بازداشت هستند. افراد بسيارهم 

ها را کنترل وبسيار تحت فشار قرار  شوند و اين هر ازگاهی به خانه و زندگی ايشان سرزده وارد می
رها کنند و مجبور به خروج از    اند که خانه و زندگی خود را ها مجبور شده دهند و يک عده از آن می

کنند.  اند و عده ای ديگر هم هنوز تحت اين شرايط سخت ودر وحشت وترس زندگی می هکشور شد
اند  نهايت تهديد به اخراج شده  اند و در  دانشجويانی هم هستند که به همين دليل مورد بازجويی قرار گرفته
ضی به انکار شويد والبته هيچکدام را و گفته شده که يا بايد عقايدتان را انکار کنيد و يا اخراج می

خواستند  اند. چند ماه پيش چند نفر از موکلينم که خانم هستند وتا اين اواخر در بازداشت بودند و نمی نشده
ها برده شود از طرف مامورين اطالعات تهديد شده بودند که پرونده منکراتی برايشان  اسمی از آن

 کنند درست می
های امنيتی و  برای نوکيشان مسيحی با بگير و ببند های بسياری که در سنوات وماههای گذشته پرونده

ها  ها توسط مراجع اطالعاتی تشکيل شده و ماه اطالعاتی و تفتيش منازل و تخريب درب تعدادی از آن
اند، به دليل نفوذ مراجع  های انفرادی و در شرايط سخت نگهداری شده ها نيز در سلول وبعضی سال

ن پرونده ها همچنان مفتوح و مانند شمشيری بر سر نوکيشان است. اطالعاتی و عدم استقالل قضات اي
کنند و سالهاست که  ها نيز حکمی صادر نمی شود ودادگاه ها ضبط شده و وثايقشان آزاد نمی مدارک آن

بالتکليفند. بنابراين عده قابل توجهی هم به اين وجه گرفتارند. عده ی ديگری هم بدون اين که پرونده ای 
قضايی داشته باشند و بدون اعالم قانونی ممنوع الخروجی، پاسپورتشان را مراجع اطالعاتی در مراجع 

ضبط کرده و از مسافرت آنها جلوگيری کرده اند. اگر بخواهم اين موارد را کامل توضيح بدهم ليست 
 ها وجود دارد. بلندبااليی از اين رفتارهای غير قانونی وغير انسانی و آزار

های مذهبی به چه ترتيب است و اين حقوق در دستگاه قضايی تا  رايط و حقوق اقليتدر قوانين ما ش
 شود؟ چه اندازه رعايت می

چندی پيش موارد نقض سيستماتيک حقوق مدنی و اوليه نوکيشان مسيحی توسط قوه قضائيه را طی 
اتهاماتی که ناروا  ای سرگشاده به آقای احمد شهيد گزارش کردم ودر آن نامه تصريح کردم که عمده نامه

توهين به مقدسات  –اقدام عليه امنيت ملی  –دارند تحت عناوين: ارتداد  به نوکيشان مسيحی، روا می
ها و  کنند. البته اتهام ارتداد اگرچه تقريبا توسط دادسرا ها مطرح ودنبال می وانبيای عظام در پرونده

مه دستگير شدگان دارد، ولی به دليل اينکه مراجع اطالعاتی کاربردی در حد شمشير داموکلس بر سر ه
شود، غالبا از اين اتهام  يک از قوانين جزايی فعلی مشاهده نمی ای در هيچ اصال چنين عنوان مجرمانه

اند يکی ارعاب متهمين وديگری اين اتهام سنگين که خطر مرگ در  ای را انتظار داشته کارکرد دوگانه
ها وبل ساليان متهم را در بازداشت نگه دارند. البته پوشيده نماند  اهپی دارد را مستمسکی قراردهند تا م

سال پيش دادگاهی در مشهد براساس موازين فقهی، کشيش حسين سودمند را به اعدام  ۲۰که درحدود 
ای نشده و  محکوم کردواين حکم نيز اجرا شد ولی پس از آن تا امسال چنين اتهامی رسما وعلنا رسانه

بينيم که دوباره  ای بوده حکم برائت صادر شده اگرچه در پرونده يوسف ندرخانی می ندهاگر هم در پرو
اند وهمچنانکه گفتم اين عنوان مجرمانه صرفا  بحث غير قانونی وضد حقوق بشر ارتداد را مطرح کرده
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ترين جوامع امروزی نيز ميسر  بحثی حوزوی بوده و قانونی نيست و طرح آن حتی در عقب مانده
 .نيست

 شود را چطور تحليل می کنيد؟ هايی که به استناد قانون انجام می برخورد
مسيحيان را به عنوان اقليت رسمی در قانون اساسی فعلی شناخته، ظاهرا حکومت  ۱۳در حاليکه اصل 

شناسد که ارمنی يا آشوری باشند ودر واقع قوميت ونژاد را معادل مذهب  تنها کسانی را مسيحی می
ند و با اين نگاه هرکس در هر دينی متولد شد مجبور است نسل بر نسل والی االبد برآن دين ا قرار داده

 که مقوله عقيده ودين نه توارثی بلکه انتخابی وشخصی است. باشد. در حالی
ارتداد نيز از احکامی است که در طول دوره قانونگزاری در ايران فقط در متون فقهی مانده وبه دليل 

ها هيچوقت مجال ورود به عرصه قانون را نيافته  ح با حقوق اوليه واساسی انسانناسازگاری صري
است، بنابراين صورت قانونی نداشته و اتهام و نگه داری هرکس تحت اين عنوان در بازداشت، نه تنها 

 باشد. مخالف با موازين ومقررات حقوق بشر است بلکه منافی با همين قوانين ناقص فعلی نيز می
 ضوع در مورد بهاييان و يا دراويش چطور است؟اين مو

معتقدم اساسا طرح دين ومذهب رسمی در هر قانونی، پايه گذار تبعيض وظلم به ساير اديان ومذاهب 
خواهد بود در حالی که در جوامع مدرن، حقوق اساسی شهروندان از هر مذهبی با هم برابر است 

متاسفانه چون گروه حاکم بر قدرت خود را شيعه از نوع ومذهب اکثريت و اقليت نداريم. اما در ايران 
شوند چون در عقايد با  داند حتی دراويشی که از نظر مذهب نيز شيعه محسوب می به خصوصی می

تابند و به انحاء مختلف در تنگنا  ها که در ديانت متفاوتند را بر نمی گروه مذکور زاويه دارند و بهايی
نونی الزم و نه کافی هنوز هم برای به رسميت شناختن حقوق مذاهب قرار می دهند. اگرچه متن قا

تر از آن اراده حاکميت در اجرای دقيق همين  وعقايد در متون داخلی و بين المللی موجود است، اما مهم
ها در داخل کشور وجود ندارد و  ای در رعايت و اجرای آن قانون ناقص است که متاسفانه امروزه اراده

 گذارد. خودساخته را نيز زير پا می حتی قوانين
ميثاق بين المللی حقوق مدنی و سياسی حق آزادی مذهب را به رسميت شناخته واين  ۱۸از سويی، ماده 

حق را شامل آزادی داشتن يا قبول يک مذهب يا معتقدات به انتخاب خود همچنين ازادی ابراز مذهب يا 
اه به صورت علنی يا در خفا و اجرای آداب واعمال معتقدات خود خواه به صورت فردی يا جماعت خو

های بين  ها و ميثاق قانون مدنی مقررات عهدنامه ۹باشد. از سوی ديگران ماده  وتعليمات مذهبی می
 داند. المللی را که ايران به ان پيوسته باشد را در حکم قانون می

انين پايه، دارای قدرتی بيش از قوانين ها به عنوان قو عده زيادی از حقوقدانان معتقدند که اين ميثاق
ها از سوی قوه عدالت گستر جمهوری اسالمی عامدانه به  معمولی داخلی هستند، در حاليکه اين روز

اند و با اينکه به استناد همين قوانين بين المللی، حق کشی احتمالی در حق زن  فراموشی سپرده شده
آفريند اما متاسفانه تضييع حقوق  خود قرار داده وجنجال میها در راس تبليغات  مسلمان آلمانی را هفته

هزاران ايرانی مسيحی، سنی، دروش وبهايی و... در مرجع اطالعاتی وقضايی را سيستماتيک و به 
 صورت رويه کرده است.
 های بين المللی به چه شکل است؟ الزامات اجرايی اين ميثاق

با  ۱۹۶۶دسامبر  ۱۶ی حقوق مدنی وسياسی مصوب هم چنانکه عرض کردم دست کم ميثاق بين الملل
قانون مدنی در حکم قوانين داخلی است وبايستی  ۹توجه به قبول دولت وتصويب مجلس باستناد ماده 

ای در عدم  دست کم همانند قوانين داخلی در محاکم ومراجع اطالعاتی وامنيتی اجرا شود وعذر وبهانه
ارتداد نه تنها حکمی در خصوص جرم بودن ارتداد در قوانين ها مورد قبول نيست، در بحث  اجرای آن

ميثاق مذکور تغيير معتقدات وقبول دين و آزادی ابراز  ۱۸فعلی نيست بلکه برخالف آن ومطابق ماده 
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آن از حقوق اوليه واساسی هر شهروند ايرانی است ودر اين قانون به رسميت شناخته شده وبعدا نيز 
 انون، حقوق ايجاد کننده آزادی دين ومذهب را از شهروندان سلب کرد.توان حتی با تصويب ق نمی

شود يا مبنای قانونی در مورد  يعنی بر اساس علم و رای و تفسير قاضی است که اين حکم صادر می
 ارتداد داريم؟

کنم که ارتداد پايه قانونی ندارد ودر هيچ يک از متون فعلی جزايی جرم نيست. در  باز هم تکرار می
اليحه مجازات اسالمی که دو سال پيش به تصويب مجلس رسيد و خوشبختانه هنوزبه تاييد و  ۲۲۵اده م

تصويب نهايی شورای نگهبان نرسيده و مآال قابليت اجرايی ندارد، ارتداد را جرم محسوب کرده و 
گرفته است های نمازو برای مردان اعدام در نظر  برای زنان حبس ابد همراه با شکنجه در هنگام وعده

طلبد. سوال اساسی اين است که اگر منبع قانونی دارند برای  وبحث در مورد آن مجال ديگری را می
ارتداد چه نيازی است که در اصالحيه اليحه مجازات اسالمی که ذکر آن رفت، به آن اليحه آنرا اضافه 

 اند. کرده
توان شخصی را  نی ناسازگار است، نمیصرفنظر از اينکه از اساس ارتداد با اخالق وحقوق اوليه انسا

اعدام کرد وقبل از آن متن قانونی ولو مبهم در مورد آن اتهام وجود نداشته باشد. ما چيزی در قانون 
مجازات اسالمی وساير قوانين جزايی تحت عنوان ارتداد نداريم چه رسد به اينکه قاضی بخواهد تفسير 

نی نداريم قاضی چه چيز را تفسير کند؟ از طرفی اصل قانونی هم داشته باشد! به راستی وقتی متنی قانو
ها، يعنی هم جرم و هم مجازات بايد در قانون تصريح شده باشد و گرنه  بودن جرايم و مجازات

 توانيم کسی را مجازات کنيم، بر تمامی قوانين جزايی حاکم است. نمی
 ند؟های مذهبی با چه اتهاماتی مواجه هست به جز ارتداد، اقليت

اساس است.  اقدام عليه امنيت ملی از طريق گرويدن به مسيحيت يا ترويج آن هم از آن اتهامات بی
کنند همين  اگرچه بيشترين نوع اتهامی که به نوکيشان مسيحی در مراجع اطالعاتی و دادسرا وارد می

است ونمی ای کامالً خصوصی  اتهام است، ولی برکسی پوشيده نيست که حوزه تفکر وعقيده حوزه
توانيم به صرف فکر کردن افراد يا تغيير عقيده انان، چون ما دوست نداريم آنرا به امنيت ملی که 

ها  ترين اقليت آزار انصافی است که يکی از بی ای کامال متفاوت است گره بزنيم. از سوی ديگر بی مقوله
رض کردم اين حقوق اوليه انسانی تا مسيحيان هستند را وارد مسائل امنيتی کنند. در حاليکه قبالً نيز ع

 حدودی در قوانين داخلی و به طور جامع در قوانين بين المللی به رسميت شناخته شده است.
توهين به مقدسات و انبيای عظام سومين اتهام عمده مطرح شده است و از قضای روزگار داستان چنين 

اند واسم  قلمداد نشده» معصوم«بيای بزرگ ها هيچ يک از ان گويند: چرا در کتاب مقدس آن است که می
ها مقام قدسی قائل نيستند وشما اگر با اين ديد  رود وبرای آن ها بدون پيشوند حضرت و... به کار می آن

شود! به اين افراد گفته شده بود که درکتاب  ها تلقی می ها صحبت کنيد اين موضوع توهين به ان از آن
ها طبق  اند در حالی که اين گناه کرد و يا موسی وابراهيم خطا هم داشتهمقدستان نوشته: داوود پيامبر 

اند ومتاسفانه اين موارد را در اتهامات آنان آورده  عقايد مسلمانان پيامبران اولوالعظم ومعصوم بوده
بودندو دست کم ششماه دو متهم به اتهام مذکور را در بازداشت موقت نگه داشتند وبا قرار وثيقه قابل 

وجه فعال آزادند. در حضور دادگاه، من به قاضی پرونده گفتم در اين صورت که دادستان ادعا کرده، ت
اتهام متوجه نويسندگان کتاب مقدس است و نه خواننده ان! اگر اين طور باشد سر مرزکشورهای غير 

مسلمانان اعتقادی  ها هم به قران اسالمی، از اين به بعد مسلمانان را بايد متهم وبازداشت کنند چون آن
ندارند. يا اينکه بت پرستان هند وکشورهای شرق دور را بايد دستگير کرد چون اصوالً اعتقاداتشان از 

 شود. نظر اسالم واديان ديگر بت پرستی وتوهين به مقدسات تلقی می
 کنيد؟ شود، اين اتهام را چطور تحليل می در بسياری از موارد اتهام جاسوسی نيز مطرح می
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شود  بته برای ايجاد رعب و وحشت در ميان نوکيشان اين اتهام بيشتر در مراجع اطالعاتی مطرح میال
های عقيدتی بالوجه است. جاسوس کسی است که از  تا در دادسرا ومحاکم که و طرح آن در پرونده

دهد اطالعات طبقه بندی شده که در اختيار دارد يا بدست آورده را در اختيار دولت خارجی قرار 
های مذهبی در ايران که اساساً از اشتغال در خيلی از مشاغل دولتی ومهم محرومند  بنابراين اقليت

ای که از نوکيشان  توانند دسترسی به اطالعاتی داشته باشند؟ ضمن اينکه در تمام طول دوره وچگونه می
ودادگاه مواجه نشدم وکالت نمودم به چنين اتهامی درمورد موکلينم به صورت طرح رسمی در پرونده 

اگرچه در مراجع امنيتی تقريبا همه موکلين را با اين اتهام ترسانده بودند ولی چون اتهام بسيار نچسبی 
 شد. ها نيز بطور جدی مطرح نمی است حتی در پرونده

نحوه برخورد سيستم قضايی با وکال در شرايطی که برای دفاع از موکالن اقليت مذهبی مراجعه 
 ور است؟کنند چط می

های عقيدتی مانند  ها بستگی به نوع دادگاه وشعب رسيدگی کننده دارد. اين دست پرونده اين برخورد
شود. از ابتدا  های سياسی و امنيتی معموال در شعب خاص دادسرا ودادگاه مفتوح و رسيدگی می پرونده

دانند،  يل را مزاحم میدر شعب رسيدگی کننده کسانی هستند که اعتقادی به حضور وکيل ندارند و وک
چون وکيل بايد پرونده را برای آمادگی برای دفاع، بخواند لذا وکيل را مانع برخوردهای شخصی 

ها تهديد شدم  شود. من خودم بار های زيادی می دانند و در بسياری از موارد کارشکنی ای خود می وسليقه
ام تا بتوانم از حقوق موکالنم دفاع کنم.  کردهاند ولی رفتارهای ناپسند را تحمل  و تحقير و توهين کرده

ها خصوصا دادسرا ودادگاه انقالب، وکال مورد  ها و در مواردی هم در دادگاه بيشتر در دادسرا
گيرند. اين امر جای تاسف دارد که البته تمام همکارانی که در زمينه  احترامی بسياری قرار می بی

تر به خود  ها صورت جدی اند اما گاهی اين تهديد ها عادت کرده کنند به اين رفتار حقوق بشر فعاليت می
ها همکار وکيل صاحب نام وگمنام يادی  شود وجا دارد از ده گيرد و تهديد به بازداشت هم منتهی می می

کنم که اکنون فقط به جرم دفاع از متهمين عقيدتی وسياسی در بازداشت ودر حبس هستند يا مجبور به 
پردازند وافتخار جامعه  ند والبته اين پاسداران آزادی وعدالت بهای آزادگی خود را میا جالی وطن شده

کردند اما حاال برای وکال ی مسقل ومدافع حقوق  وکالت هستند. قبال کمی ظواهر امر را رعايت می
در همه  که وکيل اند، در حالی تر از قبل کرده ها سخت اند وشرايط را برهمه آن بشرشمشير را از رو بسته

 جای دنيا در مقام دفاع از موکل مصون از تعقيب است.
 
 
 
 
 

 خبرهای کوتاه بهائيان از ايران
 

 يزد: دستگيری و آزادی آقايان شميم اتحادی، ميالد اقدسی، اديب مقيمی، وفا بندی با قرار وثيقه
 )۲۰۱۱سپتامبر  ۱۹( ۱۳۹۰شهريور  ۲۸

 ۲۳ساله)، ميالد اقدسی ( ۲۵آخرين خبرها از ايران: چهار جوان به نام های آقايان شميم اتحادی (
اوت  ۲۶( ۱۳۹۰شهريور  ۴ساله)، همه ساکن يزد، در  ۱۵ساله)، وفا بندی ( ۱۷ساله)، اديب مقيمی (

يزد رفته بودند. هر چهار دستگير شدند. آنها برای گردش به يک ناحيۀ کوهستانی در نزديکی ) ۲۰۱۱
 با قرار وثيقه آزاد شدند....) ۲۰۱۱اوت  ۳۱( ۱۳۹۰شهريور  ۹نفر متعاقباً در 
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 کتا: زندانی شدن آقايان امامقلی بهامين، جانعلی راسته و روزعلی ماکيده

 )۲۰۱۱سپتامبر  ۱۹( ۱۳۹۰شهريور  ۲۸
نفره)  ۱۷، سه بهائی (از يک فهرست )۲۰۱۱اوت  ۲۴( ۱۳۹۰شهريور  ۲ين خبرها از ايران: در آخر

ساکن کتا به نام های آقايان امامقلی بهامين، جانعلی راسته و روزعلی ماکيده به دادگاه دنا احضار و 
 چون قادر به اجرای دستور استرداد اموال نبودند، به زندان فرستاده شدند....

 
 کتا و ياسوج: آزادی پنج بهائی پس از قرار وثيقه

 )۲۰۱۱سپتامبر  ۱۹( ۱۳۹۰شهريور  ۲۸
پنج بهائی از استان ) ۲۰۱۱سپتامبر  ۵( ۱۳۹۰شهريور  ۱۴آخرين خبرها از ايران: گزارش شده در 

دان اوين آزاد شدند. آنها عبارتند از: آقای بهنوش دادگر، کهگيلويه و بوير احمد پس از قرار وثيقه از زن
خانم مليحه روزبه، آقای سينا روانکرد، آقای شميم بهين آئين و آقای کيومرث بهين آئين. آنها در دوران 
زندان خود مورد ضرب و شتم و شکنجه و برای اعتراف به اتهامات بی اساس تحت فشار قرار گرفتند. 

... 
 

 کرج: تماس با بعضی افراد برای بازگرداندن اموال ضبط شده
 )۲۰۱۱سپتامبر  ۱۹( ۱۳۹۰شهريور  ۲۸

نفر در کرج بازگردانده شد.  ۹آخرين خبرها از ايران: در چند روز گذشته، اموال توقيف شده به حد اقل 
ورش قرار گرفته و اموال شان توقيف شده بود، احضاريه هايی از اين افراد که خانه های شان مورد ي

مقامات دريافت کردند که برای وصول بعضی اموال توقيف شدۀ خود مراجعه کنند. چند نفر از آنها 
 پيشتر به صورت موقت بازداشت شده بودند....

 
 م انيسا دهقانی با قرار وثيقهمشهد: آزادی خان

 )۲۰۱۱سپتامبر  ۱۹( ۱۳۹۰شهريور  ۲۸
آخرين خبرها از ايران: خانم انيسا دهقانی که در مشهد زندانی بود، با قرار وثيقه آزاد شده است. 

 جزئيات بيشتری در دست نيست....
 

 ای فرهود اشتياق با اعضای خانواده در زنداناصفهان: مالقات آق
 )۲۰۱۱سپتامبر  ۱۹( ۱۳۹۰شهريور  ۲۸

آخرين خبرها از ايران: آقای فرهود اشتياق ساکن اصفهان که در زندان مشهد نگه داشته می شود، در 
در زندان با خانوادۀ دست اول خود مالقات کرد. گزارش شده که ) ۲۰۱۱اوت  ۱۸( ۱۳۹۰مرداد  ۲۷

نظر جسمی در وضعيت خوبی نيست و خانواده اش دربارۀ سالمتی او ابراز نگرانی کرده اند.  او از
 ۱۳۹۰ارديبهشت  ۵دستگير و در ) ۲۰۱۱فوريه  ۲۸( ۱۳۸۹اسفند  ۹آقای اشتياق برای بار اول در 

 ... ۵پس از قرار وثيقه آزاد شد. او در ) ۲۰۱۱آوريل  ۲۵(
 

 کتا و شيراز: آزادی خانم پروانه بهامين و آقای بهزاد بهامين با قرار وثيقه
 )۲۰۱۱سپتامبر  ۱۹( ۱۳۹۰شهريور  ۲۸
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، خانم پروانه بهامين ساکن کتا و )۲۰۱۱اوت  ۲۲( ۱۳۹۰مرداد  ۳۱آخرين خبرها از ايران: در 
تير  ۱۱ارس) با قرار وثيقه آزاد شدند. آنها در برادرش، آقای بهزاد بهامين، ساکن شيراز (استان ف

 به خاطر فعاليت های ابتکاری فردی دستگير شدند....) ۲۰۱۱ژوئيه  ۲( ۱۳۹۰
 

 کتا: صدور حکم شش ماه زندان برای پنج نفر
 )۲۰۱۱سپتامبر  ۱۹( ۱۳۹۰شهريور  ۲۸

، احکام جداگانه ای برای پنج نفر اهل )۲۰۱۱اوت  ۲۷( ۱۳۹۰شهريور  ۵ايران: در  آخرين خبرها از
استان کهگيلويه و بوير احمد صادر شد. اين پنج بهائی عبارتند از آقايان صدراله راستی، اردشير 
راسته، حميد ماکيده، پرويز راستين و امان اله داوردان. بر مبنای اين احکام، همۀ آنها به تصرف 

اری زمين کشاورزی از مسلمانان کتا محکوم هستند. آنها به شش ماه زندان محکوم شده اند و بايد اجب
 زمين ها را بازگردانند. ظاهراً متهمان اک...

 
 شيروان: جزئياتی از دستگيری آقای مسعود محمودی

 )۲۰۱۱بر سپتام ۱۹( ۱۳۹۰شهريور  ۲۸
 ۱۳۹۰شهريور  ۷آخرين خبرها از ايران: مشخص شده که آقای مسعود محمودی، ساکن شيروان، در 

 دستگير و در ارتباط با مؤسسۀ آموزش عالی بهائی بازداشت بوده است....) ۲۰۱۱اوت  ۲۹(
 

 قرار وثيقه مشهد: آزادی خانم دّری امری با
 )۲۰۱۱سپتامبر  ۱۹( ۱۳۹۰شهريور  ۲۸

 ۱۳۹۰شهريور  ۹آخرين خبرها از ايران: خانم دّری امری ساکن مشهد که در مشهد زندانی بوده در 
پس از ارائۀ وثيقۀ ملکی آزاد شد. او پس از بازرسی محل سکونتش توسط مأموران ) ۲۰۱۱اوت  ۳۱(

 وزارت اطالعات دستگير شد....
 

 ساری: توقيف اموال از خانۀ آقای عنايت ثنائی
 )۲۰۱۱سپتامبر  ۱۹( ۱۳۹۰شهريور  ۲۸

، مقامات به خانۀ آقای عنايت ثنائی )۲۰۱۱سپتامبر  ۵( ۱۳۹۰شهريور  ۱۴آخرين خبرها از ايران: در 
 ..در ساری رفتند و بعضی اموال را توقيف کردند..

 پارس آباد: رأی دادگاه تجديد نظر عليه آقای رامين ايدلخانی
 )۲۰۱۱سپتامبر  ۱۹( ۱۳۹۰شهريور  ۲۸

آخرين خبرها از ايران: دادگاه حکم پيشين دو سال زندان و پنج سال تبعيد آقای رامين ايدلخانی ساکن 
 ۲۵دستگير و در ) ۲۰۱۰مه  ۵( ۱۳۸۹ارديبهشت  ۱۵ييد کرده است. او و همسرش در پارس آباد را تأ

با قرار وثيقه آزاد شدند. طبق حکم، او به خاطر تبليغ عليه نظام به ) ۲۰۱۰مه  ۱۵( ۱۳۸۹ارديبهشت 
 يک سال و برای توهين به رهبر به يک سال زندان، و پنج سال تبعيد از استان اردبيل محکوم است....
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 برخورد حكومت جمهوری اسالمی با پرونده نوكيشان مسيحی + گفتگو

 
 

در ايران  در يکسال اخير حجم دستگيری ها و برخوردهای اطالعاتی و قضايی با شهروندان مسيحی
به نحو غيرقابل باوری افزايش داشته است."حسين جديدی" كه تاكنون وكيل بسياری از نوكيشان 

 مسيحی زندانی بوده در خصوص برخورد دستگاه قضايی با اين نوع پرونده ها توضيح می دهد.
 آژانس خبری مسحيان ايران "محبت نيوز"، چندی پيش "حسين جديدی" حقوقدان و وكيل پايه يك

به " احمد شهيد " گزارشگر ويژه حقوق بشر در خصوص نقض   نامه ايی سرگشاده  دادگستری
متن اين نامه نيز از طريق محبت نيوز  گسترده حقوق اقليت های دينی خاصه مسيحيان ارسال نمود كه

در حوزه حقوق بشر در سنوات اخير بطور تخصصی   فعاليت  . ايشان همچنين ضمنمنتشر شده است
در حوزه اقليت های مذهبی به ويژه " نوکيشان مذهبی نيز فعاليت داشته و وکالت تعداد زيادی از 

را نيز برعهده داشته   بازداشت می شدند  امنيتی جمهوری اسالمینوكيشان مسيحی كه توسط عوامل 
 است:

 
در اين ارتباط خبرنگار " محبت نيوز " گفتگويی با ايشان انجام داده كه به بيان نقطه نظراتشان پرداخته 

 اند.
 چرا اصولن حکومت اسالمی با مسيحيان برخوردهای امنيتی و پليسی می کند؟  سوال:

مت است که به اين سوال شما جواب بدهد اما از نظر من به عنوان يک کارشناس ، البته وظيفه حکو
بايد عرض کنم که ريشه اين تبعيضات و علت العلل را ابتدا در قانون اساسی بايد ديد جايی که صحبت 
از دين رسمی و اديان ومذاهب اکثريت و اقليت در ميان است، خوب وقتی اينگونه شد طبيعتن دين و 

رسمی به اعتبار قدرت و ثروتی که در دست دارد از اقبال بی نظيری برخوردار خواهد بود که مذهب 
از حقوق نوشته و نانوشته برخوردار باشد و حتی پا را فراتر از آنها قرار دهد و ساير اديان و مذاهب 

رد حتی متفاوت با آن روز بروز از حقوق نوشته در قانون محروم گردند بطوريکه هر روز که ميگذ
دراويش و ...)نيز در تنگنای بيشتری قرار ميگيرند چه  -مسلمانان متفاوت از حاکميت (مانند سنی ها

 رسد به مسيحيان و کليميان و بهاييان و ...
دليل بعدی در مورد برخورد با مسيحيت ،البد اقبال روز افزون مردم به آن است که اتفاقن اگر جذابيتی 

کومت نيز اين چنين برخوردی با مسيحيان نداشت خاصه اينکه در خبرها برای مردم ايران نداشت ح
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می آيد که در ميان قشر روحانی وحکومتيان نيز اين گرايش رو به ازدياد است و البته ناگفته نماند صلح 
و محبتی که در جوهر مسيحيت وجود دارد امروزه بيشتر با شعار روشنفکران و اقشار تحصيلکرده و 

از مردمان عامی خسته از خشونت مبنی بر پرهيز از خشونت وتسامح نسبت به ديگران  تا حدودی هم
 گره خورده و اين اقبال را بوجود آورده است .

 برخورد دستگاه قضايی با پرونده های نوکيشان مسيحی چگونه است ؟ -
ر ايران به در يکسال اخير حجم دستگيريها و برخوردهای اطالعاتی و قضايی با شهروندان مسيحی د

نحو غيرقابل باوری افزايش داشته است و بنظرم برخورد شديد غير قانونی با مسيحيت ايرانی از سال 
 گذشته بعد از سخنان آيت هللا خامنه ای درقم ، شروع شد و همچنان ادامه دارد.

 اين برخوردها کاملن امنيتی و با قوانين موضوعه فعلی در تضاد و تباين جدی است.
ه تجربه شما در وکالت برخی از نوکيشان مسيحی، پرونده و نوع اتهامات آنها امنيتی است يا بنا ب -

 مذهبی ؟
به تجربه عرض ميکنم که : برای شروع يک پرونده در بهترين شکل قانونی اش ، مراجع امنيتی 

فرستند که اطالعات ناجا و ...)گزارشاتی بسيار شعار گونه به دادسرای انقالب مي -(ادارات اطالعات
در آن آسمان و ريسمان را بافته و بيشتر به خطبه و روضه شبيه است تا گزارش و تحليالت و بهتر 
بگويم تصورات خاص خودشان را مفصلن مکتوب کرده و به دادسرا ميدهند و جالب اينکه تقريبن همه 

مريکا و انگليس مرتبط از يک نوع متن و تحليل استفاده ميکنند و کليساهای خانگی را به اسرائيل و ا
ميکنند و طبيعتن اينکونه گزارش ها به هر شعبه دادسرا که ارجاع نمی شود و به شعب خاص که کاملن 

 هماهنگ با مراجع اطالعاتی هستند ارجاع ميشود.
تاسف بار اين که در هيچيک از اين پرونده ها هيچ مستندی پيوست گزارش (يا بهتر بگويم تحليل!) 

ارتر اينکه با حکم همين بازپرس يا معاون دادسرا متهم بصورت نامحدود در اختيار نيست و تاسف ب
انفرادی و کسب اقرار بهر طريق ممکن) قرار  -مرجع اطالعاتی برای تحقيقات (بخوانيد شکنجه

ميگيرد و بستگی به آستانه تحمل افراد تا اقرار به کارهای ناکرده در بازداشت نگهداری ميشوند ولو 
 ماهها يا سالها طول بکشد.اينکه 

خوب مشخص است که با اتهام ارتداد شروع ميکنند و به جاسوسی تهديد کرده و در اکثريت پرونده ها 
 به اقدام عليه امنيت ملی و توهين به مقدسات ختم ميکنند.

 برخورد دستگاه قضايی با وکالی مسيحيان چگونه است ؟  -
ز شعب خاص امنيتی هستند لذا حضور وکيل مدافع را مزاحم چون قريب به اتفاق شعب رسيدگی کننده ا

برای اعمال سليقه خود ميدانند و ابتدا با بی توجهی و سپس با برخوردهای زننده و در موارد زيادی نيز 
توهين و در مواردی هم با تهديد وکيل مدافع ميخواهند که وی را از قبول و ادامه وکالت آنها منصرف 

 کنند.
ابتدا مرسوم شده که قبل از شروع دفاع از موکل ، وکيل بايد خود را تبرئه کند. بدين معنی به شکلی که 

که دائمن اعالم کند صرفنظر از اينکه موکل چه اعتقاد يا اتهامی دارد حق اوست که وکيلش در اطمينان 
دی روبرو شده و امنيت خاطر از او دفاع کند اما متاسفانه اين اصل بديهی عملن در محاکم با تهديد ج

بطوريکه اکنون خيلی از وکالی متهمان مذهبی ، امنيتی و سياسی يا بخاطر دفاع از موکل در بازداشتند 
 يا ممنوع الخروج يا اينکه به اجبار جالی وطن کرده اند.

است شما می توانيد وضعيت  "فرشيد فتحی ماليری" ديماه سال گذشته 5يکی از بازداشت شدگان  -
 وی را تشريح کنيد؟
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اوين تحت نظر وزارت  209ماه)دربند 9ديماه سال قبل (قريب به  5همانگونه که ميدانيد نامبرده از 
ماه پس از بازداشت موقت وی قرار  2ام اقدام عليه امنيت ملی ، نگهداری ميشود حدود اطالعات باته

ميليونی خواستار  216ميليون تومانی صادر کردند و خانواده اش به سختی با توديع سندی  200وثيقه 
 آزادی وی شدند و حتی تا دم درب خروجی اوين وی را می آورند و دوباره به زندان برميگردانند .
 220پس از چند روز ديگر از سرگردانی خانواده به آنها گفته ميشود که اشتباه شده و قرار ايشان 

ميليون وثيقه است که وقتی خانواده اعالم کرده که مابه التفاوت قرار را می سپارد اما چند ماه است که 
 به انحاء مختلف از آزادی موقت وی نيز جلوگيری ميشود.

الم کرده اند تحقيقات تمام شده و پرونده به دادگاه ارسال ميشود اما دادگاه انقالب حدود يکماه است که اع
مدعی است که پرونده واصل نشده بهر حال باز هم سرگردانی خانواده و بالتکليفی وی ادامه دارد و 

 تمامی اينها در حالی است که وثيقه سپرده شده نيز در اداره ثبت بازداشت است.
راحت اعالم کردم که اين نحوه نگهداری متهم تحت قرار وثيقه وکفالت در حاليکه به قبلن در جايی بص

شکل باال عمل ميشود و يا اينکه دادگاه و دادسرا به نحوی عمل ميکند که توديع وثيقه و معرفی ضامن 
از سوی خانواده عملی نشود و عملن متهم در زندان بماند اسم اين اقدامات صرفنظر از واهی بودن 

 اتهامات چيزی جز بازداشت غير قانونی نيست.
کسال را در زندان که بدون محاکمه ي "واهيک ابراهاميان" بديهی است که وضعيت فرشيد فتحی مانند

 و تحمل کيفر قبل از اثبات جرم است.» قصاص قبل از جنايت«گذراند ، مصداق بارز 
 
 
 
 
 
 
 
 

 بخاطر دينم از تمام فعاليت های اجتماعی محروم بودم + گفتگو

 
 

در سالهای اخير و با گسترش رسانه های صوتی و تصويری و دسترسی آسان به منابع اطالعاتی در 
اينترنت، زمينه ی مناسبی برای تبليغ اديان در ايران فراهم شده است. در اينجا گفتگويی با يكی از 

در   جلب می كنيم .  هنرمندان مسيحی كه هنر و صدايش را در خدمت اشاعه كالم مقدس انجيل داده
كه در نهايت منجر به   اين راه مشكالت بسياری از سوی ماموران امنيتی برايش ايجاد شده است

 خروج وی از كشور شد.
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 ؛»محبت نيوز«آژانس خبری مسيحيان ايران 
تعقيب، آزار، دستگيری، شکنجه و کشتن افراد دگر انديش، مسئله ايست که گويی برای حاکمان رژيم 

  ی ايران به يک امر طبيعی و عادی تبديل شده است.اسالم
 

آنان که قدرت و بقای حکومت خود را در مسلمان انگاشتن همه ی افراد جامعه می بينند، با استناد به 
احکام شريعت اسالمی، به خود اجازه ی ورود به حريم خصوصی و تفتيش عقايد افراد را می دهند و 

اديان ديگر روی آورده اند، با شدت تمام به اجرای حکم می در خصوص کسانی که از اسالم به 
 پردازند.

آزادانه ی اعتقادات دينی خود   همين مسئله باعث شده است تا پيروان ساير اديان، برای ترويج و بيان
در ايران با محدوديت های زيادی روبرو باشند. در سالهای اخير و با گسترش رسانه های صوتی و 

ی آسان به منابع اطالعاتی در اينترنت، زمينه ی مناسبی برای تبليغ اديان در ايران تصويری و دسترس
 فراهم شده است.

از نوكيشان مسيحی است که با استفاده از هنر خود و تکنيک های نوين اطالع  "آرين ريس باف"
يز از گزند رسانی، سعی در ترويج عقايدش و رساندن پيام "محبت مسيح" به ايرانيان دارد، اما او ن

مزدوران امنيتی جمهوری اسالمی در امان نبوده است. شرح ماجرايی که بر او گذشته را در مصاحبه 
 ای اختصاصی که با خبرنگار "محبت نيوز" آژانس خبری مسيحيان ايران انجام داده است می خوانيد.

عنوان اعتقاد قلبی لطفن خودتان را معرفی کنيد و بفرماييد چه مدت است که مسيحيت را ب -سوال 
 خودتان پذيرفته ايد؟

 سال است که به مسيح ايمان آورده ام. 11تهران و مدت -1355آرين ريس باف هستم، متولد 
 چرا مسيحيت ؟ -

زمانی که مسلمان به حساب می آمدم، هميشه بخاطر ناتوانی در اجرای درست احکام دينم احساس گناه 
نبود، چون من هم مثل همه ی انسانهای ديگر سعی می کردم  می کردم که شايد اين مشکل از خود من

درست و سالم زندگی کنم اما اين را می دانستم که بيشتر کارهايی که انجام می دهم مطابق با احکام 
اسالم نيست و سنگينی گناهی که از اين بابت احساس می کردم آنقدر زياد بود که ترجيح می دادم به 

م کمتر فکر کنم و حتی در يک دوره خودم را بی دين می دانستم. اما از مسئله ی دين در زندگی ا
زمانی که با مسيح آشنا شدم و در سايه ی محبت ی که او برای بشر به ارمغان آورده قرار گرفتم، تمام 
آن احساس گناه در من از بين رفت و به آرامشی که برای رسيدن به يک زندگی سالم الزم است رسيدم 

يم منطقی تر و قابل درک تر است که پروردگاری که ما را با عشق آفريده، نيازی به مجبور و اين برا
 کردن ما برای ستايش خودش ندارد و عشقش را بخاطر اعمال انسانيمان از ما دريغ نمی کند.

 چگونه با مسيح آشنا شديد.-
به مسيح ايمان آورده بود،  ميالدی و در روز تولد مسيح، يکی از دوستانم که سالها قبل 2000در سال 

من را به کليسايی دعوت کرد و در آنجا يکی از خادمين در مورد اين مسئله که چرا خدا انسان شد 
موعظه می کرد، صحبت هايی که در آنجا شنيدم، چنان تاثير عميقی در من گذاشت که هميشه در اين 

 فکرم که چگونه می توانم ذره ای از محبت خدا را جبران کنم.
 اين مسئله چه تاثيری در زندگی خصوصی و اجتماعی شما داشت. -

من از زمانی که پيام مسيح را شنيدم با خودم و با همه مهربان تر شدم. همين هم باعث شده تا در زندگی 
شخصی ام موفق تر باشم و با ديگران راحت تر رفتار کنم و از اينکه بخاطر انسان بودنم احساس گناه 

 آرامش روحی رسيدم و اين برايم مانند تولدی دوباره است.نمی کنم، به 
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 بعد از ايمان شما به مسيح برخورد ديگران با شما چگونه بود. -
برای پدر و مادر من که مسلمان روشنفکری هستند، اين مسئله کمی سوال بر انگيز بود و اوايل با حجم 

اثير مثبت آن را در زندگی ام ديدند، مشکلی زياد سواالتشان روبرو بودم، اما به مرور زمان و وقتی ت
 به وجود نيامد.

در اجتماع اما وضعيت متفاوت بود، من معمولن صحبتی در اين مورد نميکردم اما برای کسانی که 
متوجه می شدند بسيار جالب و سوال بر انگيز بود و عمومن اشتياق فراوانی برای آشنايی با مسيحيت 

فکر می کنم مردم ايران در مورد مسئله ی دين و حق آزادی انتخاب مذهب، نشان می دادند، من واقعن 
بسيار خوشفکر هستند اما هميشه مشکالت زيادی از سوی حاکميت اسالمی ايران بر اقليت های مذهبی 

 تحميل می شد و همين امر باعث ميشد تا با اين مسئله با احتياط بيشتری برخورد کنند.
 ز سوی حکومت ايران به وجود آمد.برای شما چه مشکالتی ا -

بجز مشکالت امنيتی که در اين اواخر برايم به وجود آمد، بخاطر نوع کارم که در ارتباط مستقيم با 
اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی و صدا و سيما بود، هميشه می بايست با احتياط و محافظه کاری به کارم 

ت در زمينه های فرهنگی را از اقليت های مذهبی می پرداختم. چون اين ارگان ها عملن حق فعالي
 گرفته اند و هر کجا متوجه اين مسئله می شدند کارم را از دست می دادم.

من حتی بخاطر اينکه کارم را از دست ندهم مجبور بودم در مجامع علنی مسيحی شرکت نکنم و با 
سال پيش تا  6ر موقعيتم از اينکه در گذشته بطور مرتب در جلسات کليسايی شرکت می کردم، بخاط

 کنون در جلسات کليسا های خانگی شرکت می کنم.
 شغل شما چه بود و چه مشکالتی در محيط کار، برايتان پيش آمده بود. -

شغل من دوبله فيلم و گويندگی بود که در کنار آن تدريس گويندگی هم انجام می دادم. من مدتی را 
کار کردم و قرار بود که در روزنامه ی ايران بصورت  بصورت غير رسمی با روزنامه ی ايران

رسمی مشغول فعاليت شوم اما در فرم استخدام وقتی قسمت نوع مذهب را مسيحی نوشتم از کار محروم 
شدم. در زمينه ی تخصصی ام هم اکثر استوديو های فيلمبرداری و صدا برداری حاضر به کار کردن 

ی با من بدليل اعتقاداتم می ترسيدند، البته نه اينکه خودشان اينطور با غير مسلمانان نبودند و از همکار
بخواهند، از ترس برخورد های حراست که می توانست برايشان دردسر زيادی به وجود بياورد و از 
طرفی حراست صدا و سيما هم اجازه ی کار را عملن از من گرفته بود. در کل، من موقعيت های کاری 

 اطر از دست دادم.زيادی را به اين خ
 با اين وضعيت چطور مخارج خودتان را تأمين ميکرديد. -

در يکی از استوديو های زيرزمينی تهران برای دوبله ی فيلم های يکی از شبکه های ماهواره ای 
مسيحی، همکاری می کردم، هم مدير دوبالژ بودم و هم گوينده. در يک دوره هم در يک سريال 

شبکه بازی کردم، در زمان های ديگر هم به تدريس خصوصی می پرداختم. اما تلويزيونی برای همان 
 با اينکه درآمد اين کار برايم حياتی بود اما از نظر امنيتی در وضعيت خطرناک تری قرار گرفته بودم.

 وضعيت امنيتی شما در محيط کارتان چگونه بود. -
ت من را احضار کردند و تعداد زيادی از استوديو ی ما شناسايی شد و ماموران اطالعا 87در سال 

دوبله های من که بر روی فيلم های مسيحی بود را از لپ تاپم بيرون کشيدند و پس از گرفتن تعهد کتبی 
 مبنی بر عدم همکاری با شبکه های ماهواره ای فارسی زبان و بخصوص مسيحيان آزاد شدم.

برگرديد و راحت تر به کار مورد عالقه تان  آيا همه ی اين مشکالت باعث نشد تا به راه گذشته -
 بپردازيد.
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به هيچ وجه. پس از احضارم و با وجود اينکه تعهد کتبی برای عدم همکاری با شبکه های مسيحی 
به پيشنهاد يك موسسه مسيحی برای توليد نسخه ی الکترونيکی  89خارج از کشور داده بودم، در سال 

ول برنامه ريزی و ضبط نسخه ی صوتی (آديوبوک) کتاب مقدس کتاب مقدس، جواب مثبت دادم و مشغ
 شدم.

جدا از اينکه بشارت دادن برای هر فرد مسيحی يک وظيفه است، من شخصن عالقمند بودم پيام محبت 
مسيح و همان تاثير مثبت روحانی که در زندگی خودم داشته را به همه ی دوستان و آشنايان برسانم و 

 جتماعی را در برخورد های کور و متعصبانه با مسئله ی دين می دانم.ريشه ی تمام مشکالت ا
 نسخه ی صوتی کتاب مقدس را تا چه مرحله ای تکميل کرديد -

ما با يک استوديو زير زمينی برای انجام کار هماهنگ کرديم بصورتی که شبانه کار ضبط را انجام 
صدابردار با ما همکاری کند و هم راز دار ما برابر مبلغ معمول هزينه می کرديم تا هم  3بدهيم و تا 

 باشد.
درصد کار ضبط را انجام داده بودم و تقريبن کار آماده ی ويرايش و تدوين نهايی بود که ناگهان  80من 

خبر رسيد که تعداد زيادی از دوستانمان را در کليسا های خانگی که برخی از آنان پشتيبانی و مشاوره 
 ده داشتند، دستگير کرده اند و مجبور به متوقف کردن کار شديم.را در اين پروژه به عه

 اين اتفاق در چه زمانی افتاد و چه شد. -
نفر از دوستان ما افتاد و دو نفر از شبانان  70اين اتفاق همزمان با کريسمس سال گذشته برای تعداد 

د. مدت کوتاهی پس از آن، کليسا های خانگی نيز در اين جريان بازداشت و روانه ی زندان اوين شدن
 دفتر پيگيری وزارت اطالعات من را احضار کرد و سواالتی در اين باره پرسيدند.

 نحوه ی برخورد ماموران اطالعات با شما چگونه بود و از شما چه چيزی می خواستند.-
من بود و  اوايل رفتار آنها با من بسيار محترمانه بود و بعد سواالتشان بيشتر در خصوص مسائل مالی

می خواستند بدانند از چه ارگانهايی بابت پروژهای مسيحی سرمايه گذاری می شود. پس از آن تعهدی 
را که چند سال قبل از من گرفته بودند، سريال تلويزيونی را که در شبکه های ماهواره ای پخش شده 

رباره نحوه به شهادت بود و من در آن بازی کرده بودم و حتی مصاحبه ای که من با راديو فردا د
رسيدن دوستم امير جوادی فر در کهريزک انجام داده بودم را ياد آوری کردند و من را مورد اتهام 
 جاسوسی برای انگليس قرار دادند و تهديدم کردند که به زندان اوين فرستاده خواهم شد.

ط نسخه ی صوتی کتاب آنها حتی از پروژه ی کتاب مقدس صوتی هم با خبر بودند و به من گفتند ضب
مقدس از اين جهت که مبشرين مسيحی وقتی بصورت فرد به فرد بشارت می دهند، در طول يک سال 
تعداد افراد کمی را می توانند با مسيح آشنا کنند اما تو با توليد و انتشار گسترده ی نسخه ی صوتی کتاب 

دهی، پس جرم بسيار بزرگی مرتکب  مقدس، ميليون ها نفر را در ايران تحت تاثير مسيحيت قرار می
 شده ای و بايد برای جبران اشتباهاتت با ما همکاری کنی.

 آنها دقيقن از شما چه چيزی را می خواستند.
آنها تصميم داشتند از من بعنوان يک مهره به سود خودشان استفاده کنند. حتی به من پيشنهاد کردند که 

 لغی را بصورت ماهيانه به من بپردازند.در ازای همکاری با اداره ی اطالعات، مب
بازجوی من که خودش را اسماعيلی معرفی می کرد گفت که الزم است تا در مجامع مسيحی شرکت 
کنی و کار هايی را که ما از طريق ايميل برايت ارسال می کنيم انجام بدهی. آنها آدرس منزل، شماره 

اه رمز عبور، از من خواستند و به من گفتند که تا تماس، ايميل و نام کاربری فيس بوک من را به همر
چند روز آينده با شما تماس ميگيريم و اطالع می دهيم که چه کار هايی را بايد انجام بدهی و نتيجه را 
هم از طريق ايميل بايد برای ما ارسال کنی، در غير اينصورت پرونده ات را برای قاضی ارسال می 
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که داری سنگين ترين حکم را برايت صادر خواهند کرد. پس از آن به من کنيم و با پرونده ی سنگينی 
 اجازه ی خروج از اداره ی اطالعات را دادند.

 پس از آن شما چه کرديد.
تصميم گرفتم کشور را ترک کنم و بالفاصله شروع به جمع کردن وسايل منزلم کردم و آن را تحويل 

 شوم. دادم و وسايلم را فروختم تا از ايران خارج
 چگونه از ايران خارج شديد.

 بصورت قاچاق از ايران خارج شدم .

 در ترکيه با چه مسائلی روبرو شديد.
اما در ترکيه با مشکالت اجتماعی مختلفی مانند برخورد نا مناسب پليس، عدم اجازه ی قانونی کار، 

بودم كه بنظر می رسه  تاريخ های طوالنی برای مصاحبه، و اجاره ندادن منزل به افراد مجرد روبرو
 اين مشكل و حرف دل بسياری از پناهجويان باشد.

 
 
 
 
 
 

 بی خبری از وضعيت حميدرضا مرادی سروستانی
  خانه حقوق بشر ايران

شهريور در بازداشت مامورين امينتی به سر  ۱۳ز وضعيت حميدرضا مرادی سروستانی که از تاريخ ا
  برد. گنابادی در وضعيت نامعلومی به سر میمی برد اطالعی در دست نيست و اين درويش 

حميدرضا مرادی سروستانی به علت عارضه قلبی نياز شديد به مراقبت پزشکی دارد و خانواده ايشان 
 از در خطر افتادن سالمتی آقای مرادی ابزار نگرانی کرده اند.

 
 

شهريور بازداشت و از آن زمان  ۱۳نيروهای امنيتی وی را در » مجذوبان نور«به گزارش تارنمای 
تحت شکنجه های جسمی و روانی قرار داده اند تا ايشان را مجبور قبول اتهامات واهی مانند عضويت 

 در گروه مخالف نظام کنند.
نفر ديگر  ۱۴وستانی ،از دراويش گنابادی است که به همراه شايان ذکر است که حميد رضا مرادی سر

از دراويش به علت نشر اخبار موثق نقض حقوق بشر و مديريت سايت مجذوبان نور پايگاه رسمی 
 شهريور در بازداشتند. ۱۳خبری دراويش نعمت اللهی گنابادی از تاريخ 
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 شکی شيرازاخراج منا مومنی، دانشجوی بهائی دانشگاه علوم پز
دانشگاه علوم پزشکی شيراز به دليل اعتقاد به ديانت  ۷خانه حقوق بشر ايران منا مومنی دانشجوی ترم 

  بهائی از دانشگاه اخراج شد.

 
بهائی باقی مانده در دانشگاههای کشور است. در چند اين اخراج در ادامه فشار بر معدود دانشجويان 

هللا تشکر و بشير  دانشجوی بهائی ديگر به نامهای البرز نورانی، آوا توکلی، روح ۴هفته گذشته حداقل 
 هايی نظير صنعتی شريف و صنعتی اصفهان اخراج شده اند. تشکر از دانشگاه

گيرد که  ها در حالی صورت می اين اخراج »جمعيت مبارزه با تبعيض تحصيلی«به گزارش تارنمای 
امسال نيز بسياری از شهروندان بهائی که در کنکور سراسری شرکت کردند، هنگام دريافت نتايج 

 مواجه شدند.” نقص پرونده“ی خود با عبارت  انتخاب رشته
 
 عبارتی است که بسياری از شهروندان بهائی که در چند سال گذشته در کنکور” نقص پرونده“

اند در مرحله نتايج اوليه و يا هنگام دريافت نتيجه انتخاب رشته با آن مواجه شده  سراسری شرکت کرده
 اند.

الزم به توضيح است که عالوه بر اين دانشجويان بهائی، تعداد بسيار زيادی از دانشجويان دگرانديش 
مثال چندی پيش روزنامه  در کنکور کارشناسی ارشد همچون چند سال گذشته ستاره دار شدند. به طور

 های آزاد خبر داد. دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه ۱۰۰روزگار از ستاره دار شدن 
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 اولين جلسه دادگاه تجديد نظر يوسف ندرخانی برگزار شد
  

کميته دانشجويی دفاع از زندانيان سياسی: اولين جلسه از دادگاه تجديدنظر يوسف ندرخانی کشيش 
ارتداد و تبليغ «در زندان بسر می برد، به اتهام  88اعدام کليسای ايران که از مهرماه سال  محکوم به
 در شهرستان رشت برگزار شد.» مسيحيت

به گزارش رهسا نيوز، وی که پيش تر به اتهام ارتداد به اعدام محکوم شده بود پس از رای دادگاه بدوی 
 حاضر و به دفاع از خود پرداخت.و اخذ استفتاء از مراجع قم امروز در دادگاه 

 
به گفته محمد علی داد خواه وکيل يوسف ندرخانی ادامه جلسه رسيدگی پرونده به امروز دوشنبه چهارم 

 مهر موکول گرديده است.
برد و طبق رای شعبه ديوان عالی کشور  الزم به ذکر است نامبرده در زندان الکان رشت به سر می

 گردد. به دين اسالم ملغا می حکم اعدام وی در صورت رجوع
همچنين مهدی فروتن معروف به (پطروس) يکی ديگر از نوکيشان مسيحی عضو اين کليسا که هفته 
قبل به همراه پنج تن ديگر برای سپری کردن دوران محکوميتشان از سوی دادگاه شيراز احضار شده 

شهرستان شيراز معرفی و به زندان بودند روز پنج شنبه خود را برای اجرای حکم به اداره اطالعات 
 عادل آباد شيراز منتقل گرديد.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 ی سما نورانی از زندان اوين: به بهانه اخراج برادرم از دانشگاه نامه
 

 
 ايرانخانه حقوق بشر 

ی خود را در زندان  ساله جوی محروم از تحصيل بهايی که دوران محکوميت يک سما نورانی دانش
ای خطاب به برادرش که به تازگی از دانشگاه اخراج شده است، از لزوم ايثار و  گذراند در نامه اوين می

  گويد. ای روشن می فداکاری جهت تحقق آينده
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حصيل بهايی که به دليل تالش جهت به دست آوردن حق مسلم جوی محروم از ت سما نورانی دانش
نيز محکوم شد و در حال حاضر دوران   حبس  سال تحصيل بهائيان، ضمن اخراج از دانشگاه به يک

ای خطاب به برادرش البرز نورانی که به  کند، در نامه محکوميت خود در زندان اوين را سپری می
هايش  نسلی ای روشن را به او و هم گاه اخراج شده است، نويد آيندهتازگی به جرِم بهايی بودن از دانش

 آيد: داده است. متن کامل نامه درادامه می
 

 البرز عزيزم، دوستت دارم و همواره در کنارت هستم.
های سالن مالقات اوين برای ديدارتان آمدم، بعد از  آن روز که با شوق و شور فراوان به پشت شيشه

اند.  احوال پرسی، مامان به من گفت که تو، البرزک عزيزم را از دانشگاه اخراج کرده چند دقيقه حال و
انگار دنيا بر سرم خراب شد. احساس عجيبی داشتم که تا آن روز هرگز تجربه نکرده بودم حتی زمانی 

ا کردم که ب که خودم اخراج شدم اين جور احساسی نداشتم. مات و مبهوت بودم و فقط تو را نگاه می
کردی و انگار ميگفتی که سماء تو ديگه تنها نيستی و من رو هم  لبخندی پر از سر بلندی به من نگاه می

خواست در اين مسير سخت فقط و فقط  به خاطر اعتقادم از حقوقم محروم کردند و من آن لحظه دلم می
آن که چرا ما نتونستيم  خودم تنها باشم . لحظات سنگين مالقات آن روز به پايان رسيد و من شرمسار از

کردم که شايد  کاری کنيم که حداقل شماها از حقوق خودتان برخوردار باشيد. تمام مدت با خودم فکر می
های قبل از ما برای رسيدن به حق قانونی تحصيل در کشورمان  تمام کارهايی که من و دوستانم و نسل
ل به جان خريدن محروميت و اخراج تا به زندان است کارهايی مث انجام داديم همه و همه بی نتيجه بوده

رفتن صرفاً برای بيان اين که چرا ما نبايد در سرزمينمان از حقی که قانون برايمان معين کرده 
هايم را که تنها پشت و  ها اين موضوع ذهنم را درگير کرده بود و تمام اميد  برخوردار باشيم. ساعت

ها به دليل اعتقادات  ای که در هيچ کجای دنيا انسان ه بود. اميد به آيندهپناهم در اين دوران بود بر باد داد
و افکارشان از حقوق خود محروم نگردند، اميد به سرزمينی که تمام جوانانش چه بهائی و چه غير 
بهائی چه زن و چه مرد همه و همه از حقوق خود به ويژه حق تحصيل که واالترين حق هر انسانی 

کردم اما وقتی به  ند. تا يکی دو روز بعد در عالم خودم بودم و افکارم را زير و رو میاست محروم نباش
زدم به يادآوردم که هميشه اين جور بوده که برای رسيدن  عقب برگشتم و تاريخ را توی ذهنم ورق می

سی که های مقد اند. در همين امر مبارک چه خون های گزافی داده ها هزينه به چيزهای با ارزش،انسان
مايه که انفاق شد و شايد امروز در  ها که بر باد رفت، چه عمرهای گران بر خاک ريخته شد، چه خانمان

اين کشور مقدس برای رسيدن به جايی که در داخل مرز و بومش تمام فرزندانش از حقوق قانونی خود 
خوشحال شدم برای  های سنگين ديگری پرداخت شود. و آن وقت بود که برخوردار باشند بايد هزينه

ترين چيزهايی که  خودم، برای تو، و برای تمام دوستانمان که هر کدام به نوعی از بهترين و با ارزش
شوم که  کنم مطمئن می ايم. وقتی که با دقت به گذشته نگاه می ايم که همان تحصيل است گذشته داشته
است. اگر دير زمانی جوانان بهائی  بودههای قبل و چه حاال ، بی نتيجه ن های جوانان چه از نسل تالش

ها امکاِن دادن کنکور فراهم آمده و  ها و پيگيری توانستند کنکور دهند حاال به لطف آن تالش حتی نمی
اند. مطمئن باش  های ايران را نيز يافته حتی افرادی مانند تو امکان خواندن چند ترم در بهترين دانشگاه

نونی که تمامی ما انجام خواهيم داد روزی فرا خواهد رسيد که همگی های قا به زودی زود با پيگيری
دست در دست هم بدون هيچ گونه تبعيض و نا برابری به تحصيل خود بپردازيم و تمام توان خود را 

ها را  برای آبادی ايران و خدمت به ايرانيان شريف به کار بريم. مطمئن باش که تاريخ، اين فداکاری
 اهد کرد و مطمئن تر باش که آن زمان زيبا دير نخواهد بود.هرگز فراموش نخو

دانيد و اين از لبخند پر  دانم که تو و تمام دوستانت خيلی بهتر از من اين حقايق را می البرز عزيزم می
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ها پيدا بود. حاال ديگر اميدم به فرداهای روشن پر رنگ تر شده و  ها و شيشه افتخارت از پشت ميله
تر آن ها نيز دانشجويان و  در اين جا زيبا تر. در کنار من دوستانی هستند که بيش های قشنگم روز

اند،  اساتيدی هستند که هر کدام به نوعی و به دليل افکارشان از حق تحصيل يا تعليم خود محروم شده
 ها را بپذير و به دوستانت هم برسان. سالم گرم آن

 دوستت دارم تا هميشه
 سماء
 زندان اوين

 
 
 
 
 
 
 

 خبرهای کوتاه بهائيان از ايران
 

 جامعه خبری بهائی
احضار آقای کامران رحيميان، خانم فاران حسامی، آقای شکيب نصرهللا و آقای کيوان رحيميان به 

 دادگاه و دستگيری آنها
 )۲۰۱۱سپتامبر  ۲۵( ۱۳۹۰مهر  ۰۳

، آقای کامران رحيميان، )۲۰۱۱سپتامبر  ۱۴( ۱۳۹۰شهريور  ۲۳از ايران: در  آخرين خبرها
همسرش، خانم فاران حسامی، آقای شکيب نصرهللا و آقای کيوان رحيميان به دادگاه احضار و دستگير 
شدند. هر چهار نفر فارغ التحصيل روانشناسی هستند و به کار خصوصی در اين زمينه مشغول بوده 

گفته شد مدارک کارشناسی ارشدی که دريافت کرده اند، غير قانونی و بنابراين کار آنها به  اند. به آنها
 عنوان مشاور نيز غيرقانونی است. آنها به استفاده...

 
ورمنش، آقای سروان کتا: احضار خانم کوچک رحيم نيا، خانم نازلی رحيمی منش، آقای حسنعلی دال

 حواسی و آقای نيرومند راستين به دادگاه
 )۲۰۱۱سپتامبر  ۲۵( ۱۳۹۰مهر  ۰۳

، خانم کوچک رحيم نيا، خانم )۲۰۱۱سپتامبر  ۴( ۱۳۹۰شهريور  ۱۳آخرين خبرها از ايران: در 
ل نازلی رحيمی منش، آقای حسنعلی دالورمنش، آقای سروان حواسی و آقای نيرومند راستين، همه اه

کتا، به دادگاه احضار شدند و به آنها دستور داده شد از زمين های [کشاورزی] خود چشم پوشی کنند. 
پس از اعتراض به اين دستور، دو زن و آقای حسنعلی دالورمنش زندانی شدند. خانم ها بعداً با قرار 

 وثيقه آزاد شدند، اما آقای دالورمنش به زندان ی...
 

 شيروان: آزادی آقای مسعود محمودی
 )۲۰۱۱سپتامبر  ۲۵( ۱۳۹۰مهر  ۰۳
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ميليون تومانی  ۱۰۰آخرين خبرها از ايران: آقای مسعود محمودی ساکن شيروان پس از قرار وثيقۀ 
د شد. آقای از زندان آزا) ۲۰۱۱سپتامبر  ۱۲( ۱۳۹۰شهريور  ۲۱دالر آمريکا) در  ۱۰۰۰۰۰(حدود 

دستگير شده بود. از قرار معلوم بازداشت وی در ) ۲۰۱۱اوت  ۲۹( ۱۳۹۰شهريور  ۶محمودی در 
 ارتباط با مؤسسۀ آموزش عالی بهائی بوده است....

 
 سمنان: آغاز حکم زندان آقای افشين ايقانی ساکن سمنان

 )۲۰۱۱سپتامبر  ۲۵( ۱۳۹۰مهر  ۰۳
آخرين خبرها از ايران: آقای افشين ايقانی ساکن سمنان دوران محکوميت زندان خود را شروع کرده 

فوريه  ۲۸( ۱۳۸۸اسفند  ۹دستگير و در ) ۲۰۱۰ژانويه  ۵( ۱۳۸۸دی  ۱۵است. آقای ايقانی در 
چهار سال و سه ماه و به ) ۲۰۱۰ژوئن  ۷( ۱۳۸۹خرداد  ۱۷با قرار وثيقه آزاد شد. او در ) ۲۰۱۰

رأی  -» تشکيل گروه هايی با هدف اخالل در امنيت ملّی«يک روز زندان محکوم شد: چهار سال برای 
 صادره عنوان می کند که هر گونه فعاليت مربوط به اين آئی...

 
 ح هللا و بشير تشکر در ترم آيندۀ دانشگاهاصفهان: جلوگيری از ثبت نام آقايان رو

 )۲۰۱۱سپتامبر  ۲۵( ۱۳۹۰مهر  ۰۳
آخرين خبرها از ايران: خبر محروم شدن آقای روح هللا تشکر و آقای بشير تشکر، هر دو ساکن 

تأييد شده است. هر دو » نقص مدارک«اصفهان، از ثبت نام در دانشگاه برای ترم آينده به خاطر 
، به دفتر حراست )۲۰۱۱ژوئن  ۱۳( ۱۳۹۰خرداد  ۲۳صنعتی اصفهان بودند. در  دانشجوی دانشگاه

دانشگاه و بعداً به دفتر اطالعات اصفهان احضار شدند و به آنها گفته شد از ادامۀ تحصيالت خود در 
 ترم آينده محروم هستند....

 
 انم نورا دانشگر پس از ارائۀ وثيقهاصفهان: آزادی خ

 )۲۰۱۱سپتامبر  ۲۵( ۱۳۹۰مهر  ۰۳
ميليون  ۵۰آخرين خبرها از ايران: خانم نورا دانشگر ساکن اصفهان پس از ارائۀ وثيقه ای به ارزش 

دالر آمريکا) و امضای تعهدنامه ای مبنی بر عدم شرکت در هر فعاليت مخالف  ۵۰۰۰۰تومان (حدود 
به دفتر محلی وزارت اطالعات ) ۲۰۱۱ژوئن  ۲۷( ۱۳۹۰تير  ۶نظام آزاد شد. او در  منافع عمومی يا

 احضار، بازجويی و در همان تاريخ بازداشت شد....
 

 شيراز و تهران: آزادی آقای هوشنگ ميثاقيان و دستگير نشدن آقای بابک بهشتی
 )۲۰۱۱سپتامبر  ۲۵( ۱۳۹۰مهر  ۰۳

آخرين خبرها از ايران: اطالع داده شده آقای هوشنگ ميثاقيان ساکن شيراز، که به اشتباه در ارتباط با 
مؤسسۀ آموزش عالی بهائی دستگير شده بود، متعاقباً آزاد شده است. همچنين روشن شده که آقای بابک 

ر شدگان در ارتباط با مؤسسۀ آموزش عالی بهشتی، ساکن تهران، که پيشتر به عنوان يکی از دستگي
بهائی گزارش شده بود، در واقع دستگير نشده است. خانۀ وی مورد بازرسی قرار گرفته، اما خود او 

 آزاد است....
 

 يمی، وفا بندی با قرار وثيقهيزد: دستگيری و آزادی آقايان شميم اتحادی، ميالد اقدسی، اديب مق
 )۲۰۱۱سپتامبر  ۱۹( ۱۳۹۰شهريور  ۲۸
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 ۲۳ساله)، ميالد اقدسی ( ۲۵آخرين خبرها از ايران: چهار جوان به نام های آقايان شميم اتحادی (
اوت  ۲۶( ۱۳۹۰شهريور  ۴ساله)، همه ساکن يزد، در  ۱۵ساله)، وفا بندی ( ۱۷ساله)، اديب مقيمی (

. آنها برای گردش به يک ناحيۀ کوهستانی در نزديکی يزد رفته بودند. هر چهار دستگير شدند) ۲۰۱۱
 با قرار وثيقه آزاد شدند....) ۲۰۱۱اوت  ۳۱( ۱۳۹۰شهريور  ۹نفر متعاقباً در 

 
 علی ماکيدهکتا: زندانی شدن آقايان امامقلی بهامين، جانعلی راسته و روز

 )۲۰۱۱سپتامبر  ۱۹( ۱۳۹۰شهريور  ۲۸
نفره)  ۱۷، سه بهائی (از يک فهرست )۲۰۱۱اوت  ۲۴( ۱۳۹۰شهريور  ۲آخرين خبرها از ايران: در 

ساکن کتا به نام های آقايان امامقلی بهامين، جانعلی راسته و روزعلی ماکيده به دادگاه دنا احضار و 
 اموال نبودند، به زندان فرستاده شدند....چون قادر به اجرای دستور استرداد 

 
 کتا و ياسوج: آزادی پنج بهائی پس از قرار وثيقه

 )۲۰۱۱سپتامبر  ۱۹( ۱۳۹۰شهريور  ۲۸
ستان پنج بهائی از ا) ۲۰۱۱سپتامبر  ۵( ۱۳۹۰شهريور  ۱۴آخرين خبرها از ايران: گزارش شده در 

کهگيلويه و بوير احمد پس از قرار وثيقه از زندان اوين آزاد شدند. آنها عبارتند از: آقای بهنوش دادگر، 
خانم مليحه روزبه، آقای سينا روانکرد، آقای شميم بهين آئين و آقای کيومرث بهين آئين. آنها در دوران 

بی اساس تحت فشار قرار گرفتند.  زندان خود مورد ضرب و شتم و شکنجه و برای اعتراف به اتهامات
... 
 

 کرج: تماس با بعضی افراد برای بازگرداندن اموال ضبط شده
 )۲۰۱۱سپتامبر  ۱۹( ۱۳۹۰شهريور  ۲۸

بازگردانده شد.  نفر در کرج ۹آخرين خبرها از ايران: در چند روز گذشته، اموال توقيف شده به حد اقل 
اين افراد که خانه های شان مورد يورش قرار گرفته و اموال شان توقيف شده بود، احضاريه هايی از 
مقامات دريافت کردند که برای وصول بعضی اموال توقيف شدۀ خود مراجعه کنند. چند نفر از آنها 

 پيشتر به صورت موقت بازداشت شده بودند....
 مشهد: آزادی خانم انيسا دهقانی با قرار وثيقه

 )۲۰۱۱سپتامبر  ۱۹( ۱۳۹۰شهريور  ۲۸
آخرين خبرها از ايران: خانم انيسا دهقانی که در مشهد زندانی بود، با قرار وثيقه آزاد شده است. 

 جزئيات بيشتری در دست نيست....
 
 
 
 
 
 
 
 

http://news.persian-bahai.org/2011091902
http://news.persian-bahai.org/2011091903
http://news.persian-bahai.org/2011091903
http://news.persian-bahai.org/2011091904
http://news.persian-bahai.org/2011091904
http://news.persian-bahai.org/2011091905
http://news.persian-bahai.org/2011091905
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 ه راموس هورتا خواستار آزادی مدّرسان بهائی شدنددزموند توتو و خوز

 
 

سابق کليسای انگليکان کيپ تاون، و خوزه راموس  دزموند توتو، اسقف –دو برندۀ جايزۀ صلح نوبل 
که به اعتراض جهانی نسبت به آزار مدرسان بهائی در ايران  –هورتا، رئيس جمهور تيمور شرقی 

پيوسته اند. (اعتبار عکس: چپ، عکس سازمان ملل/ژان مارک فره؛ راست، عکس سازمان ملل/کی 
 چونگ)

 )۲۰۱۱سپتامبر  ۲۶( ۱۳۹۰مهر  ۰۴
همزمان با  –سرويس خبری جامعۀ جهانی بهائی) ) (۲۰۱۱سپتامبر  ۲۶(۱۳۹۰مهر  ۴، نيويورک

برگزاری دادگاه تعدادی از مدرسان بهائی، دو برندۀ جايزۀ صلح نوبل از حکومت ايران به شدت انتقاد 
 تشبيه کرده اند.» دادگاه های تفتيش عقايد اسپانيا«يا » عصر تاريکی اروپا«و اقدامات آن را به 

زموند توتو، اسقف سابق کليسای انگليکان کيپ تاون، و خوزه راموس هورتا، رئيس جمهور تيمور د
جنگ ايران عليه «خطاب به جامعۀ دانشگاهی که امروز تحت عنوان  نامۀ سرگشاده ای شرقی، در

 در هافينگتون پست به چاپ رسيد، نظرات خود را عنوان کردند. »دانش
دو برندۀ جايزۀ نوبل در نامه از حکومت ايران می خواهند هفت بهائی را که اکنون درايران به خاطر 
فعاليت های آموزشی شان مورد محاکمه قرار دارند، بدون قيد و شرط آزاد کند و از اتهامات مطرح 

 شده، تبرئه نمايد.
پيشرفت نوع بشر در قرن های اخير، بيش از هر عامل ديگری، با دسترسی فزاينده «ها می نويسند: آن

 »به اطالعات، تبادل سريع تر انديشه ها و در بيشتر نقاط جهان با آموزش همگانی مرتبط بوده است.
د با سعی بنابراين تالش مستبدان و ديکتاتورها در قرن بيست و يکم برای منکوب کردن مردمان خو«

 »در محروم کردن آنها از آموزش يا اطالعات به ويژه تکان دهنده است.
در بلند مدت نه تنها تالش آنها بيهوده است، بلکه اين تصور را به وجود می آورد که آنها از عصری «

 »که در آن زندگی می کنند و انديشمندان تازه ای که در ميان شان هستند، می ترسند.
ديانتی  -شايد آشکارترين نمونۀ اين ترس امروزه محروم کردن پيروان آئين بهائی «در نامه آمده: 

از آموزش عالی در  -مسالمت جو که هيچ برنامۀ سياسی ندارد و به يگانگی همۀ اديان معتقد است 
 »ايران باشد.

 حضور در دادگاه
بهائی در ايران همزمان  انتشار نامۀ سرگشاده با گزارش های مبنی بر آغاز محاکمه های هفت مدّرس

شده است. آنها در زمينۀ ارتباط شان با يک اقدام غير رسمی جامعه با عنوان مؤسسۀ آموزش عالی 
به دست  –) بازداشت شدند. اين مؤسسه به اساتيد بهائی محروم از انجام شغل شان BIHEبهائی (

 شگاه محرومند، می داد.فرصت تدريس به اعضای جوان جامعه را که خود از دان –حکومت ايران 

http://news.persian-bahai.org/multimedia/slideshow.php?storyid=306
http://news.persian-bahai.org/multimedia/slideshow.php?storyid=306
http://news.persian-bahai.org/multimedia/slideshow.php?storyid=306
http://news.persian-bahai.org/multimedia/slideshow.php?storyid=306
http://news.persian-bahai.org/multimedia/slideshow.php?storyid=306
http://news.persian-bahai.org/multimedia/slideshow.php?storyid=306
http://www.huffingtonpost.com/desmond-tutu/iran-bahai-_b_978090.html
http://news.persian-bahai.org/multimedia/slideshow.php?storyid=306�
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دستگير شدگان نه «اسقف توتو و رئيس جمهور راموس هورتا در نامه شان خاطر نشان می کنند: 
رهبران سياسی بودند و نه رهبران دينی. آنها مدرسانی در رشته هايی مانند حسابداری و دندان پزشکی 

د. اتهامی که عليه آنها مطرح شده، بودند که امروز با چشم انداز دهه ها زندان پيش روی خود مواجهن
 »ارائۀ آموزش عالی به جوانان بهائی است

جامعۀ جهانی بهائی اطالع يافته که شش نفر از اين هفت نفر بازداشت شده پس از يورش های خرداد 
بهائی مرتبط با مؤسسۀ آموزش عالی بهائی، اکنون در گروه های دو نفره  ۳۹گذشته به خانه های حدود 

 حاکمه قرار می گيرند.مورد م
وکيلی که برای دفاع از آنها «بانی دوگال، نمايندۀ ارشد جامعۀ جهانی بهائی در سازمان ملل، گفت: 

آماده می شد، خود اکنون زندانی است؛ گزارش شده دو نفر از اين زندانيان ديروز مورد محاکمه قرار 
ضر می شوند و به نظر می رسد هفتۀ پيش يک گرفته اند؛ دو نفر امروز و دو نفر فردا مقابل دادگاه حا

 »نفر ديگر محاکمه شده است.
 »همۀ نشانه ها حاکی از آن است که نمی توانيم انتظار محاکمۀ عادالنه ای داشته باشيم.«او افزود: 

 خانم دوگال سپاس جامعۀ جهانی بهائی را از اسقف توتو و رئيس جمهور راموس هورتا ابراز داشت.
از آنها متشکريم، همچنين از همۀ حکومت ها، سازمان ها و افراد خيرخواه در سراسر ما «او گفت: 

دنيا که تالش های شان اين پيام روشن را به مقامات ايرانی می فرستند که اقداماتش از نزديک ديده بانی 
 »و محکوم می شود.

 اخراج به خاطر باورهای شان
به خاطر باورهای شان يا ديدگاه هايی که «ی نيز که نامۀ سرگشاده بر گرفتاری ديگر جوانان ايران

از دانشگاه ها اخراج » مخالف جناح حاکم تشخيص داده شده، از جمله نگرش های موافق اصالحات
  شده اند، تمرکز دارد.
به نظر ما اهميت دارد که توجه کنيم اين اقدامات نه نتيجۀ آئين اسالمی است و نه «در نامه آمده است: 

از آن است. انسان فقط الزم است به اعصار تاريکی اروپا يا دادگاه های تفتيش عقايد اسپانيا نگاه برآمده 
کند تا ببيند آيت هللا های ايرانی قطعاً اولين گروهی نيستند که دين را به عنوان پوششی برای تالش در 

ار می گيرند. سنت های سرکوب جبری انديشه ها و دانشی که می ترسند قدرت آنها را تهديد کند، به ک
غنی فلسفی و هنری ايران، نقش دانشمندان ايرانی در سراسر جهان و اقدامات اعضای جامعۀ مسلمان 
که به مؤسسۀ آموزش عالی بهائی کمک و از آن حمايت کرده اند، همه گواه اين حقيقت است که اقدامات 

سلمانان خيرخواه در جوامع ايرانی رهبران ايران انعکاسی از آئين اسالمی يا ايمان بسياری از م
 »نيست.

و هرچند باور داريم هم از نظر تاريخی و هم در دنيای 'به هم پيوسته با خطوط ارتباطی' سرکوب «
کردن تالش برای جستجوی دانش بيهوده است، اما بسياری افراد در ايران هستند که جان های شان با 

 .»اين تالش مورد تهديد يا آسيب قرار می گيرد
 »آنها به حمايت ما نياز دارند.«

اين برندگان جايزۀ نوبل در ميان ديگر مطالبات، جامعۀ دانشگاهی را تشويق می کنند با ابراز مخالفت 
و نارضايتی خود از هر سياستی که افراد را بر مبنای پيشينۀ دينی يا باورهای سياسی شان از آموزش 

 »خود همبستگی نشان دهند.عالی محروم می کند، با همقطاران ايرانی 
 محکوم کردن جهانی

اعتراض بين المللی به آزار مدرسان بهائی در ايران در چهار ماه گذشته دنيا را از استراليا تا زامبيا 
 درنورديده است.
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نگرانی «دۀ عالی اتحاديۀ اروپا برای امور خارجه، نماين خانم کاترين اشتون، در اوايل اين ماه، خانم
 خود را از حمله به مؤسسۀ آموزش عالی بهائی ابراز کرد.» جدی

کنان مؤسسۀ آموزش عالی جان برد، گفت دستگيری کار وزير امور خارجۀ کانادا، سه روز پيش از آن،
بر پايۂ اتهام بی اساس توطئه عليه امنيت ملی است. اين مؤسسه خدمات آموزشی ارزشمندی به «بهائی 

 »جامعۀ بهائی که از آمزوش عالی رسمی در ايران محروم است، ارائه می کند.
امران مرتضايی اين هفت مدرس بهائی که مورد محاکمه قرار می گيرند عبارتند از: وحيد محمودی و ک

که طبق گزارش ها ديروز محاکمه شدند؛ محمود بادوام و نوشين خادم که قرار است امروز محاکمه 
شوند؛ و رامين زيبايی و رياض سبحانی که فردا محاکمه خواهند شد. بر اساس اطالعات به دست آمده 

 سپتامبر به دادگاه رفته است. ۲۰فرهاد صدقی روز سه شنبه 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 اری دادگاه رسيدگی به اتهام دو تن از دراويش گنابادیبرگز
 

 
 نوشته شده توسط مجذوبان نــور:

اولين جلسه دادگاه رسيدگی به اتهام دو تن از دراويش گنابادی درشهرستان کوار صبح يکشنبه در  
 شعبه اول دادگاه عمومی آن شهرستان برگزارشد.

 
ه رسيدگی به اتهام آقايان اکبری و بيرمی از مجلسداران به گزارش خبرنگار مجذوبان نور ، اولين جلس

 سلسله جليله نعمت اللهی گنابادی در شهرستان کوار صبح يکشنبه برگزار شد.
گفتنی است اين دو تن که به اتهام اخالل در نظم عمومی و اقدام عليه امنيت در دادگاه عمومی محاکمه 

 وکيل به دفاع از خود پرداختند. شدند به دليل بازداشت وکالی خوذ، بدون داشتن
مليون تومانی اعالم گرديد  150درويش گنابادی وثيقه  2طی اين جلسه از دادگاه قرار تامين کيفری اين 

 که اين دراويش حاضر به توديع وثيقه نشده و به حکم دادگاه به زندان عادل آباد شيراز انتقال داده شدند.
اويش گنابادی در حرکتی خود جوش ،علت عدم سپردن وثيقه را همچنين در اين گزارش آمده است : در

 بی گناهی خويش وعدم انتساب اتهامات وارده عنوان نموده اند.

http://www.iranpresswatch.org/fa/post/3798
http://www.international.gc.ca/media/aff/news-communiques/2011/253.aspx
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شهريور ماه توسط نيروهای امنيتی و لباس شخصی با يورش به  19اين درويش گنابادی در مورخ 
 دند.منازل شخصی ايشان و بدون ارائه حکم قضايی و قانونی دستگير شده بو

 
شود در پی حمالت ماموران امنيتی و لباس شخصی ها به دراويش نعمت اللهی گنابادی در  يادآور می

شهريور ماه و ضرب و شتم و کشته و زخمی نمودن گروهی از  13الی  11استان فارس طی روزهای 
ع جنازه وحيد آنان، در شهرهای کوار و سروستان فارس، جّوی پادگانی و امنيتی فرا گرفته بود و تشيي

بنانی، از دراويش جانباخته نيز، روز چهارشنبه شانزدهم شهريور ماه، در تدابير شديد امنيتی و حضور 
 صدها مامور يگان ويژه و ضد شورش برگزار شد.

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 اجرای حکم فرهود اقدسی شهروند بهايی از مرداد ماه
 

 
 

خانه حقوق بشر ايرانفرهود اقدسی شهروند بهايی از مرداد ماه سال جاری برای اجرای حکم خود 
 برد. بازداشت و در زندان اروميه به سر می

مرداد ماه سال  ۱۷فرهود اقدسی شهروند بهايی ساکن اروميه به شش ماه زندان محکوم شده و از تاريخ 
 ای حکم خود بازداشت و به زندان اروميه منتقل شده است.جاری برای اجر

 
بازداشت  ۱۳۸۹بهمن ماه  ۱۰تر در تاريخ  اين شهروند بهايی پيش» خانه حقوق بشر ايران«به گزارش 

 روز بازداشت با توديع قرار وثيقه آزاد شده بود. ۱۰و پس از 
مرغی، چنگيز درگاهی، مسرور فضلی،  اقدوسی به همراه چند تن ديگر از شهروندان بهايی به نام نويد

فروردين ماه سال جاری محاکمه و در يک جلسۀ دادرسی  ۲۴حميرا پرويزی و شيوا کريمی در تاريخ 
 عمومی برای شان حکم صادر شد.

اقدام عليه امنيت ملّی، تشکيل جلسات تبليغ و شناسايی «اتهامات مطرح شده برای وی عبارت بودند از: 
 ».ر تبليغ آنها، تشکيل جلسه با مبلغان بهائی حاضر و تشويش اذهان مسلمانانمسلمانان به منظو

http://www.rahana.org/wp-content/uploads/2011/09/ewin.jpg
http://www.rahana.org/wp-content/uploads/2011/09/ewin.jpg
http://www.rahana.org/wp-content/uploads/2011/09/ewin.jpg�
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يک ماه پس از تشکيل اين دادگاه اقدوسی و ديگر متهمان حاضر در پرونده به يک سال زندان با 
احتساب مدت زمان بازداشت محکوم شدند که چون هيچ يک از آنها سوء پيشينۀ کيفری نداشتند، شش 

 حکوميت آنها به سه سال تعليقی تبديل شد.ماه از دوران م
 کند. وی هم اکنون دوران محکوميت خود را در زندان اروميه سپری می

 
 
 
 

 صدور حکم پنج سال زندان برای بشير احسانی شهروند بهايی
 

خانه حقوق بشر ايرانبشير احسانی فعال حق تحصيل و دانشجوی محروم از تحصيل بهايی به پنج سال 
 محکوم شد. حبس تعزيری

 
 

دادگاه انقالب  ۲۶مرداد ماه با تغيير اتهامات در شعبه  ۱۶دادگاه اين دانشجوی محروم از تحصيل بهايی 
ل در نظم عمومی و اخال«به رياست قاضی پيرعباس برگزار شد، اتهامات وی در کيفرخواست صادره 

بود اما در جلسه دادگاه، قاضی پيرعباس بر اساس صحبت های نماينده » داشتن تجهيزات ماهواره
تجمع و «دادستان و بدون توجه به نظرات بازپرس پرونده، اتهام بشيراحسانی را تغيير داده و اتهام 

قانونی اين فعال حق تحصيل را را تفهيم و براساس اين ماده » تبانی به قصد بر هم زدن امنيت کشور
 محاکمه کرد.

 
  به گزارش تارنمای کميته گزارشگران حقوق بشر در کيفرخواست صادره از سوی بازپرس پرونده،

 تبرئه شده بود.» توهين به مقدسات و تبليغ عليه نظام«احسانی از اتهام تجمع و تبانی و اتهاماتی نظير 
اوليه دادگاه، اين عضو جمعيت مبارزه با تبعيض تحصيلی  های اخير و پيش از اعالم حکم در هفته

دادسرای اوين احضار گرديد و در يک مورد، چندين  ۳بارها به صورت تلفنی و کتبی از سوی شعبه 
 ساعت مورد بازجويی قرار گرفت.

به مردادماه  ۱۵تير ماه و  ۲۸، ۸۹بهمن  ۲۰بار در تاريخ های  ۳دادگاه احسانی پيشتر به علل مختلف 
 تعويق افتاده بود.

بازداشت و به بند  ۱۳۸۸بهمن ماه  ۲۱در تاريخ  ۸۸بشير احسانی پس از حوادث روز عاشورا سال 
با قرار وثيقه آزاد شد.  ۱۳۸۸اسفند  ۱۸روز بازداشت در تاريخ  ۲۷زندان اوين منتقل و پس از  ۲۴۰

، منزل او مورد هجوم مجدد ۸۸اسفند های گستردهٴ  همان سال و همزمان با ديگر بازداشت   در اسفندماه
 نيروهای امنيتی قرار گرفت که ماموران امنيتی موفق به بازداشت وی نشدند.
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 رها ثابت، زندانی بهائی آزاد شد
 

 –خانه حقوق بشر ايرانرها ثابت، شهروند بهائی ساکن شيراز که به دليل فعاليت های اجتماعی 
 شده بود، پس از گذراندن دوران محکوميت خود، آزاد شد.آموزشی به چهار سال زندان محکوم 

 
 

آموزشی به چهار سال زندان  –رها ثابت، شهروند بهائی ساکن شيراز که به دليل فعاليت های اجتماعی 
 کوميت خود، آزاد شد.محکوم شده بود، پس از گذراندن دوران مح

بازداشت و  ۱۳۸۵ارديبهشت ماه سال  ۲۹، رها ثابت در تاريخ »خانه حقوق بشر ايران«به گزارش 
مدتی را در بازداشت موقت گذارند. سپس بطور موقت با قرار وثيقه آزاد شد. وی به همراه دو شهروند 

پروژه ی آموزشی مشارکت داشتند،  بهائی ديگر به نام های ساسان تقوا و هاله روحی که آن ها نيز در
 ای سواالت به دادگاه احضار و سپس دستگير شدند. ، برای پاره۸۶در آبان ماه 

 
نفر از  ۵۰وی به همراه ساسان تقوا و هاله روحی، بجرم انجام فعاليت های اجتماعی و آموزش حدود 

راز (از محالت محروم در محله ی مهدی آباد شي ۱۳۸۵تا  ۱۳۸۳های  جوانان شيراز در حدود سال
شهر شيراز) دستگير و زندانی شد. اين افراد ضمن کمک به دروس مدرسه کودکان، به آموزش اصول 

 کردند. گويی و موسيقی به کودکان کمک می اخالقی، بهداشت و آموزش نقاشی، داستان
گروه غيرقانونی  الزم به توضيح است که رها ثابت به همراه هاله روحی و ساسان تقوا به اتهام تشکيل

به يک سال حبس تعزيری محکوم شده بودند. هاله روحی و » تبليغ عليه نظام«سال و به اتهام  ۳به 
 سال از دوران محکوميت خود از زندان آزاد شدند. ۳ساسان تقوا، سال گذشته، پس گذراندن 

که » شيراز ۱۰۰ک بازداشتگاه پال«های انفرادی  اين افراد اکثر دوران محکوميت خود را در سلول
 اند. يک بازداشتگاه موقت است سپری کرده
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 انتقال نصرت طبسی به بند عمومی زندان اوين

 
 نوشته شده توسط مجذوبان نــور

نصرت طبسی از دراويش گنابادی و اعضا بازداشت شده وب سايت  - دراويش حقوق پاسداشت کمپين
 ن به بند عمومی منتقل شد.اوي 209مجذوبان نور از سلول انفرادی بند 

به گزارش گزارشگران کمپين پاسداشت حقوق دراويش، نصرت طبسی از دراويش گنابادی بازداشت 
 منتقل گرديد. 209شده پس از سه هفته از سلول انفرادی به بند عمومی 

 
همچنين وی در روز چهارشنبه  بر طبق اين گزارش وضعيت عمومی وی خوب گزارش گرديده است 

ولين تماس خود به خانواده از خوب بودن وضعيت خود خبر داده و احتمال آزادی خود طی هفته در ا
 آينده اطالع داده است.

گفتنی است نصرت طبسی از بازداشت شدگان سناريوی امنيتی بر عليه دراويش به همراه تعداد ديگر 
تی و اطالعاتی بازداشت از دراويش گنابادی است که طی هفته دوم شهريورماه توسط نيروهای امني

 گرديده است. 
 
 
 
 
 
 

 پس خود های خانواده با مجذوبان سايت وب بازداشتی پرسنل و مديران تماس
 هفته سه از
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بازداشت شده وب سايت امروز ،چهارشنبه ،مديران و پرسنل  - دراويش حقوق پاسداشت کمپين
اوين خبر  209مجذوبان نور طی تماس کوتاه تلفنی با خانواده هايشان از محل بازداشت خود در بند 

 دادند.
به گزارش گزارشگران کمپين پاسداشت حقوق دراويش، امروز مديران و پرسنل بازداشت شده وب 

ی خود در سلول انفرادی اوين خبر نگهدار در تماسی کوتاه با خانواده خود از  سايت مجذوبان نور 
 و اين فعالين حقوق بشر از پايان بازجويی و حبس در سلول انفرادی تا هفته ديگه اطالع دادند دادند 

شهريور نيروهای امنيتی طی سناريويی اقدام به بازداشت گسترده اعضای وب سايت  14گفتنی است از 
 مجذوبان نور و دراويش گنابادی نموده اند.

 
 
 
 
 
 

 حکم دريافت برای انتظار
 

 
 محمدعلی دادخواه
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 دريافت برای انتظار نکرد؛ توبه مسيحيت به گرويدن از دردادگاه اعدام به محکوم متهم ندرخانی يوسف
 حکم

ين جلسه دادگاه يوسف ندرخانی، کشيش متهم به ارتداد در حالی برگزار مهرماه آخر ۶صبح چهارشنبه 
شد که او عليرغم درخواست های متعدد قاضی دادگاه حاضر به توبه نشد و در همان مذهب مسيحيت 
باقی ماند. محمد علی دادخواه، وکيل يوسف ندرخانی با اظهار اميدواری از اينکه دادگاه باالخره حکم 

سه روز او را به دادگاه « صادر کند به کمپين بين المللی حقوق بشر در ايران گفت: برائت موکلش را
آوردند که توبه کند، هر سه روز او منکر توبه شد. من در آخرين دفاعم گفتم که امکان اعدام او از 
منظر شرع و قانون خودمان و حقوق بين الملل درست و قانونی نيست و تصورم اين است که دادگاه 

رات من را پذيرفت. من اميدوارم دادگاه حکم برائت وی را بدهد و ظرف يک هفته آينده آزاد شود. نظ
چون حکم ارتداد که از قبل حذف شد و در خصوص توبه هم من دفاعيات الزم را کردم که قانونی 

 »نيست.
 

سالگی  ۱۹سن ساله ی است که از پدر و مادری مسلمان به دنيا آمده و در  ۳۲يوسف ندرخانی، کشيش 
نفر از مسيحيان اهل  ۴۰۰به دين مسيحيت گرويده است. او تا قبل از بازداشتش کشيش جماعتی حدود 

توسط شعبه يازدهم دادگاه  ۱۳۸۹رشت بوده است. حکم اعدام او به جرم ارتداد در تاريخ اول شهريور 
ماه امسال حکم اعدام از سوی تير ۷تجديد نظر استان گيالن تاييد شد با اين حال خوشبختانه در تاريخ 

ديوان عالی کشور نقض شد اما منوط به توبه آقای ندرخانی شد. اين متهم اولين دادگاهش روز يکشنبه 
 سه مهرماه برگزار شد که به سه جلسه دادگاه ديگر نيز تا روز چهارشنبه ادامه پيدا کرد.

گاه به موکلم می گفت بگو که من رييس داد« محمدعلی دادخواه در خصوص روند دادگاه موکلش گفت:
 »ازمسيحيت برگشتم و بگو که اسالم را ناسخ اديان ديگر می دانم و او می گفتم من اين را نمی گويم.

دادخواه ادامه داد: قبال رای اعدام دادگاه تجديد نظر به ديوان عالی کشور فرستاده شده بود و از آنجا که 
ام حذف شد اما ديوان خواسته بود از او توبه بگيرند و اگر توبه فاقد پشتوانه قانونی و منطقی بود اعد

نکند باز هم اعدام شود. من در دادگاه گفتم از نظر قانون کشورمان، عرفان اسالمی، و نظرات فقه های 
مانند منتظری ، اردبيلی و صانعی توبه گرفتن از نظر قانونی درست نيست. ما نظرات خاص اين 

پرونده گرفته بوديم. به دادگاه گفتم که از منظر حقوق بين الملل که کشور ما هم  اشخاص را درباره اين
آن را پذيرفته است اين حرکت قانونی نيست. متاسفانه دادگاه در جلسه روز اول زياد با من خوش 

 رفتاری نکرد و استنباط هايشان از حضور من دور از اصول بود.
فکر می کردند که من رفتم تا به موکلم « ه در جلسه اول گفت:دادخواه از برخورد ناصحيح عوامل دادگا

بگويم توبه نکند، می گفتند وگرنه چرا من بايد اينهمه راه دور را تا آنجا بروم و در دادگاه شرکت کنم. 
يا مثال جلوی در به من گفتند که اگر فردا با کراوت بيايی راهت نمی دهيم که من باز هم با کروات 

 »رفتم.
ما در نظام حقوقی مان و فهرست عناوين کيفری مان اصال عنوانی تحت عنوان « ندرخانی گفت:وکيل 

ارتداد نداريم و از آنجا که طبق قانون اساسی اصل قانونی بودن جرم و مجازات را پذيرفتيم بنابراين 
وران در دولت بايد بر اين نکته پافشاری کند تا حقوق مردم حفظ شود وگرنه ممکن است بعضی از داد

 هنگام دادرسی چنين اقداماتی را انجام دهند.
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 کشورهای غربی خواستار آزادی کشيش ندرخانی شدند
 
 
 

مقامات رسمی آلمان، بريتانيا و آمريکا از مسئوالن قضايی ايران خواستند، مجازات -خبرگزاری هرانا 
اد کنند. وزير امورخارجه بريتانيا تر وی را آز اعدام کشيش يوسف ندرخانی را لغو کرده و هر چه زود

 از ايران خواست، به حق آزادی اديان احترام گذارد.
سپتامبر) اعالم کرد که نگران  ۲۸مهر/ ۶ويليام هيگ، وزير امورخارجه بريتانيا در روز چهارشنبه (

نی سرنوشت کشيش مسيحی محکوم به اعدام در ايران است. وزير امورخارجه بريتانيا از مقامات ايرا
 بشر پايبند باشند. المللی و حقوق خواست، به تعهدات بين

  يوسف ندرخانی کشيش مسيحی به دليل خروج از دين اسالم محکوم به ارتداد شده است.
از اين خبر بسيار متاثرم که يوسف ندرخانی، يکی از رهبران «ای اظهار داشت:  هيگ با انتشار بيانيه

را که درخواست دادگاه عالی برای انصراف از ايمانش را رد مسيحی به اعدام محکوم شده است، زي
 »کرده است.

وزير امورخارجه بريتانيا ضمن ستايش از شجاعت اين کشيش مسيحی از رژيم جمهوری اسالمی 
خواست، به حق آزادی مذهب احترام گذارد. به گفته هيگ، ندرخانی هيچ عملی خالفی مرتکب نشده و 

 ازات وی لغو شود.به همين دليل بايد حکم مج
جان بينر، رئيس مجلس نمايندگان آمريکا نيز از ايران خواست، از اجرای حکم اعدام ندرخانی 
خودداری کند. بينر تصريح کرد که مقامات ايرانی بايد حکم اين کشيش را لغو کرده و سريعاَ وی را 

 آزاد کنند.
 آلمان نيز خواستار لغو حکم اعدام ندرخانی شد

) نيز CDUوزارت خارجه آلمان و دبير کل حزب دمکرات مسيحی اين کشور ( از سوی ديگر
 خواستار لغو حکم اعدام کشيش ايرانی، يوسف ندرخانی شدند.

ای به سفارت ايران از  هرمان گروهه دبير کل حزب دمکرات مسيحی (حزب صدراعظم آلمان) در نامه
» خشم«و » وحشت«ين محروم است ابراز اينکه يوسف ندرخانی از حق اوليه خود مبنی بر انتخاب د

 کرده است.
المللی دفاع  جمعيت بين «اين سياستمدار آلمانی همراه وزارت خارجه اين کشور و سازمان آلمانی 

 خواستار لغو حکم اعدام يوسف ندرخانی شده است.» حقوق بشر
يوسف ندرخانی به  بشری به شدت به حکم اعدام های سياسی و نهادهای حقوق اتحاديه اروپا، شخصيت

اعترض دارند. گروهه از سفير ايران در » تبليغ تعاليم غيراسالمی«و » خروج از دين اسالم«اتهام 
 برلين خواسته است که از حق آزادی اديان در ايران پشتيبانی کند.

 دادخواه: مجازات ارتداد در قوانين ايران اعدام نيست
خانی را بررسی کرده و عدم اجرای حکم اعدام او را ديوان عالی کشور حکم اعدام کشيش يوسف ندر

 اين کشيش دانسته است.» توبه«منوط به 
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به اين ترتيب «وله گفت:  محمدعلی دادخواه، وکيل مدافع يوسف ندرخانی با بيان اين مطلب به دويچه
 »دادگاه عالی کشور، حکم پيشين مبنی بر اعدام کشيش ندرخانی را نقض کرده است.

 
در نظام قضايی و حقوقی ايران، ارتداد جرم شناخته نشده است. عالوه بر اين، در فقه «فت: دادخواه گ
نبايد در اين موارد حکم اعدام صادر شود. همه اين » غيبت امام زمان«ها معتقدند در زمان  شيعه فق

 »ايم. موارد را در ديوان عالی کشور شعبه شهر قم هم گفته
برد. دادگستری استان گيالن،  نون در زندان شهر رشت به سر میتاک ۱۳۸۸کشيش ندرخانی از مهر 

به اعدام محکوم کرده بود، اما رای صادره برای بررسی به ديوان عالی » ارتداد«ابتدا او را به اتهام 
 کشور فرستاده شد.

اعدام دادگاه عالی نيز لغو مجازات را منوط به توبه ندرخانی و بازگشت وی به دين اسالم دانسته است. 
 بشری در جهان شده است. های حقوق الوقوع ندرخانی سبب نگرانی عميق سازمان قريب

 
 
 
 
 
 

 در خواست اتحاديه اروپا برای آزادی کشيش محکوم به اعدام در ايران
 

 
 

المللی برای آزادی کشيش ايرانی محکوم به اعدام ، کاترين اشتون،  های بين همزمان با درخواست
خود احترام گذاشته و   تعهدات  مسئول سياست خارجی اتحاديه اروپايی نيز خواستار آن شد که ايران به

ای اتحاديه ارويا را بر عهده دارد،  ورهيوسف ندرخانی را آزاد کند. در همين حال، لهستان، رياست د
نيز با احضار سفير ايران خواستار توقف حکم اعدام اين مسيحی ايرانی شد.يوسف ندرخانی کشيش 

اند دو سال پيش در  ايرانی، پيرو کليسای انجيلی، و همسرش که هر دو از اسالم به مسيحيت گرويده
 شهر رشت بازداشت شدند.
ايجاد يک «، »دعوت ساير مسلمانان به مسيحيت«و » ترک دين «نی را به دادگاه بدوی يوسف ندرخا

متهم و در نهايت وی را به اعدام » ابراز مخالفت آشکار با اسالم«و » کليسای مخفی در خانه خود
 کرد.  محکوم
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  المللی خواهم به تعهدات بين من از جمهوری اسالمی ايران می«ای گفت:  کاترين اشتون با صدور بيانيه
خواهم که  خود در زمينه حقوق بشر و از جمله آزادی مذهب يا عقيده احترام بگذارد و قويا از ايران می

 »کشيش ندرخانی را به مرگ محکوم نکند.
قيدوشرط آقای  من خواستار آزادی فوری و بی«مسئول سياست خارجی اتحاديه اروپا تصريح کرد: 

 »ندرخانی هستم.
خواستار آن شد که   وزارت خارجه لهستان با احضار سفير ايران،  روز پنجشنبه  از سوی ديگر 

 يوسف ندرخانی از زندان آزاد شود.
به گفته سخنگوی وزارت خارجه لهستان، يژی پوميانووسکی، معاون وزير خارج اين کشور، از سفير 

 ايران خواسته است که اين حکم متوقف بشود.
يوسف ندرخانی از زندان شد   ای خواستار آزادی ر بيانيهروز پنجشنبه سخنگوی کاخ سفيد نيز با صدو

متعهد به   ايرانی  های حقوق جهانشمول بشر است که مقام  آزادی مذهب از جمله  چراکه به گفته او،
 اند. رعايت کردن آن شده

کشيش ندرخانی کاری به جز پايبندی به ايمان «جی کارنی، سخنگوی کاخ سفيد در بيانيه خود گفت: 
 »هاست، انجام نداده است. اش که حق جهانشمول همه انسان یقلب

سخنگوی کاخ سفيد تصريح کرده است: اجباری که مسئوالن ايرانی به اين شهروند مسيحی برای 
است که مسئوالن ايرانی مدعی   های دينی ناقض آن ارزش«اند  برگشتن از ايمانش بر او تحميل کرده

 المللی ايران است. ر پا گذاشتن اصول و نقض تعهدات بينو به مثابه زي» دفاع از آن هستند
های  مقام» اعتنايی نهايت بی«به گفته سخنگوی کاخ سفيد صدور حکم اعدام برای يوسف ندرخانی 

 دار حقوق جهانشمول شهروندان ايرانی است. بيانگر نقض ادامه  ايرانی به آزادی مذهب است و
 

های ايرانی خواسته است کشيش ندرخانی را آزاد  ه خود از مقامجی کارنی، سخنگوی کاخ سفيد در بياني
 نشان دهند.  »حقوق ابتدايِی جهانشموِل بشر و از جمله آزادی مذهب«و تعهد خود را به   کرده

وگو با راديو فردا ابراز اميدواری کرد که  درهمين حال محمد علی دادخواه، روز پنجشنبه، در گفت
 ادگاه تجديد نظر عفو شود.موکلش، يوسف ندرخانی در د

 درصد احتمال دارد يوسف ندرخانی در دادگاه تجديدنظر عفو شود. ۹۵  محمد علی دادخواه گفت
جان بينر، رييس مجلس نمايندگان آمريکا و ويليام هيگ، وزير خارجه بريتانيا نيز روز چهارشنبه از 

 ا متوقف کندايران خواستند حکم اعدام يوسف ندرخانی، کشيش مسيحی ايرانی ر
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 آمريکا خواستار آزادی کشيش محکوم به اعدام در ايران شد

 
مسيحی در ايران را محکوم  صدور حکم اعدام يوسف ندرخانی کشيش  اياالت متحده، روز پنجشنبه،

 المللی ايران دانست. کرد و آن را نقض تعهدات بين
يوسف ندرخانی کشيش ايرانی، پيرو کليسای انجيلی، و همسرش که هر دو از اسالم به مسيحيت 

 اند دو سال پيش در شهر رشت بازداشت شدند. گرويده
ايجاد يک «، »مسلمانان به مسيحيتدعوت ساير «و » ترک دين «دادگاه بدوی يوسف ندرخانی را به 

متهم و در نهايت وی را به اعدام » ابراز مخالفت آشکار با اسالم«و » کليسای مخفی در خانه خود
 کرد.  محکوم

 برد. اکنون در بيرون از زندان به سر می همسر آقای ندرخانی که به حبس ابد محکوم شده بود، هم
ای، ضمن محکوميت حکم صادر شده برای اين مسيحی  سخنگوی کاخ سفيد با صدور بيانيه  اکنون

 ها که ايران نيز متعهد به اجرای آن شده، دانسته است. ايرانی، آن را نقض حقوق جهانشمول انسان
کشيش ندرخانی کاری به جز پايبندی به ايمان «گويد:  جی کارنی، سخنگوی کاخ سفيد در بيانيه خود می

 »هاست، انجام نداده است. ناش که حق جهانشمول همه انسا قلبی
سخنگوی کاخ سفيد تصريح کرده است: اجباری که مسئوالن ايرانی به اين شهروند مسيحی برای 

است که مسئوالن ايرانی مدعی   های دينی ناقض آن ارزش«اند  برگشتن از ايمانش بر او تحميل کرده
 المللی ايران است. ت بينو به مثابه زير پا گذاشتن اصول و نقض تعهدا» دفاع از آن هستند

های  مقام» اعتنايی نهايت بی«به گفته سخنگوی کاخ سفيد صدور حکم اعدام برای يوسف ندرخانی 
 دار حقوق جهانشمول شهروندان ايرانی است. بيانگر نقض ادامه  ايرانی به آزادی مذهب است و

ته است کشيش ندرخانی را آزاد های ايرانی خواس جی کارنی، سخنگوی کاخ سفيد در بيانيه خود از مقام
 نشان دهند.  »حقوق ابتدايِی جهانشموِل بشر و از جمله آزادی مذهب«و تعهد خود را به   کرده

وگو با راديو فردا ابراز اميدواری کرد که  روز پنجشنبه، در گفت  محمد علی دادخواه،  درهمين حال
 موکلش، يوسف ندرخانی در دادگاه تجديد نظر عفو شود.

 درصد احتمال دارد يوسف ندرخانی در دادگاه تجديدنظر عفو شود. ۹۵  مد علی دادخواه گفتمح
روز چهارشنبه از   جان بينر، رييس مجلس نمايندگان آمريکا و ويليام هيگ، وزير خارجه بريتانيا نيز

 ايران خواستند حکم اعدام يوسف ندرخانی، کشيش مسيحی ايرانی را متوقف کند
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 شيش ايرانی: اميد دارم موکلم عفو شودوکيل ک
 

 
محمد علی دادخواه، پنجشنبه، در گفتگويی با راديو فردا ابراز اميدواری کرد که موکلش، يوسف 

 ، عفو شود.محکوم شده ی، کشيش ايرانی، که طبق رای دادگاهی در رشت به مجازات اعدامندرخان
 يوسف ندرخانی در دادگاه تجديدنظر عفو شود.درصد احتمال دارد  ۹۵آقای دادخواه اظهار کرد 

دو سال پيش در ماه ژوئن، يوسف ندرخانی کشيش ايرانی پيرو کليسای انجيلی و همسرش که هر دو از 
 اسالم به مسيحيت گرويده اند در شهر رشت بازداشت شدند.

ايجاد «، »يتدعوت ساير مسلمانان به مسيح«و » ترک دين سازماندهی«دادگاه آقای ندرخانی را به 
 متهم کرده است.» ابراز مخالفت آشکار با اسالم«و » يک کليسای مخفی در خانه خود

پس از اعالم رای دادگاه بدوی در رشت مبتنی بر حبس ابد برای همسر آقای ندرخانی و اعدام برای 
ردند خودش، يوسف ندرخانی و همسرش تقاضای تجديد نظر در حکم خود را به دادگاه ارائه کردند ک

 که دادگاه تجديد نظر پرونده را به رشت پس فرستاد.
 همسر آقای ندرخانی که به حبس ابد محکوم شده بود، در حال حاضر از زندان آزاد شده است.

جان بينر، رييس مجلس نمايندگان آمريکا و ويليام هيگ، وزير خارجه بريتانيا روز چهارشنبه از ايران 
نی، کشيش مسيحی ايرانی را که طبق رای دادگاهی در رشت به خواستند حکم اعدام يوسف ندرخا

 مجازات اعدام محکوم شده را متوقف کند.
که مقر آن در لندن است هم طی بيانيه ای از مقامات جمهوری اسالمی » اتحاد مسيحيان جهان«وبسايت 

 ايران خواسته تا حکم اعدام را متوقف کرده و اين کشيش جوان را آزاد کنند.
طبق اطالعات تاييد شده ای «مسئول امور مطبوعاتی اين مرکز به راديو فردا گفت: » کاکوندهکری «

که ما در دست داريم، روز چهارشنبه بار ديگر تيم دفاعی يوسف ندرخانی به دادگاه مراجعه کرده و 
خود  دفاع خود را مطرح کرده اند. بار ديگر قاضی درخواست کرده که آقای ندرخانی اعتقادات مذهبی

 »را پس بگيرد ولی يوسف ندرخانی زير بار آن نرفته و آن را رد کرده است.
قاضی دادگاه می گويد وی قبل از گرايش به آيين مسيحيت مسلمان بوده و در «خانم کاکونده افزود: 

 »نتيجه مرتکب خروج از دين شده و مستحق مجازات است.
سال داشته به آيين  ۱۹دارد، در زمانی که سال سن  ۳۰يوسف ندرخانی که در حال حاضر بيش از 

 بوده است» کليسای ايران«مسيحيت گراييده و در سال های اخير، کشيش کليسايی کوچک به نام 
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 آزادی وجيه ناشری شهروند بهائی
 

مرداد ماه بازداشت  ۲۹خانه حقوق بشر ايرانوجيه ناشری، شهروند بهائی ساکن ساری که در تاريخ 
 وز گذشته از زندان نشتارود تنکابن آزاد گرديد.شده بود، ر

 
مرداد ماه بازداشت شده بود،  ۲۹وجيه ناشری (ميرزا گلپور)، شهروند بهائی ساکن ساری که در تاريخ 

 ديد.روز گذشته از زندان نشتارود تنکابن آزاد گر
، وی به مدت نه روز در انفرادی بازداشتگاه کچويی ساری »خانه حقوق بشر ايران«به گزارش 

 محبوس بوده و پس از تحمل يک ماه حبس از زندان ساری به زندان نشتارود تنکابن منتقل شده بود.
 

نع شده وجيه متشری در طی نه روز ابتدايی بازداشت خود، از دست يابی به داروهای مورد نيازش م
 بود. الزم به ذکر است که از جمله اتهامات ايشان نوشتن رنجنامه برای همسرشان است.

همسر وی، وجيه هللا ميرزا گلپور، پيشتر در ارديبهشت ماه سال جاری دستگير و به جهت تحقير در 
 سطح شهر گردانده شده بود.

 
 
 
 
 

 ادی بر بهايياناحضار چند شهروند بهائی اهل سنندج؛ افزايش فشارهای اقتص
 
 

طی سه هفته اخير شهره رئوفی به همراه آقای وحيد خلوصی به ادارهٴ اطالعات  -خبرگزاری هرانا 
 شهر سنندج احضار شدند و مورد تهديد و آزار و اذيت روحی قرار گرفتند.

و  ها اند که پخش شدن خبر اين احضار به گزارش کميته گزارشگران حقوق بشر، اين افراد تهديد شده
ها خواهد داشت. به احتمال زياد اين نوع سواالت، در راستای تحت  ها عواقب بدی برای آن بازجويی

فشار قرار دادن بهائيان اين شهر از جنبهٴ اقتصادی است زيرا افراد احضار شده در قبال شغلشان مورد 
 اند و اسامی تمامی همکارانشان از ايشان گرفته شده است. تهديد قرار گرفته
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اخيرا شهروندان بهائی بسياری از شهرهای ايران از جمله سمنان تحت فشارهای اقتصادی قرار 
های  ها و اعمال ها و تهديد مشتريان بخشی از اين فشار اند. پلمب مغازه، به آتش کشيدن مغازه گرفته

ن سمنان نيز بهايی ساک ۵غيرقانونی اقتصادی بوده است. در همين ارتباط در چند هفتهٴ اخير محل کسب 
 پلمب شده است.

شهريور ماه  ۲۴در خبری ديگر تقی حائری، يکی ديگر از شهروندان بهائی ساکن سنندج، چهارشنبه 
به طور شفاهی و غير قانونی به ستاد خبری وزارت اطالعات احضار شد. وی پس از مراجعه به ادارهٴ 

اين بازجويی آقای حائری مورد تهديد اطالعات آن شهر، مورد بازجويی طوالنی مدتی قرار گرفت. در 
اند که به بهائيان سنندج بگويند که ادارهٴ اطالعات مراقب ايشان  قرار گفته است و به ايشان گفته بوده

 هستند و بايد به زودی باز هم به ادارهٴ اطالعات آن شهر مراجعه کنند.
وری که طی چهار ماه گذشته نزديک فشار بر بهائيان سنندج، در چند ماه اخير افزايش يافته است به ط

های  اند و مورد تهديد و توهين نفر از بهائيان آن شهر به ادارهٴ اطالعات آن شهر احضار شده ۳۰به
 اند. شخصی و اعتقادی قرار گرفته

 بررسی موارد حقوقی نقض شده در اين گزارش:
 به توان نمی را کس هيچ و است ممنوع عقايد تفتيش: اسالمی جمهوری اساسی قانون ۲۳ اصل    •

 .داد قرار مواخذه و تعرض مورد ای عقيده داشتن صرف
 مورد عقايدش بمناسبت توان نمی را هيچکس: سياسی و مدنی حقوق المللی بين ميثاق ۱۹ ماده ۱ بند   •

 .داد قرار اخافه مزاحمت
 شامل حق اين. دارد انبي آزادی حق کس هر: سياسی و مدنی حقوق المللی بين ميثاق ۱۹ ماده ۲ بند   •

 يا شفاهاً  خواه حدات سر به توجه بدون قبيل هر از افکار و اطالعات اشاعه و تحصيل و تفحص آزادی
 .باشد می خود انتخاب به ديگر وسيله هر به يا هنری بصورت يا چاپ يا نوشته بصورت

 مند بهره دين و وجدان انديشه، آزادی از دارد حق شخصی هر: بشر حقوق جهانی اعالميه ۱۸ ماده   •
 آموزش قالب در اعتقاد، يا دين اظهار آزادی همچنين و اعتقاد يا دين تغيير آزادی مستلزم حق اين: شود

 يا خصوصی طور به جمعی، صورت به يا تنهايی به دينی مراسم و ها آيين اجرای و ها عبادت دينی،
 .است عمومی

 .دارد بيان و عقيده آزادی حق دیفر هر: بشر حقوق جهانی اعالميه ۱۹ ماده    •
 مذهب و وجدان فکر، آزادی حق کس هر: سياسی و مدنی حقوق المللی بين ميثاق ۱۸ ماده ۱ بند    •
 ابراز آزادی همچنين خود، انتخاب به معتقدات يا مذهب يک قبول يا داشتن آزادی شامل حق اين. دارد

 اجرای و عبادات در خفا در يا طورعلنی به واهخ جمعی، يا فردی بطور خواه خود، معتقدات يا مذهب
 .باشد می مذهبی تعليمات و اعمال و آداب

 به توان نمی را کس هيچ و است ممنوع عقايد تفتيش: اسالمی جمهوری اساسی قانون ۲۳ اصل    •
 .داد قرار مواخذه و تعرض مورد ای عقيده داشتن صرف
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 خشن استفارس: اتهام ندرخانی ارتکاب جرايم 
 
 

خبرگزاری فارس متعلق به سپاه پاسداران اتهام يوسف ندرخانی را انجام جرايم  –خبرگزاری هرانا 
 خشن، تجاوز و اخاذی اعالم کرد.

اين خبرگزاری که منبع اطالعات خود را معرفی نکرده است مدعی شد يوسف نادرخانی به اتهام انجام 
به اين مجازات محکوم شده است و اساسا اين موضوع هيچ  های متعدد جرايم خشن مانند تجاوز و اخاذی

 ارتباطی با مسئله خروج وی از دين ندارد.
 

های اطالعاتی و امنيتی به اتهام فعاليت  تر نيز توسط دستگاه اين در حالی است که آقای ندرخانی پيش
نيز اتهام وی را تبليغی مسيحی بازداشت و دارای پرونده در نهادهای امنيتی است و هم کيشان وی 

 اند. خروج از دين اعالم کرده
 
 
 
 
 
 
 
 

 تن از شهروندان بهائی اصفهان ۲۰بازداشت دسته جمعی بيش از 
 

 ۱۳۹۰ مهرماه ۷ شنبه ۵ روز اصفهان شهر بهائی شهروندان از تن ۲۰ از بيش –خبرگزاری هرانا 
 .شدند منتقل نامعلوم مکانی به و بازداشت

 به بهائی شهروندان از تن ۲۰ از بيش ۱۳۹۰ مهر ۷ شنبه پنج روز بشر حقوق گزارشگران کميته به
 رحيمی، آرمان قانع، سميرا حکيمان، روحيه روحانی، فرزاد رحمانی، پريسا اشتياق، فربد های نام

 دست داريوش داوردان، سهيال بهنام،، ها س نيکی، فردوس بهنام، فاضل سنائی، شهال نيکی، هللا حشمت
 تاج واحديان، سهيال يزدانی، داراب دانشگر، انيسا دانشگر، لوا دانشگر، هللا عطاء يان،نامجو الله پيش،

 .اند شده منتقل نامشخصی مکان به و بازداشت) ساله ۹( صفاپور دينا و جانميان الملوک
 زير قرار به ها آن اسامی که اند شده آزاد امروز ها شده بازداشت اين از تعدادی که است درحالی اين
 سهيال قانع، سميرا داوردان، سهيال بهنام، ها س نيکی، فردوس سنائی، شهال صفاپور، دينا: تاس

 .جانميان الملوک تاج و واحديان
 عطاءهللا و روحانی فرزاد رحمانی، پريسا منازل افراد، اين بازداشت از پس که است ذکر به الزم

 شده ضبط ها آن منازل از بهائی آئين به مربوط وسايل از تعدادی و گرفته قرار تفتيش مورد دانشگر
 .است
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 :گزارش اين در شده نقض حقوقی موارد بررسی
 

 :اسالمی جمهوری اساسی قانون ۲۳ اصل    •
 قرار مواخذه و تعرض مورد ای عقيده داشتن صرف به توان نمی را کس هيچ و است ممنوع عقايد تفتيش

 .داد
 مورد عقايدش بمناسبت توان نمی را هيچکس: سياسی و مدنی حقوق المللی بين ميثاق ۱۹ ماده ۱ بند    •

 .داد قرار اخافه مزاحمت
 شامل حق اين. دارد بيان آزادی حق کس هر: سياسی و مدنی حقوق المللی بين ميثاق ۱۹ ماده ۲ بند    •

 يا شفاهاً  خواه حدات سر به توجه بدون قبيل هر از افکار و اطالعات اشاعه و تحصيل و تفحص آزادی
 .باشد می خود انتخاب به ديگر وسيله هر به يا هنری بصورت يا چاپ يا نوشته بصورت

 .دارد بيان و عقيده آزادی حق فردی هر: بشر حقوق جهانی اعالميه ۱۹ ماده    •
 مند بهره دين و وجدان انديشه، آزادی از دارد حق شخصی هر: بشر حقوق جهانی اعالميه ۱۸ ماده    •
 آموزش قالب در اعتقاد، يا دين اظهار آزادی همچنين و اعتقاد يا دين تغيير آزادی ستلزمم حق اين: شود

 يا خصوصی طور به جمعی، صورت به يا تنهايی به دينی مراسم و ها آيين اجرای و ها عبادت دينی،
 .است عمومی

. دارد شخصی امنيت و آزادی حق هرکس: سياسی و مدنی حقوق المللی بين ميثاق ۹ ماده ۱ بند    •
 .کرد بازداشت يا دستگير خودسرانه توان نمی را کس هيچ

 مذهب و وجدان فکر، آزادی حق کس هر: سياسی و مدنی حقوق المللی بين ميثاق ۱۸ ماده ۱ بند    •
 ابراز آزادی همچنين خود، انتخاب به معتقدات يا مذهب يک قبول يا داشتن آزادی شامل حق اين. دارد

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

 
 
 
 
 
 

 صدور حکم زندان برای يک شهروند کرد در کرمانشاه
 
 

 يک شهروند اهل سرپل ذهاب از توابع استان کرمانشاه توسط دادگاه انقالب اسالمی -خبرگزاری هرانا 
 تهران به زندان محکوم شد.

به گزارش موکريان، اين شهروند که حسين پاالنی نام دارد و حدود ده ماه است در زندان به سر 
برد، توسط دادگاه انقالب اسالمی تهران به اتهام همکاری با جريانات مذهبی به يک سال حبس  می

 تعزيری محکوم شده است.
 کند. رجايی شهر کرج دوران محکوميت خود را سپری می گفتنی است نامبرده هم اکنون در زندان

 :گزارش اين در شده نقض حقوقی موارد بررسی
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 به توان نمی را کس هيچ و است ممنوع عقايد تفتيش: اسالمی جمهوری اساسی قانون ۲۳ اصل    •
 .داد قرار مواخذه و تعرض مورد ای عقيده داشتن صرف

 مورد عقايدش بمناسبت توان نمی را هيچکس: سياسی و مدنی حقوق یالملل بين ميثاق ۱۹ ماده ۱ بند    •
 .داد قرار اخافه مزاحمت

 شامل حق اين. دارد بيان آزادی حق کس هر: سياسی و مدنی حقوق المللی بين ميثاق ۱۹ ماده ۲ بند    •
 يا فاهاً ش خواه حدات سر به توجه بدون قبيل هر از افکار و اطالعات اشاعه و تحصيل و تفحص آزادی

 .باشد می خود انتخاب به ديگر وسيله هر به يا هنری بصورت يا چاپ يا نوشته بصورت
 مند بهره دين و وجدان انديشه، آزادی از دارد حق شخصی هر: بشر حقوق جهانی اعالميه ۱۸ ماده    •
 آموزش قالب در اعتقاد، يا دين اظهار آزادی همچنين و اعتقاد يا دين تغيير آزادی مستلزم حق اين: شود

 يا خصوصی طور به جمعی، صورت به يا تنهايی به دينی مراسم و ها آيين اجرای و ها عبادت دينی،
 .است عمومی

 .دارد بيان و عقيده آزادی حق فردی هر: بشر حقوق جهانی اعالميه ۱۹ ماده    •
 مذهب و وجدان فکر، آزادی حق کس هر: سياسی و مدنی حقوق المللی بين ميثاق ۱۸ ماده ۱ بند    •
 ابراز آزادی همچنين خود، انتخاب به معتقدات يا مذهب يک قبول يا داشتن آزادی شامل حق اين. دارد

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

 
 
 
 
 
 

 منيتی بر بسته شدن مطب دکتر شرعياتیفشار نيروهای ا
 

نيروهای امنيتی واطالعاتی آقای دکتر عباس شرعياتی يکی از ،به گزارش خبرنگار مجذوبان نور 
را با وارد آوردن تهديد و فشار مبنی بر اينکه حق گشايش مطب دندانپزشکی خود را   دراويش گنابادی

مهرماه بدون ارائه حکم قانونی به اداره اطالعات  ۱۱و برای روز دوشنبه   ندارد وی را آزاد کرده
 شهرستان يزد احضار کرده اند .

مهرماه توسط نيروهای امنيتی و لباس شخصی بدون ارائه حکم قانونی  ۷آقای دکتر شرعياتی در تاريخ 
 و قضايی بازداشت شده بود .

به شدت افزايش يافته و  شايان توجه است سرکوب ها و فشارها بر دراويش گنابادی در روزهای اخير
نفر از دراويش گنابادی بدون رعايت و احترام موازين قانونی بازداشت شده  ۱۰۰تا کنون نزديک به 

 اند .
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 سال حبس برای سه شهروند بهايی ساکن مشهد ۱۵مجموع 
 

سال حبس تعزيری  ۵زاده سه شهروند بهايی ساکن مشهد به  ، ناهيد قديری و نورا نبيلرزيتا واثقی
 محکوم شدند.

سال حبس تعزيری محکوم  ۱۵سه شهروند بهايی ساکن مشهد با حکم دادگاه انقالب اين شهر جمعا به 
 شدند.

 
زاده سه شهروند بهايی  و نورا نبيل ناهيد قديری ،رزيتا واثقی ،»خانه حقوق بشر ايران«به گزارش 

 شد. در دادگاه انقالب مشهد صادر  سال حبس محکوم شدند. اين حکم ۵ساکن مشهد، هر کدام به 
مشهد به دليل اعتقاد به ديانت بهايی در   الزم به ذکر است در حال حاضر چندين تن از شهروندان بهايی

 حال گذران دوران حبس خود هستند.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 دادخواه وکيل يوسف ندرخانی: اتهام موکل من فقط ارتداد است
 

 يالن در مورد موکلش را رد کرد.محمدعلی دادخواه، وکيل يوسف ندرخانی، ادعای معاون استاندار گ
المللی حقوق بشر در ايران، محمدعلی دادخواه، وکيل زندانی  ، کمپين بين» محبت نيوز«به گزارش 

علی رضوانی، معاون سياسی امنيتی استاندار  عقيدتی يوسف ندرخانی در واکنش به اظهارات غالم
م ارتداد ايشان دفاع کرديم که نبايد گيالن در مورد اتهامات موکلش گفت: "ما فقط در خصوص اتها

http://religionkomitee.blogspot.de/2011/10/blog-post_02.html
http://www.rahana.org/prisoners/?p=3145
http://www.rahana.org/prisoners/?p=3148
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اعدام شود. اتهامی که داوران دادگاه اعالم کردند و ما به عنوان وکالی ندرخانی در طی جلسات 
 مختلف دادگاه دفاع کرديم ارتداد بود و نه هيچ اتهام ديگری."

 
وگو با خبرگزاری فارس گفت: "يوسف  گفت علی رضوانی در روز گذشته، جمعه هشتم مهرماه، غالم

 ندرخانی يک صهيونيست و دايرکننده خانه فساد است."

 
 علی رضوانی، معاون سياسی امنيتی استاندار گيالن غالم

کنند در  که "حساب کسانی که دين ديگری را انتخاب می معاون سياسی امنيتی استاندار گيالن با بيان اين
کاری ندارد  زود: "کشور اسالمی با کسانی که دين ديگری انتخاب کردند هيچروز قيامت با خداست"، اف

 بلکه خداوند کار دارد."
ای را به دين مسيحيت  علی رضوانی گفت: "اين فرد مجرم است و جرم او اين نيست که عده غالم

 دعوت کرده است بلکه جرايم امنيتی دارد."
د، اعتقادی و مربوط به دين او نيست و به خاطر وی همچنين افزود: "موضوع جرم و اعدام اين فر

 شود بلکه او يک صهيونيست است و جرم امنيتی دارد." انتخاب دين، کسی در نظام ما اعدام نمی
 رضوانی اعالم کرد اجرای حکم اعدام يوسف ندرخانی قطعی نيست.

ظهار تعجب از انتشار المللی حقوق بشر در ايران ضمن ا وگو با کمپين بين محمدعلی دادخواه در گفت
سخنان معاون سياسی امنيتی استاندار گيالن گفت: "اتهام يوسف ندرخانی در دادگاه ديوان عالی کشور 
که من در آن دفاع کردم مربوط به اتهام ارتداد بود. همچنين در دادگاه اين هفته آقای ندرخانی در رشت، 

دفاع کرديم. به طور کلی آخرين اتهامی که دادگاه  من و همکاران به دليل اتهام ارتداد از آقای ندرخانی
 تفهيم کرد در خصوص ارتداد ايشان بود."

يوسف ندرخانی و همسرش که از آنان و ديگر همفكرانشان بعنوان دگر انديشان مذهبی ( مسيحيان 
 دو سال پيش در شهر رشت بازداشت شدند.  ياد می شود  پيروان ويليام برانهايم) -غيرتثليثی
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در دادگاه تجديد نظر استان گيالن تأييد  ۱۳۸۹اعدام او به جرم ارتداد در تاريخ يکم شهريورماه  حکم
گرديد اما در تاريخ هفتم تيرماه سال جاری ديوان عالی کشور اعالم کرد که به شرط توبه يوسف 

 شود. نادرخانی حکم اعدام نقض می
ر شد که تا روز چهارشنبه ششم مهر ادامه نخستين دادگاه وی روز يکشنبه سوم مهرماه جاری برگزا

 يافت.
 بامداد چهارشنبه ششم مهرماه آخرين جلسه دادگاه وی برگزار گرديد اما او حاضر به توبه نشد .

 
 
 
 
 
 
 

 حمالت سازمان يافته ضد مسيحی در سايه سکوت رسانه ها و مقامات
 

و دولت نيجريه ناديده گرفته  موضوع کشتار بی سر و صدای مسيحيان در نيجريه از سوی رسانه ها
 می شود!

" ، گروه اسالمی بوکوحرم  ICCبه نقل از " » محبت نيوز«به گزارش آژانس خبری مسيحيان ايران،
است. رهبران   نفر را در شهر ميدوگوری در نيجريه به قتل رسانده 10در دو ماه اخير دست کم 

می خواهند شريعت اسالمی را اجرا کنند و  مسيحی آن منطقه می گويند که اين گروه اسالمی افراطی
 در همين راستا مسيحيان را نابود کنند.

 
 

سی اين قتل ها را ، قتل هايی سازمان يافته عليه -سی-آقای جاناتان راکو ، مدير منطقه آفريقا در آی
 ايمانداران آن منطقه خواند.

شته شده اند که توجه زيادی به آنها جلب نشود. به همين خاطر او توضيح داد که مسيحيان طوری ک
مسيحی  10رسانه ها و دولت توجه زيادی به وضعيت اين مسيحيان نمی کند. در طی دو ماه گذشته 

 کشته شده اند و خدا می داند در يکی دو ماه آينده چه پيش خواهد آمد.
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حرم نيستند. مسلمانان ميانه رو هم بخاطر عقايد آقای راکو می گويد که مسيحيان تنها اهداف گروه بوکو
 سرسختانه اين گروه در خطر هستند.

سی با ابراز تأسف گفت : " بوکوحرم حتی به پليس هم حمله کرده است و همين -سی-سخنگوی آی
موضوع شرايط را بسيار دشوار کرده است. وقتی خود پليس مورد حمله باشد ، چه کسی ديگری خواهد 

 مسيحيان حمايت کند؟ "توانست از 
سی که به امور مسيحيان جفاديده در جهان می پردازد ، از رسانه ها ، دولت -سی-پبنابراين سازمان آی

نيجريه و مسيحيان سراسر جهان می خواهد که صدايی باشند برای مسيحيان نيجريه ای که در چنين 
 ته می شوند.شرايطی گرفتار هستند و بخاطر ايمانشان زير حمالت هستند و کش

 
 
 

 دادگاه هفت تن از مسئولين و مرتبطين دانشگاه آنالين بهائی
 

 
 

نفر از مسئولين و مرتبطين دانشگاه آنالين بهائی (موسسه  ۷دادگاه  -کميته گزارشگران حقوق بشر
 دادگاه انقالب به رياست قاضی مقيسه برگزار شد. ۲۸علمی آزاد) در شعبه 

؛ بنا بر گزارش های رسيده، طی دو هفته گذشته دادگاه اين افراد به نامهای وحيد » محبت نيوز«
محمودی، رامين زيبايی، کامران مرتضايی، فرهاد صدقی، نوشين خادم، محمود بادوام و رياض 

عضويت در گروهگ ضد «دادگاه انقالب برگزار شد. اتهام تمامی اين افراد  ۲۸سبحانی در شعبه 
عنوان شده است. الزم به ذکر است که دادگاه بعضی از اين افراد تنها چند ) ۴۹۹(ماده » نيتی بهائیام

 دقيقه به طول انجاميده است.
 

نفر از اين افراد در تاريخ اول خرداد ماه امسال و در پی يورش گسترده نيروهای امنيتی به منازل  ۶
خرداد ماه دستگير شد. تمامی اين  ۲۵انی در تاريخ مرتبطين با اين دانشگاه دستگير شدند و رياض سبح

 شوند. های چند نفره نگهداری می زندان اوين و در سلول ۲۰۹افراد در بند 
نفر از  ۲۰از اول خرداد ماه فشار بر دانشگاه آنالين بهائيان افزايش يافته است. در اين مدت بيش از 

ز مسوولين، اساتيد و دانشجويان اين دانشگاه در نفر ا ۵۰مرتبطين با اين دانشگاه دستگير و بيش از 
شهرهای مختلف به ستاد خبری وزارت اطالعات احضار شدند و تحت فشار برای امضای تعهد بر عدم 

اند. همچنين در طول اين مدت چندين مکان مربوط به اين دانشگاه  همکاری با اين دانشگاه قرار گرفته
 فيلتر شده است.پلمپ و سايت درسی آن نيز چندين بار 
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 اخبار تکميلی از احکام صادر شده برای هشت شهروند بهائی در مشهد
 

خانه حقوق بشر ايراناخبار تکميلی از رای صادر شده توسط دادگاه انقالب مشهد، برای هشت شهروند 
 بهائی اين شهر.

 .هشت شهروند بهائی مشهدی، مجموعا به بيش از پانزده سال زندان محکوم شدند
تا  ۲، دادگاه انقالب مشهد برای چهار شهروند بهائی احکامی بين »خانه حقوق بشر ايران«به گزارش 

 سال زندان صادر کرد. اسامی اين چهار شهروند بهائی مشهدی به شرح زير است: ۳
 

 بهمن يزدانی -۱
 وصال محمدی -۲
 شهاب طائفی -۳
 افشين نيک آئين -۴

 سال اعمال می گردد. ۲ال حبس تعليقی است که برای مدت س ۳نفر،  ۴حکم دادگاه برای اين 
سال حبس تعزيزی صادر شد. ناهيد  ۵همچنين برای ناهيد قديری و رزيتا واثقی و نورا نبيل زاده حکم 

ساله پرونده قبلی خود را می گذرانند. در  ۵قديری و رزيتا واثقی هم اکنون در زندان مشهد دوره حبس 
ساله مواجه  ۱۰ال اخير برای اين دو نفر، عمال آنها با دوره محکوميت س ۵صورت قطعی شدن حکم 

سال از آن سپری شده است. نورا نبيل زاده که سال گذشته مدتی در  ۱خواهند شد که کمی بيش از 
ساله خود را در زندان  ۵زندان مشهد بود، فرزند داور نبيل زاده است که هم اکنون دوره محکوميت 

 می گذراند.
نفر ذکر شده بود که با اضافه شدن نام خانم سونيا احمدی، تعداد کل  ۳خانم ها در اخبار پيشين  تعداد

 نفر می رسد. ۸محکومين اين پرونده به 
 
 
 
 
 
 
 

 تداوم بازداشت کامران رحيميان و فاران حسامی زوج بهايی
 

ران حسامی، اين روز از دستگيری کامران رحيميان و همسرش فا ۲۰خانه حقوق بشر ايرانبا گذشت 
 برند. دوشهروند بهايی همچنان در اوين به سر می
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شهريور ماه سال جاری اين زوج به همراه کيوان رحيميان و شکيب نصرهللا، همگی از  ۲۲در تاريخ 

 مدرسين موسسه علمی بهاييان در زمينه روانشناسی، بازداشت شده بودند.
آزاد شدند ولی دو نفر ديگر همچنان  شهريور ماه به قيد وثيقه ۳۰و شکيب نصرهللا در کيوان رحيميان 

 برند. در بازداشت به سر می
اين در حالی ست که هر دو اين افراد، شغل خويش را در زمينه مشاور روانشناسی در موسسات غير 

 اند. دولتی، به بهانه همکاری با دانشگاه بهايی از دست داده
 

ق پس از تهديد مسئولين اين موسسات روانشناسی توسط مامورين اطالعات صورت گرفته اين اتفا
 است.

قابل ذکر است که کامران رحيميان و فاران حسامی مدارک کارشناسی ارشد خود را در زمينه 
روانشناسی از دانشگاه کارلتون کانادا دريافت کرده اند . بنابراين مجبور به قطع همکاری کردن ايشان 

ا عناوينی نظير نداشتن مدرک رسمی در اين زمينه، تنها بهانه ای است که می کوشد دستگيری ايشان ب
را مو ضوعی غيردينی جلوه دهد و نيز موضعی به ظاهر قانونی برای بازداشت هر چه بيشتر 

 شهروندان بهايی به دست دهد.
 پايان پيام

 
 

 نور وبانمجذ سايت و دراويش پرونده متهمان از تعدادی آزادی
 
 
 تعدادی از متهمان پرونده دراويش و سايت مجذوبان نور آزاد شدند. 

بر اساس گزارش منابع نزديک به دراويش، عليرضا روشن، علی کرمی، مهدی اسانلو، فرزانه نوری، 
 فرزاد درويش، بهزاد نوری و علی آستارکی از جمله آزاد شدگان هستند.

 اند.اين افراد با قيد کفالت آزاد شده 
ماه قبل، پس از درگيری بين بسيجيان و دراويش شهرستان های کوار ، سروستان و شيراز؛ بيش از 

تن از دراويش مورد ضرب و شتم و بازداشت قرار گرفتند و همزمان مسئوالن سايت مجذوبان  ۱۰۰
 نور در تهران نيز دستگير شدند.

 منبع:دانشجو نيوز
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 ! دادی از مسيحيان ايرانی را به مرگ تهديد كردندسربازان گمنام امام زمان تع
 

 
سربازان گمنام امام زمان که ارتباط تنگاتنگی با سازمان اطالعات جمهوری اسالمی ايران دارند برای 

 ايند.ايجاد رعب و وحشت در ميان نوكيشان مسيحی ايرانی برخی از آنان را تهديد کرده اند که توبه نم
تن از نوكيشان مسيحی ايرانی که به دليل  ۱۱به گزارش آژانس خبری مسيحيان ايران "محبت نيوز" 

از ايران گريخته اند ، تهديد هايی از طريق پست   مذهبی جمهوری اسالمی  فشارها از سوی حکومت
توبه   ند که بايدالکترونيک و از طرف سربازان گمنام امام زمان دريافت کرده اند که به آنها گفته ا

 نمايند وگرنه کشته خواهند شد !
تن  ۱۱وب سايت سازمان اتحاد جهانی مسيحی مستقر در بريتانيا با درج اين خبر و بدون ذكر نام اين 

از نوكيشان مسيحی ارسال   تن 11  به   شهريور 23نوشت ، در ايميل های تهديد آميز که در تاريخ 
سربازان گمنام جمهوری اسالمی ايران در فراسوی مرزهای اين  شد، ابراز اميدواری شده است که

از ايران خارج شده اند اما هنوز "از   کشور افزايش خواهد يافت و با وجود اينکه اين نوكيشان مسيحی
 ديد چشمان تيزبين سربازان گمنام امام زمان پنهان نيستند."

"فرصت توبه و طلب آمرزش از حضور امام مسيحی  11همچنين گفته شده كه در اين ايميل ها به اين 
زمان" داده شده است و در صورت اينکه آنها از اين فرصت استفاده نکنند تک تک شان بر طبق فتوای 

 امام زمان کشته خواهند شد !
اگر چه هنوز هويت فرستنده و يا فرستندگان اين ايميل مشخص نيست، و از ( جی ميل ) برای اين 

و بررسی دارد ، کشيش سام يقنظر مسئول   ايميل خود جای شك  كه صحت اين  منظور استفاده شده
گفته است، که او و شبکه کليسا هايش اين تهديد را بسيار جدی  CSWسازمان ايالم در اين ارتباط به 

 خواهند گرفت.
: مدير عامل اتحاد جهانی مسيحی، مروين توماس در بيانيه ای در وبسايت اين سازمان اظهار داشت

شهروند ايرانی که از کشورشان  11"تهديدی که يک گروه نزديک به نيروهای امنيتی ايران عليه اين 
به دور افتاده اند انجام داده است اقدام شريرانه و وحشتناکی بوده است. بسيار مهم است که کشورهايی 

اف در قبال مقامات که اينگونه پناهندگان ايرانی را در خود جای داده اند، موضع شان را بطور شف
ايرانی اعالم نمايند و اظهار دارند که ترور های فرا مرزی کاملن غير قابل قبول و غير قابل تحمل 

 است."
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 اعضای يک خانوادۀ زرتشتی محکوم به زندان شدند
 

 :سايت يارسان

هروندان جوان دادگاه تجديد نظر تهران به رياست قاضی موحدی با تأئيد حکم پوريا شاهپری از ش 
زرتشتی ايران او را روانۀ زندان اوين کرد. پوريا شاهپری به همراه برادرش داريوش شاهپری در 

 ۲۴۰شان از سوی مأموران وزارت اطالعات دستگير و به بند  در منزل ۱۳۸۸هيجدهم بهمن ماه 
نظام، توهين به رهبر  دادگاه انقالب اسالمی پوريا شاهپری، را به تبليغ عليه .زندان اوين منتقل شدند

جمهوری اسالمی و مقدسات اسالمی از طريق تبليغ آيين زرتشتی و اجتماع و تبانی عليه نظام اسالمی 
 ايران متهم کرده است. 

ضربه  ۷۴دادگاه انقالب به همين اتهامات پوريا شاهپری را به دو سال و شش ماه زندان و تحمل 
 تازيانه محکوم کرد.

اش از جمله  در پی بازداشت فرزندانش و چهار تن ديگر از اعضای خانوادهمادر پوريا شاهپری 
شان دچار  همسرش عباس شاهپری، دخترش نگار شاهپری و حملۀ مأموران وزارت اطالعات به خانه

 سکتۀ قلبی شد. 
محسن صادقی نور داماد خانوادۀ شاهپری و بنيانگزار انجمن اشويی ايران نيز به چهار سال و شش ماه 

 ندان محکوم و در هشتم مرداد ماه به زندان اوين منتقل شد. ز
مجتبی احمدی از بستگان محسن صادقی نور به اتهام توهين به مقدسات اسالمی و اجتماع و تبانی عليه 

 .رژيم اسالمی ايران به شش سال حبس محکوم شده و هم اکنون در زندان به سر می برد
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0Bنابادیگ دراويش از تعدادی آزادی 
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مهر ماه هفت نفر از دروايش گنابادی  10امروز يکشنبه  -به گزارش خبرنگار سايت مجذوبان نور 

 آزاد شدند.
مهدی اسانلو ،علی آسترکی با صدور  عليرضا روشن ، طبق اين گزارش امروز آقايان علی کرمی ،

نوری و فرزاد درويش و بهزاد  قرار كفالت (ضمانت با فيش حقوقی) از زندان اوين و آقايان
 فرزانه نوری با سپردن وثيقه از بازداشت اداره اطالعات شيراز بصورت موقت آزاد شدند. خانم

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 تن ديگر از دراويش گنابادی 5آزادی 
 نوشته شده توسط مجذوبان نــور

 
 

http://religionkomitee.blogspot.de/2011/10/5.html
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مهر ماه پنج تن ديگر از دروايش گنابادی  11روز دوشنبه  -خبرنگار سايت مجذوبان نور  به گزارش

 شهريور ماه در بند امنيتی زندان اوين بازداشت بودند آزاد شدند. 13که از روز 
آقايان مهدی حسينی ، علی معظمی ، نصرت طبسی ، مهران رهبری و مصطفی  طبق اين گزارش 

 (ضمانت با فيش حقوقی) از زندان اوين بصورت موقت آزاد شدند. عبدی با صدور قرار كفالت
تن از دراويش گنابادی که در شهريور ماه توسط نيروهای امنيتی در شيراز و تهران  12 در مجموع 

بازداشت شده بودند از زندان های اوين تهران و اداره اطالعات شيراز با قرار کفالت و سپردن وثيقه 
ان از وضعيت هفت نفر ديگر از دراويش گنابادی (آقايان فرشيد يداللهی، امير آزاد شدند ولی همچن

) رادی سروستانی و غالمرضا شيرزادی، اميد بهروزی، صالح م، حميدرضا مرادی سروستانیاسالمی
 اطالعی در دست نمی باشد.

 
 
 
 
 
 
 
 

 بازداشت دو درويش گنابادی در سروستان
 

 نوشته شده توسط مجذوبان نــور:
مهرماه روز شنبه  ۹حجت هللا سعيدی توسط نيروهای انتظامی در تاريخ   يان محمد جالل نيکبخت وقا

 توسط نيروی انتظامی در سروستان بازداشت و به زندان عادل آباد شيراز منتقل شدند .
درويش که به همراه محمد علی سعدی و فرزاد  ۲اين  ،به گزارش خبرنگار سايت مجذوبان نور  

ماه حبس و  ۶تيرماه سال جاری از سوی شعبه اول دادگاه عمومی سروستان به  ۲۱تاريخ  درويش در
 مهرماه بازداشت شدند . ۹ضربه شالق محکوم شده بودند در روز شنبه  ۴۰

ابراهيم فضلی  ،شهريور به همراه اصغر کريمی  ۱۳که در تاريخ   شايان توجه است محمد علی سعدی 
ماه  ۶ابت گلوله نيروهای امنيتی قرار گرفته بود با اجرای حکم محکوميت و شهيد وحيد بنانی مورد اص
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اين در حالی  ،حبس با وجود جراحات ناشی از اصابت گلوله در زندان عادل آباد شيراز به سر می برد 
 ميليون تومانی آزاد شده اند . ۲۰است که اصغر کريمی و ابراهيم فضلی به قيد وثيقه 

راه اصغر کريمی و ابراهيم فضلی به علت جراحات و وضعيت وخيم جسمی محمد علی سعدی به هم 
شهريور ماه به همراه اصغر کريمی توسط  ۲۳در بيمارستان رجايی شيراز به سر می برد که در تاريخ 

 . نيروهای امنيتی به اطالعات شيراز و پس از آن به زندان عادل آباد منتقل شد 
آميز بر ضد  ، در شهرستان سروستان نمايشگاهی توهين1389سال  شود يازدهم مرداد ماه يادآور می 

با هماهنگی فرمانداری آن شهرستان برپا شد که نه تنها با نص صريح قانون اساسی در  تصوف 
خصوص آزادی عقيده و مذهب در تضاد بود، بلکه برگزار کنندگان آن قصد تحريک احساسات و 

 عواطف دراويش گنابادی را نيز داشتند.
پيرو اين اقدام، جمعی از دراويش گنابادی به ستاد فرماندهی انتظامی سروستان مراجعه کرده و مراتب 
اعتراض خود را به برگزاری چنين نمايشگاهی ابراز کردند اما با عدم پاسخگويی مسووالن انتظامی 

 مواجه شده و مطابق اعالم قبلی، مقابل فرمانداری آن شهرستان دست به تحصن زدند.
و شکستن پنجره های  نيروهای لباس شخصی اقدام به آتش زدن چادرهای اين نمايشگاه    ر اين جريان،د

آميز دراويش گنابادی را به اغتشاش و خشونت بکشانند. با احضار  تجمع اعتراض فرمانداری نمودند تا 
ب سروستان و تن از دراويش در نوبت های متعدد به شعبه اول دادياری دادسرای عمومی و انقال 24

روز، دادياراين  90تن از آنها و حبس هادی رحمانی به مدت  5بازجوئی و تحقيقات مفصل و بازداشت 
قرارمنع تعقيب صادر نمود. اما به دليل فشار  شعبه آقای ابوذر اسدی برای تمامی دراويش احضار شده 

تن  4ه صدرو کيفرخواست برای نيروهای امنيتی و امام جمعه و فرماندار سروستان، دادستان مجبور ب
( عزيز   دادرس مأموريتی اين دراويش تحت عنوان اتهامی اخالل در نظم عمومی شد که نهايتاً  از 

ضربه شالق برای  40ماه حبس و  6زارعی )در شعبه اول دادگاه عمومی سروستان حکم محکوميت 
سعدی ، محمد جالل نيکبخت به نامهای فرزاد درويش سروستانی، محمد علی  چهار تن از آنها 

 سروستانی و حجت هللا سعيدی را صادر کرد.
شايان توجه است در هفته های اخير فشار و سرکوب دراويش گنابادی شدت يافته است به نحوی که تا 

 تن از دراويش بازداشت شده اند . ۱۰۰کنون نزديک به 
 
 
 
 
 
 
  

 بادی در سروستانبازداشت جالل نيکبخت و حجتال سعيدی دو درويش گنا
 

 ۹خانه حقوق بشر ايرانمحمد جالل نيکبخت و حجت هللا سعيدی توسط نيروهای انتظامی در تاريخ 
مهرماه روز شنبه توسط نيروی انتظامی در سروستان بازداشت و به زندان عادل آباد شيراز منتقل 

 شدند.
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تيرماه سال جاری از سوی  ۲۱درويش که به همراه محمد علی سعدی و فرزاد درويش در تاريخ  ۲اين 
ضربه شالق محکوم شده بودند در روز شنبه  ۴۰ماه حبس و  ۶شعبه اول دادگاه عمومی سروستان به 

 مهرماه بازداشت شدند. ۹
شهريور به همراه اصغر کريمی  ۱۳به گزارش تارنمای مجدذوبان نور محمد علی سعدی که در تاريخ 

رد اصابت گلوله نيروهای امنيتی قرار گرفته بود با اجرای حکم ابراهيم فضلی و شهيد وحيد بنانی مو ،
ماه حبس با وجود جراحات ناشی از اصابت گلوله در زندان عادل آباد شيراز به سر  ۶محکوميت 

ميليون تومانی آزاد  ۲۰اين در حالی است که اصغر کريمی و ابراهيم فضلی به قيد وثيقه  ،برد  می
 اند. شده

همراه اصغر کريمی و ابراهيم فضلی به علت جراحات و وضعيت وخيم جسمی در  محمد علی سعدی به
شهريور ماه به همراه اصغر کريمی توسط  ۲۳برد که در تاريخ  بيمارستان رجايی شيراز به سر می

 . نيروهای امنيتی به اطالعات شيراز و پس از آن به زندان عادل آباد منتقل شد 
آميز بر ضد تصوف با هماهنگی  ان سروستان نمايشگاهی توهينگفتنی است سال گذشته در شهرست

فرمانداری آن شهرستان برپا شد که پيرو اين اقدام، جمعی از دراويش گنابادی به ستاد فرماندهی 
انتظامی سروستان مراجعه کرده و مراتب اعتراض خود را به برگزاری چنين نمايشگاهی ابراز کردند 

ن انتظامی مواجه شده و مطابق اعالم قبلی، مقابل فرمانداری آن شهرستان اما با عدم پاسخگويی مسووال
 دست به تحصن زدند.

های  نيروهای لباس شخصی اقدام به آتش زدن چادرهای اين نمايشگاه و شکستن پنجره  در اين جريان، 
  آميز دراويش گنابادی را به اغتشاش و خشونت بکشانند. فرمانداری نمودند تا تجمع اعتراض

های متعدد به شعبه اول دادياری دادسرای عمومی و انقالب  تن از دراويش در نوبت ۲۴با احضار 
 ۹۰ها و حبس هادی رحمانی به مدت  تن از آن ۵سروستان و بازجوئی و تحقيقات مفصل و بازداشت 

 روز، دادياراين شعبه ابوذر اسدی برای تمامی دراويش احضار شده قرارمنع تعقيب صادر نمود.
اما به دليل فشار نيروهای امنيتی و امام جمعه و فرماندار سروستان، دادستان مجبور به صدرو 

تن از اين دراويش تحت عنوان اتهامی اخالل در نظم عمومی شد که نهايتاً دادرس  ۴کيفرخواست برای 
به ضر ۴۰ماه حبس و  ۶مأموريتی (زارعی) در شعبه اول دادگاه عمومی سروستان حکم محکوميت 

ها به نامهای فرزاد درويش سروستانی، محمد علی سعدی، محمد جالل  شالق برای چهار تن از آن
 نيکبخت سروستانی و حجت هللا سعيدی را صادر کرد.

 
 
 
 
 
 
 
 

بيانيه فعاالن سياسی ايران در محکوميت حکم اعدام ندرخانی و بيانيه 
 مطبوعاتی سفارت جمهوری اسالمی درباره آن
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دستگاه قضائی رفتار خشونت آميز، غيرانسانی و ناعادالنه با  فعاالن سياسی می گويند که  در حالی
آقای ندرخانی دارد، سفارت جمهوری اسالمی در رم مدعی شد او از وکيل و تمامی حقوق قانونی 

 برخوردار است.
بين المللی به گزارش شبکه خبر مسيحيان فارسی زبان به نقل از بی بی سی ، در ادامه اعتراض های  

به صدور حکم اعدام برای يک شهروند ايرانی به دليل تغيير دين، جمعی از فعاالن سياسی و مدافعان 
 حقوق ايران صدور اين حکم را محکوم کرده اند.

در بيانيه ای که با امضای چهارده تن از فعاالن سياسی و مدافعان حقوق بشر ايرانی انتشار يافته، 
با يوسف ندرخانی، وارد کردن فشار بر برخی اعضای خانواده او و سرانجام بازداشت و نحوه رفتار 

صدور حکم اعدام به جرم بازگشت از دين اسالم به شدت تقبيح و مغاير قانون اساسی جمهوری اسالمی 
 توصيف شده است.

پس در اين بيانيه آمده است که "يوسف ندرخانی را به جرم گرويدن به آيين مسيحيت به زندان و س 
سلول انفرادی می افکنند تا از باور خود دست بشويد و هنگامی که با مقاومت او روبرو می شوند، او 
را به بيمارستان روانی می فرستند تا روانش را پريشان کنند؛ اما مقاومت او موجب می شود که اين بار 

 کی را انتخاب کند."همسر بی گناهش را به گروگان بگيرند تا او الجرم ميان خود و جان عزيزش ي
امضا کنندگان افزوده اند که از آنجا که آقای ندرخانی همچنان در حفظ اعتقاداتش پافشاری ورزيده، 

 ۲۳مقامات ايرانی برای او حکم اعدام صادر و "چوبه دار برپا کرده اند." اين بيانيه می افزايد که اصل 
ده و تاکيد ورزيده است که نمی توان کسی را قانون اساسی جمهوری اسالمی، تفتيش عقايد را ممنوع کر

اعالميه جهانی حقوق بشر نيز، که ايران از  ۱۸به صرف داشتن عقيده، مورد تعرض قرار داد و ماده 
جمله امضاکنندگان آن است، تاکيد دارد که "هر شخصی حق دارد از آزادی انديشه، وجدان و دين بهره 

ين يا اعتقاد و همچنين آزادی اظهار دين يا اعتقاد در قالب مند شود؛ اين حق مستلزم آزادی تغيير د
آموزش دينی، عبادت و اجرای آيين ها و مراسم دينی به تنهايی و يا به صورت جمعی، به طور 

 خصوصی و عمومی است."
امضاکنندگان اين بيانيه، آنچه را که "رفتار خشونت آميز، غيرانسانی و ناعادالنه دستگاه قضايی 

سالمی با آقای ندرخانی" خوانده اند، مصداق بارز نقض حقوق بشر و ناقض کرامت انسانی جمهوری ا
اين شهروند ايرانی دانسته و گفته اند: "اينگونه رفتار های خشونت بار و تبعيض آميز عالوه بر اينکه 
موجب رسوايی بيشتر نظام حقوقی و قضايی حاکم بر جمهورس اسالمی می شود، وجدان اخالقی و 

نسانی جامعه ايرانی را عميقا جريحه دار می کند و اينک همگان را، حيرت زده از ميزان بی مروتی ا
و بی انصافی حاکم بر ذهنيت حاکمان نظام جمهوری اسالمی، با اين پرسش اخالقی ساده اما تکان 

يک  دهنده روبرو می کند که چگونه ممکن است کسانی تا به اين پايه نسبت به اساسی ترين حقوق
 انسان ديگر بی اعتنا باشند و روحشان از اين همه ظلم و رنج مضطرب و مشوش نشود؟"

اين بيانيه، واکنش برخی از روحانيون ارشد ايران نسبت به حکم اعدام يوسف ندرخانی را نيز نکوهش 
عدالتی ها  کرده و پرسيده است: "آيا سکوت تاييد آميز آن دسته از مراجع تقليدی که از برابر اينگونه بی

بی اعتنا می گذرند جامعه را از دين می رماند و بر دين گريزی نسل جوان می افزايد، يا پرستش 
 پروردگار يکتا ولی اين بار در بستر آيين عيسی؟"

آنان نحوه برخورد با يوسف ندرخانی را مغاير اصول اسالم توصيف کرده و با ابراز اميدواری به آينده 
ن، گفته اند: "ما به عنوان جمعی مسلمان، بر خود فرض می دانيم که از بی ای متفاوت برای ايرا

مروتی و بی عدالتی ای که به نام اسالم در حق او و عزيزانش روا داشتند، تبری بجوييم و اميد می 
بريم که در فردای ايران، پيروان تمام اديان و صاحبان تمام عقايد بتوانند در کنار يکديگر بر مبنای 
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ام متقابل و با بهره مندی از حقوق انسانی و شهروندی برابر، زندگی مسالمت آميز و کريمانه ای احتر
را سامان دهند، و با مهر و ادب، زخم های عميق اين روزگار تلخ را آرام آرام التيام بخشند و برای 

 آبادانی ايران و بهروزی نسل های آينده اين سرزمين، دوشادوش هم بکوشند."
نيه را علی افشاری، عبدالعلی بازرگان، رضا بورقانی، فاطمه حقيقت جو، رضا عليجانی، اين بيا

مصطفی رخ صفت، سهراب رزاقی، معصومه شفيعی، شيرين عبادی، حسين کمالی، اکبر گنجی، ياسر 
 ميردامادی، آرش نراقی و حسن يوسفی اشکوری امضا کرده اند.

المی ايران در رم ضمن تکذيب اخبار منتشره در سفارت جمهوری اس اما بر اساس خبر آفتاب ، 
دارد دستگاه قضايی جمهوری اسالمی  خصوص صدور حکم اعدام آقای يوسف ندرخانی، اعالم می

 ايران درخصوص وی تاکنون اقدام به صدور رأی قطعی نکرده است.
ن اساسی دارای ها همانند هموطنان مسلمان خود در چارچوب قانو در بيانيه سفارت آمده ؛ اين اقليت

در جمهوری اسالمی ايران پيروان تمامی اديان الهی  باشند.  نمايندگانی در مجلس شورای اسالمی می
 آميز بوده و روح صميمت و اخوت بر ابعاد مختلف روابط آنان حاکم است. دارای همزيستی مسالمت

ن و مقررات جمهوری سفارت جمهوری اسالمی در رم مدعی شده که يوسف ندرخانی به استناد قواني
اسالمی ايران بازداشت شده و از وکيل و تمامی حقوق مصرح قانونی، اعم از تماس تلفنی، مالقات 

 باشد. حضوری با خانواده و غيره برخوردار می
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 .جامعۀ جهانی بهائی خواهان آزادی کشيش مسيحی محکوم به اعدام شد
 

 
 شبکۀ از: عکس شان. خردسال پسر دو و فاطمه همسرش همراه چپ، سمت ندرخانی، يوسف کشيش

 مسيحيان. جهانی همبستگی
جامعۀ جهانی بهائی به  –سرويس خبری جامعۀ جهانی بهائی) ) (۲۰۱۱تبر اک ۴( ۱۳۹۰مهر  ۱۲ژنو، 

 خواستاران آزادی يوسف ندرخانی، کشيش مسيحی ساکن رشت در ايران، پيوسته است.
کشيش ندرخانی که دو فرزند خردسال دارد، مدير يک شبکه از کليساهای خانگی است. او به ارتداد يا 

سپتامبر ( ۱۳۸۹متّهم و در شهريور » سلمانان به مسيحيتدعوت ساير م«و » ترک دين اسالم«
 به اعدام محکوم شد.) ۲۰۱۰

ديوان عالی کشور ايران اخيراً خواست پروندۀ او دوباره بررسی شود تا معلوم شود که آيا او قبل از 
رسی گرويدن به مسيحيت، مسلمان بالغ و عامل به اسالم بوده است يا خير. به حکم دادگاه پاسخ اين بر

 منفی بود، با اين حال او هنوز به خاطر ارتداد مجرم شناخته شده زيرا اجدادش مسلمان بوده اند.
 

اين پرونده با محکوميت شديد از سوی حکومت ها، سازمان ها و رهبران دينی سراسر دنيا مواجه شده 
 است.

ره گزارش داد که کشيش اکتبر) پس از اين اعتراض جهانی، رسانۀ ملّی ايران به يک با ۱مهر ( ۹در 
ندرخانی در حقيقت به داليل ديگری، از جمله جرائم خشونت آميز، اخاذی، صهيونيسم و خيانت، 
محکوم شده است. اين اتّهامات هرگز و حتی يک بار در سراسر دورانی که آقای ندرخانی متّهم، 

 محاکمه و محکوم می شد، مطرح نشده بود و فقط اخيراً عنوان شد.
 جامعۀ جهانی بهائیبيانيۀ 

 ما به موج جهانی اعتراض به محکوميت کشيش يوسف ندرخانی می پيونديم و خواهان آزادی او هستيم.
اين که يک دادگاه قانونی کسی را که اجدادش مسلمان بوده اند و آزادانه تصميم گرفته که مسيحی باشد 

 ين کشور است.محکوم کند، نمونۂ ديگری از قساوت مقامات ايرانی عليه مردم ا
اعالن عمومی اخير مبنی بر تغيير اتهامات مطرح شده عليه آقای ندرخانی که در نتيجۀ اعتراض 

ضابطه بودن تصميمات نظام قضائی ايران و فقدان   جهانی به محکوميت او انجام شد، بيش از پيش بی
  علنی عدالت در اين شرايط را آشکار می کند.

ه تنها قابل انتقاد است، بلکه نقض همۀ معيارهای قانونی، اخالقی، حکمی که برای او تعيين شده ن
 روحانی و انسانی نيز به شمار می آيد.

http://news.persian-bahai.org/multimedia/slideshow.php?storyid=308
http://news.persian-bahai.org/multimedia/slideshow.php?storyid=308
http://news.persian-bahai.org/multimedia/slideshow.php?storyid=308
http://news.persian-bahai.org/multimedia/slideshow.php?storyid=308
http://news.persian-bahai.org/multimedia/slideshow.php?storyid=308�
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کدام حکومت امروزی در جهان می تواند منطقاً تصميم بگيرد که حق سرکوب آزادی عقيده را دارد؟ 
لبی، فکری و روحی عقيده چيزی نيست که بتوان از کسی بازگرفت يا بر سرش معامله کرد؛ به باور ق

 مربوط است که فراتر از حوزۀ نظارت هر حکومتی است.
جامعۀ بهائی شرايط چالش برانگيزی را که اقليت ها در ايران امروز با آن مواجه اند، به خوبی درک 
می کند. و حال روشن است که اقليت هائی که به ظاهر توسط دولت به رسميت شناخته شده اند نيز مانند 

 هيچ حقوقی ندارند، در مرتبۂ پائين تری نسبت به اکثريت قرار دارند.آنها که 
در اينجا نيازی نيست فهرست بی پايان اعدام ها، شکنجه ها، محکوميت های زندان، محروميت ها و 

 مصيبت های ديگری که بر مردم سخت آزمودۀ ايران وارد می آيد، تکرار شود.
اظهار می دارند، با رفتاری که در کشور با مردم خود نشان آنچه نمايندگان آن کشور در صحنۀ جهانی 

می دهند، تناقض دارد. اّما مقامات ايرانی آزادانه به کشورهای ديگر سفر می کنند و به آنها برای 
انتشار اکاذيب خود و انکار رفتار بی رحمانه با شهروندان شان و تظاهر به خيرخواهی برای مردم 

 جهان فرصت داده می شود.
بايد برای آگاه کردن جهانيان از تزوير حکومتی که در سطح وسيع و مداوم بر مردم خود ظلم می کند، 

 اقدامات گسترده تری انجام داد.
بايد برای آگاه کردن بشريت از آنچه در ايران می گذرد و يادآوری امکان تکرار خاطرۀ هول آوِر اقدام 

 الش گسترده تری دست زد.نکردن عليه اشاعۂ نفرت توسط حکومت ها، به ت
 
 
 
 
 

 خبرهای کوتاه بهائی از ايران
 

 به رحيميان کيوان آقای و نصرهللا شکيب آقای حسامی، فاران خانم رحيميان، کامران آقای احضار
  آنها دستگيری و دادگاه

 )۲۰۱۱ سپتامبر ۲۵( ۱۳۹۰ مهر 03
آقای کامران رحيميان، ، )۲۰۱۱سپتامبر  ۱۴( ۱۳۹۰شهريور  ۲۳آخرين خبرها از ايران: در 

همسرش، خانم فاران حسامی، آقای شکيب نصرهللا و آقای کيوان رحيميان به دادگاه احضار و دستگير 
شدند. هر چهار نفر فارغ التحصيل روانشناسی هستند و به کار خصوصی در اين زمينه مشغول بوده 

، غير قانونی و بنابراين کار آنها به اند. به آنها گفته شد مدارک کارشناسی ارشدی که دريافت کرده اند
 عنوان مشاور نيز غيرقانونی است. آنها به استفاده...

 سروان آقای دالورمنش، حسنعلی آقای منش، رحيمی نازلی خانم نيا، رحيم کوچک خانم احضار: کتا
 دادگاه به راستين نيرومند آقای و حواسی

 )۲۰۱۱ سپتامبر ۲۵( ۱۳۹۰ مهر ۰۳
، خانم کوچک رحيم نيا، خانم )۲۰۱۱سپتامبر  ۴( ۱۳۹۰شهريور  ۱۳يران: در آخرين خبرها از ا

نازلی رحيمی منش، آقای حسنعلی دالورمنش، آقای سروان حواسی و آقای نيرومند راستين، همه اهل 
کتا، به دادگاه احضار شدند و به آنها دستور داده شد از زمين های [کشاورزی] خود چشم پوشی کنند. 
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ض به اين دستور، دو زن و آقای حسنعلی دالورمنش زندانی شدند. خانم ها بعداً با قرار پس از اعترا
 وثيقه آزاد شدند، اما آقای دالورمنش به زندان ی...

 محمودی مسعود آقای آزادی: شيروان
 )۲۰۱۱ سپتامبر ۲۵( ۱۳۹۰ مهر ۰۳

ميليون تومانی  ۱۰۰يقۀ آخرين خبرها از ايران: آقای مسعود محمودی ساکن شيروان پس از قرار وث
از زندان آزاد شد. آقای ) ۲۰۱۱سپتامبر  ۱۲( ۱۳۹۰شهريور  ۲۱دالر آمريکا) در  ۱۰۰۰۰۰(حدود 

دستگير شده بود. از قرار معلوم بازداشت وی در ) ۲۰۱۱اوت  ۲۹( ۱۳۹۰شهريور  ۶محمودی در 
 ارتباط با مؤسسۀ آموزش عالی بهائی بوده است....

 سمنان ساکن ايقانی افشين آقای زندان حکم آغاز: سمنان
 )۲۰۱۱ سپتامبر ۲۵( ۱۳۹۰ مهر ۰۳

آخرين خبرها از ايران: آقای افشين ايقانی ساکن سمنان دوران محکوميت زندان خود را شروع کرده 
فوريه  ۲۸( ۱۳۸۸اسفند  ۹دستگير و در ) ۲۰۱۰ژانويه  ۵( ۱۳۸۸دی  ۱۵است. آقای ايقانی در 

به چهار سال و سه ماه و ) ۲۰۱۰ژوئن  ۷( ۱۳۸۹خرداد  ۱۷د. او در با قرار وثيقه آزاد ش) ۲۰۱۰
رأی  -» تشکيل گروه هايی با هدف اخالل در امنيت ملّی«يک روز زندان محکوم شد: چهار سال برای 

 صادره عنوان می کند که هر گونه فعاليت مربوط به اين آئی...
 دانشگاه آيندۀ ترم در شکرت بشير و هللا روح آقايان نام ثبت از جلوگيری: اصفهان

 )۲۰۱۱ سپتامبر ۲۵( ۱۳۹۰ مهر ۰۳
آخرين خبرها از ايران: خبر محروم شدن آقای روح هللا تشکر و آقای بشير تشکر، هر دو ساکن 

تأييد شده است. هر دو » نقص مدارک«اصفهان، از ثبت نام در دانشگاه برای ترم آينده به خاطر 
، به دفتر حراست )۲۰۱۱ژوئن  ۱۳( ۱۳۹۰خرداد  ۲۳دند. در دانشجوی دانشگاه صنعتی اصفهان بو

دانشگاه و بعداً به دفتر اطالعات اصفهان احضار شدند و به آنها گفته شد از ادامۀ تحصيالت خود در 
 ترم آينده محروم هستند....

 وثيقه ارائۀ از پس دانشگر نورا خانم آزادی: اصفهان
 )۲۰۱۱ سپتامبر ۲۵( ۱۳۹۰ مهر ۰۳

ميليون  ۵۰برها از ايران: خانم نورا دانشگر ساکن اصفهان پس از ارائۀ وثيقه ای به ارزش آخرين خ
دالر آمريکا) و امضای تعهدنامه ای مبنی بر عدم شرکت در هر فعاليت مخالف  ۵۰۰۰۰تومان (حدود 

ت به دفتر محلی وزارت اطالعا) ۲۰۱۱ژوئن  ۲۷( ۱۳۹۰تير  ۶منافع عمومی يا نظام آزاد شد. او در 
 احضار، بازجويی و در همان تاريخ بازداشت شد....

 بهشتی بابک آقای نشدن دستگير و ميثاقيان هوشنگ آقای آزادی: تهران و شيراز
 )۲۰۱۱ سپتامبر ۲۵( ۱۳۹۰ مهر ۰۳

آخرين خبرها از ايران: اطالع داده شده آقای هوشنگ ميثاقيان ساکن شيراز، که به اشتباه در ارتباط با 
عالی بهائی دستگير شده بود، متعاقباً آزاد شده است. همچنين روشن شده که آقای بابک مؤسسۀ آموزش 

بهشتی، ساکن تهران، که پيشتر به عنوان يکی از دستگير شدگان در ارتباط با مؤسسۀ آموزش عالی 
بهائی گزارش شده بود، در واقع دستگير نشده است. خانۀ وی مورد بازرسی قرار گرفته، اما خود او 

 زاد است....آ
 وثيقه قرار با بندی وفا مقيمی، اديب اقدسی، ميالد اتحادی، شميم آقايان آزادی و دستگيری: يزد
 )۲۰۱۱ سپتامبر ۱۹( ۱۳۹۰ شهريور ۲۸
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 ۲۳ساله)، ميالد اقدسی ( ۲۵آخرين خبرها از ايران: چهار جوان به نام های آقايان شميم اتحادی (
اوت  ۲۶( ۱۳۹۰شهريور  ۴ساله)، همه ساکن يزد، در  ۱۵بندی (ساله)، وفا  ۱۷ساله)، اديب مقيمی (

دستگير شدند. آنها برای گردش به يک ناحيۀ کوهستانی در نزديکی يزد رفته بودند. هر چهار ) ۲۰۱۱
 با قرار وثيقه آزاد شدند....) ۲۰۱۱اوت  ۳۱( ۱۳۹۰شهريور  ۹نفر متعاقباً در 

 ماکيده روزعلی و راسته انعلیج بهامين، امامقلی آقايان شدن زندانی: کتا
 )۲۰۱۱ سپتامبر ۱۹( ۱۳۹۰ شهريور ۲۸

نفره)  ۱۷، سه بهائی (از يک فهرست )۲۰۱۱اوت  ۲۴( ۱۳۹۰شهريور  ۲آخرين خبرها از ايران: در 
ساکن کتا به نام های آقايان امامقلی بهامين، جانعلی راسته و روزعلی ماکيده به دادگاه دنا احضار و 

 ی دستور استرداد اموال نبودند، به زندان فرستاده شدند....چون قادر به اجرا
 وثيقه قرار از پس بهائی پنج آزادی: ياسوج و کتا
 )۲۰۱۱ سپتامبر ۱۹( ۱۳۹۰ شهريور ۲۸

پنج بهائی از استان ) ۲۰۱۱سپتامبر  ۵( ۱۳۹۰شهريور  ۱۴آخرين خبرها از ايران: گزارش شده در 
قه از زندان اوين آزاد شدند. آنها عبارتند از: آقای بهنوش دادگر، کهگيلويه و بوير احمد پس از قرار وثي

خانم مليحه روزبه، آقای سينا روانکرد، آقای شميم بهين آئين و آقای کيومرث بهين آئين. آنها در دوران 
زندان خود مورد ضرب و شتم و شکنجه و برای اعتراف به اتهامات بی اساس تحت فشار قرار گرفتند. 

 شده ضبط اموال بازگرداندن برای افراد بعضی با تماس: کرج
 )۲۰۱۱ سپتامبر ۱۹( ۱۳۹۰ شهريور ۲۸

نفر در کرج بازگردانده شد.  ۹آخرين خبرها از ايران: در چند روز گذشته، اموال توقيف شده به حد اقل 
يی از اين افراد که خانه های شان مورد يورش قرار گرفته و اموال شان توقيف شده بود، احضاريه ها

مقامات دريافت کردند که برای وصول بعضی اموال توقيف شدۀ خود مراجعه کنند. چند نفر از آنها 
 پيشتر به صورت موقت بازداشت شده بودند....

 وثيقه قرار با دهقانی انيسا خانم آزادی: مشهد
 )۲۰۱۱ سپتامبر ۱۹( ۱۳۹۰ شهريور ۲۸

مشهد زندانی بود، با قرار وثيقه آزاد شده است.  آخرين خبرها از ايران: خانم انيسا دهقانی که در
 جزئيات بيشتری در دست نيست....
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 بازداشت و اجرای حکم يک شهروند بهايی در مازندران
 

 
 1390مهر  15جمعه 

رای احکام يک شهروند بهايی ساکن قائم شهر پس از معرفی خود به دايرخ اج –خبرگزاری هرانا 
 بازداشت و روانه زندان اين شهر شد.

فخرالدين «بنا به اطالع گزارشگران هرانا، ارگان خبری مجموعه فعاالن حقوق بشر در ايران، 
مهر ماه پس از معرفی خود  ۱۲شهروند بهايی ساکن قائم شهر مازندران در روز چهار شنبه » صميمی

کردن محکوميت شش ماهه به زندان قائم شهر منتقل  به دايره اجرای احکام، بازداشت و برای سپری
 شد.

به اتهام تبليغ عليه نظام در دادگاه انقالب  ۱۳۸۹شهريور ماه سال  ۲۲قابل ذکر است نامبرده در 
ماه حبس تعزيری محکوم شد که حکم مزبور ماه گذشته در دادگاه تجديد نظر  ۶شهرستان قائم شهر به 

 استان تائيد گرديد.
 

خرداد ماه سال گذشته نيز يک بار بازداشت که در  ۱۰شود فخرالدين صميمی در  ادآوری میهمچنين ي
 شود. همان سال به قيد وثيقه آزاد می   تير ماه ۴

 بررسی موارد حقوقی نقض شده در اين گزارش:
تفتيش عقايد ممنوع است و هيچ کس را  قانون اساسی جمهوری اسالمی: ۲۳اصل  •

 عقيده ای مورد تعرض و مواخذه قرار داد. نمی توان به صرف داشتن
هيچکس را نمی توان  ميثاق بين المللی حقوق مدنی و سياسی: ۱۹ماده  ۱بند  •

 بمناسبت عقايدش مورد مزاحمت اخافه قرار داد.
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هر کس حق آزادی بيان  ميثاق بين المللی حقوق مدنی و سياسی: ۱۹ماده  ۲بند  •
و اشاعه اطالعات و افکار از هر قبيل بدون  دارد. اين حق شامل آزادی تفحص و تحصيل

توجه به سر حدات خواه شفاهاً يا بصورت نوشته يا چاپ يا بصورت هنری يا به هر وسيله 
 ديگر به انتخاب خود می باشد.

هر شخصی حق دارد از آزادی انديشه، وجدان  اعالميه جهانی حقوق بشر: ۱۸ماده  •
دی تغيير دين يا اعتقاد و همچنين آزادی اظهار دين مند شود: اين حق مستلزم آزا و دين بهره

ها و مراسم دينی به تنهايی يا به  ها و اجرای آيين يا اعتقاد، در قالب آموزش دينی، عبادت
 صورت جمعی، به طور خصوصی يا عمومی است.

 هر فردی حق آزادی عقيده و بيان دارد. اعالميه جهانی حقوق بشر: ۱۹ماده  •
هر کس حق آزادی فکر،  اق بين المللی حقوق مدنی و سياسی:ميث ۱۸ماده  ۱بند  •

وجدان و مذهب دارد. اين حق شامل آزادی داشتن يا قبول يک مذهب يا معتقدات به انتخاب 
خود، همچنين آزادی ابراز مذهب يا معتقدات خود، خواه بطور فردی يا جمعی، خواه به 

 ال و تعليمات مذهبی می باشد.طورعلنی يا در خفا در عبادات و اجرای آداب و اعم
 
 
 
 
 
 
 

 از دراويش گنابادی ،آزادی غالمرضا شيرزادی استاد دانشگاه 
 

 نوشته شده توسط مجذوبان نــور:
مهر ماه به قيد  ۱۴غالمرضا شيرزادی استاد دانشگاه و يکی از دراويش گنابادی عصر روز پنجشنبه 

 آزاد شد . ۱۰۰پاه شيراز معروف به پالک ميليون تومانی از بازداشتگاه اطالعات س ۵۰وثيقه 
شهريور ماه به همراه  ۱۳آقای غالمرضا شيرزادی که در تاريخ  ،به گزارش خبرنگار مجذوبان نور 

فرمانداری  دعوت به اسالمی دو تن از وکالی دراويش گنابادی آقايان افشين کرم پور و امير
 ۱۴در تاريخ  ،وهای امنيتی بازداشت شده بود شهرستان کوار برای مذاکره به آنجا رفته و توسط نير

به دليل بازداشت  ،ميليون تومانی آزاد شد.در ادامه اين گزارش آمده است  ۵۰مهرماه با قرار وثيقه 
وکالی دراويش گنابادی در طی هفته های گذشته آقای شيرزادی با گذشت يک ماه از بازدشت ايشان 

 اشت هيچ مالقاتی با خانواده خود نداشته است .تا کنون بدون وکيل و در تمام مدت بازد
با گذشت يکماه از بازداشت وکالی دراويش تا کنون هيچ مالقاتی با ايشان صورت  ،شايان توجه است 

 نگرفته است و خانواده های اين دراويش زندانی از وضعيت آنها نگران هستند .
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 صل نشده استديوان عالی کشور: پرونده يوسف ندرخانی به ديوان وا
 

 
 يوسف ندرخانی

راديو فردا:در حالی که وکيل يوسف ندرخانی، کشيش زندانی در ايران، گفته است که حکم موکلش 
گويد  احتماال در روزهای آتی از سوی ديوان عالی کشور صادر خواهد شد، رئيس ديوان عالی می

 واصل نشده است. پرونده آقای ندرخانی به اين ديوان
گو با اين  و هللا محسنی گرکانی، رئيس ديوان عالی کشور، در گفت به گزارش خبرگزاری فارس، آيت

اصال اين «خبرگزاری ضمن رد تأييد حکم بدوی اعدام يوسف ندرخانی از سوی اين ديوان گفته است: 
 »العی ندارم.پرونده هنوز به ديوان عالی نيامده است، يا حداقل بنده در مورد آن اط

گو با  و شنبه در گفت اين در حالی است که محمدعلی دادخواه، وکيل پرونده آقای ندرخانی، روز پنج
خبرگزاری فرانسه از صدور حکم ديوان عالی در مورد موکلش در روزهای آتی خبر داده و گفته بود 

 صادر شده از سوی اين ديوان خواهد بود.  که از روز شنبه در انتظار حکم
اند، دو سال پيش در شهر  ساله، و همسرش که هر دو از اسالم به مسيحيت گرويده ۳۳يوسف ندرخانی، 

 رشت بازداشت شدند.
دعوت ساير مسلمانان به «و » ترک دين«دادگاه بدوی در اواخر خردادماه آقای ندرخانی را به 

متهم و در » ر با اسالمابراز مخالفت آشکا«و » ايجاد يک کليسای مخفی در خانه خود«، »مسيحيت
نهايت به اعدام محکوم کرد که با اعتراض وکيل پرونده به اين حکم، قرار بر اين شد که پرونده برای 

 بررسی بيشتر و تجديد نظر به ديوان عالی کشور ارسال شود.
شور گويد که اين پرونده هنوز در اختيار ديوان عالی ک حال اکنون رئيس ديوان عالی کشور می  با اين

 قرار نگرفته است.
به صدور اين حکم اعتراض کرده و خواستار لغو حکم اعدام  بريتانيا و آمريکا ،اتحاديه اروپا تاکنون

 اند. آقای ندرخانی شده
 استانداری گيالن: حکم اعدام ندرخانی به دليل جرايم امنيتی صادر شده است

ها به صدور حکم اعدام برای يوسف ندرخانی به اتهام ارتداد، معاون  به دنبال باالگرفتن اعتراض
بودن آقای ندرخانی اعالم کرده است که صدور » صهيونيست«سياسی امنيتی استان گيالن با تأکيد بر 

 اعدام برای آقای ندرخانی به دليل جرايم امنيتی بوده و افزود که اين حکم هنوز قطعی نيست.حکم 

http://www.radiofarda.com/content/f8-ashton-poland-condemn-iran-over-pastor-facing-death/24344332.html
http://www.radiofarda.com/content/f8-us-condemns-iran-over-pastor-facing-death/24344268.html
http://www.radiofarda.com/content/f5_us_and_uk_call_for_stop_execution_of_young_pastor_in_iran/24343175.html
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يوسف ندرخانی جرايم امنيتی دارد و خانه «غالمعلی رضوانی هشتم مهرماه به خبرگزاری فارس گفت: 
ن حکم هنوز فساد داير کرده بود... حکم اعدام ندرخانی به دليل جرايم امنيتی صادر شده، ولی اجرای اي

 »قطعی نيست.
موضوع جرم و اعدام اين فرد، اعتقادی و مربوط به دين او نيست و به خاطر انتخاب «وی تأکيد کرد: 

 »شود، بلکه او يک صهيونيست است و جرم امنيتی دارد. دين، کسی در نظام ما اعدام نمی
را به » های متعدد اذیجرايم خشن مانند تجاوز و اخ«در کنار اين جرايم، خبرگزاری فارس نيز 

 فهرست اتهامات آقای ندرخانی اضافه کرده است.
سايت  نوشت آن هشتم مهرماه در وب عالی کشور که رو  اين در حالی است که بر اساس حکم ديوان

المللی حقوق بشر در ايران منتشر شده، ذکر شده است که صدور حکم اعدام برای يوسف  کمپين بين
 بوده است.» ادارتد«ندرخانی به دليل 

متهم «خردادماه سال جاری است، آمده است که آقای ندرخانی  ۲۳در حکم ديوان عالی کشور که مورخ 
است به انکار نبوت... و در نتيجه ارتداد خطری از مکتب مقدس اسالم پس از قبول آن توسط وی بعد 

 ».سالگی ۱۹از رسيدن به سن بلوغ تا 
آقای ندرخانی ذکر شده است که دادگاه پس از شنيدن اظهارات » ارتداد«در اين حکم ضمن تأکيد بر 

اعالم شده از سوی مراجع » فتاوی«هللا خمينی و  آيت» مسئله هشت از تحريرالوسيله«متهم، با توجه به 
 محکوم کرده است.» آويز متهم را به مجازات اعدام به طريق حلق«تقليد، 

م ديوان عالی کشور است. وی هفتم مهرماه در در حال حاضر محمدعلی دادخواه در انتظار حک
 که يوسف ندرخانی مورد عفو واقع شود. ابراز اميدواری کرد گو با راديوفردا و گفت

 
 
 
 

 ندر  وز جهانی اعدامخانی در آستانه ر
 
 

 
 ديوان توسط ندرخانی يوسف اعدام حکم جهانی، های اعتراض پی در و اعدام جهانی روز آستانه در

 .است شده لغو موقت طور به اسالم به   دوباره برگشت و او توبه شرط به ايران عالی
 مورد را ندرخانی يوسف  پرونده کشور عالی ديوان تازگی به جهانی، فشارهای و ها محکوميت پی در

 دگر اين اتهامی پرونده ندرخانی، يوسف مدافع وکيل دادخواه، محمدعلی گفته به. داد قرار مجدد بررسی
 .اند شده متهم توبه خواستار و اند فرستاده رشت انقالب دادگاه به نو از مذهبی انديش

http://www.radiofarda.com/content/f3_lawyer_hopes_iranian_pastor_gets_released/24343785.html
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 و »مسيحيت به گرويدن« اتهام به ندرخانی يوسف برای اعدام حکم صدور خبر انتشار پی در
 بنده: «است گفته ای مصاحبه در کشور، عالی ديوان رييس شده، ابراز حکم اين به نسبت که اعتراضاتی

 نشده تاييد موضوع که کنم می اعالم اجمالن اما ندارم اطالعی پرونده اين مورد در حاضر حال در
 «.است

 كه است ايران در)  تثليثی غير مسيحيان( برانهام ويليام پيروان از كوچك گروه يك از ندرخانی يوسف
 روزهای در داشت، وجود ارتداد اتهام به ايشان اعدام خطر مطبوعات برخی گفته به اخير روزهای در

 انتشار »ارتداد« جرم به ندرخانی يوسف عليه اعدام حکم مجدد صدور از حاکی هايی گزارش اخير،
 اسالمی، جمهوری قوانين براساس اما است شده گسترده اعتراضات و نگرانی زابرا باعث و يافته

 .آيد می در اجرا به کشور ديوانعالی تاييد از پس تنها معمولن اعدام احکام
 بريتانيا و آمريکا در مختلف های مقام و کردند احضار را اسالمی جمهوری سفيران لهستان و آلمان 

 ايران در ها اعدام همه توقف خواستار اروپا اتحاديه. اند شده ايرانی انجو اين اعدام حکم لغو خواستار
 کرده نگرانی اظهار ايران، در مذهبی های  اقليت ديگر و مسيحيان وضعيت وخامت مورد در و شده

 يوسف اعدام حکم کردن محکوم نيز جنوبی کره مسيحيان گروه و هلند مسيحيان اتحاد حزب. است
 .اند کرده مبدل اعتراضی گسترده های حرکت به را اسالم از شدن جدا دليل به را ندرخانی

 کرده اعتراض اسالمی جمهوری انقالب دادگاه سوی از اعدام حکم اين به نيز بهايی جهانی جامعه
 پيوسته ندرخانی يوسف  محکوميت به اعتراض جهانی موج به ای بيانيه طی المللی، بين تشکل اين. است

 .است کرده توصيف کشور اين مردم عليه ايرانی مقامات قساوت از ديگری نمونه را او اعدام حکم و
 است، گرفته انجام ايران در اخير روز چند در که هايی اعدام ديگر به توجه با موضوع اين بررسی در

 انجام وگويی گفت پاريس در سياسی مسائل کارشناس و شناس جامعه جيالنی، بهيه دکتر با زمانه، راديو
 .است دهدا
 و اسالم از شدن جدا دليل به را ندرخانی يوسف به ارتداد حکم دادن برای اسالمی جمهوری پافشاری آيا

 دانيد؟ می ديگر اديان و زرتشتی آيين و مسيحيت به مردم گرويدن و گريزی اسالم از ترس
 جمهوری  چنگال در ندرخانی آقای که متأسفم من. است روز سئوال يک شما سئوال: جيالنی بهيه

 به را خود مجرمان تمام گذشته ۳۳ در اسالمی جمهوری که هستيم آگاه ما زيرا. است کرده گير اسالمی
 از اسالمی جمهوری که کنم می فکر من. هستند انديشه يک قربانی ايشان. است کرده تبديل پيام يک

 جرمش و است مپيا يک امروز ندرخانی آقای و کند درست پيامی خواهد می امروز خود مجرمان
 نيست، مطرح اسالمی جمهوری برای امروز گريزی اسالم مسئله و نيست گرويدن مسيحيت به ی مسئله
 کسانی تمام و اقوام تمام شامل بلکه شود، نمی مسيحيت شامل پيام اين. بفرستد پيامی خواهد می بلکه
 .دارند خود در اسالمی جمهوری با مخالفت از بويی و رنگ ترين کوچک که شود می

. شود می اسالمی جمهوری موجوديت فدای دارد که است قربانيان اين از يکی امروز ندرخانی آقای
 بايد ما و کند می برخورد باشد، اعدام که شرايط بدترين با امروز اش مخالفين با اسالمی جمهوری زيرا
 و ماندگاری بلکه ست،ني گريزی اسالم امروز اسالمی جمهوری مسئله که بگيريم نظر در را نکته اين

 .باشد مطرح مسيحيت مسئله جا اين در کنم نمی فکر من. است شده ما ملت مشکل که است خودش وجود
 حکم کردن محکوم در جهانی جامعه فشارهای از پس پيش روز چهار اسالمی جمهوری تلويزيون

 گيری، رشوه خشونت، ،تجاوز ازجمله ديگری داليل به او که داد گزارش يکباره ندرخانی يوسف اعدام
 سوی از تازه های اتهام اين کردن وارد دليل. است شده محکوم خيانت و صهيونيستی تفکرات اخاذی،
 کرده برپا بزرگی جنجال دولتی های اختالس   پرونده که زمانی هم آن دانيد، می چه در را دولتی ی رسانه
 است؟
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 زيرا. نيست بيش واهی هايی جرم اند، داده نسبت نیندرخا آقای به که تازه های جرم اين کنم می فکر من
 خود چون. بزند اختالس اتهام کسی به بتواند که نيست شرايطی در امروز اسالمی جمهوری خود

 دارند اسالمی جمهوری واقعی ذات بر آگاهی دنيا همه و است داده نشان را اش ماهيت اسالمی جمهوری
 خيلی پس. کنند می غارت را آن دارند و اند برده تاراج به را ايران مملکت ای عده است سال ۳۳ که

 بيايد، پيش خواری رشوه صحبت اگر. کنيم خواری رشوه به محکوم ما را ندرخانی آقای که جاست نابه
 آقای يا است غارتگر و مجرم و خوار رشوه حکومت آيا که ببريم سئوال زير را حکومت کل ما بايد

  ندرخانی؟
 است؟ کرده اختالس کجا و کسانی چه از و است توانسته چقدر د،باش که گيرم اصلن

  دارد؟ واقعيت آيا
. نيستند بيش ای بهانه ها اين و ها؛ واقعيت از فرار موقتی؛ گذراندن برای است حرف همه ها اين! نه

 . نيست مسيحيت ايران مسئله امروز
 تند؟نيس مسلمان ما دانشجويان مگر. است اسالمی جمهوری مخالفان کل

 و بودند اسالمی جمهوری دل در ديروز که طلبانی اصالح مگر. برند می سر به زندان در اما امروز
  نيستند؟ مسلمان هستند اسالمی جمهوری مخالف امروز

 .است اسالمی جمهوری های زندان در شان جای امروز ولی
 جمهوری رفتار. ببينم گلوبال صورت به را مسئله کنم می سعی و بينم نمی بيش ای بهانه را ها اين من

 پيامی نيست، بيش ای بهانه اند، شده اعدام به محکوم امروز ندرخانی آقای که اين و مخالفانش با اسالمی
 انتظارشان در باليی چه کنند مخالفت اسالمی جمهوری با اگر که اين از است ملت ترساندن. نيست بيش

 سکوت به بتوانند را ملت که اين برای و است سالمیا جمهوری پيام اين کنم می فکر من. بود خواهد
 تمام مانند اسالمی جمهوری. هستند بهانه ها اعدام. است  بهانه ها اين. است بهانه. بترسانند و وادارند

 .کند حکومت همچنان و برساند تثبيت به را خودش وجود خواهد می سياسی آلترناتيوهای
 دراويش که اين يا کند، می محکوم بهاييت اينترنتی دانشگاه در حضور اتهام به را فردی امروز که اين
 دارد؟ دليلی چه کند می محکوم را
  اند؟ درنيامده اسالم دل از يا نيستند مسلمان مگر دراويش 

 هستند؟ محکوم ها آن چرا
 به روزی و دراويش نام به روزی مسيحيت، نام به روزی بهاييت، نام به روزی. است بهانه ها اين پس 

 داغ را خودش موجوديت تنور که اسالمی جمهوری برای هستند هايی بهانه ها اين. پرستی شيطان نام
 مسيحی چون است، مجرم ندرخانی آقای نگوييم و دهيم تغيير افراد اين به را مان نگاه بايد ما. نگهدارد

 .است شده
 و اين از بيش را مسئله اين بايد ما و است مجرم زند، مخالفت ساز هرکسی اسالمی جمهوری در! نه

 ايشان جرم اصلن! نه شده، مسيحی چون بدانيم مجرم را ندرخانی آقای ما که اين. ببينيم اين از تر بزرگ
 . نيست مسيحيت

 جز به هم ديگری چيز بگويند و کنند مقابله اسالمی جمهوری با اند توانسته که است اين ايشان جرم
 و است کلی اسالمی جمهوری بزرگ جرم که صورتی در. است دفر يک اين. دارد وجود شما اسالم

 .کنيم نگاه کلی را مسئله ما بايد
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 تازه ترين پريشانی و دروغگوئی حکومت در رابطه با پرونده يوسف ندرخانی
 

 
 

 :زبان فارسی مسيحيان خبر شبکه
 گويد می ديوان رئيس ، تاس کشور ديوانعالی رای منتظر گويد می زندانی اين وکيل که حاليکه در

" امنيتی جرم" او که است مدعی هم گيالن استانداری. است نرسيده ايشان به ندرخانی پرونده هنوز
 !عقيدتی داردنه

 محسنی ، فارس حکومتی خبرگزاری از نقل به زبان فارسی مسيحيان خبر شبکه گزارش به
 اعدام بدوی حکم تأييد رد ضمن اریخبرگز اين با گو و گفت در کشور، عالی ديوان رئيس گرکانی،

 است، نيامده عالی ديوان به هنوز پرونده اين اصال: «است گفته ديوان اين سوی از ندرخانی يوسف
 «.ندارم اطالعی آن مورد در بنده حداقل يا
 

 از فرانسه خبرگزاری با گو و گفت در  گذشته هفته ندرخانی، آقای پرونده وکيل دادخواه، محمدعلی
 9 شنبه روز از که بود گفته و داد خبر آتی روزهای در موکلش مورد در عالی ديوان کمح صدور
 را المللی بين واکنشهای خبر اين. بود خواهد ديوان اين سوی از شده صادر حکم انتظار در  مهرماه

 .داشت همراه به ندرخانی يوسف اعدام حکم محکوميت در
 و است شده حکومتی مسئوالن بين گوئی تناقض شافزاي باعث المللی بين گسترده واکنش همين

 .است نموده پريشانی دچار شدت به را حکومت به وابسته های رسانه و خبرگزاريها
 رسمی نيمه خبرگزاری ، است تندرو معمم يک که کشور ديوانعالی رئيس عجيب ادعای بر عالوه
 گيالن استان امنيتی سياسی عاونم. است نموده منتشر نيز را گيالن استانداری دروغ ادعاهای فارس

 آقای برای اعدام حکم صدور که است کرده اعالم ندرخانی آقای بودن »صهيونيست« بر تأکيد با
 .نيست قطعی هنوز حکم اين که افزود و بوده امنيتی جرايم دليل به ندرخانی
 و دارد تیامني جرايم ندرخانی يوسف: «گفت فارس خبرگزاری به مهرماه هشتم رضوانی غالمعلی

 اين اجرای ولی شده، صادر امنيتی جرايم دليل به ندرخانی اعدام حکم... بود کرده داير فساد خانه
 دين به مربوط و اعتقادی فرد، اين اعدام و جرم موضوع: «کرد تأکيد وی.» نيست قطعی هنوز حکم

 و است صهيونيست يک او بلکه شود، نمی اعدام ما نظام در کسی دين، انتخاب خاطر به و نيست او
 «.دارد امنيتی جرم

 تجاوز مانند خشن جرايم« نيز فارس خبرگزاری جرايم اين کنار در ، کرده گزارش نيز فردا راديو
 .است کرده اضافه ندرخانی آقای اتهامات فهرست به را »متعدد های اخاذی و
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 حقوق المللی بين مپينک سايت وب در مهرماه هشتم آن نوشت رو که کشور عالی  ديوان حکم اساس بر
 دليل به ندرخانی يوسف برای اعدام حکم صدور که است شده ذکر شده، منتشر ايران در بشر

 .است بوده »ارتداد«
 در پيش سال دو اند، گرويده مسيحيت به اسالم از دو هر که همسرش و ساله، ۳۳ ندرخانی، يوسف

 و »دين ترک« به را ندرخانی آقای خردادماه اواخر در بدوی دادگاه. شدند بازداشت رشت شهر
 مخالفت ابراز« و »خود خانه در مخفی کليسای يک ايجاد« ،»مسيحيت به مسلمانان ساير دعوت«

 حکم، اين به پرونده وکيل اعتراض با که کرد محکوم اعدام به نهايت در و متهم »اسالم با آشکار
 .شود ارسال کشور عالی ديوان به نظر تجديد و بيشتر بررسی برای پرونده که شد اين بر قرار

 ندرخانی آقای که است آمده است، جاری سال خردادماه ۲۳ مورخ که کشور عالی ديوان حکم در
 توسط آن قبول از پس اسالم مقدس مکتب از خطری ارتداد نتيجه در و... نبوت انکار به است متهم«

 ندرخانی آقای »ارتداد« بر تأکيد ضمن حکم اين در. »سالگی ۱۹ تا بلوغ سن به رسيدن از بعد وی
 »تحريرالوسيله از هشت مسئله« به توجه با متهم، اظهارات شنيدن از پس دادگاه که است شده ذکر

 »آويز حلق طريق به اعدام مجازات به را متهم« تقليد، مراجع سوی از شده اعالم »فتاوی« و خمينی
 .است کرده محکوم

 مسيحيت به که زمانی در  ولی بوده مسلمان ابتدا کرده اعالم هدادگا در او که گفته ندرخانی وکيل
 شامل اسالمی جمهوری حکومت مجموعه رسد می نظر به. است نبوده مسلمان کرده پيدا گرايش

 اين مورد در را واقعيات همه دارند تصميم فرمايشی های رسانه کنار در آن قضائی و مجريه قوای
 .دنماين قلب و انکار عقيدتی زندانی

 
 
 

 سه ماه بالتکليفی چهارشهروند بهايی بازداشت شده در اصفهان
 

  1390مهر  16شنبه 
چهار شهروند بهايی ساکن اصفهان که از سه ماه پيش تا کنون در بازداشت  -خبرگزاری هرانا 

 برند. برند هم چنان به صورت بالتکليف در بازداشت بسر می نيروهای امنيتی به سر می
زارشگران هرانا، ارگان خبری مجموعه حقوق بشر در ايران، کيوان دهقانی، فرشيد بنا به اطالع گ

تير ماه سال جاری حين مراسم  ۲۱بدخش، نويد پروينی و نگار سبحانيان (همسر نويد پروينی) که در 
هنوز در بالتکليفی بسر اند با گذشت سه ماه از بازداشت  مذهبی در منزل نويد پروينی دستگير شده

 ند.بر می
همان ابتدای دستگيری قرار    اين در حالی است که بازپرس قبلی پرونده (فردی به نام ابوترابی) از

 بازداشت را يک ماه و بازجوی اداره اطالعات هم دو ماه بازداشت اعالم کرده بود.
ها  يیمرداد ماه اتمام بازجو ۳۰هم چنين بنا به اظهار متهمين در مالقات حضوری، بازجوی پرونده در 

 ها خواسته تا ذيل اوراق مربوطه را امضاء کنند. را به ايشان ابالغ کرده و از ان
از طرف ديگر طی چند روز گذشته کيوان دهقانی بدون ارائه دليل مشخصی از زندان اصفهان به اداره 

 اطالعات مشهد منتقل شده است.
 :گزارش اين در شده نقض حقوقی موارد بررسی
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 و حکم به مگر کرد دستگير توان نمی را کس هيچ: اسالمی جمهوری اسیاس قانون ۳۲ اصل •
 به کتباً  بالفاصله داليل ذکر با بايد اتهام موضوع بازداشت، صورت در. کند می معين قانون که ترتيبی

 صالحه مراجع به مقدماتی پرونده ساعت چهار و بيست مدت ظرف حداکثر و شود تفهيم و ابالغ متهم
 .گردد فراهم وقت اسرع در محاکمه، مقدمات و ارسال قضايی

 يا دستگير جرمی اتهام به کس هر: سياسی و مدنی حقوق المللی بين ميثاق ۹ ماده ۳ بند •
 قانون موجب به که ديگری مقام هر يا دادرسی محضر در وقت اسرع در را او بايد شود می بازداشت

 .شود آزاد يا دادرسی معقولی مدت در يدبا و نمود حاضر باشد قضائی اختيارات اعمال به مجاز
 موقع در بايد شود می دستگير کس هر: سياسی و مدنی حقوق المللی بين ميثاق ۹ ماده ۲ بند •

 نسبت او به که اتهامی گونه هر به دائر ای اخطاريه وقت اسرع در و شود مطلع آن علل از شدن دستگير
 .دارد دريافت شود می داده

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 شهروند بهائی از زندان دستگرد اصفهان ۱۱ آزادی
 

 
  1390مهر  16شنبه 

با  ۹۰مهر  ۱۴نفر از شهروندان بهائی بازداشت شده در شهر اصفهان روز  ۱۱ -خبرگزاری هرانا 
 سپردن وثيقه از زندان دستگرد اصفهان آزاد شدند.

های انجام گرفته در روز پنج شنبه  ن حقوق بشر، بازداشتهای رسيده به کميته گزارشگرا طبق گزارش
توسط اطالعات سپاه صورت گرفته است و اين در حالی است که بازپرس پرونده پس از  ۹۰مهرماه  ۷

ها را  اساس دانسته و حکم آزادی آن ها را بی چند روز بازداشت و مطالعه موارد اتهامی، اتهامات آن
شود و بازداشت شدگان مجددا به  ها جلوگيری می ماموران از آزادی آن صادر کرده است که با مخالفت

 شوند. بازداشتگاه باز گردانده می
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اسامی افراد آزاد شده به شرح زير است: حشمت هللا نيکی، فربد اشتياق، فرزاد روحانی، عطاء هللا 
داوردان، آرمان دانشگر، روحيه حکيمان، انيسا دانشگر، لوا دانشگر، داريوش دست پيش، سهيال 

 رحيمی، پريسا رحمانی.
همچنين قابل ذکر است که ماموران برخورد نامناسبی با ايشان داشته و اقدام به ضرب و شتم و تهديد 

اند و در يک اقدام غير قانونی، موی سر تمامی مردان بازداشت شده را کوتاه  اين شهروندان بهائی کرده
 اند. کرده

 
 
 
 
 

 بر دراويش گنابادی ادامه بازداشت و فشار
 

 
 1390مهر  17يكشنبه 

مهرماه توسط نيروی  ۱۶فرزاد درويش يکی از دراويش گنابادی در روز شنبه  -خبرگزاری هرانا 
 انتظامی در سروستان بازداشت و به زندان عادل آباد شيراز منتقل شد.

ش که به همراه سه تن ديگر از دراويش گنابادی به فرزاد دروي ،به گزارش تارنگار مجذوبان نور
تيرماه سال جاری از  ۲۱محمد جالل نيکبخت و حجت هللا سعيدی در تاريخ  ،نامهای: محمد علی سعدی 

در صبح  ،ضربه شالق محکوم شده بود  ۴۰ماه حبس و  ۶سوی شعبه اول دادگاه عمومی سروستان به 
 ت و به زندان عادل آباد شيراز منتقل شد.مهرماه در سروستان بازداش ۱۶روز شنبه 

محمد جالل نيکبخت و حجت هللا سعيدی در ارتباط با همين  ،الزم به ذکر است آقايان محمد علی سعدی 
 اند. پرونده هفته گذشته توسط نيروهای انتظامی بازداشت و به زندان عادل آباد شيراز منتقل شده

در شهريور ماه امسال با بازداشت و ضرب و شتم بيش از ادامه فشار و سرکوب بر دراويش گنابادی 
های کوار، سروستان و شيراز و همچنين حمله به مديران و پرسنل سايت  تن از دراويش شهرستان ۱۰۰

مجذوبان نور در تهران و دستگيری آنان به شدت در حال افزايش است که با واکنش شديد و محکوميت 
 حقوق بشر مواجه شده است.های  مجامع بين المللی و سازمان

 بررسی موارد حقوقی نقض شده در اين گزارش:
توان به صرف  : تفتيش عقايد ممنوع است و هيچ کس را نمیقانون اساسی جمهوری اسالمی ۲۳اصل    •

 ای مورد تعرض و مواخذه قرار داد. داشتن عقيده



1390وضعيت پيروان اديان در ايران در   

96 
 

توان بمناسبت عقايدش مورد مزاحمت  را نمی: هيچکس ميثاق بين المللی حقوق مدنی و سياسی ۱۹ماده  ۱بند    •
 اخافه قرار داد.

: هر کس حق آزادی بيان دارد. اين حق شامل آزادی ميثاق بين المللی حقوق مدنی و سياسی ۱۹ماده  ۲بند    •
تفحص و تحصيل و اشاعه اطالعات و افکار از هر قبيل بدون توجه به سر حدات خواه شفاهاً يا 

 باشد. يا بصورت هنری يا به هر وسيله ديگر به انتخاب خود میبصورت نوشته يا چاپ 
 : هر فردی حق آزادی عقيده و بيان دارد.اعالميه جهانی حقوق بشر ۱۹ماده     •
 مند شود: : هر شخصی حق دارد از آزادی انديشه، وجدان و دين بهرهاعالميه جهانی حقوق بشر ۱۸ماده    •

ا اعتقاد و همچنين آزادی اظهار دين يا اعتقاد، در قالب آموزش دينی، اين حق مستلزم آزادی تغيير دين ي
ها و مراسم دينی به تنهايی يا به صورت جمعی، به طور خصوصی يا عمومی  ها و اجرای آيين عبادت
 است.

: هرکس حق آزادی و امنيت شخصی دارد. هيچ کس را ميثاق بين المللی حقوق مدنی و سياسی ۹ماده  ۱بند     •
 توان خودسرانه دستگير يا بازداشت کرد. ینم
: هر کس حق آزادی فکر، وجدان و مذهب دارد. اين ميثاق بين المللی حقوق مدنی و سياسی ۱۸ماده  ۱بند     •

حق شامل آزادی داشتن يا قبول يک مذهب يا معتقدات به انتخاب خود، همچنين آزادی ابراز مذهب يا 
جمعی، خواه به طورعلنی يا در خفا در عبادات و اجرای آداب و  معتقدات خود، خواه بطور فردی يا

 باشد. اعمال و تعليمات مذهبی می
 
 
 
 
 
 

 وضعيت وخيم جسمانی بهفر خانجانی، ممانعت از اعطای حق مرخصی به وی
 

 
ن سمنان که هم وضعيت جسمانی بهفر خانجانی شهروند بهايی ساک -کميته گزارشگران حقوق بشر

اکنون در زندان سمنان به سر می برد وخيم گزارش شده است. اين در حالی است که مسئولين زندان 
 سمنان تا کنون از مرخصی وی برای درمان جلوگيری کرده اند.

بر اساس گزارش رسيده، بهفر خانجانی در زندان دچار بيماری پوستی شده و زخم هايی بر روی هر 
ها، دست ها و بدن وی مشاهده می شود. شدت اين بيماری به صورتی است که زخم  دو ساق پا، گوش

های به وجود آمده در هنگام شب دچار خونريزی می شوند. وضعيت بد جسمانی اين زندانی و عدم 
 صدور مرخصی وضعيت اين شهروند بهايی را نگران کننده کرده است.
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ک ايقانی و بهفر خانجانی زندانيان بهائی در زندان در حال حاضر علی احسانی، افشين ايقانی، سيام
 سمنان می باشند که مشغول گذراندن حکم خود هستند.

همچنين سيد ظهور نبوی عموی ضيا نبوی، سيد عليرضا نبوی همسر عاطفه نبوی و فالح عبدهللا 
ر حالی به مدت المنصور شهروند هلندی زندانيان سياسی در زندان سمنان هستند. فالح عبدهللا منصور د

 سال در زندان سمنان نگهداری می شود که از اتهامات وی اطالعی در دست نيست. 6
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 پرونده ارتداد يوسف ندرخانی نقض شده است
 

در اين ديوان نقض » يوسف ندرخانی«ای اعالم کرد که پرونده اتهامی  ديوان عالی کشور در اطالعيه
 اره آن داده نشده است.شده و تاکنون نظر نهايی درب

ديوان عالی کشور در اطالعيه خود آورده است که به علت کافی نبودن تحقيقات در مورد اتهام ارتداد 
 يوسف ندرخانی، پرونده وی جهت تکميل و رفع نواقص به دادگاه صادرکننده رأی ارسال شده است.

الی کشور گفته است: "پس از سايت ديوان ع» محبت نيوز«به گزارش آژانس خبری مسيحيان ايران 
رفع نواقص مورد نظر و صدور حکم مجدد و در صورت اعتراض و ارسال به ديوان عالی کشور در 

 مورد پرونده اظهار نظر خواهد شد."
قضائيه نيز در نشست خبری خود در مورد  ای، سخنگوی قوه  اژه حسين محسنی  روز گذشته غالم

اش در  اين فرد هنوز حکم اعدامی صادر نشده است و پرونده خانی گفت: "درباره وضعيت يوسف ندر
 حال رسيدگی است."

تواند اعتراض  های قضايی در هر مرحله از رسيدگی متهم می که "در پرونده ای با بيان اين محسنی اژه
 کند"، افزود: "در اين پرونده هنوز تحقيقات به پايان نرسيده است."
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 ! ای سپرده شد رخانی به علی خامنهتصميم اعدام ند
 

 
گيری نهايی در باره اعدام او به سيد  محمد علی دادخواه، وکيل يوسف ندرخانی،اعالم کرد که تصميم

 ای، رهبر جمهوری اسالمی، موکول شده است. علی خامنه
اه با غير معمول ناميدن اين اقدام ، خبرگزاری رويترز گزارش داد، دادخو»محبت نيوز«به گزارش 

المللی لغو شود. وی به خبرگزاری  های بين ابراز اميدواری کرد که حکم اعدام موکلش با توجه به ميثاق
نظرات فقهای معاصر را به دادگاه ارائه داد و تأکيد کرد که آنها «آلمان گفت، در آخرين دفاعيات خود 

 »دانند. ندرخانی را صحيح نمی تصميم ديوان عالی کشور مبنی بر اعدام
  شان بر استعالم از سيد علی اند که تصميم به همکارانی که در رشت هستند گفته« دادخواه افزود: 

 »ای و فتوای ايشان استوار خواهد بود. خامنه
ای، دادستان کل کشور در کنفرانس خبری روز  همه اينها در حالی است که غالمحسين محسنی اژه

در اين باره حكم اعدام صادر نشده است. پرونده «به خبرنگاران بدون ذکر جزييات گفت: دوشنبه خود 
های قضايی در هر مرحله از  كند و همچنان مفتوح است. البته در پرونده مراحل رسيدگی را طی می

 »تواند اعتراض کند که در اين پرونده هنوز تحقيقات به پايان نرسيده است. رسيدگی متهم می
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ساله كه همفكرانش از وی بعنوان كشيش خطاب می كنند از "مسيحيان غير  ۳۵ندرخانی" "يوسف 
تاكنون در زندان رشت بسر می برد وی متهم است که در سن  ۱۳۸۸مهرماه  ۲۰تثليثی" است كه در 

 سالگی از دين اسالم خارج شده است. ۱۹
طر رد تعليمات مورد قبول كليساهای يا "برانهاميست ها" افرادی هستند كه بخا "مسيحيان غير تثليثی"

پروتستان و كاتوليك در مورد تثليث مقدس (يگانگی مركب ذات خدا) و بدليل مكاشفات خاص شخصی 
كه از كتاب مقدس دارند به آنان عنوان مسيحيان غير تثليثی ناميده می شوند، كه اين افراد در دسته های 

 رام ايده های خود را ترويج مينمايند .كوچك بيشتر در كرج و چند شهر گيالن به شكل آ
" كليسای ايران " می   نام حلقه فكری و يا نام گروه خود را  مسيحيان غير تثليثی ( برانهاميست ها) كه

اعتقاد دارند كه " ويليام   هيچ ارتباطی با كليساهای ساختمانی و رسمی ايران ندارند اين گروه  نامند
 ی در اواسط قرن بيستم آخرين نبی خداوند بر روی زمين بود.برانهايم" واعظ معروف آمريكائ

اين جريان فکری تثليث را رد کرده و شکل مدرن يکی از معروفترين بدعت ها و جريانات فکری 
گمراه کننده در تاريخ کليسا بنام " حالت گرايی( مداليست )" است. اين فرقه در دنيا در واقع دارای 

باشد اگر چه اين  ول عقايد آنها در بسياری موارد به يکديگر شبيه میانشعابات بسياری است که اص
 دانند. گروه خود را جيززاونلی نمی

و   كليسا و مسيحيان ايران اگر چه به لحاظ اعتقادی و تعاليم الهياتی با اين جريان فكری در تناقض
دعا، از   وی ضمن و احترام به حقوق انسانی  ناسازگار ی است اما برای آزادی يوسف ندرخانی

مقامات جمهوری اسالمی می خواهيم تا هر چه سريعتر زمينه آزادی ايشان را فراهم نموده تا اجازه 
 از حقوق انسانی و شهروندی خود استفاده نمايد.  دهند
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 آزادی فرشيد فتحی زندانی مسيحی پس از دويست ونود روز
 . ير قابل اجتناب، يک ضرورت غ

 
دادستانی انقالب مستقر در زندان اوين برای توجيه تداوم بازداشت بدون دليل اين  6مسئوالن شعبه 

اتهامات وی سياسی   ايماندار نوکيش مسيحی منکر اتهام ارتداد و بشارت او شده اند ، آنها ادعا می کنند
 می باشد!

روز از بازداشت بدون تفهيم اتهام و  290نزديک  به گزارش شبکه خبر مسيحيان فارسی زبان اکنون 
ساله مسيحی در زندان اوين می گذرد. فرشيد فتحی در  32غير قانونی "فرشيد فتحی مالير" ايماندار 

) توسط ماموران اطالعات در تهران بازداشت شد و از 2010دسامبر 26( 1389دی ماه سال  5روز 
 می شود. آن تاريخ تاکنون در زندان اوين نگهداری

در حاليکه تقريبا تمام ايماندارانی که در بازداشتهای ايام کريسمس سال گذشته در تهران به زندان افتاده 
بودند ، حداقل آنها که درباره آنها خبر رسانی شده بود ، آزاد شده اند ، مشخص نيست چرا فرشيد فتحی 

 ده است.بدون اعالم رسمی اتهامش هنوز در زندان و بازداشت موقت مان
دادستانی  6نزديکان به خانواده فرشيد در ترکيه به خبرنگار اف سی ان ان گفته اند که مسئوالن شعبه 

او   منکر اتهام ارتداد و بشارت  انقالب مستقر در زندان اوين برای توجيه تداوم بازداشت بدون دليل
 اتهامات وی سياسی می باشد!  شده اند و ادعا می کنند

د فتحی يک بار در اواخر اسفند ماه سال گذشته و درست پيش از آغاز تعطيالت نوروز با خانواده فرشي
ميليون تومانی مورد درخواست دادگاه انقالب را تاديه کردند و حکم  200زحمت فراوان وثيقه حدود 

رفتن آزادی او را از قاضی شعبه مربوطه گرفته به زندان اوين بردند.اما زمانی که او بعد از تحويل گ
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دادسرای  6وسايلش می خواست از اوين خارج شود ، توسط شخصی به نام "ناصری" بازپرس شعبه 
 برگرداندند. 209و وی را به داخل بند   اوين جلويش گرفته شد

گزارشات رسيده از داخل زندان نشان می دهد اين زندانی نوکيش مسيحی به خاطر ايستادگی بر روی 
ه سر می برد. ماموران اطالعات که به عنوان بازپرس و کارشناس اعتقاداتش در شرايط سختی ب

به آنها بشارت داده است تحت   پرونده در مورد او فعال هستند مرتب برای پيدا کردن نام کسانی که
فشار قرارش می دهند. آنها همچنان در توهم خود مبنی بر هدايت مسيحيان ايران از سوی دول خارجی 

ز فرشيد می خواهند به رابطه با "دول متخاصم" و "سازمانهای سری" خارجی پافشاری می کنند و ا
 اعتراف کند.

سخنگوی کميته اروپائی دفاع از مسيحيان ايران در اين باره به اف سی ان ان گفت : دادگاه انقالب 
الی اسالمی تهران به داليل نامشخصی اطالعات درستی از پرونده فرشيد فتحی در اختيار خانواده و وک

مدافع نمی گذارد. در مورد پرونده او به نظر می رسد هدايت اصلی دست عوامل اطالعاتی مستقر در 
 زندان اوين می باشد که تحت پوشش نام دادسرای اوين عمل می کنند.

اين سخنگو اضافه کرد: آقای فتحی به طور مشخص در دی ماه سال گذشته به اتهام فعاليتهای بشارت 
ی تشکيل کليساهای خانگی بازدشت و روانه زندان شد. اتهام فعاليتهای سياسی به او مسيحی وتالش برا

به هيچ وجه مستند و دليلی ندارد. فرشيد يک نوکيش مسيحی و ايماندار نمونه بود که مطابق اعتقادات 
 مسيحی خود رفتار می کرد و هرگز کسانی که او را می شناسند او را يک فعال سياسی نمی دانند.

نگوی مذکور در پايان به وضعيت نابسامان خانواده فرشيد و شرايط سخت آنها اشاره کردو گفت: سخ
ساله  3ساله به نام "روزانا" و يک پسر  7همسر محترم و دو فرزند خردسال فرشيد فتحی ، يک دختر 

 به نام "باربد" در شرايط سخت روحی به سر می برند و با فشار مالی زيادی روبرو هستند. 
ايران از تداوم بازداشت بدون تفهيم اتهام اين ايماندار مسيحی به مدت   به همين دليل جامعه مسيحيان

 طوالنی بسيار ناراضی می باشند. 
 ادامه اين اسارت غير قانونی باعث دربند شدن و بالتکليفی خانواده او نيز شده است.

مانداران کليساهای سراسر جهان می شبکه خبر مسيحيان فارسی زبان از همه هموطنان مسيحی و اي
خواهد که برای آزادی فرشيد فتحی و بهبود شرايط خانواده او دستهای خود را به سوی آسمان بلند کنند 

 و مراسم دعای ويژه برای اين خانواده مسيحی در جفا برگزار نمايند
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 ۵۶ دسال حبس محکوم شدن ۱۶۴تن از مبلغان مذهبی اهل سنت به  
 

 
های سقز، مهاباد، سردشت، بوکان،  تن از مبلغان مذهبی بازداشتی در شهر ۵۶ –خبرگزاری هرانا 

 سال حبس محکوم شدند. ۱۶۴سنندج، جوانرود، پيرانشهر، اشنويه از سوی دستگاه قضايی به 
تن از  ۲۶حقوق بشر در ايران، بنا به اطالع گزارشگران هرانا، ارگان خبری مجموعه فعاالن 

 اند. زندان رجايی شهر کرج از پنج روز پيش دست به اعتصاب غذا زده ۶و ۴و  ۲محکومين در بند 
 ۱۴اين مبلغان مذهبی اهل سنت که از شهرهای آذربايجان غربی و کردستان ايران هستند از تاريخ 

گاه دو و پيگيری حقوقشان اقدام به مهرماه در اعتراض به رفتار تبعيض آميز سلطانی، رييس اندرز
 اند. اعتصاب غذا کرده

تن در مجموع از سوی قوه قضاييه جمهوری اسالمی ايران به  ۵۶بر اساس اطالعات بدست آمده اين 
ای به تبعيد وجود  ها هيچ اشاره اند و بر خالف احکام صادره که در آن سال زندان محکوم شده ۱۶۴

واده و محروم از ديدار با اقوامشان در تبعيد و در کنار زندانيان جرائم ها است دور از خان ندارد مدت
 برند. عادی بسر می

 اسامی افراد معترض به شرح زير است:
 سقز

ماه بالتکليف و بدون  ۲۱سال، ماموستا فرهاد سليمی  ۵سال، عادل خدايی  ۶پور  ماموستا عثمان امينی
 حکم در بازداشت است.

  مهاباد
لرحمن فتاحی، ابراهيم رسولی، منصور معروفی، يوسف احمديان که در گذشته بازداشت ماموستا عبدا

برند همچنين جعفر  اند و در زندان مهاباد بسر می شده بودند بدون ابالغ حکم دوباره بازداشت شده
سال و قاسم آبسته، خسرو بشارت،  ۱پور  سال، قاسم کاک هللا ۳سال، ابراهيم غدير فر  ۴غفوری 

سال بالتکليف و بدون حکم در بازداشت  ۲ن شيخه، داوود عبدالهی، انور خضری و ايوب کريمی کامرا
 هستند.

  سردشت
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سال، سيد  ۱سال، کاوه مدوی  ۶سال، حسين امينی  ۶زاده  سال، خالد حاجی ۲زاده  ماموستا هادی همت
پور  و سوران علیسال  ۳سال، يونس  ۵سال، ناصر شيخی  ۶زاده  سال، حجار علی ۱ابراهيم سيدی 

 بالتکليف و بدون حکم در بازداشت است.
  سنندج

سال، سيد صالح  ۱سال، خبات منبری ۶سال، رامين کريمی  ۳سال، آرمان بهمنی  ۵فوائد رضازاده 
 سال در بالتکليفی و بدون حکم در بازداشت است. ۲سال، فخرالدين عزيزی  ۱مهدوی 

 بوکان
سال،  ۶سال، عبدهللا خسروزاده  ۶سال، عثمان احسنی  ۶جوادی سال، حسين  ۱۰ماموستا محمد برائی 

سال در ۱سال شش ماه، نامق دل دل  ۷سال، رسول ماوت  ۵سال، حسام محمدی  ۵هيمن محمود تختی 
 بالتکليفی و بدون حکم و در زندان اوين در بازداشت است.

  جوانرود
سال، فوائد  ۵سال، پرويز عثمانی  ۵ سال، اليق کردپور ۱۱سال، جمال سليمانی  ۲سيد خليل حميدی 

 نژاد بالتکليف و بدون حکم در بازداشت هستند. رضايی و مهدی محمدی
  پيرانشهر

 ۲سال، حسن عبدالهی  ۱سال، جمال اودری  ۲سال، جالل فرخی  ۵سال، علی کوگر  ۶احمد عبدالهی 
 ون حکم در بازداشت هستند.سال، عبدهللا سليمانی و عبدالرحيم بالتکليف و بد ۲نايی  سال، علی می

  اشنويه
 سال حکم دارند. ۳سال، مسعود رسولی  ۲سال، عبدالرحمن پنام  ۷خسرو زرستان 

 بررسی موارد حقوقی نقض شده در اين گزارش:
تفتيش عقايد ممنوع است و هيچ کس را نمی توان به صرف  قانون اساسی جمهوری اسالمی: ۲۳اصل 

 اخذه قرار داد.داشتن عقيده ای مورد تعرض و مو
هيچکس را نمی توان بمناسبت عقايدش مورد ميثاق بين المللی حقوق مدنی و سياسی: ۱۹ماده  ۱بند 

 مزاحمت اخافه قرار داد.
هر کس حق آزادی بيان دارد. اين حق شامل  ميثاق بين المللی حقوق مدنی و سياسی: ۱۹ماده  ۲بند 

از هر قبيل بدون توجه به سر حدات خواه شفاهاً يا آزادی تفحص و تحصيل و اشاعه اطالعات و افکار 
 بصورت نوشته يا چاپ يا بصورت هنری يا به هر وسيله ديگر به انتخاب خود می باشد.

مند  هر شخصی حق دارد از آزادی انديشه، وجدان و دين بهره اعالميه جهانی حقوق بشر: ۱۸ماده 
همچنين آزادی اظهار دين يا اعتقاد، در قالب آموزش شود: اين حق مستلزم آزادی تغيير دين يا اعتقاد و 

ها و مراسم دينی به تنهايی يا به صورت جمعی، به طور خصوصی يا  ها و اجرای آيين دينی، عبادت
 عمومی است.

 هر فردی حق آزادی عقيده و بيان دارد. اعالميه جهانی حقوق بشر: ۱۹ماده 
هر کس حق آزادی فکر، وجدان و مذهب دارد.  سياسی: ميثاق بين المللی حقوق مدنی و ۱۸ماده  ۱بند 

اين حق شامل آزادی داشتن يا قبول يک مذهب يا معتقدات به انتخاب خود، همچنين آزادی ابراز مذهب 
يا معتقدات خود، خواه بطور فردی يا جمعی، خواه به طورعلنی يا در خفا در عبادات و اجرای آداب و 

 د.اعمال و تعليمات مذهبی می باش
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 زاده زندانی بهايی بوزيراطالعات و رئيس قوه قضاييه نامه نهم همسر طره تقی
 

ی نهم خود روسای  زاده زندانی بهايی در نامه هللا سنايی همسره طره تقی خانه حقوق بشر ايرانعنايت
 وزارات اطالعات و قوه قضاييه از رفتارهای غيرقانونی ضابطان قضايی سخن گفته است.

ی حبس تعزيری خود  ماهه ۲۲دوران محکوميت  ۱۳۸۹شهروند بهايی است که از دی ماه  زاده طره تقی
 برد. را در زندان شهيد کچويی شهر ساری آغاز کرده و در زندان به سر می

ی متعددی که به مسئولين دستگاه قضايی و نهادهای امنيتی ها نگاری هللا سنايی همسر وی طی نامه عنايت
ی نهم خود به روسای وزارت  داشته به دادخواهی پرداخته و تاکنون جوابی نگرفته است. وی در نامه

به دليل وقايعی که اخيرا برای بنده از طرف مامورين «اطالعات و قوه قضاييه نوشته است که 
امه نهم خويش را به اين مسئله اختصاص ميدهم تا بيش از پيش از اطالعات ساری پيش آمد، ضرورتا ن

رفتار غير قانونی و به دور از شئونات اسالمِی بعضی از مامورين اطالعات که نزديک به پنج سال 
است به طور اخص بر بهاييان استان مازندران مخصوصا در شهرستان ساری اِعمال نموده و می 

 »نمايند آگاه شويد.
 ی حقوق بشر ايران گذاشته شده است بدين شرح است: اين نامه که در اختيار خانه متن کامل

 خود نيز به اطالعات احضار شدم
 نامه سرگشاده به جنابان :

 حيدر مصلحی  وزير محترم اطالعات کشور جناب آقای
 و رئيس محترم قوه قضائيه آيت هللا صادق الريجانی(نامه نهم)

چه نامه های بنده به رياست محترم قوه قضائيه در اثبات بی گناهی  احتراما معروض می دارم اگر
که در اصل به علت انتسابش به آيين بهايی هم اکنون بيش از نه ماه در ” طره تقی زاده“همسرم مهندس 

زندان ساری با قاتالن، سارقان، قاچاقچيان ، معتادان و غيره به سر می برد هنوز به اتمام نرسيده است، 
دليل وقايعی که اخيرا برای بنده از طرف مامورين اطالعات ساری پيش آمد، ضرورتا نامه نهم  ولی به

خويش را به اين مسئله اختصاص ميدهم تا بيش از پيش از رفتار غير قانونی و به دور از شئونات 
اسالمِی بعضی از مامورين اطالعات که نزديک به پنج سال است به طور اخص بر بهاييان استان 
مازندران مخصوصا در شهرستان ساری اِعمال نموده و می نمايند آگاه شويد، البته نه به خاطر رفع 

اميدمان -که ديگر با اين همه نامه نگاريها و عدم توجه از طرف مسئولين عالی رتبه –ظلم از ما بهائيان 
می کند که حداقل برای کمرنگ شده و ما به يکباره کار خود به خدا واگذاشتيم بلکه منطق اينطور حکم 

خدشه دار نشدِن هر چه بيشتر اعتبار خودتان هم شده توجه اندکی به اين قضايا مبذول داريد، زيرا با 
داليلی که ذيال عرض می شود بعضی از مامورين شما و ستادهای اطالعاتی با رفتارشان هيچ آبرو و 

که بعضی از اين مامورين به صراحت اظهار نگذاشته اند تا آنجا   حيثيتی برای قانون و قانون گذاران
که البته هر کس از اين نوع وقايعی که تقريبا به طور مستمر در چند ” ما خود نفِس قانونيم” ميدارند 

سال اخير برای بهايياِن بی دفاع و مظلوِم اين سامان اتفاق می افتد آگاهی پيدا می کند، نفرت و 
اسالم بر آن تاکيِد   که –نونی و خالف اصول کرامِت انسانی بيزاريشان نسبت به اين اعمال غير قا

 بيشتر و بيشتر می شود. -بسيار دارد

http://www.rahana.org/prisoners/?p=11705
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حال اجازه ميخواهم آنچه را که در منزلمان در حضور همسرم (که در مرخصی از زندان به سر می 
 برد) و نيز پسرم اتفاق افتاد به اختصار شرح دهم:

ورين اطالعات با در دست داشتن حکم تفتيش وارد منزلمان چهار نفر از مام ۱۴/۶/۱۳۹۰در تاريخ 
و بی حرمتی های فراوان نسبت به ما و   شدند و لکن سه تن از آنان از همان ابتدا با توهين، تحقير

باالخص باورها واعتقاداتمان به تفتيش منزل پرداختند. وقتی از ايشان خواستم تا نسبت به انجام وظايف 
مدار داشته باشند، يکی از مامورين در همان دقايق اول چنان سيلی محکمی بر خود، رفتاری قانون 

اين سه تن   صورت و گوشم نواخت، که به تاييد پزشکی قانونی منجر به پاره شدن پرده گوشم گرديد.
توهين ها و تحقيرهايشان را با تندی و خشمی وصف نشدنی ادامه داده ” در طول حضورشان در منزل

نجس، ضاله،کافر،مشرک و واجب القتل هستيد و در نهايت نيز يک مورد “تند که همه شما و مدام ميگف
از آن طرف بنده نيز با وجود دردی که در صورت و گوش چپم احساس   فحش ناموسی نثارمان نمودند.

هل ميکردم، اعمال غير قانونی و دور از شئوانات اسالميشان را به آنان گوشزد نموده و ميگفتم : اگر ا
قانون اساسی هتک حرمت به اشخاص خاطی و مجرم را نيز منع نموده و  ۳۹قانونيد، بايد بدانيد اصل 

برای متمردين از اين اصل، مجازات قائل شده است و ديگر اينکه اگر به قران اعتقاد داريد خداوند در 
وده تا چه رسد به ما نم  توهين ودشنام را حتی در قبال کفار و مشرکين هم نهی ۱۰۸سوره انعام آيه 

بهائيان که به ده ها دليل به يکتائی و وحدانيت خداوند مقر و معترف بوده و روزی چند بار موظف به 
راز و نياز و نماز به درگاه خداوند بی انباز هستيم ولی آنان با رفتارهای نفرت آميز خويش نشان دادند 

ر قرآن کريم.همچنين در مقابل اعتراضاتم با خشم و که نه به قانون پايبندند نه به توصيه های خداوند د
بدين جهت ما ” خفه شو ما هر کاری دوست داشته باشيم ميکنيم تو برو شکايت کن”بغض تمام ميگفتند:

قانون اساسی ) نبود و  ۳۴را چاره ای جز تظلم و دادخواهی که حق مسلم هر فرد ايرانی ميباشد(اصل 
ن در مواجهه با ظلم و ستم مجاز به انجام آن هستيم لذا فردای آن روز اين تنها کاری است که ما بهائيا

شکواييه ای حضور محترم رياست دادگستری کل استان مازندران ارائه گرديد که معاونت محترم آن 
ضمن بيان راهنمايی های الزم دستور پيگيری شکايت را صادر فرمودند. بنده به راهنمايی مشاراليه به 

کل مازندران رفته از مسئولين محترم درخواست تنظيم شکايت از مامورين اطالعات  دادسرای نظامی
را نمودم که تمام مسئولين در نهايت احترام با ما رفتار نموده و باالخص معاونت محترم آن دادسرا که 

مه ای يک معمم بود حق شکايت را برايمان قانونی و بالمانع تشخيص دادند. لذا شکايتی تنظيم شده در نا
 خطاب به مدير کل اطالعات استان مازندران ارسال گرديد.

اگر چه بنده پس از چند بار پيگيری در دادسرای مذکور در شعبه سوم يک بار بازجويی شدم ولی 
متشاکيان(مامورين متخلف) نه تنها تا کنون جهت بازجويی در دادسرا خوانده يا احضار نشده اند بلکه 

در مقابل رفتارهای غير قانونی خود، چند روز بعد با در دست داشتن يک  جهت خالصی از پاسخگويی
احضاريه به منزلمان آمده و بنده را نيز که در بستر بيماری بودم به ستاد خبری احضار نمودند ولی بعد 
از تحقيق به شرحی که خواهد آمد معلوم گرديد که احضاريه مذکور فاقد ويژگی های يک برگه 

قانون آئين دادرسی کيفری آمده است . طبق اين ماده  ۱۱۹ی بود که شرايط آن در ماده احضاريه قانون
،برگه احضاريه بايد تايپی بوده و فقط برای يک نفر صادر شده باشد و در آن علت احضار، محل 
حضور و نتايج عدم حضور ذکر شده و در نهايت به مهر و امضای يک مقام محترم قضايی ممهور 

 گردد .
برگه احضاريه مزبور، دست نويس و برای چند نفر صادر شده بود که مامور اطالعات نيمی از اما 

صفحه کاغذ را با دست پوشانيده بود تا افراد ديگر رويت نشوند!ضمنا محل حضور و علت حضور نيز 
در آن مشخص نشده بود فقط مأمور اطالعات به صورت شفاهی محل حضور را ، ستاد خبری ساری 
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آيين دادرسی  ۱۱۲ردند. در ضمن نسخه دوم احضاريه نيز به بنده ارائه نگرديد.(طبق ماده بيان ک
 کيفری)

پس از مراجعه به   بنده دو روز، قبل از احضار در اثر سرما خوردگی دچار عفونت شديد ريه شده و
را به روز استراحت و دارو برايم تجويز نمود.لذا بنده پسرم  ۱۰  بيمارستان حکمت ساری، پزشک

همراه يکی از دوستان به دادگاه انقالب ساری فرستادم که درباره احضاريه مذکور با بازپرس محترم 
مذاکره نموده و راجع به صحت و سقم آن نظر خويش را ابراز فرمايد پس از مراجعه به  ۸شعبه

اريه ای بازپرس مسئول و يادآوری نقائص احضاريه ، ايشان اظهار بی اطالعی از صدور چنين احض
نمودند. پس از درخواست از منشی دفتر معلوم شد که حتی الشه ای از پرونده نيز در دفتر ايشان 

است. لذا ” بچه های اطالعات“موجود نيست. منشی دفتر ايشان اظهار داشتند که پرونده در دست 
از تکميل بازپرس محترم دستور عودت هر چه سريعتر پرونده را از اطالعات به سيستم قضايی پس 

 تحقيقات صادر نمودند.
نيز   فردای آن روز مشخص گرديد که يکی ديگر از همکيشان بهايی ما، خانم سحر توديعی(ذبيحی)

توسط همان برگه احضاريه به ستاد خبری اطالعات احضار شدند. به ايشان نيز نسخه دومی از 
مشاًر اليه به بازپرسی مشخص احضاريه و اجازه مطالعه کامل آن داده نشد. پس از مراجعه همسر 

بازپرس محترم، ولی با مهر و امضای ايشان صورت گرفته   گرديد که احضار ايشان نيز بدون اطالع
است! در ضمن به يقين می توان گفت نامه ای که جهت تفتيش منزلمان ارائه گرديد نيز دارای همان 

 مامورين برده شد، غير قانونی است.نقائص نامه احضاريه بوده است، لذا آنچه از منزلمان توسط 
آری مامورين اطالعات ساری سالهاست که با صدور احضاريه های اينچنينی و يا تماس های تلفنی 
تهديد آميز و هتاکی و بی حرمتی به متهمين بهايی و حتی در چند مورد ضرب و شتِم متهم به احضار و 

مواردی که ذکر شده داليل و مدارک کافی و به بازداشت ايشان مبادرت نموده اند، البته برای همه 
اصطالح محکمه پسند موجود است که انشاهللا در صورت رسيدگی به شکايات ما در يک فضای 

 –قانون اساسی  ۱۶۸بنا به اصل  –عادالنه قضايی ( يک دادگاه علنی) در حضور يک هيئت منصفه 
 به خدمت قضات محترم ارائه خواهد شد.

رتباط با تخلفات فوق از مامورين اطالعات باالخص از مسولينشان که آنها را با ضمناً بنده در ا
احضاريه های غيرقانونی جهت تفتيش خانه و نيز احضار بنده مامور نمودند، به مراجع ذی ربط 

 شکايت نمودم.
بهاييان  در انتها از آن مسئولين عالی رتبه درخواست می کنم به سواالت ذيل که برای بنده و بسياری از

مازندران به کرات راجع به رفتار ماموران و بازجويان اطالعات مطرح شده و می شود پاسخی مناسب 
 و قانونی ارائه نماييد :

آيا به مامورين اطالعات آموزش داده شده است فردی که به هر دليل خانه اش مورد تفتيش قرار     -۱
قانون اساسی  ۳۷يک متهم است و متهم طبق اصل گرفته و خود به دائره ی اطالعات احضار می شود،

 تا زمانی که جرمش در يک دادگاه صالحه اثبات نشود بيگناه محسوب می شود؟
قانون اساسی که حتی برای هتک حرمت در قبال  ۳۹آيا يک مامور می تواند بر خالف اصل     -۲

ت بغض و خشم رفتار نموده و با مجرمين نيز مجازات تعيين نموده به فردی که هنوز متهم است در نهاي
 ”شما بهاييان نجس ، ضالّه ، گمراه ، کافر، مشرک و واجب القتل هستيد؟“کلمات توهين آميز بگويد: 

پس از ادای اين سخنان سخيف و توهين آميز که هم از نظر قانونی و هم به لحاظ شرعی (با توجه     -۳
منِع اکيد شده اند وقتی بنده ی متهم از مآمورين طلب  سوره انعام) که مسلمين از آن ۱۰۸به آيه شريفه 

دليل می کنم آيا اين جوانمردی است که جوانی قوی بنيه که همسن پسرم بوده چنان سيلی محکمی بر 
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ساله وارد آورد که طبق نظريه پزشک قانونی و نيز يک متخصص گوش و حلق و بينی  ۶۳چهره مِن 
 منجر به پارگی پرده گوشم شود؟

آيا اين بدان معنی نيست که يک مامور اطالعات در اين عرصه ی قدرت، هم مامور است و هم     -۴
 هم نقش قاضی را ايفا نموده، همانجا متهم را مجازات می کند؟ ( آن هم از نوع غير قانونيش)  بازجو و

و خويش مورد آيا جواب دادخواهی و تظلم بنده در ارتباط با اتهامات وارده بر همسرم که خلق     -۵
ستايش هر فرد منصف چه بهايی و چه مسلمان از همسايگان گرفته تا همکارانشان در کانون مهندسی 

با ر ديگر اين بيان حضرت علی عليه السالم را در نهج   ساری می باشد بايد اين گونه داده شود؟
ظلمی که در محدودۀ  هر آن” البالغه زيب اين نامه می کنم که خطاب به يکی ار حکام می فرمايد: 

 “فرمانروائی تو می شود اول آن ظلم را به نام تو می نويسند 
و باالخره آن جنابان به عنوان باالترين مقام اطالعاتی و قضايی کشور آيا هيچ مسئوليتی جهت     -۶

که در قانون اساسی به جهت همه ی ملت ايران در نظر  –نظارت بر رعايت حقوق شهروندی بهاييان 
 نداريد؟ -فته شده و به تاييد بنيان گذار جمهوری اسالمی ايران نيز رسيده استگر
آيا آنان که اذيت و آزار بهائيان را شغل اصلی خويش قرار داده اند ميتوانند در آينده ای نه چندان -۷

 جوابگو باشند.  دور در محکمه عدل
 راستی جواب خدا را چگونه خواهند داد.

 عنايت هللا سنايی
۹/۷/۱۳۹۰ 

 ضمائم:
در اثر برخورد  ۱۴/۶/۱۳۹۰رای پزشکی قانونی در تاييد پاره شدن پرده گوش بنده در تاريخ       ۱٫

 جسم سخت.
 متن شکوائيه بنده از مامورين متخلف اطالعات به دادسرای نظامی شهرستان ساری      ۲٫
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ّرسان بهائی را محکوم فيلسوفان و الهيّون از سراسر جهان يورش ايران به مد
 می کنند

 
 از که اند کرده امضا را یا سرگشاده نامۀ الهيات برجستۀ متخصصان و فيلسوفان از تن سه و چهل
 چند سازد. متوقّف هستند، عالی آموزش به دسترسی خواهان که را جوان بهائيان آزار خواهد می ايران

 (پرينستون، وست کورنل راست) به چپ باال، (رديف از: عبارتند برجسته های شخصيت اين از تن
 لئوناردو کانادا)، گيل، (مک تيلور چارلز بريتانيا)، (آکسفورد، وارد گراهام آمريکا)، متّحدۀ اياالت
 متّحدۀ اياالت (دوک، موسی ابراهيم راست) به چپ پايين، (رديف برزيل)؛ ژانيرو، دو (ريو بوف
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 متّحدۀ اياالت (دوک، هوورواس استنلی آمريکا)، متّحدۀ اياالت (هاروارد، پوتنام هيالری آمريکا)،
 هند) حقوق، کميسيون سابق، (عضو محمود طاهر و آمريکا)

تن از فيلسوفان و  ۴۰بيش از  –سرويس خبری جامعۀ جهانی بهائی) ( ۲۰۱۱اکتبر  ۱۰نيويورک، 
کشور به محکوم کنندگان سياست ايران مبنی بر محروم کردن جوانان بهائی و  ۱۶الهيّون برجسته از 

 ديگران از آموزش عالی پيوسته اند.
با پيشينه های مسيحی، هندو، يهودی و مسلمان  –برجسته  دانشگاهی ۴۳در يک اقدام بی سابقۀ جهانی، 

 ديلی را امضا کرده اند که امروز به صورت همزمان در نسخه های ای سرگشاده نامۀ–
 (برزيل) منتشر شد. فولها (انگلستان)، تلگراف

به ويژه يورش مقامات ايرانی به اقدام غير رسمی آموزشی جامعۀ بهائی، معروف به مؤسسۀ نامه 
آموزش عالی بهائی، را محکوم می کند. در اين مؤسسه استادان بهائی که توسط حکومت ايران از شغل 
خود محروم شده اند، داوطلبانه برای آموزش به اعضای جوان جامعه که از آموزش عالی محرومند، 

 دمت می کنند.خ
هفت بهائی مرتبط با مؤسسه هفتۀ گذشته پس از چهار ماه بازداشت در اّولين جلسۀ دادگاه خود حاضر 

مه) بازداشت شدند. در اين يورش ها خانه  ۲۲خرداد ( ۱شدند. آنها در مجموعه ای از يورش ها در 
اعالم » غير قانونی«مان نفر مرتبط با مؤسسه هدف قرار گرفت. فعاليت های مؤسسه از آن ز ۳۹های 

 شده است.
ما، فالسفه، الهيّون، و دانشمندان علوم مذهبی در سراسر جهان اعتراض خود « در نامۀ سرگشاده آمده: 

 »کنيم. را در رابطه با يورش اخير از طرف مقامات ايران به مؤّسسۀ آموزش عالی بهائی، اعالن می
اند که اين امکان را  ها موظف نی برای همه و دولتفراگيری و کسب دانش حقّی است مقّدس و قانو« 

 »برای عموم فراهم کنند. در ايران دولت عکس اين عمل کرده است...
ها عليه حقوق شهروندان که آزادی در سامان دادن به اوضاع خود و آموزش گرفتن  اين گونه يورش«

ران می خواهيم که نه تنها سرکوب کند، ديگر غير قابل تحّمل است. ما از دولت اي را از آنان سلب می
 »بهائيان را متوقف کند بلکه کسب دانش را برای همه مهيا و ترويج نمايد.

يکی از مشهورترين دانشگاهيان حامی اين فراخوان دکتر چارلز تيلور، استاد افتخاری فلسفه در 
نبايد 'هيچ اجباری' در «دانشگاه مک گيل کانادا است. او گفت نامه را به خاطر باور عميقش به اين که 

 امضا کرده است.» دين باشد
بی قراری ام دربارۀ انقالب ايرانيان مرتبط است و اين که «پروفسور تيلور گفت اين کار همچنين به 

چطور آرمان های واالی آن توسط مردمانی که از دين خود به عنوان ابزاری برای بسيج عليه 'دشمن' 
 »رفته است. سوء استفاده می کنند، به سرقت

يکی ديگر از شخصيت های برجسته که نام خود را به فهرست افزود هيالری پوتنام، استاد افتخاری 
 فلسفه دانشگاه کوگان هاروارد اياالت متّحدۀ آمريکاست.

از زمان انقالب های آمريکا و فرانسه در پايان قرن نوزده، اشتياق مردمی از «پروفسور پوتنام گفت: 
آن طور که  -ت ها و مذاهب مختلف برای حقوق اساسی بشر خود، از جمله حق پرستش قوميت ها، ملي

 »و حق آموزش به هيجان آمده است. -وجدان فردی امر می کند 
آزار دانشجويان دانشگاه بهائی در ايران تالشی بی شرمانه برای برگرداندن زمان به قرون تاريکی «

 »فکر و اخالقی در همه جاست.است. مورد آنها شايان حمايت افراد روشن 
 :از عبارتند نامه کنندگان امضا

 کانادا -گيل مک دانشگاه فلسفه، پروفسور - تيلور چارلز

http://news.persian-bahai.org/multimedia/slideshow.php?storyid=311
http://news.persian-bahai.org/multimedia/slideshow.php?storyid=311
http://news.persian-bahai.org/webfm_send/816
http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/middleeast/iran/8816662/Religious-academics-denounce-persecution-against-Irans-Bahai-minority.html
http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/middleeast/iran/8816662/Religious-academics-denounce-persecution-against-Irans-Bahai-minority.html
http://www1.folha.uol.com.br/mundo/987523-leonardo-boff-assina-carta-aberta-em-favor-dos-bahais-no-ira.shtml
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 آمريکا -هاروارد دانشگاه کوگان، دانشگاه فلسفه پروفسور - پاْتنام هيالری
 آمريکا -ينستُنپر دانشگاه ،1943 دانشگاهی دورۀ آمريکايی-آفريقايی مطالعات پروفسور - وست ُکرنِل

 دو ريو ايالتی دانشگاه ،)اکولوژی( شناسی بوم و اديان فلسفۀ اخالقيّات، پروفسور - بُف لئوناردو
 برزيل -ژانيرو
 آمريکا -دوک دانشگاه ،»ُرو. تی گيلبرت«  الهی اخالقيات پروفسور - هاورواس اِستنلی
 آمريکا -دوک دانشگاه اسالمی، مطالعات و دين پروفسور - موسی ابراهيم
 بريتانيا -آکسفورد دانشگاه ،»ريِجس« الهيات پروفسور - واْرد گراهام

 بريتانيا -ناتينگهام دانشگاه اخالقيّات، و سياست دين، پروفسور - ميْلبَنک جان
 فلسفه، پروفسور و ،»شيف دوروتی و ريچارد. جی« يهوديت مطالعات کرسی رئيس - نوواک ديويد

 کانادا -تورنتو دانشگاه
 اقليت ملّی کميسيون پيشين عضو آميتی؛ دانشگاه حقوقی عالی مطالعات مؤّسسۀ رئيس - محمود هرطا
 هندوستان -حقوق کميسيون پيشين عضو و ها

 اسرائيل -اورشليم عبری دانشگاه يهودی، انديشۀ پروفسور - آيدل موشه
 نوبیج آفريقای -تاون کيپ دانشگاه اسالمی، مطالعات پروفسور - طيوب عبدالقادر

 چين -پکن دانشگاه فلسفه، پروفسور - َشنگ جيان زين
 دانشگاه فلسفه، افتخاری پروفسور بلژيک؛ -لوان کاتوليک دانشگاه فلسفه، پروفسور - دزموند ويليام

 ايرلند -نوت ِمی ايرلند ملّی
 دانشگاه اديان، مطالعات رئيس و مسيحی مطالعات پروفسور ،»کايل. بی ادوين« - هارت ِکوين

 استراليا -استراليا کاتوليک دانشگاه فلسفه، پروفسور آمريکا؛ -يرجينياو
 زالندنو -اوتاگو دانشگاه دين، و الهيّات دانشکدۀ رئيس و الهيّات پروفسور - ری موری

 و جامعه مطالعات مرکز رئيس آسيايی؛ اسالمی اقدام شبکۀ گذار بنيان و رئيس - انجينير اصغرعلی
 انهندوست -بمبئی الئيسم،

 آلمان -مونيخ ماکسيميليان لودويگ دانشگاه اديان، مطالعات رئيس - براگ رمی
 مسجد امام آمريکا؛ -نتردام دانشگاه صلح، ايجاد و اسالمی مطالعات پژوهشگر دانشمند - عمر رشيد. ا

 جنوبی آفريقای -تاون کيپ رود، مين کلرمانت
 .کنگ هنگ -کنگ هنگ تعميدی ياتاله مدرسۀ مسيحی، انديشۀ پروفسور و رئيس - چو جاشوآ

 زالندنو -وايکاتو دانشگاه دينی، مطالعات پروفسور - پرات داگالس
 هند فلسفی پژوهش شورای هندوستان؛ -دهلی دانشگاه فلسفه، پروفسور - ُوهرا آشوک
 .کنگ هنگ -چين الهيات عالی دانشکدۀ مسيحی، انديشۀ پروفسور و رئيس - يو کارِور
 دانشگاه دينی، مطالعات پروفسور زيستی، اخالق و پزشکی انسانی علوم سورپروف - ُزلوت الری
 آمريکا -وسترن نورت

 مدرسۀ آسيا، زمينۀ در لوتر مطالعات مؤّسسۀ رئيس سيستماتيک، الهيّات پروفسور - لو. ک. و پيلگريم
 .کنگ هنگ -لوتری الهيّات
 بريتانيا -مناتينگها دانشگاه فلسفه، و دين پروفسور - گودچايلد فيليپ

 زالندنو -ولينگتون ويکتوريای دانشگاه اديان، مطالعات پروفسور - موريس پال
 آمريکا -يانگ بريگهام دانشگاه ،»اوانس. ل ريچارد« دينی تفاهم پروفسور - فولکونر. ای جيمز

 يااسترال -مورلينگ کالج تينسلی، مؤّسسۀ عمومی، الهيّات رشتۀ دانشمند و دان اخالق - بنسون راد
 کنيا -پوآنی دانشگاه کالج اسالمی، مطالعات در ارشد مدّرس - موآکيماکو حسن
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 گانا -اسالمی دانشگاه کالج اسالمی، مطالعات در مدّرس - دومبِ  يونس
 ايرلند -دوبلين دانشگاه کالج فلسفه، در دانشگاه مدّرس - کوهن ژوزف

 آمريکا -تکزاس کالين، کالج فلسفه، پروفسور - ميلر آدام
 زالندنو -اوکلند دانشگاه الهيّات، پروفسور - رايت وين لِين یئ

 اسرائيل -بزالل زيبای هنرهای و طراحی مدرسۀ ،MFA برنامۀ رئيس - اورلی-زاگوری رافائل
 ايرلند -گالوی ايرلند، ملّی دانشگاه فلسفه، در ارشد مدّرس - مورکادها اُ  فليکس

 در مسجداالسالم کنندۀ هماهنگ ويتواترزراند؛ دانشگاه سياسی، مطالعات مدّرس - جناح نعيم
 جنوبی آفريقای -ژوهانسبورگ

 آمريکا -واندربيلت الهيّات مدرسۀ آمريکا، دينیِ  تاريخ وابستۀ استاد - فليک کاتلين
 آمريکا -آمريکا يهودی دانشگاه خاخامی، ادبيات وابستۀ استاد - کوهن آريه

 آمريکا -وستونب کالج فلسفه، وابستۀ استاد - بلوچل جفری
 استراليا -استراليا کاتوليک دانشگاه فلسفه، در مدّرس و پژوهشی همکار - هَِکت ويليام
 آمريکا -کالرا سانتا دانشگاه يهودی، مطالعات استاديار - لرنر آکيبا
 آمريکا -مری و ويليام حقوق مدرسۀ حقوق، استاديار - عمان نِيتان
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 رهای کوتاه بهائی از ايرانخب
 

 دانشگاه در روحانی شهره خانم نام ثبت عدم
 )۲۰۱۱ اکتبر ۱۲( ۱۳۹۰ مهر ۲۰

[دانشگاهی]، از ثبت نام خانم شهره روحانی در دانشگاه » نقص پروندۀ«گزارش شده به خاطر 
را  ۱۵۱روه زبان های خارجی کنکور ورود به دانشگاه های کشور رتبۀ جلوگيری شده است. او در گ

 کسب کرد....
 بهائی ۱۲ دستگيری اصفهان:

 )۲۰۱۱ اکتبر ۱۲( ۱۳۹۰ مهر ۲۰
شگر، خانم انيسا دانشگر، آقای فربد اشتياق، خانم الله نامجويان، خانم پريسا رحمانی، آقای عطاءهللا دان

آقای فرزاد روحانی، خانم روحيه حکيمان، خانم لوا دانشگر، آقای حشمت نيکی، آقای فاضل بهنام، 
در شهر ) ۲۰۱۱سپتامبر  ۲۹( ۱۳۹۰مهر  ۷آقای آرمان رحيمی و آقای داراب يزدانی، همه روز 

 اصفهان دستگير شدند. جزئيات بيشتری در حال حاضر در دست نيست....
 به رحيميان کيوان آقای و نصرهللا شکيب آقای حسامی، فاران خانم رحيميان، کامران آقای احضار
 آنها دستگيری و دادگاه

 )۲۰۱۱ سپتامبر ۲۵( ۱۳۹۰ مهر ۰۳
ی کامران رحيميان، ، آقا)۲۰۱۱سپتامبر  ۱۴( ۱۳۹۰شهريور  ۲۳آخرين خبرها از ايران: در 

همسرش، خانم فاران حسامی، آقای شکيب نصرهللا و آقای کيوان رحيميان به دادگاه احضار و دستگير 
شدند. هر چهار نفر فارغ التحصيل روانشناسی هستند و به کار خصوصی در اين زمينه مشغول بوده 

ير قانونی و بنابراين کار آنها به اند. به آنها گفته شد مدارک کارشناسی ارشدی که دريافت کرده اند، غ
 عنوان مشاور نيز غيرقانونی است. آنها به استفاده...

 سروان آقای دالورمنش، حسنعلی آقای منش، رحيمی نازلی خانم نيا، رحيم کوچک خانم احضار کتا:
 دگاهدا به راستين نيرومند آقای و حواسی

 )۲۰۱۱ سپتامبر ۲۵( ۱۳۹۰ مهر ۰۳
، خانم کوچک رحيم نيا، خانم )۲۰۱۱سپتامبر  ۴( ۱۳۹۰شهريور  ۱۳آخرين خبرها از ايران: در 

نازلی رحيمی منش، آقای حسنعلی دالورمنش، آقای سروان حواسی و آقای نيرومند راستين، همه اهل 
از زمين های [کشاورزی] خود چشم پوشی کنند. کتا، به دادگاه احضار شدند و به آنها دستور داده شد 

پس از اعتراض به اين دستور، دو زن و آقای حسنعلی دالورمنش زندانی شدند. خانم ها بعداً با قرار 
 وثيقه آزاد شدند، اما آقای دالورمنش به زندان ی...

http://news.persian-bahai.org/2011101201
http://news.persian-bahai.org/2011101202
http://news.persian-bahai.org/2011092501
http://news.persian-bahai.org/2011092501
http://news.persian-bahai.org/2011092502
http://news.persian-bahai.org/2011092502
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 محمودی عودمس آقای آزادی شيروان:
 )۲۰۱۱ سپتامبر ۲۵( ۱۳۹۰ مهر ۰۳

ميليون تومانی  ۱۰۰آخرين خبرها از ايران: آقای مسعود محمودی ساکن شيروان پس از قرار وثيقۀ 
از زندان آزاد شد. آقای ) ۲۰۱۱سپتامبر  ۱۲( ۱۳۹۰شهريور  ۲۱دالر آمريکا) در  ۱۰۰۰۰۰(حدود 

ير شده بود. از قرار معلوم بازداشت وی در دستگ) ۲۰۱۱اوت  ۲۹( ۱۳۹۰شهريور  ۶محمودی در 
 ارتباط با مؤسسۀ آموزش عالی بهائی بوده است....

 سمنان ساکن ايقانی افشين آقای زندان حکم آغاز سمنان:
 )۲۰۱۱ سپتامبر ۲۵( ۱۳۹۰ مهر ۰۳

يقانی ساکن سمنان دوران محکوميت زندان خود را شروع کرده آخرين خبرها از ايران: آقای افشين ا
فوريه  ۲۸( ۱۳۸۸اسفند  ۹دستگير و در ) ۲۰۱۰ژانويه  ۵( ۱۳۸۸دی  ۱۵است. آقای ايقانی در 

به چهار سال و سه ماه و ) ۲۰۱۰ژوئن  ۷( ۱۳۸۹خرداد  ۱۷با قرار وثيقه آزاد شد. او در ) ۲۰۱۰
رأی  -» تشکيل گروه هايی با هدف اخالل در امنيت ملّی«ای يک روز زندان محکوم شد: چهار سال بر

 صادره عنوان می کند که هر گونه فعاليت مربوط به اين آئی...
 دانشگاه آيندۀ ترم در تشکر بشير و هللا روح آقايان نام ثبت از جلوگيری اصفهان:

 )۲۰۱۱ سپتامبر ۵۲( ۱۳۹۰ مهر ۰۳
آخرين خبرها از ايران: خبر محروم شدن آقای روح هللا تشکر و آقای بشير تشکر، هر دو ساکن 

تأييد شده است. هر دو » نقص مدارک«اصفهان، از ثبت نام در دانشگاه برای ترم آينده به خاطر 
ه دفتر حراست ، ب)۲۰۱۱ژوئن  ۱۳( ۱۳۹۰خرداد  ۲۳دانشجوی دانشگاه صنعتی اصفهان بودند. در 

دانشگاه و بعداً به دفتر اطالعات اصفهان احضار شدند و به آنها گفته شد از ادامۀ تحصيالت خود در 
 ترم آينده محروم هستند....

 وثيقه ارائۀ از پس دانشگر نورا خانم آزادی اصفهان:
 )۲۰۱۱ برسپتام ۲۵( ۱۳۹۰ مهر ۰۳

ميليون  ۵۰آخرين خبرها از ايران: خانم نورا دانشگر ساکن اصفهان پس از ارائۀ وثيقه ای به ارزش 
دالر آمريکا) و امضای تعهدنامه ای مبنی بر عدم شرکت در هر فعاليت مخالف  ۵۰۰۰۰تومان (حدود 

حلی وزارت اطالعات به دفتر م) ۲۰۱۱ژوئن  ۲۷( ۱۳۹۰تير  ۶منافع عمومی يا نظام آزاد شد. او در 
 احضار، بازجويی و در همان تاريخ بازداشت شد....

 بهشتی بابک آقای نشدن دستگير و ميثاقيان هوشنگ آقای آزادی تهران: و شيراز
 )۲۰۱۱ سپتامبر ۲۵( ۱۳۹۰ مهر ۰۳

آقای هوشنگ ميثاقيان ساکن شيراز، که به اشتباه در ارتباط با  آخرين خبرها از ايران: اطالع داده شده
مؤسسۀ آموزش عالی بهائی دستگير شده بود، متعاقباً آزاد شده است. همچنين روشن شده که آقای بابک 
بهشتی، ساکن تهران، که پيشتر به عنوان يکی از دستگير شدگان در ارتباط با مؤسسۀ آموزش عالی 

، در واقع دستگير نشده است. خانۀ وی مورد بازرسی قرار گرفته، اما خود او بهائی گزارش شده بود
 آزاد است....

 وثيقه قرار با بندی وفا مقيمی، اديب اقدسی، ميالد اتحادی، شميم آقايان آزادی و دستگيری يزد:
 )۱۱۲۰ سپتامبر ۱۹( ۱۳۹۰ شهريور ۲۸

 ۲۳ساله)، ميالد اقدسی ( ۲۵آخرين خبرها از ايران: چهار جوان به نام های آقايان شميم اتحادی (
اوت  ۲۶( ۱۳۹۰شهريور  ۴ساله)، همه ساکن يزد، در  ۱۵ساله)، وفا بندی ( ۱۷ساله)، اديب مقيمی (

http://news.persian-bahai.org/2011092503
http://news.persian-bahai.org/2011092504
http://news.persian-bahai.org/2011092505
http://news.persian-bahai.org/2011092506
http://news.persian-bahai.org/2011092507
http://news.persian-bahai.org/2011091901
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ودند. هر چهار دستگير شدند. آنها برای گردش به يک ناحيۀ کوهستانی در نزديکی يزد رفته ب) ۲۰۱۱
 با قرار وثيقه آزاد شدند....) ۲۰۱۱اوت  ۳۱( ۱۳۹۰شهريور  ۹نفر متعاقباً در 

 ماکيده روزعلی و راسته جانعلی بهامين، امامقلی آقايان شدن زندانی کتا:
 )۲۰۱۱ سپتامبر ۱۹( ۱۳۹۰ شهريور ۲۸

نفره)  ۱۷، سه بهائی (از يک فهرست )۲۰۱۱اوت  ۲۴( ۱۳۹۰شهريور  ۲ايران: در  آخرين خبرها از
ساکن کتا به نام های آقايان امامقلی بهامين، جانعلی راسته و روزعلی ماکيده به دادگاه دنا احضار و 

 چون قادر به اجرای دستور استرداد اموال نبودند، به زندان فرستاده شدند....
 وثيقه قرار از پس بهائی پنج آزادی ياسوج: و کتا
 )۲۰۱۱ سپتامبر ۱۹( ۱۳۹۰ شهريور ۲۸

پنج بهائی از استان ) ۲۰۱۱سپتامبر  ۵( ۱۳۹۰شهريور  ۱۴آخرين خبرها از ايران: گزارش شده در 
د شدند. آنها عبارتند از: آقای بهنوش دادگر، کهگيلويه و بوير احمد پس از قرار وثيقه از زندان اوين آزا

خانم مليحه روزبه، آقای سينا روانکرد، آقای شميم بهين آئين و آقای کيومرث بهين آئين. آنها در دوران 
زندان خود مورد ضرب و شتم و شکنجه و برای اعتراف به اتهامات بی اساس تحت فشار قرار گرفتند. 

... 
 
 
 
 
 
 

 به بند عمومی زنان زندان اوين ۲۰۹ز بند انتقال نوشين خادم ا
 

خانه حقوق بشر ايراننوشين خادم شهروند بهايی و از اعضای دانشگاه آنالين بهاييان روز شنبه از بند 
 زندان اوين به بند عمومی اين زندان منتقل شد. ۲۰۹

 
الين بهائيان و تفتيش  منازل مسئوالن دانشگاه آن زمان با مراجعه ماموران امنيتی به نوشين خادم هم

 زندان اوين تهران منتقل شده بود. ۲۰۹بازداشت و به بند  ۱۳۹۰خرداد ماه  ۱ها در تاريخ  منازل آن
نوشين خادم و شش شهروند بهايی ديگر که مرتبط با دانشگاه » خانه حقوق بشر ايران«به گزارش 

 برند. د همچنان به صورت بالتکليف در زندان به سر میبودن» بی.آی.اچ.ای«آنالين بهاييان 

http://news.persian-bahai.org/2011091902
http://news.persian-bahai.org/2011091903
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محمود  ،امران مرتضايی، کوحيد محمودی ،رامين زيبايی مهر ماه ۱۸هفته گذشته و در تاريخ 
شهر کرج منتقل شده  زندان اوين به زندان رجايی ۲۰۹از بند  رياض سبحانی و فرهاد صدقی،بادوام
 بودند.

در تاريخ يک خرداد ماه سال جاری تعداد زيادی از بهاييان مرتبط با اين دانشگاه بازداشت و 
آن اين هفت تن همچنان در زندان به سر  شان مورد تفتيش و بازرسی قرار گرفت. از ميان اين های خانه
 برند. می

 
 
 
 
 
 

 بهائی ۱۲ دستگيری: اصفهان
 

 سرويس جامعه خبری بهائی
آقای فربد اشتياق، خانم الله نامجويان، خانم پريسا رحمانی، آقای عطاءهللا دانشگر، خانم انيسا دانشگر، 

ای حشمت نيکی، آقای فاضل بهنام، آقای فرزاد روحانی، خانم روحيه حکيمان، خانم لوا دانشگر، آق
در شهر ) ۲۰۱۱سپتامبر  ۲۹( ۱۳۹۰مهر  ۷آقای آرمان رحيمی و آقای داراب يزدانی، همه روز 

 اصفهان دستگير شدند. جزئيات بيشتری در حال حاضر در دست نيست.
 
 
 

 (BIHE) سال حبس برای مسووالن و اساتيد دانشگاه آنالين بهائيان ۳۰

 
 

هفت تن از مسووالن و مرتبطين با دانشگاه آنالين بهائيان ايران  -کميته گزارشگران حقوق بشر
 سال حبس تعزيری محکوم شدند. ۳۰(موسسه علمی آزاد) مجموعا به 

به رياست قاضی دادگاه انقالب  ۲۸بنا بر گزارش رسيده، اين افراد طی دو روز گذشته، از سوی شعبه 
مقيسه جمعا به سی سال حبس تعزيری محکوم گرديدند که اين حکم به صورت حضوری و در دادگاه 

 انقالب به آنان ابالغ و مورد اعتراض متهمين و وکالی پرونده قرار گرفت.

http://www.rahana.org/prisoners/?p=13418
http://www.rahana.org/prisoners/?p=13422
http://www.rahana.org/prisoners/?p=13433
http://www.rahana.org/prisoners/?p=13431
http://www.rahana.org/prisoners/?p=13431
http://www.rahana.org/prisoners/?p=13431
http://www.rahana.org/prisoners/?p=13429
http://www.rahana.org/prisoners/?p=13435
http://chrr.biz/IMG/arton16347.jpg
http://chrr.biz/IMG/arton16347.jpg
http://chrr.biz/IMG/arton16347.jpg�
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سبحانی، محمود   سال حبس تعزيری و رياض ۵آقايان کامران مرتضايی و وحيد محمودی هر يک به 
رامين زيبايی، فرهاد صدقی و خانم نوشين خادم هر يک به چهار سال حبس تعزيری محکوم  بادوام،
 شدند.

های غيرقانونی به قصد  عضويت در گروه«محاکمات اين افراد طی سه هفته گذشته به اتهام اين 
ته انجام پذيرف) ۴۹۹(ماده » ارتکاب جرائم عليه امنيت ملی کشور (عضويت در جامعه بهائيان ايران)

تواند شامل حال  است که اين اتهام هيچ ارتباطی با فعاليتهای اين افراد در موسسه علمی ندارد و می
هزار بهائی ساکن در ايران شود و با توجه با فعاليتهای اين دانشگاه که کامال آکادميک  ۳۰۰نزديک به 

 اين افراد ندارد.و همانند اکثر دانشگاههای دنيا است، اين اتهام هيچ ارتباطی با فعاليت 
نفر از  ۴۰خرداد و پس از يورش نيروهای امنيتی به منزل بيش از  ۱تن از اين افراد در تاريخ  ۶

خردادماه بازداشت شد. طی  ۲۳مسووالن، اساتيد و دانشجويان دستگير و رياض سبحانی در تاريخ 
نفر به اداره  ۵۰يک به نفر با مرتبطين با اين دانشگاه بازداشت و نزد ۲۰ماههای گذشته بيش از 

پيگيری وزارت اطالعات احضار شدند. همچنين چند مکان مرتبط با اين دانشگاه از جمله چند 
 تر شده است. آزمايشگاه پلمپ گرديد و سايت اين دانشگاه چندين بار فيل

 ۲۳اريخ هفته گذشته تمامی اين افراد به جز نوشين خادم به زندان رجائی شهر منتقل شدند. همچنين در ت
 مهرماه نوشين خادم نيز به بند نسوان زندان اوين منتقل شد.

 
 
 

 آغاز دوران محکوميت سه سال حبس تعزيری ديدار رئوفی شهروند بهائی
 
 

 
 

مهر ماه خود را برای  ۲۴ديدار رئوفی شهروند بهائی، روز يکشنبه  -کميته گزارشگران حقوق بشر
 زندان اوين معرفی کرد.اش به گذراندن دوران محکوميت سه ساله
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دادگاه انقالب به رياست  ۲۸در شعبه  ۸۹بنا به گزارشات رسيده، اين شهروند بهائی در بهمن ماه سال 
قاضی مقيسه محاکمه و به سه سال حبس تعزيری محکوم شد که اين حکم عينا در دادگاه تجديد نظر 

 آيين بهايی اعالم شده بود.تاييد شد. اتهام وی عضويت در جامعه بهاييان ايران و تبليغ 
شهروند بهائی ديگر از جمله ژينوس سبحانی، نيوشا  ۱۱به همراه  ۸۷ماه سال  دی  ۲۵ايشان در تاريخ 

نوع خواه، پيام اغصانی، عزيز سمندری و شاهرخ طائف در تهران دستگير شد و پس از نزديک به دو 
   در سلول انفرادی گذشته بود، در اسفندماهزندان اوين که يک ماه آن  ۲۰۹ماه بازداشت موقت در بند 

 ميليونی آزاد شد. ۷۰همان سال با قرار وثيقه 
 

الزم به توضيح است که ماموران امنيتی حدود يک ماه پيش با هجوم به منزل قبلی وی قصد بازداشت 
بعضی از وی را داشتند که موفق به اين بازداشت نشدند. خانواده وی با پيگيريهای مختلف و به دليل 

 موارد پزشکی توانستند مدتی زمان اجرای حکم وی را به تعويق بيندازند.
 
 
 
 
 

 هرانا؛ بازداشت و بی خبری از يک شهروند اهل سنت در کرمان
 

 
علی رغم گذشت نزديک به دوماه از بازداشت يک فعال اهل سنت، اطالعی از  –خبرگزاری هرانا 

 محل بازداشت و اتهام وی در دست نيست.
نا به اطالع گزارشگران هرانا، ارگان خبری مجموعه فعاالن حقوق بشر در ايران، جاويد اکرمی ب

رمضان توسط اداره اطالعات کرمان  ۲۴فرزند محمد علی از تاريخ سوم شهريور ماه برابر با 
 بازداشت و تاکنون اطالعی از شرايط نگهداری وی و اتهام ايشان در دست نيست.

اعی و دينی اهل سنت بجز يک تماس يک دقيقه ای با خانواده خود موفق به ارتباط اين فعال امور اجتم
 با ايشان نشده است و نگرانی در مورد وضعيت ايشان کماکان ادامه دارد.

 بررسی موارد حقوقی نقض شده در اين گزارش:
به صرف تفتيش عقايد ممنوع است و هيچ کس را نمی توان  قانون اساسی جمهوری اسالمی: ۲۳اصل 

ميثاق بين المللی حقوق مدنی و  ۱۹ماده  ۱داشتن عقيده ای مورد تعرض و مواخذه قرار داد.بند 
 سياسی:هيچکس را نمی توان بمناسبت عقايدش مورد مزاحمت اخافه قرار داد.

هر کس حق آزادی بيان دارد. اين حق شامل  ميثاق بين المللی حقوق مدنی و سياسی: ۱۹ماده  ۲بند 
حص و تحصيل و اشاعه اطالعات و افکار از هر قبيل بدون توجه به سر حدات خواه شفاهاً يا آزادی تف

 بصورت نوشته يا چاپ يا بصورت هنری يا به هر وسيله ديگر به انتخاب خود می باشد.
 هر فردی حق آزادی عقيده و بيان دارد. اعالميه جهانی حقوق بشر: ۱۹ماده 
مند  هر شخصی حق دارد از آزادی انديشه، وجدان و دين بهره :اعالميه جهانی حقوق بشر ۱۸ماده 

شود: اين حق مستلزم آزادی تغيير دين يا اعتقاد و همچنين آزادی اظهار دين يا اعتقاد، در قالب آموزش 
ها و مراسم دينی به تنهايی يا به صورت جمعی، به طور خصوصی يا  ها و اجرای آيين دينی، عبادت
 عمومی است.
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ميثاق بين المللی حقوق مدنی و سياسی:هرکس حق آزادی و امنيت شخصی دارد. هيچ کس  ۹اده م ۱بند 
 را نميتوان خودسرانه دستگير يا بازداشت کرد.

هر کس حق آزادی فکر، وجدان و مذهب دارد.  ميثاق بين المللی حقوق مدنی و سياسی: ۱۸ماده  ۱بند 
معتقدات به انتخاب خود، همچنين آزادی ابراز مذهب اين حق شامل آزادی داشتن يا قبول يک مذهب يا 

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

اده خود زندانی محاکمه نشده بايد اجازه داشته باشد بالفاصله خانو کنوانسيون حقوق زندانيان: ۹۲ماده 
را از بازداشت، مراحل محاکمه و از احوال خود مطلع کند. همچنين تمام امکانات مناسب برای 
برقراری ارتباط با خانواده و دوستان و نيز مالقات حضوری، با نظارت و با در نظر گرفتن مقررات 

 زندان و حفظ امنيت و نظم زندان، می بايست برای وی مهيا باشد.
 
 
 
 

 رای حکم يک شهروند بهايی در تهرانبازداشت و اج

 
 

دستگاه قضايی حکم صادره در خصوص يک شهروند بهايی ساکن تهران به نام  –خبرگزاری هرانا 
 ديدار رئوفی را به اجرا در آورد.

ان خبری مجموعه فعاالن حقوق بشر در ايران، يک شهروند بهايی بنا به اطالع گزارشگران هرانا، ارگ
که طبق حکم دادگاه انقالب و تجديد نظر استان به سه سال حبس » ديدار رئوفی«ساکن تهران به نام 

جهت گذراندن دوران محکوميت خود را  ۹۰مهرماه  ۲۴تعزيری محکوم شده بود صبح روز يک شنبه 
 همان مکان بازداشت و به زندان منتقل گرديد.   به زندان اوين معرفی و در

 
بازداشت که پس از دو ماه حبس انفرادی به قيد وثيقه آزاد  ۱۳۸۷دی ماه  ۲۵قابل ذکر است نامبرده در 

 شد.
 
 
 
 

 هفت شهروند بهايی در مجموع به سی سال زندان محکوم شدند
 

ی  ايران به اتهام عضويت در جامعهخانه حقوق بشر ايرانهفت تن از مسولين دانشگاه مجازی بهائيان 
 بهايی به مجموع سی سال حبس محکوم شدند.

http://www.hra-news.org/images/stories/D/didar-raofi.jpg
http://www.hra-news.org/images/stories/D/didar-raofi.jpg
http://www.hra-news.org/images/stories/D/didar-raofi.jpg�
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برای هفت تن از مسئولين دانشگاه مجازی بهائيان موسوم به بی آی اچ ای، از سوی دادگاه در مجموعه 
 سال حبس حبس تعزيری صاد شده است.. ۳۰

ی دانشگاه  اعضای بازداشت شده روز گذشته احکام سنگين فوق به» خانه حقوق بشر ايران«به گزارش 
 دادگاه انقالب به رياست قاضی مقيسه ابالغ شده است. ۲۸مجازی بهائيان واز سوی شعبه 

عنوان شده است. اتهامی که هيچ ” ی بهايی عضويت در جامعه“اين در حاليست که اتهام اين افراد 
ين، پنج تن از مسئولين دانشگاه تناسبی با علت بازداشت اين افراد ندارد. بر مبنای اين احکام سنگ

سال حبس  ۴، هر يک به نوشين خادم ،فرهاد صدقی ،رياض سبحانی ،محمود بادوام ،رامين زيبايی های بهائيان به نام
هر يک به پنج سال حبس تعزيری  کامران مرتضايی و وحيد محمودی های تعزيری و دو تن ديگر به نام

 محکوم شدند.
برند. در تاريخ يک  سر می الزم به ذکر است که افراد فوق نزديک به پنج ماه است که در بازداشت به

شان مورد  های خرداد ماه سال جاری تعداد زيادی از بهاييان مرتبط با اين دانشگاه بازداشت و خانه
های طوالنی  مانده و به حبس  تفتيش و بازرسی قرار گرفت که از جمع آنان اين هفت نفر در زندان

 اند. مدت محکوم شده
 برد. در بازداشت به سر می خرداد ماه ۲۵رياض سبحانی از تاريخ 
مهر ماه رامين زيبايی، وحيد محمودی، کامران مرتضايی، محمود بادوام،  ۱۸هفته گذشته و در تاريخ 

 شهر کرج منتقل شده بودند. زندان اوين به زندان رجايی ۲۰۹فرهاد صدقی و رياض سبحانی از بند 
عمومی اين زندان منتقل شد و اکنون در اين  زندان اوين به بند ۲۰۹نيز روز شنبه از بند   نوشين خادم

 برد. بند به سر می
 
 
 
 

 وضعيت وخيم جسمی امير اسالمی وکيل دراويش گنابادی
 خانه حقوق بشر ايران

در هفته ی گذشته به دليل وضعيت  ،امير اسالمی وکيل دراويش گنابادی که در زندان به سر می برد 
 وخيم جسمی به بهداری اوين منتقل شد .

شهريور ماه به دعوت فرمانداری شهرستان کوار  ۱۳امير اسالمی وکيل دراويش گنابادی که در تاريخ 
غالمرضا شيرزادی به آنجا رفته و توسط نيروهای امنيتی بازداشت  و به همراه آقايان افشين کرم پور

وضعيت روز حبس در سلول انفرادی به دليل وخامت  ۴۰شده بود در هفته ی گذشته پس از تحمل 
 جسمانی اش به بهداری زندان اوين منتقل شد .

 
به گزارش مجدوبان نور امير اسالمی به همرا ديگر وکالی دراويش و اعضای سايت مجذوبان نور 

حميد رضا مرادی و رضا انتصاری در بند  ،افشين کرم پور  ،اميد بهروزی  ،آقايان فرشيد يداللهی 
روز از بازداشت اين دراويش هيچ  ۴۰نون با گذشت بيش از زندان اوين به سر می برد و تا ک ۲۰۹

مالقات و ديداری با خانواده و وکالی خويش نداشته و خانواده های اين زندانی ها از وضعيت جسمی و 
 روحی ايشان ابراز نگرانی کرده اند .

http://www.rahana.org/prisoners/?p=13418
http://www.rahana.org/prisoners/?p=13431
http://www.rahana.org/prisoners/?p=13435
http://www.rahana.org/prisoners/?p=13429
http://www.rahana.org/prisoners/?p=13437
http://www.rahana.org/prisoners/?p=13422
http://www.rahana.org/prisoners/?p=13433
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رادی نيز مبتال حميد رضا م ،الزم به ذکر است در بين دراويش زندانی در اوين عالوه بر امير اسالمی 
به بيماری شديد قلبی می باشد که با توجه به عدم رعايت حقوق زندانيان و رسيدگی های پزشکی در بند 

 امنيتی زندان اوين سالمتی ايشان در خطر است .
 
 
 
 

 ابراز نگرانی کانادا از آزار و اذيت اقليت های مذهبی در ايران
 
 

های دينی در ايران، از جمله اعضای نوکيشان مسيحی و بهايی کانادا نسبت به تداوم آزار و اذيت اقليت 
 در اين کشور ابراز نگرانی عميق کرده و خواستار آزادی فوری رهبران بهايی از زندان شده است.

به نقل از صدای امريکا، جان برد، وزير امور » محبت نيوز«به گزارش آژانس خبری مسيحيان ايران 
مهر) با انتشار بيانيه ای اقدام اخير مقامات ايران در  ۲۷ز چهارشنبه ( خارجه دولت فدرال کانادا رو

 سال زندان را محکوم کرده است. 5تا  4به » موسسه آموزش عالی بهاييان«محکوميت هفت استاد 
تا  ۲۰۰۸وزير امور خارجه کانادا در اين بيانيه خاطرنشان کرده است اين هفت بهايی از بهار سال 

 بوده اند و اساس اتهامات مطرح شده عليه آنها مشخص نيست. کنون در بازداشت
مقامات ايران از به رسميت شناختن حقوق «در بخشی از بيانيه وزير امور خارجه کانادا آمده است: 

بنيادين بهاييان در انجام فرايض دينی خود سرباز می زند. دهها تن از بهاييان هم اکنون تنها به دليل 
 »دان بسر می برند که اين امر غير قابل قبول است.عقايد مذهبی در زن

آزادی مذهب يکی از حقوق بنيادين بشر در سطح جهان است که همواره مورد توجه و احترام کانادا 
 قرار گرفته است.

کانادا از ايران خواسته است تا به حقوق انسانی افراد برای آزادی در انجام فرايض دينی خود بدون 
 اذيت احترام بگذارد.هراس از آزار و 

جامعه بين المللی بهاييان در گزارشی که اخيرن منتشر شد، اعالم کرد که شماری از بهاييان پنج ماه 
بازداشت شده اند. هدف اين موسسه آموزشی غير » موسسه آموزشی بهاييان«پيش به دليل ارتباط با 

از تحصيل در دانشگاه های ايران حضوری، آموزش جوانان بهايی ست که تنها به دليل عقايد مذهبی 
 محروم شده اند.

بهايی تنها برای ديدگاه های عقيدتی شان در زندان  ۱۱۲در اين گزارش همچنين آمده است که حداقل 
 تن ديگر نيز در جريان است. ۳۰۰های ايران بسر می برند و پرونده 

من همچنين نگران اعضای «خود خاطرنشان کرده است  آقای برد در بخش ديگری از بيانيه پيش از اين نيز
 »وبرو هستند.جامعه مسيحيان ايران هستم که کماکان با چالش هايی از قبيل بازداشت به اتهام ارتداد ر

 
 
 
 
 

http://www.mohabatnews.com/index.php?option=com_content&view=article&id=2753:1390-06-12-06-58-42&catid=34:editor-picks&Itemid=283
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 بازداشت و احضار دو شهروند مسيحی در شهريار کرج
 

های دوشنبه و سه شنبه هفته جاری ماموران اداره اطالعات کرج با  طی روز –خبرگزاری هرانا 
مراجعه به منزل دو تن از شهروندان مسيحی ساکن شهريار يک تن را بازداشت و يک تن را احضار 

 کردند.
ارشگران هرانا، ارگان خبری مجموعه فعاالن حقوق بشر در ايران، ماموران اداره بنا به اطالع گز

ن ساکن شهريار به دليل عدم حضور وی موفق به بازداشت وی  –اطالعات در مراجعه به منزل محمد 
های مذهبی وی را به اداره اطالعات  تر، کتاب، سی دی نشده و ضمن تفتيش منزل و جمع آوری کامپيو

 دند.احضار کر
روز سه شنبه نيز در اقدامی مشابه ماموران اداره اطالعات با مراجعه به منزل يک نوکيش مسيحی 

آ ضمن بازداشت نامبرده اقدام به تفتيش منزل و ضبط وسايل شخصی وی  –ديگر به نام فريبرز 
 نمودند.

 بررسی موارد حقوقی نقض شده در اين گزارش:
تفتيش عقايد ممنوع است و هيچ کس را نمی توان به صرف  قانون اساسی جمهوری اسالمی: ۲۳اصل 

 داشتن عقيده ای مورد تعرض و مواخذه قرار داد.
ميثاق بين المللی حقوق مدنی و سياسی:هيچکس را نمی توان بمناسبت عقايدش مورد  ۱۹ماده  ۱بند 

 مزاحمت اخافه قرار داد.
ر کس حق آزادی بيان دارد. اين حق شامل ه ميثاق بين المللی حقوق مدنی و سياسی: ۱۹ماده  ۲بند 

آزادی تفحص و تحصيل و اشاعه اطالعات و افکار از هر قبيل بدون توجه به سر حدات خواه شفاهاً يا 
 بصورت نوشته يا چاپ يا بصورت هنری يا به هر وسيله ديگر به انتخاب خود می باشد.

 ه و بيان دارد.هر فردی حق آزادی عقيد اعالميه جهانی حقوق بشر: ۱۹ماده 
مند  هر شخصی حق دارد از آزادی انديشه، وجدان و دين بهره اعالميه جهانی حقوق بشر: ۱۸ماده 

شود: اين حق مستلزم آزادی تغيير دين يا اعتقاد و همچنين آزادی اظهار دين يا اعتقاد، در قالب آموزش 
صورت جمعی، به طور خصوصی يا ها و مراسم دينی به تنهايی يا به  ها و اجرای آيين دينی، عبادت
 عمومی است.

ميثاق بين المللی حقوق مدنی و سياسی:هرکس حق آزادی و امنيت شخصی دارد. هيچ کس  ۹ماده  ۱بند 
 را نميتوان خودسرانه دستگير يا بازداشت کرد.

. هر کس حق آزادی فکر، وجدان و مذهب دارد ميثاق بين المللی حقوق مدنی و سياسی: ۱۸ماده  ۱بند 
اين حق شامل آزادی داشتن يا قبول يک مذهب يا معتقدات به انتخاب خود، همچنين آزادی ابراز مذهب 
يا معتقدات خود، خواه بطور فردی يا جمعی، خواه به طورعلنی يا در خفا در عبادات و اجرای آداب و 

 اعمال و تعليمات مذهبی می باشد.
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 ! ان مذهبی پنج سال ديگر تمديد شدحکم زندان بهنام ايرانی از دگرانديش

 

 
مهر ماه  26مقامات قضايی ايران حکم زندان برای بهنام ايرانی، از مسيحيان غير تثليثی را در روز 

 سالجاری يعنی سه روز پيش از زمانی که بايد آزاد می شد ، به پنج سال افزايش دادند.
  حيان ايران "محبت نيوز"، يکی از سخنگويان گروه مسيحيان غير تثليثیبه گزارش آژانس خبری مسي

(پيروان ويليام برانهايم) که با نام گروه "کليسای ايران" شناخته می شود در گفتگو با وبسايت کمپين بين 
بخاطر فعاليت های  2006المللی حقوق بشر ايران گفت، آقای بهنام ايرانی ابتدای به ساکن در سال 

ايی اش به اتهام برگزاری مراسم دعا و پرستش در خانه و بشارت دادن افراد دستگير و چندين ماه کليس
دادگاه تجديد نظر تهران، وی را به اتهام "اقدام  30، شعبه 2008فوريه  23در بازداشت به سر برد. در 

 روط داشتند.عليه امنيت ملی" به پنج سال حبس تعليقی محکوم نمود. از اين رو ايشان آزادی مش
به منزل ايشان در کرج هجوم برده و وی را  ۱۳۸۹فروردين  ۲۵مأمورين امنيتی پس از آن در 

 دستگير نمودند.
وی همچنين افزود؛ که اين مأمورين حتی آقای ايرانی را در طی عمليات بازداشت مورد ضرب و شتم 

در منزل ايشان برپا بوده است و  قرار دادند. البته گفته می شود که در زمان هجوم نيروها جلسه ای
دی ها را ضبط نمودند. پس از آن اتفاق بهنام -وی-مأمورين کتاب های انجيل و ادبيات مسيحی و دی

 ايرانی به اتهام "تبليغ عليه رژيم" به يک سال حبس تعزيری محکوم شد.
پيش از اين تاريخ، مهر ماه امسال آزاد می شدند اما سه روز  28بر اين اساس، ايشان می بايست در 

برای ايشان صادر شده  2008نامه ای برای وی ارسال و به او اعالم شد که حکم تعليقی که در سال 
 بود به مرحله اجرا در خواهد آمد و ايشان بايد پنج سال ديگر حبس را بگذراند.

ين است مشخص شده است پافشاری دادگاه تجديد نظر بر ا 2008نکته ديگری که در مورد حکم سال 
 که دفتر دادستان دادخواستی برای حکم ارتداد ايشان را هم داده است. قاضی نوشته است:

"با توجه به اعترافات شفاف نام برده (بهنام ايرانی) در طول جلسه دادگاه مبنی بر اينکه مادر و پدر 
د و سپس اسالم را ايشان مسلمان بوده اند و خودشان هم پس از رسيدن به بلوغ اسالم را برگزيده بودن

ترک کرده و مسيحی شده اند و اينکه ايشان گروهی از افراد ديگر را هم گمراه کرده و از اسالم خارج 
کرده اند ، بنابراين مطابق ... {متنی اسالمی}... نامبرده مرتد فطری هستند و حکم فرد مرتد فطری هم 

 اعدام می باشد."
و مقامات جمهوری اسالمی اخيرن مبادرت به داشتن ديدی  ها بنا به گفته اعضا اين گروه ، دادگاه

های انقالبی که برای  اند و رهبران و معتقدان اين گروه را در دادگاه ها کرده سياسی نسبت به اين گروه
 کنند. شوند، محاکمه می محاکمه جرمهای سياسی و امنيت ملی استفاده می
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ادستانی دادخواستی مبنی بر ارتداد ايشان صادر شده بنا بر گزارشها تا کنونی گزارشی از سوی دفتر د
باشد منتشر نشده است اما بسياری از همفکران آقای بهنام ايرانی بيم اين را دارند که در پی صدور 

 حکم ارتداد برای يوسف ندرخانی، ايشان هم به اين اتهام محکوم شوند.
رانهايم" واعظ معروف آمريكائی است كه بهنام ايرانی" از دگر انديشان مذهبی و پيروان "ويليام ب

همفكرانش از وی بعنوان كشيش ياد می كنند. وی نيز از "مسيحيان غير تثليثی" است كه بهمراه 
 برادران خانجانی و يوسف ندرخانی گروهی را با عنوان "كليسای ايران" تشكيل داده اند.

بول كليساهای پروتستان و كاتوليك در "برانهاميست ها" افرادی هستند كه بخاطر رد تعليمات مورد ق
مورد تثليث مقدس و بدليل مكاشفات خاص شخصی كه از كتاب مقدس دارند به آنان عنوان "مسيحيان 

 غير تثليثی" داده اند.
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 کند ای ايران برای دهشتناک جلوه دادن بهائيان راافشا می گزارش کمپين رسانه
 

 
از اواخر  –ناک جلوه دادن بهائيان"  ای ايران برای دهشت تحت عنوان "تحريک به تنفّر: کمپين رسانه

ای را استناد و تجزيه و تحليل  همطلب مطبوعاتی و رسان ٤۰۰بيش از  ۲۰۱۱تا اوايل سال  ۲۰۰۹سال 
 سازد. کرده است که به روشنی اقدامات مصوبّۀ دولت را برای بدنام کردن بهائيان بر مال می

داری که در خارج  ای دامنه در کمپين رسانه –سرويس خبری جامعۀ بهائی ۲۰۱۱اکتبر  ۲۱نيويورک، 
فرت و تبعيض عليه اقليّت سيصد هزار نفرۀ از ايران عمدتاً از نظر دور مانده، بطور سيستماتيک به ن

 شود. بهائی دامن زده می
ای  مطلب مطبوعاتی و رسانه ٤۰۰در گزارشی که امروز منتشر شد، جامعۀ جهانی بهائی بيش از 

ماه را استناد و تجزيه و تحليل نموده که گويای تالشی است مّکارانه و  ۱٦منتشر شده در ظرف 
ناک جلوه دادن و بدنام کردن بهائيان از طريق بکار بردن  ولت برای دهشتيافتۀ مورد حمايت د سازمان

 انگيز. آميز، و تصاوير نفرت های تحريک اتّهامات دروغ، واژه
بانی دوگال، نمايندۀ ويژۀ جامعۀ جهانی بهائی در سازمان ملل گفت: "اين تبليغات ضّد بهائی از لحاظ 

 است."آور  حجم و شّدت، و دامنه و پيچيدگی حيرت
جوِی مذهبی که  تا عليه يک جامعۀ آرام و صلح  شدگی کامل ارائه شده او گفت: "همۀ اينها با حساب

 کوشند تا به بهبود اجتماع خود کمک کنند دشمنی برانگيزد." اعضايش می
ناک جلوه دادن بهائيان"،  ای ايران برای دهشت اين گزارش تحت عنوان "تحريک تنفّر: کمپين رسانه

 کند: گيری می چنين نتيجه نهايتاً 

http://news.persian-bahai.org/multimedia/slideshow.php?storyid=316
http://news.persian-bahai.org/multimedia/slideshow.php?storyid=316
http://news.persian-bahai.org/multimedia/slideshow.php?storyid=316
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ای که يک سال  تبليغات ضّد بهائی از باالترين سطح کشور من جمله رهبر عالی آيت هللا علی خامنه -
 آميزی در قم ايراد نمود، سرچشمه گرفته و تصويب شده است. رانی شديداً تبعيض پيش سخن

ای که در اوايل سال جاری در  بقهسا اين کمپين قوانين بين المللی حقوق بشر، از جمله تصميم بی -
سازی منفی و تحريک تنفر نسبت  شورای حقوق بشر سازمان ملل به تصويب رسيد و بخصوص کليشه

 گذارد. کند، زير پا می های مذهبی را محکوم می به اقلّيت
که اند  بر بهائيان در سرزمين خودشان مهر "بيگانه" زده شده و به روشی دشمنان اسالم معّرفی شده -

ريزی  های مذهبی مسلمانان شيعۀ ايرانی برنامه دهد که برای برانگيختن حساسيّت به روشنی نشان می
 شده است.

جانبه، توّجه را از  هدف اين کمپين آنست که با استفاده از بهائيان به عنوان يک "سپر بالی" همه -
ا که با دولت مخالفند و و با اين کار، همۀ کسانی ر –فريادهای دموکراسی خواهی منحرف سازد 

 ترين جرم است". همچنين فّعاالن حقوق بشر را به اسم بهائی، بدنام کند، "انگار بهائی بودن شنيع
کنند که  کنند، از جمله اينکه وانمود می گرايانۀ مضحکی منتشر می های توطئه اوليای امور تئوری -

)، به VOA) و صدای آمريکا (BBCمؤّسسات پخش خبر خارجی، بخصوص مؤّسسۀ خبری بريتانيا (
های مربوط به نقض حقوق بشر  شوند و يا تحت نفوذ آنها هستند، زيرا داستان وسيلۀ بهائيان کنترل می
 دهند. در ايران را گزارش می

دهندۀ اختصاص منابع مالی عظيم و تالش  گويد: "محتوای گوناگون اين حمالت نشان  اين گزارش می
 اين زمينه است."شديد جمهوری اسالمی در 

"بسياری از اين حمالت بر پايۀ تحريف فاحش تاريخ ديانت بهائی بنا شده است؛ برخی از آنها به 
های کامالً غير مرتبط مثل  بندی بهائيان با گروه استراتژی شريک جرم دانستن از طريق رده

دادن بهائيان با زنند؛ و برخی ديگر شگرِد پيوند  پرستان" يا پليس مخفی شاه، دست می "شيطان
دهد تا هر دو بهائيان و مخالفانش را يکجا  برند که به دولت اجازه می رژيم را بکار می‘ مخالفان’

کند و غالباً  ای استفاده می اعتبار سازد. اين کمپين از شبکۀ جهانی اينترنت به نحو گسترده بی
يا جاسوسان اسرائيل نشان های اهريمنی  برد که بهائيان را به صورت غول تصويرهايی بکار می

 دهد. می
ای است که سزاوار بذل توّجه  ناک جلوه دادن جامعۀ بهائی ايران مسئله بانی دوگال گفت که دهشت

 باشد. بين در همه جا می ها، مؤّسسات حقوقی بين المللی و مردمان منصف و روشن دولت
کند، بلکه همچنين با اّدعای  ا نقض میايشان گفت: "اين کمپين نه تنها قوانين بين المللی حقوق بشر ر

ديرينۀ ايران در سازمان ملل و در مجامع ديگر مبنی بر پشتيبانی از اقدامات برای غيرقانونی يا محکوم 
 انگيز عليه اديان و پيروان اديان، کامالً در تضاّد است." کردن سخنان نفرت

های ضّد دينِی  ر ايران و ديگر کمپينبين کمپين تبليغات ضد بهائِی امروز د  هايی  "وجود شباهت
گونه  دهد که اين قابل انکار است. تاريخ به ما نشان می برخوردار از پشتيبانی دولت در تارخ، غير

های مذهبی، يا در بدترين وجه، مقّدمۀ  درآمدهای خشونت عملی عليه اقلّيّت ترين پيش ها از مهم کمپين
 باشند. کشی می نسل

قت آنست که به ايران گفته شود که چنين نقض فاحش قانون و معيارهای بين المللی خانم دوگال گفت: "و
 قابل تحّمل نيست."
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 اعتراض چند نهاد حقوق بشری ديگر به حکم اعدام برای کشيش ندرخانی
 

 
اعتراض به حکم اعدام يوسف ندرخانی، نو کيش مسيحی ايرانی، همچنان ادامه دارد. اين نهادها ضمن 

های ايران عليه اين کشيش ايرانی، خواستار آزادی هر چه سريعتر وی  های رسانه انتقاد از اتهام
 دويچه وله اند. شده

اند،  از جمله نهادهايی که به تازگی به جمع معترضان صدور حکم اعدام برای يوسف ندرخانی پيوسته
 ۲۸اکتبر /  ۲۰ای که روز پنجشنبه ( بشر پارلمان آلمان است. اين کميسيون در بيانيه کميسيون حقوق

چنين وکيل مدافع حقوق بشری و  هم انتشار داد، خواستار آزادی فوری اين کشيش پروتستان و مهر)
 دان ايرانی، عبدالفتاح سلطانی شد. حقوق

» تر شدن وخيم«خود را نيز از » نگرانی عميق«بشر پارلمان آلمان در اين بيانيه  کميسيون حقوق
 بشر در ايران ابراز داشته است. وضعيت حقوق

 های جديد اتهام
اکتبر) در فرانکفورت منتشر  ۲۰ای که روز پنجشنبه ( نيز در بيانيه” بشر المللی حقوق سازمان بين“

کرد، ضمن اشاره به وخامت وضعيت مسيحيان در رشت، در رابطه با اتهامات يوسف ندرخانی يادآور 
 »تر شده است. های منتشره در حکومت جمهوری اسالمی در مورد اين کشيش شديد لحن رسانه«شد:

دادگستری استان  ۱۱ی  های رسمی شعبه ايران عالوه بر اتهامهای  روزنامه«در اين بيانيه آمده است که 
 »دهند. نيز خبر می” اخاذی“و ” تجاوز به عنف“های  گيالن، از جرم

يوسف ندرخانی، تنها به جرم «چنين تصريح کرده:  بشر در اين بيانيه هم المللی حقوق سازمان بين
 »اساس است. جرايم جديد، بکلی تازه و بی محکوم شده است و” ارتداد و تبليغ مسيحيت نزد مسلمانان“
 ”اختالل در امنيت ملی“

های گذشته، پنج نومسيحی  چنين آمده است که در هفته هم” بشر المللی حقوق سازمان بين“ی  در بيانيه
 ی آنان در حال تکميل است. اند و پرونده متهم شده” اختالل در امنيت همگانی“ساکن شهر رشت، به 

سال زندان برای يک کشيش ديگر به نام بهنام ايرانی، در  ۵زون بر اين، از تأئيد حکم اين سازمان، اف
 دهد. اکتبر) خبر می ۱۸شنبه ( روز سه

http://www.melli.org/wp-content/uploads/2011/10/05743656_100.jpg
http://www.melli.org/wp-content/uploads/2011/10/05743656_100.jpg
http://www.dw-world.de/dw/article/0,,15476497,00.html
http://www.melli.org/wp-content/uploads/2011/10/05743656_100.jpg�


1390وضعيت پيروان اديان در ايران در   

127 
 

، در سال گذشته بسياری از مسيحيانی که به تازگی به ”بشر المللی حقوق سازمان بين“ی  بر اساس بيانيه
به زندان يا ” اختالل در امنيت ملی“يا ” يت همگانیاختالل در امن“اند، همواره به جرم  اين کيش گرويده

 اند. اعدام محکوم شده
 اتهام اصلی

، به دليل اعتراض به تصميم مقامات محلی که ۱۳۸۸مهرماه  ۲۰يوسف ندرخانی در تاريخ 
کردند، بازداشت و به زندان الکان شهر رشت منتقل  آموزان مسيحی را وادار به خواندن قرآن می دانش

 ی خود تماس بگيرد. ی بازداشت، تنها چند بار اجازه يافت تلفنی با خانواده های اوليه ر ماهشد. وی د
 ۱۳۸۹سال   پس از هشت ماه، قرار بازداشت وی به مدت چهار ما ديگر تمديد شد. در خرداد ماه

ز سوی همسر او، فاطمه پسنديده نيز دستگير و به زندان الکان رشت انتقال يافت. ندرخانی، سرانجام ا
 دادگستری استان گيالن به اعدام محکوم شد. ۱۱ی  شعبه

به گفته احمد محسنی گرکانی، رئيس ديوان عالی کشور، پرونده کشيش يوسف ندرخانی هنوز به ديوان 
هنوز حکم اعدام يوسف ندرخانی تاييد «عالی کشور واصل نشده است. وی در اين رابطه گفته است: 

 »نشده است.
ما دفاعيات و داليل «گويی با دويچه وله توضيح داده است:  و ، وکيل ندرخانی در گفتمحمدعلی دادخواه

خود را در جلسه اخير دادگاه مطرح کرديم. با توجه به داليل، قوانين و اصولی که به آن استناد کرديم، 
 »تواند حکم اعدام صادر کند. به نظر ما دادگاه نمی
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 بی خبری از وضعيت يك تن از نوكيشان مسيحی در رباطكريم بازداشت و
 
 

 
 

 ماموران لباس شخصی ضمن بازداشت يك تن از نوكيشان مسيحی پس از تفتيش و بازرسی خانه، وی
را به مكان نامعلومی انتقال و همزمان بازجويان اطالعات نيز شخصی ديگری را به اتهام مسيحيت 

 مورد بازجويی قرار دادند.
، " فريبرز آرزم" از نوكيشان »محبت نيوز« به نقل از گزارشگران آژانس خبری مسيحيان ايران 

 د.مسيحی ساكن شهرستان رباط كريم توسط ماموران امنيتی بازداشت ش
) چهار تن از ماموران لباس شخصی ۲۰۱۱اكتبر  ۱۷برابر با (  ۱۳۹۰مهرماه  ۲۵روز دوشنبه مورخ 

 با ورود ناگهانی به منزل اين هموطن مسيحی نامبرده را بازداشت و به مكان نامعلومی انتقال دادند.
ه جهت كار دقيقه پيش از آنكه فريبرز خانه را ب ۷:۳۰ماموران لباس شخصی صبح هنگام در ساعت 

 ترك كند ، اين افراد بدون ارائه حكم قانونی از سوی مراجع قضايی وارد منزل شدند.
ماموران امنيتی ضمن بازداشت "فريبرز آرزم" كليه وسيله زندگی خانه را به منظور بازرسی بهم 

ارد ريخته و آنجا را به دقت مورد تفتيش قرار دادند كه در نهايت برخی وسايل شخصی و همچنين ه
كامپيوتر ، سی دی ، عكس و تعدادی كتاب مقدس را ضبط و با خود بردند. افراد لباس شخصی همچنين 

 اين خانواده را تهديد كردند تا در اين زمينه سكوت كنند.
ساله متاهل و دارای دو فرزند می باشد، نامبرده همچنين از زمان بازداشت تاكنون  ۴۴"بهروز آرزم" 

و يا مالقاتی با خانواده خود نداشته است. بی خبری از وضعيت ايشان باعث هيچگونه تماس تلفنی 
 موجی از نگرانی در ميان خانواده و بستگان آنان شده است.

بنا بر اين گزارش تاكنون از مكان نگهداری اين نوكيش مسيحی اطالعی در دست نيست و خانواده و 
يشان بسر می برند. همچنين پيگيری خانواده فرزندان وی در بی خبری و نگرانی از وضعيت سالمت ا

 برای مشخص شدن علت و داليل دستگيری ايشان تاكنون نتيجه ايی در بر نداشت .
اما بر حسب مستندات گفته می شود ايمان مسيحی وی از داليل بازداشت ايشان توسط ماموران لباس 

 شخصی بوده است.
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ن ميدارد "هيچ کس را نميتوان دستگير کرد، قانون اساسی جمهوری اسالمی صراحتن بيا۳۲"اصل 
مگر به حکم و ترتيبی که قانون معين ميکند. همچنين در صورت بازداشت، موضوع اتهام بايد با ذکر 

ساعت پرونده مقدماتی به ۲۴دليل بالفاصله بطور كتبی به متهم ابالغ و تفهيم شود و حداکثر ظرف 
 در اسرع وقت فراهم گردد." مراجع صالحه قضايی ارسال و مقدمات محاکمه

نيز   مهرماه سالجاری ۲۵، همزمان در تاريخ »محبت نيوز«همچنين بر طبق گزارش دريافتی 
ماموران امنيتی در شهرستان شهريار اقدام به بازداشت فردی بنام " مهدی " نمودند، ماموران وی را 

ويی و سوال و پرسش ها، از به اتهام مسيحت مورد بازجويی قرار دادند، نامبرده در طول بازج
همچنين ضمن تهديد   مسيحيت به عنوان آئينی اسم برد كه در حال مطالعه و تحقيق است . بازجويان

 نامبرده پس از چند ساعت وی را آزاد كردند.
قانون اساسی جمهوری اسالمی "تفتيش عقايد ممنوع است و  ۲۳اين در حالی است كه بر اساس اصل 

 بصرف داشتن عقيده ای مورد تعرض و مواخذه قرار داد". هيچ کس را نميتوان
گفتنی است آزار و اذيت و اعمال تبعيض عليه اقليت های مذهبی در سی سال گذشته همواره يكی از 
موارد عمده نقض حقوق بشر توسط جمهوری اسالمی بوده است. كه در اولين گزارش آقای " احمد 

ايران به آن نيز اشاره شده است در بخشی از اين گزارش  شهيد" گزارشگر ويژه حقوق بشر در مورد
آمده است كه اقليت های مذهبی رسمی در ايران با محدوديت های جدی در بهره مندی از حقوق خود 

 روبرو هستند و با محدوديت های فراوانی برای آزادی مذهب و عقايد مواجه هستند.
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 ح مرادی در زندان عادل آباد شيرازوضعيت نامطلوب صال
 

 
شهريور ماه توسط نيروهای امنيتی بازداشت  ۱۶که در تاريخ  ،صالح مرادی يکی از دراويش گنابادی 

 نامطلوبی بسر می برد .در وضعيت بسيار  ،و به زندان عادل آباد شيراز منتقل شده بود 
 ۱۶صالح مرادی يکی از دروايش گنابادی که در تاريخ  ، کمپين پاسداشت حقوق دراويش به گزارش

شهريور ماه توسط نيروهای امنيتی و بدون ارائه حکم قانونی بازداشت و پس از تحمل يک ماه حبس 
قاتی که با خانواده ی خويش داشت در مال ،در سلول انفرادی به زندان عادل آباد شيراز منتقل شده بود 

عدم رسيدگی و رعايت حقوق اوليه ايشان در زندان عادل آباد شيراز خبر  ، زندان نامطلوب از وضعيت
 داد .

خانواده صالح مرادی ايشان را در حالتی مالقات کردند که از لحاظ جسمی بسيار ضعيف و شارب وی 
 وضعيت نامطلوب نگهداری اين زندانی می باشد . که نشان از فشارها و  نيز تراشيده شده بود 

 خانواده اين درويش با اعالم اين خبر از وضعيت جسمی و روحی ايشان ابراز نگرانی کرده اند .
فشار بر دراويش زندانی در روزهای اخير شدت يافته است به نحوی که امير   الزم به ذکر است

يت وخيم جسمی در هفته گذشته به بهداری زندان اوين اسالمی از وکالی دراويش گنابادی به دليل وضع
منتقل شد و هيچکدام از دراويش زندانی در بند امنيتی بازداشتگاه اوين تا کنون مالقاتی با خانواده و 

 وکالی خويش نداشته اند .
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 تبعيدگاه به زندان از درويش يک انتقال
 
 

 
 گنابادی از زندان وکيل آباد مشهد راهی تبعيدگاه شد .  فر يکی ازدراويش محمد کاشانی

ضربه  ۵۰ماه حبس تعزيری و  ۵اين درويش گنابادی که به  ،به گزارش خبرنگار سايت مجذوبان نور 
پس از اتمام دوران محکوميت و تحمل  ،شالق و يک سال تبعيد به شهرستان سرخس محکوم شده بود 

 مهرماه راهی تبعيدگاه شد . ۲۶در تاريخ  ،ضربه شالق  ۵۰
، جمعی از دراويش گنابادی در اعتراض به رفتار غيرقانونی دادستان گناباد مقابل 1388در تير ماه 

تن از دراويش بازداشت و به محاکمه  24  دادگستری آن شهرستان تجمع کرده بودند که در اين واقعه،
 کشيده شدند.

 25به مدت سه سال و  درويش را به سه ماه و يک روز حبس تعليقي  24ن نفر از اي 14دادگاه گناباد 
ضربه شالق و يک سال تبعيد به  50ماه حبس تعزيری، 5نفر ديگر را به  10ضربه شالق تعزيري و 

دادگاه تجديد نظر استان خراسان رضوی نيز  12مناطق محروم محکوم کرد که اين حکم از سوی شعبه 
 .مورد تأييد قرار گرفت
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 گزارشی از آخرين وضيعت دراويش زندانی

 

 
 

 به نزديک که نحوی به است يافته افزايش گنابادی دراويش بر فشار کنون تا امسال تابستان اواخر از
 گرفته قرار شتم و ضرب مورد بازداشت شخصی لباس و امنيتی نيروهای توسط دراويش از تن ۱۰۰

 در ها زندان استاندارد غير بندهای و انفرادی سلول در وخيم وضعيتی در نفر ۱۳ بين اين زا اند.
 برند. می بسر شرايط بدترين

اين فشار ها با تندروی های يک آخوند جوان در شهرستان  ، دراويش قوقح پاسداشت کمپين به گزارش
 ۱۱کوار و در پی آن حمله نيروهای امنيتی و لباس شخصی به دراويش اين شهرستان در تاريخ 

شهريور ماه آغاز شد و موج تازه ای از فشارها و سرکوب ها را بر دراويش گنابادی تحميل کرد به 
نفر از پيروان سلسله نعمت اللهی گنابادی راهی زندانها و  ۱۰۰نزديک بههفته  ۲نحوی که در طی 

بازداشتگاه های امنيتی در شهرهای تهران و شيراز شدند. که از اين ميان تعدادی بعد از تحمل يک ماه 
 سلول انفرادی با صدور قرار کفالت و وثيقه های سنگين تا زمان حکم نهايی دادگاه موقتا آزاد شده اند.

 در شهرستانها ديگر و تهران ، شيراز شهرهای دراويش از تن ۱۳ امروز به تا که است حالی در ناي
 شرح به نفر ۱۳ اين وضيعت جزييات که برند می سر به فشار و بازجويی تحت مطلوب نا وضعيتی

 است: زير
 از انتصاری ارض و مرادی حميد ،بهروزی اميد ،پور کرم افشين ،يداللهی فرشيد ،اسالمی امير آقايان

 دربند روز ۴۰ از بيش گذشت با امروز به تا نور مجذوبان سايت اعضای و گنابادی دراويش وکالی
 کنون تا و دارند قرار انفرادی سلول در انتصاری آقای جز به همگی و برند می بسر اوين زندان امنيتی

 . است نشده صادر قضايی مقام سوی از وکال و ها خانواده با مالقات اجازه آنها از هيچکدام مورد در
 باشند. می قلبی شديد بيماری به مبتال مرادی حميد و اسالمی امير ميان اين از است ذکر به الزم

 ۵ مرادی صالح و سعيدی هللا حجت ،نيکبخت جالل محمد ٫درويش فرزاد ،سعدی علی محمد آقايان
 می بسر ای کننده نگران و نامطلوب وضعيت در شيراز آباد عادل زندان در که هستند گنابادی درويش

 از گلوله اصابت با شهريور ۱۳ تاريخ در که جراحتی دليل به سعدی محمدعلی ميان اين از ، برند
 به ايشان از خبری هيچ کنون تا و برده سر به جسمی وخيم وضعيت در برداشت امنيتی مامورين سوی
 آباد عادل زندان در زندانی دراويش ديگر مرادی صالح از غير به است ذکر به الزم است. نيامده دست

 هستند. محکوم نيز شالق ضربه ۴۰ به شيراز

http://www.daravish.org/reports/994-2011-10-21-15-14-15.html
http://www.majzooban.org/2009-12-30-08-13-26/5148-1390-06-13-14-05-45.html
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 توسط جاری سال ماه ارديبهشت ۲۸ تاريخ در که گنابادی دراويش وکيل دانشجو مصطفی آقای

 ماه ۷ محکوميت از ماه ۵ گذشت با کنون تا ،بود شده منتقل ساری زندان به و بازداشت امنيتی نيروهای
 است. نبوده برخوردار مرخصی حق از حبس،

 

 
 شهرستان به تبعيد سال ۵ حکم به بنا ۱۳۸۸ آبان ۱۰ تاريخ در که لباف محمدی اميرعلی مهندس آقای

 گذراندن برای بابک شهرستان زندان به گذشته روزهای در بود، شده منتقل کرمان استان در واقع بابک
 ۷۴ و حبس ماه ۹ متحمل ۸۷ سال در ايشان است ذکر به الزم شد. منتقل تبعيد از بدل حبس ماه ۶

 بود. شده نيز شالق ضربه
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پی و بازداشت شهروندان بهايی  در های پی بازجويیی منازل،  تفتيش گسترده
 ساکن رشت

مامورين امنيتی با مراجعه به منازل شهروندان بهايی، اقدام به تفتيش و : خانه حقوق بشر ايران
 بازجويِی گسترده و بازداشت چندين تن کردند.

 
های  مامورين امنيتی با حضور در منازل و محل کار شهروندان بهايی ساکن رشت، اقدام به بازجويی

 گسترده و بازداشت چندين تن کردند.
ها تن از شهروندان بهايی،  ، مامورين امنيتی با مراجعه به منازل ده»خانه حقوق بشر ايران«به گزارش 

نمودند و در پی آن تا اين لحظه ناديا اسديان، شيوا  م به بازجويی ی آنها، اقدا ضمن تفتيش گسترده
 کاشانی نژاد و سوسن بادوام را بازداشت کردند.

های اخير محسوب  ترين برخورد حکومت ايران با شهروندان بهايی ساکن رشت در سال اين گسترده
 گردد. می

ر نيز به طور موقت بازداشت شده و الزم به ذکر است که طی روزهای اخير چندين شهروند بهايی ديگ
 همچنين به چندين شهروند ديگر نيز گفته شده است که به زودی بازداشت خواهند شد.

 

http://www.rahana.org/wp-content/uploads/2011/10/bahaii-copy.jpg
http://www.rahana.org/wp-content/uploads/2011/10/bahaii-copy.jpg
http://www.rahana.org/wp-content/uploads/2011/10/bahaii-copy.jpg�
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 بازداشت و تفتيش منزل يک شهروند بهائی در اميديه
 

مهرماه ماموران اطالعات و نيروی انتظامی با مراجعه به منزل  ۲۵خانه حقوق بشر ايرانروز دوشنبه 
 عزيزی در استان خوزستان، ضمن تفتيش منزل، همسر وی، نسرين شاعرزاده را بازداشت شکرهللا
 کردند.

 
 مهرماه ماموران اطالعات و نيروی انتظامی با مراجعه به منزل شکرهللا عزيزی، ۲۵روز دوشنبه 

شهروند بهائی ساکن اميديه واقع در استان خوزستان، ضمن تفتيش منزل، همسر وی، نسرين شاعرزاده 
 را بازداشت کردند.

، ماموران در ابتدا اعالم کردند که حکم تفتيش خانه را دارند و »خانه حقوق بشر ايران«به گزارش 
صبح روز  ۳۰:۹ان در ساعت طبق گفته ی ماموران اين حکم بنام نسرين شاعرزاده، بوده. مامور

دوشنبه به محل کار نسرين شاعرزاده رفته و از ايشان می خواهند که همراه آنها به منزل برود و اين 
 که آنها حکم تفتيش خانه را دارند.

ماموران با موبايل وی با ” تا همسرم نباشد با شما جايی نمی آيم.“بعد از ممانعت ايشان و اعالم اينکه 
 ”ما منزل شما هستيم بيا.“س می گيرند و می گويند همسرشان تما

هنگامی که همسر نام برده به منزل می رسد متوجه می شود که ماموران از ديوار به داخل حياط رفته 
اند و ايشان را مجبور به باز کردن درب ورودی ساختمان می کنند. نسرين شاعرزاده هم به همراه 

ران زن و شوهر را در داخل حياط نگاه می دارند و خودشان به ماموران به منزل می روند اما مامو
 تفتيش منزل می پردازند.

 
الزم به ذکر است که ماموران کل خانه را به هم ريخته و به طرز وحشيانه ای به جستجو و تفتيش خانه 

ادگی و از پرداخته بودند. کامپيوتر خانگی، کليه کتب مذهبی، تعدادی قاب، کليه سی دی ها اعم از خانو
جمله تجهيزات ماهواره ای را ضبط کردند و با خود بردند. البته ماموران در ابتدا حکمی نشان ندادند و 

http://www.rahana.org/wp-content/uploads/2011/10/IMG_5633-copy.jpg
http://www.rahana.org/wp-content/uploads/2011/10/IMG_5633-copy.jpg
http://www.rahana.org/wp-content/uploads/2011/10/IMG_5633-copy.jpg�
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در پايان به اصرار شکرهللا عزيزی حکم خود را نشان داده که بسيار ناخوانا بوده و نام فرد خاصی نيز 
 در آن ذکر نشده بود.

بايل شکرهللا عزيزی تماس گرفته می شود و از وی می ساعت از تفتيش منزل با مو ۱پس از گذشت 
خواهند که همسرش را به اداره اطالعات تحويل بدهد. در پی خودداری ايشان از اين کار ماموران با 
سماجت به درب منزل وی رفته و ايشان را می برند. اين در حالی است که حکمی برای جلب نسرين 

 شاعرزاده در دست نداشتند.
د ساعت بازجويی با وثيقه، جواز کسب، ايشان را آزاد می کنند تا روز بعد که به دادگاه پس از چن

داشتن تجهيزات “و ” تبليغ عليه نظام جمهمری اسالمی“احضار می شوند. اتهام نسرين شاعرزاده 
 است. نسرين شاعرزاده فعال به قيد وثيقه آزاد و منتظر روز دادگاه هستند.” ماهواره ای

 ير کيفيت تفتيش منزل اين شهروند بهائی را نشان می دهد:عکس های ز
 
 

     
 
 
 
 

 تفتيش منازل سه شهروند بهايی در قائم شهر
 

سه شهروند بهايی اقدام به  ماموران اداره اطالعات قائم شهر با مراجعه به منزل –خبرگزاری هرانا 
 تفتيش منزل ايشان کردند.

 ۱بنا به اطالع گزارشگران هرانا، ارگان خبری مجموعه فعاالن حقوق بشر در ايران، روز يک شنبه 
بعد ازظهر ماموران اداره اطالعات قائم شهر با در دست  ۲لغايت  ۱۲حدود ساعت  ۱۳۹۰آبان ماه 

های ذکرهللا بابايی، سيمين گرجی و  وند بهايی شهر مزبور به نامداشتن حکم بازرسی به منازل سه شهر
سامان ثابتی مراجعه کرده و پس از تفتيش منازل اين شهروندان و ضبط کامپيوترهای خانگی همچنين 

 کنند. های مذهبی نامبردگان محلهای مزبور را ترک می کتب و عکس
اند فعاليت اين سه فرد در  ناگهانی ذکر کردهای که ماموران برای اين تفتيش  قابل ذکر است، بهانه

در ايران تعطيل شده و ديگر  ۱۳۸۷تشکيالت بهايی است اين در حاليست که تشکيالت بهايی از سال 
 توان عضو آن دانست. هيچ فرد بهايی را نمی

 ای به دادستانی نسبت به اين موضوع سيمين گرجی يکی از شهروندان بهايی ساکن قائم شهر در نامه
 اعتراض کرده است متن اين نامه که در اختيار خبرگزاری هرانا قرار گرفته است به شرح زير است:

 کشور کل محترم دادستان ومهربان خداوندبخشنده نام به

http://www.rahana.org/wp-content/uploads/2011/10/IMG_5633-copy.jpg
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بعد از ظهر  ۳۰: ۱حوالی ساعت  ۹۰/ ۱/۸رساند در تاريخ  ضمن عرض سالم احتراما به عرض می
ای از طرف اداره اطالعات قائم شهر که به تائيد  ست داشتن نامهچهار نفر از مامورين اطالعات با در د

بازپرسی شعبه سوم دادگاه قائم شهر رسيده بود به منزل اينجانب آمده و مضمون نامه بدين قرار بود که 
های فرقه بهائيت را در کشور غير قانونی اعالن کرده است به  دادستان کل کشورفعاليت ۸۷در سال

 ت شما در اين فرقه حکم بازرسی منزل صادر شده است.دليل اتهام فعالي
تر تعدادی سی دی که همگی خانوادگی بودند و دستگاه ريسيور که صرفا  در بازرسی منزل کيس کامپيو

ها به مامورين توضيح دادم که اين ماهواره سبز است و  گرفته و بنده بار های استانی کشور را می شبکه
های مختلف را بررسی نمائيد توجهی ننموده وسايل را  فی است کانالتلوزيون هم که روشن است کا

جمع کردند سوال اين است که کداميک از موارد فوق غيرقانونی و مشکوک است؟ تشکيالت بهائی از 
اساس  سه سال قبل تعطيل اعالن شده است بنابراين فعاليتی وجود ندارد و موضوع اتهام رسما بی

 باشد. می
شوی؟ آيا هدفشان تشويق يا تهديد  گفتند که چرا از کشور خارج نمی ی از منزل مدام میدر اثنای بازرس

ام بوده است؟ در هنگام رفتن در پارکينگ منزل ذکر کردند که آيا در  بنده به ترک وطن و خانه وزندگی
دانم آيا  نمی خانه دوربين تعبيه شده است مبادا از ما فيلم گرفته شود و فردا در ماهواره نشان داده شود

مجری قانون برای اجرای قانونش بايد بهراسد؟ در غير اين صورت نگرانی برای چيست؟ مقام محترم 
ايد سوالی دارم و آن اينکه آيا يک شهروند ايرانی با  از شما که در جايگاه و مسند عدالت و قانون نشسته

ها روبرو  و مدام بايد با انواع تهديد هر نوع عقيده و مسلکی حق ندارد که در آرامش وراحتی زندگی کند
اش را تهديد و حريم حرمت  های غير قانونی و امثال آن خود و خانواده شود و با اتهاماتی از قبيل فعاليت

 خانواده وآرامش آن را سلب نمايند؟
 سيمين گرجی –با تقديم احترام 

 
 
 
 
 

 اخراج فرنود جهانگيری دانشجوی بهائی از دانشگاه
 

 انگيری دانشجوی بهائی رشته زبان و ادبيات انگليسی دانشگاه بابلسر از دانشگاه اخراج شد.فرنود جه
مهرماه  ۲۰به گزارش جمعيت مبارزه با تبعيض تحصيلی، اين دانشجوی بهائی ساکن همدان در تاريخ 

 امسال از اين دانشگاه اخراج شد.
ل "اعتقاد به آئين بهائی" از دانشگاه دانشجوی بهائی به دلي ۱۰در طول چند ماهه گذشته نزديک به 

هللا تشکر، بشير تشکر، البرز نورانی، آوا توکل، مونا  توان به روح اخراج شدند. از اين جمله می
 مومنی، ارکيده آقايی، حنانه کنعانی، هومن رحمانيان و مليکا وزيرزاده اشاره کرد.

نيز همچون چند سال گذشته تعداد زيادی  الزم به ذکر است که غير از اين دانشجويان اخراجی، امسال
از دانشجويان بهائی در مرحله انتخاب رشته و يا دريافت کارنامه اوليه با عبارت "نقص پرونده" 
روبرو شدند. "نقص پرونده" عبارتی است که در چند سال گذشته بسياری از داوطلبان بهائی کنکور 

اند و  طلب در کنکور کارشناسی ارشد با آن روبرو شدهکارشناسی و يا دانشجويان دگرانديش و منتقد داو
 اند. از تحصيل محروم شده
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 اولين مالقات حضوری يکی از وکالی بازداشتی دراويش گنابادی
 

شهريور توسط نيروهای  ۱۶اميد بهروزی از وکالی دراويش گنابادی که در تاريخ کلمه:چکيده :
آبان ماه با پدر  ۳يتی زندان اوين منتقل شده بود ظهر ديروز امنيتی در شيراز بازداشت و به بند امن

 خويش مالقات حضوری داشت ....
روز بی خبری از ايشان توانستند با وی  ۵۰خانواده اميد بهروزی، وکيل دراويش گنابادی پس از 

 مالقات داشته باشند .
 ۱۶گنابادی که در تاريخ  اميد بهروزی از وکالی دراويش ،به گزارش منابع خبری نزديک به دراويش

شهريور توسط نيروهای امنيتی در شيراز بازداشت و به بند امنيتی زندان اوين منتقل شده بود ظهر 
 آبان ماه با پدر خويش مالقات حضوری داشت. ۳ديروز 

پدر اميد بهروزی پس از مالقات با فرزند خويش از وضعيت مناسب روحی و جسمی ايشان با توجه به 
سلول انفرادی در بند امنيتی زندان اوين خبر داد و افزود، قرار بازداشت اميد بهروزی و  تحمل حبس

روز  ۵۰ديگر دراويش زندانی محبوس در بند امنيتی زندان اوين هنوز ادامه دارد و وی با گذشت 
 حبس در سلول انفرادی به بند عمومی منتقل نشده اند.

وزی در واقعه تخريب حسينيه قم توسط قوه قضاييه لغو شده الزم به ذکر است، پروانه وکالت اميد بهر
 است.

همچنين آمده است اميد بهروزی به همراه ديگر وکالی دراويش گنابادی و اعضای سايت مجذوبان نور 
روز است  ۵۰حميد مرادی و رضا انتصاری نزديک به  ،امير اسالمی ،افشين کرم پور ،فرشيد يداللهی

اوين به سر می برد که جز ايشان که در روز گذشته با خانواده خويش مالقات  که در بند امنيتی زندان
داشته است ديگران تاکنون مالقاتی با خانواده خويش نداشته و وکالی اين زندانيان نيز هنوز از حق 

 دخالت در پرونده و مالقات موکل های خويش محروم بوده اند .
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 مساجد اهل سنّت دخالت نکندصدای نماينده مجلس هم درآمد:دولت در 

 
 

 کاوه قريشی
k.ghoreishi(at)roozonline.com 

قانون اساسی، خواستار رفع مشکل چندين ساله جامعه  ۱۲نماينده اهل سنت مجلس با استناد به اصل 
ها  ر برگزاری نمازهای يوميه شده و از دولت به خاطر دخالت در امور مساجد سنیاهل سنت تهران د

انتقاد کرده است؛ موضوعی که گزارشگر ويژه حقوق بشر در امور ايران نيز دو هفته قبل در گزارش 
 مقطعی خود به آن پرداخته بود.

ای اسالمی از محمود اعتراض اين نماينده يک ماه پس از درخواست نمايندگان اهل سنت مجلس شور
نژاد مطرح شد. آنها از رئيس دولت خواستند که با برگزاری مراسم نماز عيد فطر از سوی  احمدی

 پيروان اهل سنت در تهران مخالفت نشود؛ درخواستی که تا اين لحظه پاسخی به آن داده نشده است.
 

ای، رهبر جمهوری  هللا خامنه تای سرگشاده به آي مدتی پيش نيز فعاالن اهل سنت داخل کشور در نامه
محروميت حداقل «اسالمی با يادآوری درخواست بی جواب نمايندگان از رئيس دولت پرسيده بودند: 

القرای جهان اسالم چگونه قابل  ها هزار اهل سنت ايرانی ساکن تهران از داشتن يک مسجد در ام صد
 »توجيه است؟

ها  کنند و جمعيت آن استان زندگی می ۱۴هند که در د اهل سنت ده درصد جمعيت کشور را تشکيل می
 تنها در تهران حدود يک ميليون نفر برآورد شده است.

 
 جواب اهل سنت های بی نامه

مهرماه در صحن  ۲۸محمد رضا سجاديان، نماينده خواف و رشتخوار، طی نطقی در روز چهارشنبه، 
ی يوميه و ديگر مسايل مذهبی اهل سنت علنی مجلس، خواستار رفع مشکالت موجود در مورد نمازها

 تهران شد.
اين نماينده مجلس با يادآوری اصول قانون اساسی در رابطه با اديان و مذاهب گفت: "دولت از دخالت 

قانون  ۱۲در تعيين هيات امنای اهل سنت و انتصاب امامان جمعه و جماعات مساجد، که مغاير با اصل 
ها و مراکز علوم دينی، همچون طول  ند و اجازه دهد تا حوزهاساسی و عملی کشور است، پرهيز ک
 تاريخ اسالم استقالل خود را حفظ کنند."

http://www.roozonline.com/index.php?eID=tx_cms_showpic&file=uploads/pics/Capture_25c4fd.JPG&md5=c60a642e9696f3eb12d2184b5c735dfa208fcd9b&parameters%5b0%5d=YTo0OntzOjU6IndpZHRoIjtzOjQ6IjgwMG0iO3M6NjoiaGVpZ2h0IjtzOjM6IjYw&parameters%5b1%5d=MCI7czo3OiJib2R5VGFnIjtzOjQyOiI8Ym9keSBiZ0NvbG9yPSIjZmZmZmZmIiBz&parameters%5b2%5d=dHlsZT0ibWFyZ2luOjA7Ij4iO3M6NDoid3JhcCI7czozNzoiPGEgaHJlZj0iamF2&parameters%5b3%5d=YXNjcmlwdDpjbG9zZSgpOyI+IHwgPC9hPiI7fQ==
http://www.roozonline.com/index.php?eID=tx_cms_showpic&file=uploads/pics/Capture_25c4fd.JPG&md5=c60a642e9696f3eb12d2184b5c735dfa208fcd9b&parameters%5b0%5d=YTo0OntzOjU6IndpZHRoIjtzOjQ6IjgwMG0iO3M6NjoiaGVpZ2h0IjtzOjM6IjYw&parameters%5b1%5d=MCI7czo3OiJib2R5VGFnIjtzOjQyOiI8Ym9keSBiZ0NvbG9yPSIjZmZmZmZmIiBz&parameters%5b2%5d=dHlsZT0ibWFyZ2luOjA7Ij4iO3M6NDoid3JhcCI7czozNzoiPGEgaHJlZj0iamF2&parameters%5b3%5d=YXNjcmlwdDpjbG9zZSgpOyI+IHwgPC9hPiI7fQ==
http://www.roozonline.com/persian/author/name/kaweh_ghoreishi.html
http://www.roozonline.com/persian/author/name/kaweh_ghoreishi.html
http://www.roozonline.com/persian/news/newsitem/archive/2011/october/26/article/-2397c056cd.html
http://www.roozonline.com/persian/news/newsitem/archive/2011/october/26/article/-2397c056cd.html
http://www.roozonline.com/index.php?eID=tx_cms_showpic&file=uploads/pics/Capture_25c4fd.JPG&md5=c60a642e9696f3eb12d2184b5c735dfa208fcd9b&parameters[0]=YTo0OntzOjU6IndpZHRoIjtzOjQ6IjgwMG0iO3M6NjoiaGVpZ2h0IjtzOjM6IjYw&parameters[1]=MCI7czo3OiJib2R5VGFnIjtzOjQyOiI8Ym9keSBiZ0NvbG9yPSIjZmZmZmZmIiBz&parameters[2]=dHlsZT0ibWFyZ2luOjA7Ij4iO3M6NDoid3JhcCI7czozNzoiPGEgaHJlZj0iamF2&parameters[3]=YXNjcmlwdDpjbG9zZSgpOyI+IHwgPC9hPiI7fQ==�
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طبق اصل مورد اشاره اين نماينده مجلس، در قانون اساسی "پيروان مذاهب حنفی، شافعی، مالکی و 
فقه خودشان  باشند و پيروان اين مذاهب در انجام مراسم مذهبی طبق حنبلی دارای احترام کامل می

 آزادند."
اشاره نماينده خواف و رشتخوار به محروميت جمعيت يک ميليونی اهل سنت پايتخت از داشتن يک 

 مسجد ويژه اهل تسنن است.
اند نسبت به تاسيس "حداقل  ها از مجلس شورای اسالمی خواسته نمايندگان مناطق سنی نشين ايران بار

رخواستی که تا کنون به آن رسيدگی نشده است. محافل اهل يک مسجد برای اهل تسنن" اقدام کنند؛ د
گويند، دربارهٴ عدم صدور مجوز برای احداث مسجد در تهران تا به حال توضيحی  سنت در ايران می

 ها ابالغ نگرديده است. داده نشده و پاسخ رسمی نيز به آن
درخواست هيات امنای نمايندگان اهل سنت مجلس شورای اسالمی در آستانه عيد فطر گذشته به 

نژاد خواستار آن شدند که با برگزاری مراسم نماز  ای به احمدی نمازخانه اهل سنت صادقيه طی نامه
 عيد فطر از سوی پيروان اهل سنت در تهران مخالفت نشود.

ای در واکنش به پيام رهبر جمهوری اسالمی به  مدتی بعد فعاالن اهل سنت داخل کشور نيز طی نامه
شهريورماه از او پرسيدند: "چگونه  ۲۷و  ۲۶المللی بيداری اسالمی در روزهای  کنفرانس بيننخستين 

ها  ای را الگوی خود قرار خواهند داد که به آنان يعنی سنی مذهب منطقه، نظام دينی های عمدتا سنی ملت
دهد؟  الم را نمیالقرای جهان اس اجازه ساخت مسجد و حتی اقامه نماز در پايتخت نظام يا به عبارتی ام

های خيرخواهانه و قانونی اهل سنت ايران اسالمی برای نفی خشونت، ترور،  متاسفانه درخواست
تعصب، تفرقه و رفع تبعيض و احيای برادری و برابری در عمل با دستگيری و زندان پاسخ داده 

 شود." می
خواهی، تسليم نشدن در برابر  عدالتای در پيام خود به اين کنفرانس گفته بود: "آزادی،  آيت هللا خامنه

ها ارکان  های قومی و نژادی و مذهبی، نفی صريح صهيونيسم. اين استبداد و استعمار، نفی تبعيض
 همه برگرفته از اسالم و قرآن است."  های امروز کشورهای اسالمی است و نهضت

تن از  ۳۰۰نامه سرگشاده  پاسخ ماندن در خواست اهل سنت از جمله فعاالن اهل سنت با اشاره به بی
هللا  علما و روحانيون کردستان و يا درخواست مکرر رهبران اهل سنت برای مالقات حضوری با آيت

مجمع نمايندگان اهل سنت در مجلس شورای  ۱۳۹۰اند: "نامه مورخ دوم شهريور  ای نوشته خامنه
جمهور در امور اهل  ور رئيسجمهور محترم کشور و دبير مجمع تقريب مذاهب و مشا اسالمی به رئيس

 جواب مانده است." سنت در اعتراض به ممنوعيت نماز عيد فطر اهل سنت در تهران نيز همچنان بی
ها مولوی عبدالمجيد، از علمای اهل  در ارتباط با محروميت اهل سنت تهران از داشتن مسجد ويژه سنی

های زيادی شده است. قبل از  : "تالشاست سنت ايران و رئيس دفتر امام جماعت زاهدان به روز گفته
های چشمگيری در  ما هم حضرت موالنا عبدالعزيز از علمای برجسته و صاحب نفوذ اهل سنت تالش

تور دادند که مشکل نماز جمعه اهل سنت در تهران اين راستا انجام دادند. عليرغم اينکه امام خمينی دس
های ما و نمايندگان مجلس  حل شود، ولی متاسفانه تاکنون دستور ايشان عملی نشده و تا امروز تالش

 نتيجه مانده است." بی
 

 ها؛ از احمد شهيد تا خاتمی اقليت
گزارش احمد شهيد، انتقاد اين نماينده مجلس از دخالت دولت در امور مذهبی اهل سنت بعد از 

 گزارشگر ويژه حقوق بشر سازمان ملل متحد در امور ايران مطرح شده است.

http://www.roozonline.com/persian/news/newsitem/article/-a58340f433.html
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آقای شهيد مدتی پيش در گزارش مقطعی خود از وضعيت حقوق بشر در ايران درباره وضعيت اهل 
 سنت ايران ابراز نگرانی کرده بود.

ددی در مورد تبعيض عليه احمد شهيد در بخشی از گزارش خود آورده است که "گزارش های متع
مسلمانان سنی در ايران دريافت کرده است. برای مثال جامعه سنی اجازه ساخت مساجد ومحل عبادت 

 ندارند و همچنين از اجرای مراسم نماز جمعی مانند نماز جمعه و عيد محروم هستند."
زاهدان را در  گزارشگر ويژه همچنين به نگرانی مولوی عبدالحميد زهی، امام جماعت اهل سنت

های ايران از اجرای مراسم عيد فطر و برگزاری نماز جمعه در تهران و  خصوص محروميت سنی
 ساير شهرهای بزرگ اشاره کرده است.

بعد از احمد شهيد، رئيس جمهور پيشين ايران نيز در اين زمينه يادآوری کرد که "اگرهمين قانون 
ها  ها و اقليت صولی که ناظر به حقوق و جايگاه قوميتاساسی و اصول آن درست اجراء شود از جمله ا

ها تبديل  ها به هم گرايی رود و واگرايی ها در اين کشور از بين می است، بسياری از نارضايتی
 شود." می

سيد محمد خاتمی روز يکشنبه، يکم آبان ماه، در ديدار با جمعی از مردم سيستان بلوچستان، خواستار 
 ها شد. ر و حضور بيشتر زنان، اقوام و مذاهب مختلف در مسئوليتتوزيع مديريت در کشو

به گفته خاتمی "در دموکراسی نبايد هرکس غير مسلمان است يا قوميتی متفاوت با اکثريت دارد به 
عنوان شهروند درجه دو به حساب بيايد". وی افزود: "جمهوريت يعنی ديکتاتوری در آن نباشد، چه 

 تاتوری گروه خاص."ديکتاتوری فرد و چه ديک
های جهانی  های دينی در ايران، به ويژه در طول چند سال گذشته، بارها از سوی نهاد نقض حقوق اقليت

مدافع حقوق بشر محکوم شده است. عالوه بر گزارشگر ويژه حقوق بشر سازمان ملل متحد، سازمان 
مللی اديان آمريکا، وزارت امور بان حقوق بشر، کميسيون آزادی بين ال عفو بين الملل، سازمان ديده

ها  خارجه آمريکا، وزارت امور خارجه بريتانيا و شيرين عبادی، برنده جايزه صلح نوبل، از جمله نهاد
های دينی و مذهبی در ايران را تائيد و آن  و اشخاصی هستند که خبر تداوم ايجاد محدوديت برای اقليت

 اند. را محکوم کرده
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انون دفاع از حقوق بشر در ايران در خصوص آسيب ديدگان زلزله و اطالعيه ک
 تسليت به خانواده جانباختگان در شهرهای شرقی ترکيه

 
 

 
 

و تسليت به خانواده جانباختگان در شهرهای شرقی  با آسيب ديدگان زلزله اظهار تأسف و همدردی
 ترکيه

 آنسان های آزاده
تسليت به  نون دفاع از حقوق بشر در ايران با اظهار تأسف و همدردی با آسيب ديدگان وکا اعضای

خانواده جانباختگان در شهرهای شرقی ترکيه، که جمعی از هموطنان پناهجو و پناهنده ايرانی نيز در 
اين  شهر وان مورد آسيب قرار گرفته و دولت ترکيه متاسفانه اجازه خروج از اين ناحيه و عدم اسکان

 عزيزان را منطقه امن ديگری نميدهد.
بدينوسيله اين کانون از دولت ترکيه درخواست دارد، که سريعا نسبت به اجازه خروج و اسکان اين  

 عزيزان و حفظ جان پناهجويان ايرانی را اقدام سريع و عاجل نمايد.
ين اسيب ديدگان از طريق همچنين از تمامی هموطنان آزاده و انساندوست خواهان همراهی و کمک به ا

و يا سازمانهای رسمی زيربط   سازمان های هالل احمر ترکيه، صليب سرخ کشورهای متبوع خود
 ميباشيم.

تمامی نمايندگی های تحت پوشش آن، در  الزم به ذکراست که کانون دفاع از حقوق بشر در ايران و
مستقل را تدارک نديده است.  خصوص کمک به آسيب ديدگان اين واقعه دردناک هيچ گونه اقدام

کانون دفاع از حقوق بشر  بديهيست کليه اطالعيه ها و بيانيه ها و فراخوان ها اين کانون که فقط با نام
 صادر و منتشر ميشود معتبر می باشد . در ايران

329 
VVMIran 

 
 کانون دفاع از حقوق بشر در ايران

 



1390وضعيت پيروان اديان در ايران در   

143 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 رخانی با شبكه پرس تی وی !+ ويديوگفتگو پيرامون فيلم مصاحبه يوسف ند
 

 
 

وی منسوب به جمهوری اسالمی فيلمی کوتاه از مصاحبه يوسف  ای پرس تی در اقدامی شبکه ماهواره
ندرخانی را به نمايش گذاشت که گفته می شود موجبات به وجود آمدن ابهامات فراوان در پرونده آقای 

 ندرخانی شد .
که خبری در مورد يوسف  پس از اين  » :محبت نيوز«گزارش آژانس خبری مسيحيان ايران  به

های  های گوناگونی در مورد پرونده ايشان در رسانه های اخير انتشار و روايت ندرخانی در طی هفته
های منسوب به دولت جمهوری اسالمی برای توجيه افکار و اذهان  داخلی و خارجی مطرح شد، رسانه

،  ومی جامعه جهانی و نيز جلوگيری از انتقادهای فزاينده بر اين کشوردر حيطه نقض حقوق بشرعم
صورت جانب دارانه و البته خالف واقع به مردم معرفی کنند که در  سعی کردند تا محتوی پرونده را به

ار داشت که ها اظه دار گيالن با ايراد سخنانی در يکی از خبرگزاری اين راستا دو هفته قبل استان
ندرخانی به دليل تجاوز به عنف مورد محاکمه قرار گرفته است تا شايد بتوانند قسمتی از فشارهای وارد 

به   رسانی لحظه های حقوق بشری را بکاهند که با اطالع ها و کشورها و گروه شده از سوی سازمان
ای  قدامی شبکه ماهوارهلحظه اصحاب رسانه و فعاالن حقوق بشری اين امر صورت نگرفت اما در ا

وی منسوب به جمهوری اسالمی فيلمی کوتاه از مصاحبه آقای ندرخانی را به نمايش گذاشت که  پرس تی
  موجبات به وجود آمدن ابهامات فراوان در پرونده آقای ندرخانی شد.
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 ، بابك اجاللی وگوی ندرخانی با پرس تی وی در اين ارتباط برای اطالع از محتوی اصلی گفت
ای با فيروز خانجانی، از اعضای گروه کليسای ايران ( مسيحيان غير تثليثی) که يوسف  مصاحبه

ندرخانی نيز عضو آن بوده است انجام داده است تا به بررسی اين فيلم و مسايل و ابهامات مطرحه در 
 آن پرداخته شود.

زمان در نقاط مختلف دنيا به  که هم شد می  منتشر مزبور ای ماهواره کانال روی بر زمانی در فيلم اين
و تجمعات مختلفی در اعتراض به اين حکم در   مناسبت روز جهانی مبارزه با حکم اعدام، تظاهرات

 حال برگزاری بود.
 مصاحبه) كامل متن (
 از فيلمی اسالمی جمهوری به متعلق وی تی پرس لوزيونت در گذشته روزهای طی خانجانی آقای -

 پرونده از يافته انتشار گزارشات و وی وکيل اظهارات با که شد پخش ندرخانی يوسف آقای مصاحبه
 فيلم اين ضبط از اطالعی آيا داشت. قرار تناقض در ها رسانه و بشری حقوق فعاالن سوی از وی

 است؟ شده ضبط زمانی چه در و انیکس چه توسط و کجا در فيلم اين داشتيد
. بله من اطالع دارم، حدود ده روز پيش از  کنم قبل از هر چيزی به خوانندگان محترم سالم عرض می

بردار به زندان الکان رشت رفتند و  راه يک گروه فيلم پخش اين فيلم، ماموران وزارت اطالعات به هم
باشد که  قت کرده باشيد اين فيلم تکه تکه و منقطع میجا از کشيش ندرخانی سواالتی شد و اگر د در آن

هايی از اين مصاحبه  ها و مصاحبه ايشان پخش نشده است. و فقط قسمت رسد که همه حرف نظر می به
که در واقع دولت جمهوری اسالمی برای متهم کردن و ايجاد تفرقه بين مسيحيان بدان نياز داشت منتشر 

ه جامعه جهانی القا بشود که اصلن کشيش يوسف ندرخانی کشيش و يا شد. و در اين فيلم سعی شده ب
که مسيحی نيست چرا که در آن از ايشان سوال شد که آيا به تثليث اعتقاد دارند که ايشان در جواب  اين

و اين در حالی است که ايشان مسيحيت خود را » طور که ديگر مسيحيان به آن معتقدند نه آن«گفتند 
 و تنها گفتند که به تثليث اعتقادی ندارند. اند منکر نشده

 ندرخانی کشيش و ايران کليسای اعتقادی های پايه بيان به توانيد می آيا موضوع بهتر درک برای
 چيست؟ نيستند معتقد تثليث به ايشان که اين از منظور دهيد ضيح تو و بپردازيد

مسيحيت دو نوع تثليث داريم که اولی تثليث کليسای ايران به تثليث عددی اعتقادی ندارد. ما در تاريخ 
شود و دومی تثليث اکونوميک (اقتصادی)، که اين يک اصطالح الهياتی است که هر  عددی ناميده می

کند چرا  دوی اين باورها در دنيای مسيحيت پذيرفته شده است اما کليسای ايران از کلمه تثليث پرهيز می
توانيم بيابيم و بر طبق آموزه کليسای پروتستان تنها چيزی  قدس نمیای بنام تثليث در کتاب م که ما کلمه

ای که ما بدان اعتقاد داريم  معتبر است که در کالم خدا و يا به قول ما کتاب مقدس يافت شود پس آموزه
توانيم بگوييم خيلی از  شود که می نام آموزه تثليث اکونوميک(اقتصادی) از آن ياد می در تاريخ کليسا به

کنند که ما  گران آيين مسيحيت باوری که کليسای ايران بدان معتقد است را تاييد می دانان و پژوهش لهیا
» اميل برونه«يا به » کات بارت«دان بزرگ دنيای پروتستان  دانان به الهی توانيم از جمله اين الهی می

دان دنيای  تن از پنج تن الهی دان به تثليث عددی اعتقادی نداشتند و دو اشاره نماييم که اين دو الهی
پروتستان در قرن بيستم هستند که به مانند کشيش يوسف ندرخانی و نيز کليسای ايران تثليث عددی را 

گونه که در فيلم نيز مشاهده گرديد وزارت اطالعات  اند و همان اند و بدان اعتقادی نداشته رد کرده
داخل کشور سعی کرد اين مسئله و توضيحاتی که  راه کردن اذهان جامعه جهانی و مردم خاطر گم به

خواستند به مردم ارايه نمايند و حتا ما در  گونه که می آقای ندرخانی به آنان داده بود را سانسور کند و آن
هستند و اين اصطالح » جيزز اونلی«شنويم که ايشان گفته باشند که  اين فيلم از زبان آقای ندرخانی نمی

 شود. يکی از کشيشان منسوب به جمهوری اسالمی در فيلم شنيده میمتاسفانه از زبان 

http://www.presstv.ir/detail/202983.html


1390وضعيت پيروان اديان در ايران در   

145 
 

 اين مشخصن من سوال ، اسالمی جمهوری به منسوب کشيش کرديد اشاره شما که اين به توجه با -
 خير؟ يا شناسيد می کامل طور به را ايشان آيا که است

اند که ما  هايی داشته کاری ت همهای اخير با وزارت اطالعا شناسم و در واقع در سال بله ايشان را می
حتا در ابتدا هم گفته بوديم که وزارت اطالعات جرات آزار مسيحيان و دستگيری يوسف ندرخانی را 

ای از کشيشان. بنده اطالعات دقيق و مستندی از اين کشيشان  ياری دسته کاری و هم ندارد مگر با قول هم
شما بتوانيد اين گروه (کليسای ايران) را سرکوب کنيد  دارم که به وزارت اطالعات گفته بودند که اگر

کاری خواهيم نمود چرا که اين گروه، گروه معتبری  کنيم و در اين رابطه با شما هم ما به شما کمک می
توان گفت اصلن مسيحی نيستند و کسی از آنان حمايت نخواهد کرد و شما در آرامش کامل  نيستند و می

 کليسا و افراد آن بپردازيد. توانيد به سرکوب اين می
متاسفانه بنده از ديدن اين فيلم خيلی متاثر شدم و بايد بگويم که در ايران نيز به مانند کشور چين خيلی 

کنند، قطعن اطالع داريد که در  لباسان بنده و کشيشان در غالب نام خداوند بر ضد خدا عمل می از هم
ها کشيشان مسيحی که دولتی هستند مشغول تعليم و  در آن کشور چين نيز تعدادی کليسا وجود دارد که

موعظه آنان به دستور دولت چين هستند که دولت ايران نيز از اين شيوه برای سرکوب مسيحيان داخل 
نمايد حکومت سعی کرده افرادی را داشته باشد که در کليساها نفوذ پيدا کنند و برای  کشور استفاده می

ها ياری جويند و در واقع اين کشيشان عوامل وزارت اطالعات هستند در  ز آنسرکوب مسيحيت بتواند ا
را قبول نداشته و هيچ » جيزز اونلی«گاه باور  دانم که بگويم کليسای ايران هيچ داخل کليساها و الزم می

 خاطر محکوم کردن آقای ندرخانی در اذهان جامعه ارتباطی با اين فرقه ندارد و کشيش اميد اذقمی به
دهد و الزم است که ما در اين زمينه آگاهی داشته باشيم و در مقابل  جهانی اين نسبت را به ايشان می

 کرد جمهوری اسالمی با معرفی اين شخص به ظاهر کشيش هوشيار باشيم. عمل
تواند تحت نظارت و  آوری نمايم که کليسا يک نهاد کاملن مستقل است و نمی چنين الزم است ياد و هم

 ها يا عوامل آنان باشد و عقيده ما اين است که کليسا بايد تحت نظر خداوند اداره شود. ولتنظر د
 داريد؟ اطالعی است شده ندرخانی آقای از جلسه اين در که سواالتی محتوای از شما آيا -

 ام سواالت بدين ترتيب بوده: دست آورده بله، من طبق اطالعاتی که از ايران به
پرونده شما در دادگاه به اتهام ارتداد در حال رسيدگی است و آيا اين اتهام را که آيا درست است که -

کنيد و آيا درست است که قاضی به شما فرصت سه روزه برای رجوع  شما يک مسيحی هستيد قبول می
 به اسالم و توبه داده است؟

 آيا شما اتهامی غير از ارتداد داريد؟ -
دار گيالن که  سوال(سوال دوم) کاملن انحرافی و بر مبنای ادعای استان البته بايد اشاره نمايم که اين 

شود و سعی  مدعی شده بود يوسف ندرخانی به اتهام تجاوز به عنف و اتهاماتی از اين دست محاکمه می
داشتند که پرونده را به مسايل عقيدتی ارتباط ندهند البته همگان اين نحوه رفتار حکومت ايران را 

گونه  نمايد همان هايی استفاده می دانيم که حکومت برای فرار از حقيقت از چه نوع حربه و می شناسيم می
 ايم . های فرمايشی بوده نيز شاهد دادگاه 88که پس ار انتخابات سال 

اند که يوسف ندرخانی به  های خود نيز اشاره به اين نموده علی دادخواه بارها در مصاحبه آقای محمد
 در حال محاکمه هست.اتهام ارتداد 

 شده گزينشی و کوتاه جمله چند پخش و سواالت اين طرح از اسالمی جمهوری هدف شما نظر به -
 است؟ بوده چه ندرخانی يوسف با مصاحبه ازکل

دنبال ايجاد تفرقه بين مسيحيان است تا بتواند يوسف  اين فيلم خيلی فشرده پخش شده است و حکومت به
خواهم که هوشياری الزم را در برابر اعمال  همه مسيحيان داخل کشور میرا محکوم نمايد من از 
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گويی  جمهوری اسالمی داشته باشند و تجربه به ما نشان داده است که جمهوری اسالمی حکومت راست
گذارد و اين اعمال برای چنين  های اخالقی را زير پا می نيست و برای رسيدن به اهدافش تمام ارزش

بيعی است و اين تنها چيزی است که در اين سی سال اين حکومت از خود به نمايش حکومتی کاملن ط
گذاشته است شايد بد نباشد به اين مورد اشاره نمايم که بانويی ايرانی در روز روشن و در برابر چشم 

شود (اشاره به ندا آقا سلطان) و تا کنون کسی از  های معترضين کشته می هزاران ايرانی و دوربين
وولين اين نظام آن را به عهده نگرفته است. و از ابتدای کشته شدن وی به دنبال فرافکنی و ايجاد مس

 ای برای اين مسئله بوده است. مسايل حاشيه
 نظر به ايم بوده اسالمی جمهوری سوی از انديشان دگر با نامناسبی رفتارهای شاهد ها سال اين در ما -

 چيست؟ مذهبی انديشان دگر سرکوب از ايران دولت هدف شما
کنم وارد مسايل ديگر نشوم و فقط در  نظام جمهوری اسالمی با دگرانديشی مشکل دارد من سعی می

نظرم علت کاملن روشن و  انديشان مذهبی توضيحاتی را ارايه نمايم، به باب رفتار حکومت با دگر
انيم که مسوولين جمهوری د مبرهن است چرا که حکومت به دنبال بقای خودش است و در واقع ما می

ای  کنند که کشور حيات خلوت آنان است اين مسئله اسالمی هيچ عرقی به کشور ندارند و آنان فکر می
بردار آنان  دنبال اين هستند که همه مطيع و فرمان ها در داخل به است که بايد به آن توجه کنيم يعنی آن

تواند قبول داشته باشد چون  واليت فقيه را نمیباشند، چون وقتی يک نفر مسيحی است، در واقع اصل 
اصل واليت فقيه يک اصل مذهبی در اسالم و مذهب تشييع است و نه بحث ملی و سياسی، جمهوری 

خواهد همه را به دور واليت فقيه هدايت نمايد و واليت فقيه مرکزيت و محوريت جامعه و  اسالمی می
تواند بر اصل واليت  شخص سنی، مسيحی و يا بهايی نمی ساختارهای اجتماعی باشد پس بنا بر اين يک

چون  عنوان يک رهبر سياسی هم ای را به فقيه اعتقادی داشته باشد شايد ممکن است که آقای خامنه
عنوان نماينده خدا و ولی فقيه مورد  توانند ايشان را به ها قبول کنند اما نمی رهبران سياسی ساير کشور

کومت اسالمی در طی اين سی و دو سال هميشه از احساسات مذهبی مردم پذيرش قرار دهند چون ح
که کسی اين اصل را  های بزرگی را به مردم بدهد و همين استفاده نموده است و توانسته است فريب سو

خواهند از  ها می شود زيرا که اين ای محسوب می نپذيرد در واقع اين به چالش کشاندن حکومت خامنه
مردم حکومت نمايند و کسی که مقابل خواست آنان بايستد طبيعی است که محکوم به  طريق مذهبی بر

انديشی مذهبی اتهام اقدام عليه امنيت  دليل دگر جا است که به افراد به فنا شود و کنار گذاشته شود و اين
آنان در واقع  کنند. چون امنيت ملی برای ها به اين جرم آنان را محاکمه می شود و در دادگاه ملی زده می

استفاده از مذهب است اما جالب است بدانيد که  حفظ واليت فقيه و حکومت بر پايه مذهب و سو
اله منتظری که  اند، مثل مرحوم آيت پردازان واليت فقيه هم از اين نوع حکومت در امان نمانده نظريه

که در فقه شيعه يک  دوم آن رسمن اعالم کرد واليت فقيه مورد نظر من اين حکومت نبوده است و مسئله
اند چونکه در تعريف جديد آقايانی مثل مصباح يزدی  تعريف جديد و يک انحراف جديدی به وجود آورده

کند و ولی فقيه توسط خداوند انتخاب و به دست خبرگان رهبری  آمده که ولی فقيه را خدا انتخاب می
مردم معرفی نمايند و اين در حاليست که در  شوند و در تالشند تا ولی فقيه را هم معصوم به کشف می

جاست که اگر کسی فقه شيعه آقايان را قبول نکند مرتد تلقی  فقه شيعه ما چهارده تن معصوم داريم و اين
انديشان مذهبی خدا را قبول ندارند و و اين تفکر در واقع ريشه  گردد چرا که در نظر حاکميت دگر می

 خواهند ايجاد کنند دارد. و تحريفی که آقای مصباح يزدی در شيعه میدر عدم اعتقاد به واليت فقيه 
 ،»گردند می محسوب کشيش نوعی به« که کردند عنوان ندرخانی آقای مصاحبه اين از بخشی در -

 فيلم در که گونه ن هما رسد. می نظر به برانگيز شائبه و مبهم کاملن عبارت اين از ايشان منظور
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 بوده چه ايشان منظور شما نظر به است شده پخش ندرخانی آقای از لهجم چند تنها است مشهود
 است؟

دانند که ايشان يک فرد متواضع و  شناسند می بايد عرض کنم کسانی که کشيش يوسف ندرخانی را می
گر از ايشان  فروتن و در عين حال دارای شخصيتی بسيار محکم و معتقد است و وقتی که فرد مصاحبه

، »د گفت من کشيش هستم شو بله می«آيا شما کشيش هستيد ايشان در پاسخ جواب داه اند  کند که سوال می
شود که آيا شما اسقف هستيد اگر در  مثل اين است که گاهی اوقات از يک برادر ايمان دار سوال می

جواب سريعن و فورن بگويد بله من اسقف هستم شايد به نظر مخاطب نوعی تکبر و خودبينی در آن 
 دانست نه يک کشيش. ته باشد. اين اتفاقن خصيصه يوسف ندرخانی است که همواره خود را خادم مینهف

اند و به مقام کشيشی  گذاری شده دست 2002چيزی که از ندرخانی بايد بدانيم اين است که ايشان در سال  
گذاری  تشود بلکه از طريق دس اند يک کشيش ازطريق يک کارت شناسايی کشيش محسوب نمی رسيده

رسد. وی توسط سه تن از کشيشان ارشد ( گروه ) کليسای  است که يک کشيش معرفی و به اين مقام می
گذاری شده است و رويه کار به اين طريق  عنوان کشيش انتخاب شده و دست ايران و مجمع جهانی به

شود و بعد  اب میگذاری انتخ خواهند کسی را کشيش معرفی نمايند اول از طريق دست است که وقتی می
نمايد و در حقيقت يک کشيش نياز به کارت ندارد اما چون ما مسايل قانونی  خدمت خودش را آغاز می

گيری در ادارات و نهادهای دولتی دارد از طرف کليسا برای آنان کارتی که به  داريم که نياز به پی
اند آنان  ی را دست گذاری کردهشود و کسانی که يوسف ندرخان نامه آنان است صادر می منزله معرفی

تواند  هستند که بايد به دنبال کارت برای ايشان باشند نه خود کشيش ندرخانی، چرا که برای خودش نمی
های باالتر  بايستی برای ايشان کارت صادر کند که اين مقام کارتی صادر نمايد و مقام باال تر از آن می

اين معنی که يا بايد بهروز خانجانی و يا بهنام ايرانی و يا  از ايشان در کليسای ايران مشخص هستند به
چنين الزم است توضيح بدهم که کشيش يوسف ندرخانی  برای وی کارت صادر کرده باشيم. و هم  بنده

دارای سه فقره کارت از سه مجموعه کليسايی است (کليسای پروتستان) که خدمت کشيشی اين برادر را 
 اند. تاييد کرده

المللی و رسمی محسوب  کليسای ايران دارای اسقف است و در واقع يک نهاد بين  ن ( گروه)چني هم
که ممکن است در ايران شماری ادعا کنند که اعضا و خود اين کليسا را به رسميت  شود حال آن می
 شناسند. نمی

اند که  کنند که برای وی کارت صادر کرده هايی از اين فيلم بحث از دوستان می وی در قسمت
 منظورشان در واقع همان مقامات ارشد و اسقف و کشيشان ارشد کليسای ايران است.

 ؟ بفرماييد هست ديگری مطلب اگر پايان در
که لباس کشيشی به تن دارد قبول ننمايند زيرا جمهوری اسالمی از همه  هر کسی را به صرف اين

ترفندها نفوذ به کليساها در غالب لباس ها برای سرکوب استفاده خواهد کرد و يکی از همين  ترفند
زودی شاهد آزادی کشيش عزيز يوسف ندرخانی باشيم و در همين  وارم به کشيشی و روحانی است اميد

ای  که پرونده جز آن داران مسيحی هرگز ره به جايی نخواهيد برد  دهم که با کشتن ايمان هم هشدار می  جا
 ييد .های خود اضافه نما را به ديگر پرونده
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 تيراندازی و تحرکات نيروهای امنيتی و بسيجی در کوار
 

 
 نوشته شده توسط مجذوبان نــور 

به خودروی خالی از سرنشين يکی از  ،شب گذشته نيروهای امنيتی با برقراری جو امنيتی در کوار 
 ندازی کردند .دراويش گنابادی ساکن اين شهرستان تيرا

که در   آبان ماه نيروهای امنيتی و بسيجی ۴شب گذشته  ،به گزارش خبرنگار سايت مجذوبان نور 
روز اخير موج تازه ای از فشار و سرکوب بر دراويش گنابادی ساکن در کوار را آغاز کرده اند با ۲

به خودروی خالی از  ايجاد جو امنيتی و حکومت نظامی در سطح اين شهرستان اقدام به تيراندازی
 سرنشين يکی از دراويش گنابادی ساکن در اين شهر کردند .

 ۲در  ،شهريور آغاز شد  ۱۱گفتنی است فشار و بازداشت بر دراويش گنابادی در کوار که از تاريخ 
آبان ماه با حمله نيروهای امنيتی و لباس  ۳به نحوی که در تاريخ  ،شدت يافته است   روز گذشته
بازداشت يک تن و ضرب و شتم تعدادی از   منازل شخصی دراويش ساکن اين شهر بهشخصی به 

 دراويش انجاميد .
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 آخرين اخبار از وضعيت دراويش گنابادی در کوار
 

 
آقای يحيی دهقان ساعاتی پس از  ،تا ظهر امروز  با وجود ادامه يافتن موج حمالت نيروهای امنيتی

  آزاد شد . ،بازداشت توسط نيروهای امنيتی 
آبان ماه به طور همزمان به  ۳نيروهای امنيتی صبح امروز  ،به گزارش خبرنگار سايت مجذوبان نور 

و  منازل شخصی تنی چند از دراويش گنابادی ساکن شهرستان کوار حمله ور شده و با شکستن درب
شيشه های منازل ايشان اقدام به تفتيش و بازررسی کرده اند . اين اقدام مامورين امنيتی به بازداشت دو 

که از اين ميان آقای يحيی  ،تن از دراويش گنابادی به نامهای مهرداد کشاورز و يحيی دهقان نيز انجاميد 
  دهقان ساعاتی پس از بازداشت آزاد شد .

اين حمالت و اقدامات از سوی نيروهای امنيتی همچون بازرسی منازل الزم به ذکر است در طی 
  شخصی دراويش و بازداشت ايشان هيچ حکم قانونی و قضايی ارائه نشده است .

شهريور ماه سال جاری شاهد حمالت و فشارهای نيروهای امنيتی به  ۱۱شهرستان کوار از تاريخ 
تا کنون ادامه داشته و منجر به شهادت رسيدن يکی از  دراويش گنابادی ساکن در اين شهر بوده است که

 شهريور ماه شده است . ۱۳تن از ايشان به ضرب گلوله در تاريخ  ۳دراويش گنابادی و زخمی شدن 
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 ميليون تومانی برای حميد مرادی ۴۰۰صدور قرار وثيقه 
 

 
ميليون تومانی برای  ۴۰۰همسر حميد مرادی در گفتگويی با مجذوبان نور از صادر شدن قرار وثيقه 

 همسرش خبر داده است .
به گزارش سايت مجذوبان نور صديقه خليلی همسر حميد مرادی در پاسخ به سوال خبرنگار مجذوبان 

ين با ابراز بی اطالعی از اتهامات و نور مبنی بر آخرين وضعيت پرونده همسرشان در دادسرای او
ميليون تومانی خبر داده است . در ادامه وی با  ۴۰۰داليل بازداشت ايشان از صادر شدن قرار وثيقه 

  اشاره به بيماری شديد قلبی همسرش خبر از انتقال وی به بهداری اوين در طی روزهای اخير داد . 
 

شهريور ماه توسط نيروهای امنيتی  ۱۴ست که در تاريخ حميد مرادی از مديران سايت مجذوبان نور ا
 بدون ارائه حکم قانونی در تهران بازداشت و به زندان اوين منتقل شد .

 ؟ بفرماييد صحبت همسرتان بازداشت چگونگی از لطفا خليلی صديقه خانم
هاردم شهريور شب چ ۱:۳۰متوجه شدم که حدود ساعت  ،به گفته شاهدان عينی و تحقيقی که انجام دادم 

عده ای لباس شخصی خانه را محاصره کرده و با شکستن در ورودی وارد خانه شده اند . واضح است 
 که اين ماموران بدون حکم قانونی اقدام به دستگيری همسرم و دوستانش کرده اند .

  ؟ ايد داشته ايشان با مالقاتی هيچ آيا کنون تا زمان آن از
امير  ،افشين کرم پور  ،اميد بهروزی  ،دوستانش آقايان فرشيد يداللهی خير . حميد هم مانند ديگر 

اوين به سر می برند ممنوع المالقات است و بعد از سه هفته  ۲۰۹اسالمی و رضا انتصاری که در بند 
 بی خبری باالخره به آنها اجازه تماس تلفنی داده شد .

  ؟ داريد خبری ايشان جسمی وضعيت از آيا
ناراحتی قلبش شدت يافته به طوری که  ،به بيماری قلبی است و به خاطر فشارهای زياد حميد مبتال 

يکی از بازپرسها به وکيل حميد گفته بود که حميد و آقای امير اسالمی به درمانگاه اوين منتقل شده اند و 
 ما خيلی نگران سالمتی او و دوستانش هستيم .
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 ؟ اند داده شما به پاسخی چه ايشان اتهامات و همسرتان پرونده وضعيت مورد در
ميليون تومانی صادر کرده اند با  ۴۰۰اخيرا با تماسی که با ما گرفتند مطلع شديم برای ايشان وثيقه 

مراجعه به دادسرای اوين در مورد وضعيت پرونده همسرم و داليل بازداشت و صدور چنين وثيقه 
مثال می گويند جرم او زياد است و پرونده  ،م سنگينی فقط جوابهای مبهمی از سوی آنها شنيده اي

سنگينی دارد و با اين بهانه ها دليل صدور چنين وثيقه ای و بی خبر گذاشتن ما را توجيه می کنند و تا 
 کنون به ما نگفته اند چه اتهاماتی به همسرم زده اند .

  ؟ است بوده دراويش روی بر هم اين از پيش فشارها اينگونه
سال اخير شدت يافته و ما شاهد به آتش کشيده شدن و  ۶يا  ۵همواره وجود داشته ولی در اين فشارها 

حبس و تبعيد دراويش و اخيرا شهادت برادر عزيزمان وحيد بنانی بوده  ،دستگيری  ،تخريب حسينيه ها 
 ايم .

 ؟ بگوييد انبرايم هايتان نگرانی و شوند می متحمل ها خانواده که فشارهايی از آخر صحبت عنوان به
دراويش عزيز و بزرگوار سلسله نعمت اللهی سلطانعليشاهی گنابادی همه ی اين فشارها و آزار و اذيت 
ها را به خاطر اعتقادات و باورهای بحقشان تحمل کرده و من به همسر عزيزم و ديگر برادران ايمانی 

  که در زندان به سر می برند افتخار ميکنم .
 شکـند اگر سـبـويی ،سـر خـم می سـالمـت     دای چشم مستتبشکست اگر دل من به ف

 سر ما و خاک کويی ،رخ شيخ و سجده گاهی    ز چه شيخ پاکدامن سوی مسجدم بخواند
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 برقراری جو امنيتی در کوار
 

اين  حضور نيروهای امنيتی و تردد يگانهای ويژه در سطح شهر کوار که از صبح امروز آغاز شده در
 منطقه جوی امنيتی برقرار کرده است .

لباس شخصی و يگانهای ويژه از  ،تردد نيروهای امنيتی  ،به گزارش خبرنگار سايت مجذوبان نور 
با  ،در اين شهر جوی امنيتی برقرار کرده است  ،آبان ماه در سطح شهرستان کوار  ۵صبح امروز 

بسيجی در شب گذشته و بازداشت و تفتيش منازل توجه به تحرکات و تيراندازی نيروهای امنيتی و 
موج تازه ای از فشارها بر دراويش ساکن منطقه آغاز  ،دراويش ساکن در کوار در روزهای گذشته 

  شده است .
منجر به   شهريور ماه در کوار آغاز و ۱۱فشار بر دراويش گنابادی که از تاريخ  ،  گفتنی است

در روزهای اخير با  ،راويش ساکن در اين شهرستان شد بازداشت و ضرب و شتم تعدادی از د
بازداشت يک درويش گنابادی و تفتيش منازل و ضرب و شتم تنی چند از دراويش ساکن در کوار ادامه 

 يافته است .

 

 شيراز ۱۰۰انتقال يک درويش گنابادی به پالک 
 

ارائه حکم قانونی بازداشت  مهرداد کشاورز يکی از دراويش گنابادی که توسط نيروهای امنيتی بدون
 به سر می برد . ۱۰۰در زندان اطالعات سپاه شيراز موسوم به پالک  ،شده بود 

 ۳مهرداد کشاورز يکی از دراويش گنابادی که در تاريخ  ،به گزارش خبرنگار سايت مجذوبان نور  
ر و بدون ارائه حکم آبان ماه با حمله و يورش نيروهای امنيتی به منزل شخصی ايشان در شهرستان کوا

در بازداشتگاه اطالعات سپاه شيراز  ،قانونی و قضايی بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شده بود 
 به سر می برد . ۱۰۰موسوم به پالک 

به نحوی که  ،گفتنی است در روزهای اخير فشارها بر دراويش گنابادی ساکن کوار شدت يافته است 
 و مورد هجوم نيروهای امنيتی قرار گرفته است . منزل چند تن از ايشان تفتيش

 
 برکناری دو درويش گنابادی از کار به علت درويشی

  
به علت  ،تن از دراويش گنابادی که از مديران ارشد شرکت خودرو سازی زامياد در تهران بودند   دو

 اعتقاد به مکتب درويشی از سمت خود برکنار شدند .
اسماعيل روند لنگرودی و سعيد رضا کمال از مديران   ،ذوبان نور به گزارش خبرنگار سايت مج 

آبان ماه در پی استعالم حراست اين شرکت خوردرو  ۴ارشد شرکت خودرو سازی زامياد صبح ديروز 
سازی از وزارت اطالعات و فشار اين وزارت خانه برای برکناری ايشان به علت اعتقاد به مکتب 

 دند .درويشی از سمت خود برکنار ش
اسماعيل روند لنگرودی مدير اجرايی خدمات پس از فروش شرکت زامياد و سعيدرضا  ،گفتنی است 

 کمال مدير امور مشتريان اين شرکت بودند .
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تن از دراويش گنابادی در نقاط مختلف کشور به  ۵در ادامه اين گزارش آمده است در يکسال گذشته 
ج و يا برکنار شده اند که از ميان می توان به اخراج احسان دليل اعتقاد به مکتب درويشی از کار اخرا

اله حيدری استاد حقوق بشر دانشکده حقوق و علوم سياسی خرم آباد اشاره نمود که منجر به اعتراضات 
 فرودين ماه سال جاری شد . ۲۰وسيع دانشجويان نسبت به اخراج ايشان از دانشگاه در تاريخ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

بازداشت شده: چاره ای جز تالش برای تغيير رای نداريم هر  فرزندان بهاييان
 چند دستگاه قضايی ايران هر کاری دلش بخواهد می کند

 

 
 

شد شماری از شهروندان بهايی  مهرماه منتشر ۲۷طبق گزارش جامعه بين المللی بهائيان که در تاريخ 
در شهرهای تهران، اصفهان و کرج از پنج ماه پيش در ارتباط با موسسه آموزشی بهائيان بازداشت 
شده اند. اين افراد استادان دانشگاه غير حضوری بهائيان و يا از افراد مرتبط بااين موسسه بودند که 

های ايران اين سيستم آموزشی را تاسيس  نشگاهبرای آموزش به جوانان بهايی محروم از تحصيل از دا
 اند. در عکس هفت تن از رهبران بهايی ديده می شوند. کرده
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دادگاه انقالب، تنها  ۲۸به دنبال محکوميت هفت بهايی مرتبط با موسسه آموزش عالی بهاييان در شعبه 
 ۴نفر بهايی که هر کدام به  اميد خانواده های آنها شکسته شدن رای در دادگاه تجديد نظر است. اين هفت

سال زندان محکوم شده اند چند روز پس از دادگاه بدوی از زندان اوين به زندان های ديگر  ۵تا 
 فرستاده شده اند.

 
 ۴نعيم سبحانی فرزند رياض سبحانی که به جرم کمک مالی به دانشگاه بهايی ها در دادگاه بدوی به 

ما چاره ی « کمپين بين المللی حقوق بشر در ايران گفت: سال زندان محکوم شده است در گفتگو با
نداريم جز اينکه برای تغيير رای تالش کنيم.هر چند که می دانيم دستگاه قضايی ايران هر کاری دلش 

سال حبس شده  ۴بخواهد می کند. اصال باورمان نمی شود که پدرم بدون هيچ گناه و خالفی محکوم به 
به دانشگاه بهايی ها کمک کرده است.پدرم بيمار است و شايد حتی يکسال هم است، فقط به اين دليل که 

نتواند زندان را دوام بياورد. او دارای مشکل قلبی و تحت درمان داوريی است، مشکل گوارشی هم 
 »دارد، بينايش هم ضعيف است. مرد پيری است ديگر.

کامران مرتضايی و وحيد ”اضی مقيسهدادگاه انقالب به رياست ق ۲۸براساس حکم دادگاه بدوی شعبه 
محمودی هر يک به پنج سال زندان و رامين زيبايی، محمود بادوام، فرهاد صدقی، رياض سبحانی و 
نوشين خادم نيز هر يک به چهار سال حبس محکوم شده اند. چند روز پس از دادگاه بدوی بدون هيچ 

نفر ديگر به زندان گوهر دشت کرج توضيحی خانم نوشين خادم به زندان رجايی شهر کرج و شش 
 منتقل شده اند.

مهتاب مرتضايی، فرزند کامران مرتضايی نيز که در دادگاه بدوی به اتهام تدريس و انجام کارهای 
« سال حبس محکوم شده است در خصوص وضعيت پدرش گفت: ۵دفتری در دانشگاه بهايی ها به 

ده است. ظاهرا وقتی در اوين بودند سلولشان خيلی پدرم در زندان اوين دچار کمر درد و زانو درد ش
کوچک بوده و سه ، چهار نفر با هم در سلول کوچکی بودند. درد پاهايش به دليل اين است که در آن 
سلول فقط جا داشته تا يک پايش را دراز کند. کمر درد هم گرفته است چون در اوين مجبور بوده روی 

دان گوهر دشت کمی بزرگتر است و تخت هم دارد. بهرحال او در زمين بخوابد. حاال ظاهرا سلول زن
 »طول اين مدت چند بار احتياج به ديدن دکتر داشته است. 

مهرماه منتشر شد شماری از شهروندان بهايی  ۲۷طبق گزارش جامعه بين المللی بهائيان که در تاريخ 
موسسه آموزشی بهائيان بازداشت  در شهرهای تهران، اصفهان و کرج از پنج ماه پيش در ارتباط با

شده اند. اين افراد استادان دانشگاه غير حضوری بهائيان و يا از افراد مرتبط بااين موسسه بودند که 
های ايران اين سيستم آموزشی را تاسيس  برای آموزش به جوانان بهايی محروم از تحصيل از دانشگاه

 )لينک به خبراند.( کرده
خورشيدی تاسيس شد. اين موسسه علمی فاقد اعتبار  ۱۳۶۰موسسه علمی آزاد بهاييان ايران اواسط دهه 

ن قانون ايران است اما از آنجا که پس از انقالب ورود بهاييان به دانشگاه ممنوع اعالم شد محفل بهاييا
 برای ارتقا علمی جوانان خود اين موسسه را بنيان نهاد که توسط خود بهاييان نيز اداره می شد.

نعيم سبحانی که اکنون در واشنگتن دی سی به سر می برد با اظهار تعجب از اينکه چند روز پس از 
ی پدرم را به بدون هيچ دليل و اطالع«دادگاه آنها را به زندان گوهر دشت کرج منتقل کرده اند،گفت:

زندان گوهر دشت منتقل کردند. خواهر و برادرم پس از پيگيری متوجه شدند او را به زندان ديگری 
منتقل کردند. خانواده در مالقات تازه با پدر می گفتند که از نظر جسمی تعريفی ندارد اما از نظر 

اری می شوند. اما راه زندان روحی بهتر شده چون هفت نفر از سران بهايی ها نيز در آن زندان نگه د
 »خيلی دور است، اصال ما نمی دانيم آنها را از اوين برای چه به آنجا برده اند.

http://www.bbc.co.uk/persian/iran/2011/10/111019_l21_bihe_uni_jail_iran.shtml
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« رياض سبحانی همچنين با اعتراض به مسدود شدن حساب های بانکی مشترک پدر و مادرش گفت:
ی نبود.ما چاره نمی دانيم برای چه حساب های بانکيشان مسدود شده است ، در حکمشان هم چنين چيز

 »ای نداريم جز تحمل.
همچنين مهتاب مرتضايی که اکنون در مريلند آمريکا ساکن است در خصوص فعاليت های پدرش در 

پدرم دروسی مانند کامپيوتر و عمران را تدريس می کرد و هم کارهای « موسسه علمی بهايی ها گفت:
من می گويد که اوايل پدرم در زندان از نظر  دفتری آن مرکز آموزشی را هم انجام می داد. عمه ام به

 »روحی بهتر بوده اما االن گويا کمی کالفه است و مانند روزهای اولش نيست.
بهاييان هم اکنون بزرگترين اقليت مذهبی در ايران هستند که فاقد حقوق اوليه از جمله رفتن به دانشگاه 

نفر بهايی در ايران به خاطر  ۱۱۲حاضر دست کم هستند. به گزارش جامعه بين المللی بهائيان در حال 
برند. از جمله اين بازداشت شدگان هفت رهبر جامعه بهايی هستند که به  عقايدشان در زندان به سر می

بهايی ديگر نيز در مراجع  ۳۰۰اند. همچنين براساس اين گزارش پرونده  ده سال زندان محکوم شده
 قضايی ايران در جريان است.

 
 
 

 بازداشت سه شهروند بهايی ساکن رشت تداوم
 

 
 

خانه حقوق بشر ايرانبازداشت ناديا اسديان، شيوا کاشانی نژاد و سوسن بادوام که در جريان برخورد 
 چنان تداوم دارد. فته است، همگسترده با شهروندان بهايی ساکن رشت صورت گر

بازداشت سه شهروند بهايی که در راستای شديدترين برخورد حکومت در چندسال اخير در شهر رشت 
 چنان ادامه دارد. صورت گرفته است، هم

شيوا کاشانی نژاد، سوسن بادوام و ناديا اسديان سه  ، بازداشت »خانه حقوق بشر ايران«به گزارش 
ها تن از  ی سيستماتيک مامورين امنيتی به منازل ده درجريان مراجعه  رشت که شهروند بهايی ساکن

 شهروندان بهايی اين شهر در تاريخ يک آبان امسال، اتفاق افتاده بود، تا اين لحظه تداوم دارد.
 

اين در حاليست که در روزهای اخير، مامورين امنيتی با حضور در منازل ساير شهروندان بهايی در 
ها،  دی ی منازل و ضبط کتب، سی شهرهای اطراف آن همچون سنگر، ضمن تفتيش گستردهرشت و 

 اقدام به بازداشت موقت چندين شهروند بهايی کردند.… ها، کامپيوتر و  تاپ لپ

http://www.rahana.org/wp-content/uploads/2011/10/zanan-dar-zendan.bmp
http://www.rahana.org/wp-content/uploads/2011/10/zanan-dar-zendan.bmp
http://www.rahana.org/wp-content/uploads/2011/10/zanan-dar-zendan.bmp�
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 ممانعت از تدفين پيکر يک شهروند بهايی در تبريز
 

 
داوم اعمال فشار به جامعه بهايی ايران، مسئولين دولتی در شهر تبريز از صدور ت -خبرگزاری هرانا 

 اجازه دفن يک شهروند بهايی خودداری نمودند.
بنا به اطالع گزارشگران هرانا؛ ارگان خبری مجموعه فعاالن حقوق بشر در ايران، خليل نورمحمدی 

ن ارتش درگذشت ولی مسئولين مربوطه از در بيمارستا ۱۳۹۰آبان  ۳شيشوان، شهروند بهايی به تاريخ 
امتناع ورزيدند و از » وادی رحمت تبريز«تحويل پيکر ايشان برای اجرای مراسم تدفين بهايی در 

فرزندان ايشان خواستند که يا به کفن و دفن جسد به طريقه اسالمی در وادی رحمت رضايت دهند و يا 
  اندوآب منتقل کنند. پيکر را به شهر می
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جه به اينکه مطابق تعاليم آئين بهايی حمل جسد به مسافتی بيش از يکساعت زمانی و يا اجرای با تو
باشد، خانواده ايشان به اجرای اين کار رضايت  مراسم تدفين خالف تعاليم آئين بهايی امکان پذير نمی

انواده ايشان جسد متوفی بدون هماهنگی و رضايت خ ۱۳۹۰آبان  ۵ندادند. متاسفانه در تاريخ پنجشنبه 
 گردد. اندواب می اندوآب منتقل شده و تحويل سردخانه می از بيمارستان به می

اند بلکه  بدين ترتيب نه تنها مسئولين دولتی حق قانونی کفن و دفن شهروندان ساکن تبريز را نقض کرده
 اند. بدون رضايت خانواده متوفی جسد را به سردخانه شهر ديگر منتقل نموده

تر اقدام مشابهی درباره يک شهروند بهايی ديگر در اين شهر انجام شده بود و  است که پيش شايان ذکر
همچنين اخباری مبنی بر ايجاد شرايط مشابهٴ برای يکی ديگر از متوفين بهايی در چند روز اخير شنيده 

سم بهائی به مرا» وادی رحمت«متوفين بهائی تبريز در  ۱۳۴۸شده است. اين در حالی است که از سال 
اند و تغيير  های عمرانی و آبادی اين قبرستان مشارکت داشته دفن شده و بهائيان تبريز در پرداخت هزينه

 باشد. ها بر جامعه بهايی ايران می رويه جديد گامی ديگر در جهت افزايش فشار
 بررسی موارد حقوقی نقض شده در اين گزارش:

توان بمناسبت عقايدش مورد  هيچکس را نمی :ی و سياسیميثاق بين المللی حقوق مدن ۱۹ماده  ۱بند 
 مزاحمت اخافه قرار داد.

هر کس حق آزادی بيان دارد. اين حق شامل  :ميثاق بين المللی حقوق مدنی و سياسی ۱۹ماده  ۲بند 
آزادی تفحص و تحصيل و اشاعه اطالعات و افکار از هر قبيل بدون توجه به سر حدات خواه شفاهاً يا 

 باشد. نوشته يا چاپ يا بصورت هنری يا به هر وسيله ديگر به انتخاب خود میبصورت 
مند  هر شخصی حق دارد از آزادی انديشه، وجدان و دين بهره :اعالميه جهانی حقوق بشر ۱۸ماده 

شود: اين حق مستلزم آزادی تغيير دين يا اعتقاد و همچنين آزادی اظهار دين يا اعتقاد، در قالب آموزش 
ها و مراسم دينی به تنهايی يا به صورت جمعی، به طور خصوصی يا  ها و اجرای آيين عبادت دينی،

 عمومی است.
  هر فردی حق آزادی عقيده و بيان دارد.: اعالميه جهانی حقوق بشر ۱۹ماده 
: هر کس حق آزادی فکر، وجدان و مذهب دارد. ميثاق بين المللی حقوق مدنی و سياسی ۱۸ماده  ۱بند 

ق شامل آزادی داشتن يا قبول يک مذهب يا معتقدات به انتخاب خود، همچنين آزادی ابراز مذهب اين ح
يا معتقدات خود، خواه بطور فردی يا جمعی، خواه به طورعلنی يا در خفا در عبادات و اجرای آداب و 

 باشد. اعمال و تعليمات مذهبی می
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 وکالی دراويش در بندرعباس ادامه رسيدگی به پرونده اتهامی
 

 
دادگاه تجديد نظر خواهی  ، ۸۷دی ماه  ۲۹به دنبال شکايت اداره اطالعات جزيره کيش در تاريخ 

وکالی دراويش گنابادی آقايان امير اسالمی و فرشيد يداللهی به اتهام نشر اکاذيب و تشويش اذهان 
 اس برگزار خواهد شد .عمومی صبح فردا در بندرعب

يداللهی و اسالمی که وکالت پرونده تعدادی از دراويش ،به گزارش خبرنگار سايت مجذوبان نور 
جزيره کيش را به عهده داشتند در حالی که موکلين آنها از اتهام اقدام عليه امنيت ملی برائت حاصل 

جزايی کيش به اتهام نشر اکاذيب و  دادگاه 102خود از سوی شعبه  ۱۳۸۹بهمن ماه  ۲کردند، در تاريخ 
تشويش اذهان عمومی به تحمل شش ماه حبس تعزيری محکوم شده که صبح فردا جلسه تجديد نظر 

 خواهی در شعبه اول دادگاه تجديد نظر بندرعباس برگزار خواهد شد .
خالف  اين دو وکيل در جريان دفاع از حقوق شماری از دراويش گنابادی، به اقدامات  گفتنی است

قانون مقامات و ماموران وزارت اطالعات در برخورد با موکلين خود به مراجع قضايی شکايت کرده 
بودند اما اين خواسته قانونی آنها نه تنها مورد توجه قرار نگرفت بلکه به شکايت وزارت اطالعات از 

 آنها و نهايتا محکوميت ايشان منجر شد .
لهی و امير اسالمی از اعضای کميسيون حقوق بشر کانون وکال هستند ياد آور می شود آقايان فرشيد يدال

که در پی وقايع اخير شهرستان کوار و بازداشت اعضای سايت مجذوبان نور و کالی دراويش گنابادی 
 روز است که در بند امنيتی زندان اوين به سر می برند . ۵۰بازداشت شده و بيش از  ،
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 نشجو از زندان ساری به اوينانتقال مصطفی دا
 

 ۲۰۹ماه گذشته را در زندان ساری گذرانده بود به بند  ۶مصطفی دانشجو وکيل دراويش گنابادی که 
 زندان اوين منتقل شد .

 
 
 ۲۸مصطفی دانشجو وکيل دراويش گنابادی که در تاريخ  ،به گزارش خبرنگار سايت مجذوبان نور  

اکاذيب و  نشر اتهام ماه حبس دادگاه تجديد نظر مازندران به ۷ارديبهشت سال جاری با اجرای حکم 
 روانه زندان شده بود روز گذشته به بند امنيتی زندان اوين منتقل شد . تشويش اذهان عمومی 

 
اری تا کنون با افزايش فشار بر دراويش گنابادی شاهد بازداشت گفتنی است از اواخر تابستان سال ج

وکالی دراويش و اعضای سايت مجذوبان نور بوده ايم که با توجه به اين فشارها احتمال مرتبط بودن 
انتقال مصطفی دانشجو با وقايع اخير قوی است و می توان آن را ادامه فشارهای اخير بر دراويش 

 گنابادی دانست .

 

 

 

http://www.majzooban.org/images/stories/vokala/daneshjoo05.jpg
http://www.majzooban.org/images/stories/vokala/daneshjoo05.jpg
http://www.majzooban.org/images/stories/vokala/daneshjoo05.jpg�
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 گذشت دو ماه از بازداشت غير قانونی رضا انتصاری
 

  
قريب به دو ماه است که در بند امنيتی زندان اوين   رضا انتصاری تصوير بردار سينما و عکاس خبری

 بدون برخورداری از حق مالقات به سر می برد .
; رضا انتصاری يکی از دراويش گنابادی و از اعضای  دراويش حقوق پاسداشت کمپين به گزارش

تن ديگر از همکاران اين سايت بدون  ۱۰شهريور ماه به همراه  ۱۴سايت مجذوبان نور که در بامداد 
 بود نزديک به دو ماه است ارائه حکم قانونی بازداشت و به بند امنيتی زندان اوين منتقل شده

 خانواده و وکالی خويش نداشته است . با مالقاتی
در ادامه اين گزارش آمده است بر طبق گفته های يک شاهد عينی انگشتان دست اين تصوير بردار 
سينما حين حمله و يورش ماموران امنيتی برای بازداشت وی و ديگر اعضای سايت مجذوبان نور 

ميليون تومانی از سوی  ۵۰وجود صدور قرار وثيقه آسيب ديده و شکسته است .الزم به ذکر است با 
 وی از توديع وثيقه خودداری کرده است .  ،دادسرای اوين برای ايشان 

 
يادآور می شود از اواخر تابستان سال جاری فشارها بر دراويش گنابادی افزايش يافت به نحوی که در 

که از اين ميان بعد از  ،شتم شدند  تن از ايشان بازداشت و ضرب و ۱۰۰هفته نزديک به  ۳طی تنها 
 تن در زندانهای شيراز و تهران به سر می برند . ۱۴  گذشت دو ماه

 

http://www.majzooban.org/images/stories/reza.jpg
http://www.majzooban.org/images/stories/reza.jpg
http://www.majzooban.org/images/stories/reza.jpg�
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 تفتيش و بازرسی منازل چند تن از دراويش گنابادی
 

 
ر م�ورد تفت�يش و من�ازل تع�دادی از دراوي�ش گناب�ادی س�اکن ک�وا ، 1390آبان  10سه شنبه, صبح امروز

 بازرسی غير قانونی توسط نيروهای امنيتی قرار گرفت .
در ادامه تشديد فشار و بازداشتها در شهرستان کوار صبح  ،به گزارش خبرنگار سايت مجذوبان نور 

نظام ملک پور و اميد اميدی مورد تفتيش  ،منزل شخصی آقايان محمد علی دهقان   آبان ماه ۱۰امروز 
 نيروهای امنيتی و لباس شخصی قرارگرفت . و بازرسی توسط

اين اقدام نيروهای امنيتی به شکلی زننده و وحشيانه با هدف ايجاد  ،در ادامه اين گزارش آمده است 
 بدون ارائه حکم قانونی و قضايی صورت گرفته است . ،درويش  ۳ترس و وحشت در بين خانواده اين 

تازه ای از فشارها بر دراويش ساکن در کوار آغاز شده است آبان ماه موج  ۳يادآور می شود از تاريخ 
که با بازداشت مهرداد کشاورز يکی از دراويش گنابادی در همان تاريخ و تفتيش و بازرسی منازل 

ديگر پيروان سلسله نعمت اللهی گنابادی و بر قراری جوی امنيتی عليه ايشان در اين شهر ادامه يافته 
 است .
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 ل يک شهروند بهائی در قائمشهرتفتيش منز
 

نفر از  ۷صبح  ۱۰، حوالی ساعت ۹۰خانه حقوق بشر ايرانروز گذشته، دوشنبه هشتم آبان ماه 
مامورين اداره ی اطالعات قائمشهر به منزل علی احمدی، شهروند بهائی ساکن اين شهر، رفته و با 

 سی و تفتيش قرار دادند.برگه بازرسی که به همراه داشتند منزل نامبرده را مورد بازر
نفر از مامورين اداره ی اطالعات  ۷صبح  ۱۰، حوالی ساعت ۹۰روز گذشته، دوشنبه هشتم آبان ماه 

قائمشهر به منزل علی احمدی، شهروند بهائی ساکن اين شهر، رفته و با برگه بازرسی که به همراه 
 داشتند منزل نامبرده را مورد بازرسی و تفتيش قرار دادند.

، مامورين مزبور بعد از اين که زنگ درب منزل را به صدا در »خانه حقوق بشر ايران«گزارش به 
آوردند و فرزند خانواده به آنان می گويد که مادرش کسالت دارد و پدرش در منزل نيست و او اجازه 

اهند شد، ندارد که درب را باز کند، تهديد می کنند که اگر درب را باز نکند از ديوار وارد منزل خو
 بنابراين فرزند خانواده درب منزل را باز می کند.

مامورين مزبور برگه بازرسی منزل را نشان دادند که مشابه همان برگه ی هفته قبل بود که مورد 
استفاده در تفتيش خانه های سه شهروند بهائی ديگر بنام های ذکرهللا بابايی، سيمين گرجی و سامان 

بوده. اين برگه ” فعاليت در تشکيالت بهائی بعد از تعطيلی تشکيالت“م ذکر شده ثابتی، قرار گرفت. اتها
پاراف زادمهر، بازپرس شعبه سوم دادسرای قائمشهر، را در ذيل خود داشته اما فاقد مهر دادستانی بوده 

 است.
مامورين پس از ورود به منزل با پرخاش، تهديد، تحقير، توهين، فحش وناسزا به بازرسی منزل 
پرداختند. در اين بازرسی و تفتيش از هيچ چيز فروگذار ننمودند اطاق ها، کمد، کابينت ها و حتی 
يخچال را مورد تفتيش قرار داده و انبار را نيز بازرسی کردند. همچنين کيس کامپيوتر، سی دی ها و 

خص کتب نوارهای مذهبی و درسی و فنی اتومبيل و کتب و جزوات دينی و درسی و کتب علمی وباال
حقوقی وهمچنين کليه پوستر و عکس های مربوط به ديانت بهائی و حتی ساعت ديواری که عکس 
 نيلوفر آبی را در زمينه خود داشته و نيز مدارک تحصيلی و بعضی اسناد ديگر را جمع و با خود بردند.

د و با مشاهده علی احمدی، ساعت يک بعد از ظهر و بی اطالع از اين واقعه به منزل مراجعه می کن
وضعيت پيش آمده به اتفاق همسر خويش به دادسرای قائمشهر نزد زادمهر رفته و به اين موضوع 
اعتراض می کنند. زادمهر اظهار بی اطالعی نموده و تحقيق را منوط به وصول پرونده می کند. آنان 

ه جواب درستی دريافت سپس نزد عشقی، دادستان شهرستان، رفته و ماجرا را تعريف می کنند. که البت
 نمی کنند.
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های  الزم به ذکر است که يکم آبان ماه سال جاری، مامورين اطالعات به خانه سه شهروند بهائی نام
ذکرهللا بابايی، سيمين گرجی و سامان ثابتی، اهل قائمشهر، مراجعه کرده و پس از تفتيش منازل اين 

های مذهبی نامبردگان محل های مزبور  عکس شهروندان و ضبط کامپيوترهای خانگی همچنين کتب و
کنند. در آن تاريخ خانواده احمدی در منزل نبودند، لذا مامورين روز گذشته مجددا اقدام به  را ترک می

 مراجعه به منزل و تفتيش خانه می نمايند.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تالش وزارت اطالعات جهت مصادره قبرستان شهروندان بهايی ساکن سنندج
 

ی آزار و اذيت شهروندان بهايی ساکن سنندج، وزارت اطالعات در تالش  وق بشر ايراندر ادامهخانه حق
 جهت مصادره قبرستان بهائيان اين شهر است.

يقبرستان  ی افزايش فشارها بر شهروندان بهايی شهر سنندج، اخيرا تالش هايی جهت مصادره در ادامه
العات و سپس سازمان محيط زيست اين شهر، شهروندان است. در ابتدا وزارت اط بهائيان اين شهر شده

 بهائی را جهت تحويل دادن زمين اين قبرستان ماهها است که تحت فشار قرار داده اند.
 

، آزار و اذيت شهروندان بهايی سنندج در حالی بيشتر از قبل شده »خانه حقوق بشر ايران«به گزارش 
بهايی ساکن سنندج که به خارج از کشور سفر کرده است که همچنين تقی حائری يکی از شهروندان 

بود، به هنگام بازگشت در فرودگاه امام خمينی توسط مسئولين مورد بازخواست قرار گرفته و 
درخواست برادارن وزارت “ضبط شده است و مسئولين فرودگاه تهران، علت را   پاسپورت ايشان

های کتبی و  يری وی و چندين احضار و بازجويیاعالم کردند، که پس از مدتها پيگ“اطالعات سنندج 
 شفاهی، موفق به باز پس گرفتن پاسپورت خود شد.
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 پلمپ محل کسب يک شهروند بهايی در سمنان
 

کسب و کار شهروندان بهايی ساکن سمنان طی   های گسترده از محل پس از بازرسی -خبرگزاری هرانا 
 ن اين استان محل کسب "فرهاد فنائيان" را پلمپ نمود.ی اماک های اخير، اداره هفته

بنا به اطالع گزارشگران هرانا، خبرگزاری حقوق بشر ايران، محل کسب فرهاد فنائيان (فروشگاه 
 لوازم بهداشتی)، يکی از شهروندان بهايی ساکن سمنان روز چهارشنبه، چهارم آبان ماه پلمپ شد.

شهريورماه، توسط  ۱۲سب شهروندان بهايی سمنان در روز ک  های گسترده از محل در پی بازرسی
اداره اماکن شهر مزبور موج جديد فشارهای اقتصادی بر بهاييان سمنان آغاز شده که از آن تاريخ 

توان به عينک  تاکنون بيش از پنج مغازه متعلق به شهروندان بهايی پلمپ شده است که از آن جمله می
يقانی، فروشگاه رزين متعلق به افشين ايقانی، فروشگاه رشيک متعلق فروشی زايس متعلق به سيامک ا

 به سپهر سبحانی و فيلتر فروشی پيمان شادمان اشاره کرد.
محل کسب سيامک ايقانی و افشين ايقانی در حالی پلمب شده است که اين دو شهروند در حال سپری 

 کردن دوران محکوميت خود در زندان سمنان هستند.
های فوق، يکی از ماموران اداره اماکن اظهار داشته که دستور بازرسی  ر يکی از بازرسیگفتنی ست د

 باشد. ها به دستور اداره اطالعات می و پلمپ مغازه
 بررسی موارد حقوقی نقض شده در اين گزارش:

هر كس مالك حاصل كسب و كار مشروع خويش است و  قانون اساسی جمهوری اسالمی: ۴۶اصل 
 اند به عنوان مالكيت نسبت به كسب و كار خود امكان كسب و كار را از ديگري سلب كند.هيچكس نميتو

تفتيش عقايد ممنوع است و هيچ کس را نمی توان به صرف  قانون اساسی جمهوری اسالمی: ۲۳اصل 
 داشتن عقيده ای مورد تعرض و مواخذه قرار داد.

مند  ز آزادی انديشه، وجدان و دين بهرههر شخصی حق دارد ا اعالميه جهانی حقوق بشر: ۱۸ماده 
شود: اين حق مستلزم آزادی تغيير دين يا اعتقاد و همچنين آزادی اظهار دين يا اعتقاد، در قالب آموزش 
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ها و مراسم دينی به تنهايی يا به صورت جمعی، به طور خصوصی يا  ها و اجرای آيين دينی، عبادت
 عمومی است.

 هر فردی حق آزادی عقيده و بيان دارد. بشر: اعالميه جهانی حقوق ۱۹ماده 
 هيچ کس را نبايد خودسرانه از حق مالکيت محروم کرد. اعالميه جهانی حقوق بشر: ۱۷ماده  ۲بند 
ميثاق بين المللی حقوق مدنی و سياسی:هيچکس را نمی توان بمناسبت عقايدش مورد  ۱۹ماده  ۱بند 

 مزاحمت اخافه قرار داد.
هر کس حق آزادی بيان دارد. اين حق شامل  اق بين المللی حقوق مدنی و سياسی:ميث ۱۹ماده  ۲بند 

آزادی تفحص و تحصيل و اشاعه اطالعات و افکار از هر قبيل بدون توجه به سر حدات خواه شفاهاً يا 
 بصورت نوشته يا چاپ يا بصورت هنری يا به هر وسيله ديگر به انتخاب خود می باشد.

هر کس حق آزادی فکر، وجدان و مذهب دارد.  بين المللی حقوق مدنی و سياسی: ميثاق ۱۸ماده  ۱بند 
اين حق شامل آزادی داشتن يا قبول يک مذهب يا معتقدات به انتخاب خود، همچنين آزادی ابراز مذهب 
يا معتقدات خود، خواه بطور فردی يا جمعی، خواه به طورعلنی يا در خفا در عبادات و اجرای آداب و 

 و تعليمات مذهبی می باشد. اعمال

 

 

 

 

 حقوق اقليت ها و قوميت ها در معاهدات بين المللي / سعيد مرادی
 

از مجموع ويژگي هاي مسائل حقوق بشر، تنوع مباحث و تكثر مصاديق آن است كه در جنبه هاي 
ی متفاوت گوناگوني ظاهر مي شود. دولتها ناگزيرند بنا به الزامات داخلي و بين المللي از زاويه ها

نسبت به رعايت حقوق تمامي شهروندان، علي الخصوص گروههاي مختلف انساني كه بنا به جهات 
خاص مستلزم توجه ويژه هستند از قبيل قوميتها، اقليتهاي مذهبي و سياسي، كودكان، زنان و كارگران، 

وناگون، مبادرت نمايند و در صورت نقض اساسي هر يك از اين موارد دولتها در عرصه هاي گ
 داخلي، منطقه اي يا بين المللي دچار چالش می شوند.

 
 امروزه توجه به اقليتها از دو جهت مورد توجه قرار گرفته است:

 
از جهت رعايت حقوق انساني و عدم تبعيض در برخورداري از حقوق و آزادي هاي اساسي  -1

 مشروع
 حق برخورداري و حفظ هويت قومي، مذهبي و زباني -2

روزافزون حقوق بشر و تدوين ميثاق هاي مختلف به طور فراگير سبب شده است تا دولتها ناچار اهميت 
 به رعايت دقيق اين موازين الزام آور شوند.

 
 اقليت
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در مورد اصطالح اقليت تعريف واحدي وجود ندارد كه مورد توافق تمامي انديشمندان و نهادهاي بين 
از سوي سازمان ملل متحد و نهادهاي تخصصي جهت ارائه المللي باشد، هر چند تالش هاي زيادي 

تعريف دقيق و كاملي از اقليت صورت گرفته است. در يادداشت دبير كل سازمان ملل متحد در تاريخ 
با آنكه از نقطه نظر علمي به دشواري ميتوان تعريف واقعاً دقيقي از «آمده است كه:  1949دسامبر  27

. ولي در واقع اصطالح اقليت امروزه غالباً در مفهوم محدودتري به كار اصطالح اقليت ارائه داد ...
مي رود. اكنون مرسوم است كه اين اصطالح عمدتاً براي دسته به خصوصي از اجتماع استفاده مي 

 »شود كه از گروه برتري كه در كشور زندگي مي كنند متمايز شده اند.
تعاريف مختلفي ارائه شده است از جمله اين  2004نيکا همچنين درباره اقليت در دايره المعارف بريتا

 تعاريف عبارتند از:
 »يك گروه محدودي كه از لحاظ نژادي، فرهنگي و قومي با گروه اكثريت حاكم زندگي مي كنند.« 

اصطالح اقليت كه در علوم سياسي و اجتماعي «در تعريف ديگري از اقليت در بريتانيكا آمده است 
عبارت است از يك گروه كمتري از افراد جامعه كه باالجبار با گروه اكثريت زندگي استفاده مي شود 

مي كنند. اين گروه اقليت معموال زياد درگير مسائل اجتماعي نيستند همچنين از امتيازات مساوي با 
اكثريت جامعه برخوردار نمي گردند، مضافاً اين كه گروه اقليت جامعه از لحاظ قدرت سياسي ضعيف 

 از گروه اكثريت جامعه مي باشند. تر
پاتريك ترنبري نويسنده كتاب ارزشمند حقوق بين الملل و حقوق اقليتها، اقليت را گروهي مي داند كه در 
حاكميت شركت نداشته و از نظر تعداد كمتر از بقيه جمعيت كشور باشند، در عين حال اعضاي آن تبعه 

مذهبي يا زباني با ساير جمعيت كشور دارند و داراي آن كشور هستند و ويژگي هاي متفاوت قومي، 
 نوعي حس وحدت منافع و همبستگي در جهت حفظ فرهنگ، آداب و رسوم مذهب يا زبان خود هستند.

اقليت در حقوق بين الملل به گروهي از مردم اطالق مي شود «در كتاب فرهنگ علوم سياسي آمده است 
اگانه اي غير از فرهنگ و مذهب غالب كشوری هستند كه كه داراي نژاد، فرهنگ، سنن يا مذهب جد

در آن زندگي مي کنند. حقوق و مزاياي اجتماعي، اقتصادي و سياسي اقليتها معموالً در قوانين اساسي 
كشورها ذكر مي شود. در كشورهايي كه معموالً سياست تبعيض نژادي را دنبال مي كنند، مسأله اقليتها 

آنچه كه ميتوان گفت اينكه اقليت » شكيل داده و گاه جنبه بين المللي مي يابد.يك مشكل عمده داخلي را ت
لزوماً تعداد كمتر جمعيت كشور نبوده و داراي خصوصيات قومي، مذهبي يا زباني متفاوت با اكثريت 
افراد جامعه مي باشند كه اكثريت نيز به لحاظ جمعيتي مي تواند كمتر از اقليت باشد. حس همبستگي و 

اده جمعي ضامن بقاء آنها بوده و هدف ايشان دستيابي به مساوات و برابري حقيقي و حقوقي با ار
 اكثريت مردم است.

 
 قوميت

امروزه كمتر دولتی وجود دارد كه همه افراد و اتباع آن كشور از يك نژاد بوده و داراي فرهنگ و 
) multi inationalچند مليتي( قوميت واحد و زبان يكسان باشند. در اين كشورها كه به كشورهاي

معروفند (مثل ايران، سوئيس، هندوستان و ...) جوامع و گروههايي وجود دارند كه در مسائل زباني،  
فرهنگي و تاريخي ويژگي هاي مشترك خود را دارند. همچنين مسأله رعايت حقوق قوميتها و عدم 

ازمانهاي بين المللي بوده و بر همين اساس تبعيض ميان اقليت و اكثريت مورد توجه ملتها، دولتها و س
مقررات و تمهيداتي براي رعايت حقوق اقليتها و تأمين امنيت و زندگي مسالمت آميز اقوام گوناگون در 

 نظر گرفته شده است. در جهان امروز
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گاهي اوقات شاهد برخوردهاي خشونت بار، خصمانه و ويرانگر گروههاي مختلف و يا اقدامات خالف 
بشر گروه اكثريت عليه اقليت براي پاكسازي قومي، اليناسيون، نابودي هويت و تاريخ قوم خاص  حقوق

و ... بوده ايم. يكي از اصول بنيادي حقوق بشر اين است كه همه انسانها آزاد زاده مي شوند و بايد از 
و قوميت تخطي  حرمت و حقوق برابر برخوردار باشند. تبعيض قائل شدن و تعقيب قضايي بر پايه نژاد

آشكار از اين اصل است. تبعيض عليه قوميتها مي تواند شكلهاي مختلفي داشته باشد. بي رحمانه ترين 
آن نژاد پرستي است. نسل كشي، آپارتايد و صورتهاي كمتر آشكار تضييع حقوق ملتها ( آسيميالسيون، 

همگي از شيوه هاي نژاد پرستانه نابودي فرهنگي، تحقير و توهين علني و رسمي؛ كوچ اجباري و ... ) 
محسوب مي شود. اين شيوه ها گروههاي قومي را از داشتن برابري حقوق مدني، سياسي، اقتصادي، 
اجتماعي با ساير گروههاي اجتماعي محروم مي كند. تبعيض هاي قومي و نژادي همچنان يكي از 

ن رنج مي برند. بيشتر تالش هاي معضالت اصلي جهان امروز است كه اقليتها و گاهي اكثريتها از آ
نخستين فعالين بين المللي حقوق بشر معطوف به مسئله آپارتايد در آفريقاي جنوبي بود كه در سال 

به آن خاتمه داده شد. با اين حال مبارزه با نفرت و تبعيض قومي و نژادي ادامه دارد. به  1994
هان در بالكان و در ناحيه درياچه هاي كه برخي از بدترين مناقشات قومي ج 1990خصوص در دهه 

بزرگ آفريقا (در كشور رواندا و بروندي) رخ داد مسئله حقوق قوميتها دوباره به صورت حادتري 
مطرح شد. افزايش فعاليت مبارزان ملي هويت طلب و آزاديخواه و رشد چشمگير حركتهاي ملي 

 ست.گرايانه در آسيا و خاورميانه بر اهميت اين امر افزوده ا
 نژاد

گروهي از مردم داراي نياي مشترك كه ويژگي »لغت نامه انگليسي كالنيز نژاد را چنين تعريف مي كند:
همين لغت نامه قوم را چنين «. هاي ظاهري متمايزي دارند ( مانند رنگ يا نوع پوست يا مو يا قامت)

ديگر ويژگي هاي مشترك گروههاي انساني كه ويژگي هاي نژادي، ديني، زباني و « تعريف مي كند: 
در قانون حقوق بين المللي حقوق بشر واژه نژاد معنائي گسترده تري دارد و اغلب به تمايز ». دارند

مبتني بر دين، قوميت، گروه اجتماعي، زبان و فرهنگ اطالق مي شود. در حقوق بشر بين المللي گاهي 
رك ندارند هم به كار مي رود. مثالً نظام نژاد براي اطالق به گروههايي كه نياي زيستي و ژنتيكي مشت

 هاي كاستي در هند يا ژاپن.
) تعريف از نژاد ارائه نمي 1965از كنوانسيون بين المللي براي امحاي تبعيض نژادي (مصوب  1ماده 

هرگونه تبعيض، محروميت، محدوديت يا ترجيح بر «دهد اما تبعيض نژادي را چنين تعريف مي كند: 
نيا، يا منشأ ملي يا قومي كه هدف يا نتيجه آن لغو يا محدوديت حق برابر اقليتها در  پايه نژاد، رنگ،

برخورداري از حقوق بشر و آزادي هاي بنيادي، سياسي، اقتصادي، فرهنگي و همه ديگر حيطه هاي 
 به اين ترتيب قوميت به غلط صراحتاً ذيل تعريف نژاد گنجانده شده است.». حيات اجتماعي باشد

 
 ي به تاريخچه حقوق قوميت ها در نظام بين المللنگاه

مسأله قوميتها به تدريج در طول تاريخ جنبه هاي مختلفي اعم از ملي، نژادي، ديني از ابتداي قرون 
وسطي به خود گرفته است ولي علي رغم اين سابقه طوالني از اوايل قرن حاضر مسئله قوميت مورد 

عد مختلف مربوط به گروههاي مختلف انساني و حقوق بشر تا توجه حقوق بين الملل قرار گرفت. قوا
قبل از جنگ جهاني اول تدوين و تصويب گرديد كه به گونه اي به مسئله قوميتها اشاره مستقيم يا غير 
مستقيم داشته است. پس از جنگ جهاني اول در ميثاقهاي عمومي و خصوصي براي حمايت بين المللي 

نوين تصويب و تعيين گرديد و بسياري از دولتها متعهد گرديدند تا نسبت حقوق اقوام اصول و قواعدي 
به اقليتهاي قومي، مذهبي و زباني ساكن قلمرو حاكميت خود رفتاري مساوي با ساير اتباع خود داشته 
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باشند. باتشكيل جامعه ملل، مسأله اقليتها در سطح جامعه بين المللي مطرح شد. حتي در ابتدا قرار بر 
ود كه ميثاق جامعه ملل بخشي را به تأمين حقوق اقليتها اختصاص بدهد اما اين طرح با توجه به اين ب

مخالفت بعضي از دولتها رد گرديد. علي رغم عدم تأييد اين طرح در ميثاق جامعه مدل هيچ گاه مسأله 
ن كه در قوميتها به فراموشي سپرده نشد و در بعضي از پيمانهاي صلح مانند معاهده صلح سن ژرم

 1919نوامبر  27) كه در تاريخ Noueiميان متحدين اتريش يا معهده نويي ( 1919سپتامبر  10تاريخ 
با بلغارستان منعقد گرديد اشاراتي به قوميتها و وضعيت آنان شد. اما به لحاظ آنكه اين معاهدات كالً نه 

ان دوامي نيافت. حتی پس از جنگ خواسته قوميتها و اقليتها و نه رضايت دولتها را جلب مي نمود چند
جهاني دوم و تشكيل سازمان ملل متحد عليرغم انتظاراتي كه از اين سازمان تازه تاسيس در مورد 

 مساله اقليتها و قوميتها وجود داشت هيچ گونه اقدام تازه اي در اين خصوص عمل نيامد.
بزرگي در شهر پاريس تشكيل يافت  ميالدي كنفرانس بين المللي 1929در مورد مساله قوميتها در سال 

و با وجود كوششهاي زيادي كه براي تعيين طرز رفتار با بيگانگان به عمل آمد نتيجه مثبتي به عمل 
يا  1993نيامد اما كنوانسيون وين كه مشتمل بر موارد مناسبي براي اقليتها و قوميتها است در سال 

تصويب گرديد كه در مقررات آن  1992سال  كنوانسيون حمايت از اقليتهاي قومي و فرهنگي در
 موازين قابل قبول و مناسبي براي اقشار گوناگون اقليتهاي قومي، نژادي و مذهبي وضع گرديد.

 
 اصول و مباني حقوق قوميتها

در حقوق بين الملل شامل اصولي وجود دارد كه صريحاً به مساله قوميتها مربوط مي شود و از آنها 
عمل مي آيد. اين اصول تأكيد دارند كه همه مردم از جمله اعضاي اقليت قومي، حمايت ويژه اي به 

نژادي و مذهبي، حقوق پايه يكساني با ديگر شهروندان جامعه دارند و بايد بتوانند بدون تبعيض از اين 
حقوق برخوردار شوند. برخي از حقوق فردي استاندارد، براي اقليت قومي و ديني اهميت ويژه دارند. 

ز جمله اين حقوق آزاديهاي اجتماعي و فرهنگي، اجتماع آزادانه، آزادي بيان، حق تحصيل و آموزش ا
 به زبان مادري آزادي تشكيل يافتن و ساير اصول مصرح در موازين بين المللي مي باشد.

اي هرچند در منشور ملل متحد و اعالميه جهاني حقوق بشر واژه اقليت و قوميت نيامده است اما در اجر
منشور سازمان ملل متحد كه رعايت حقوق بشر و ازاديهاي  65و  55ماده اول و مواد  4و  3بند 

اساسي براي تمامي افراد بدون تبعيض نسبت به نژاد، جنس، زبان يا دين را اعالم نموده است، متون و 
 اسنادي به تصويب رسيده است كه در ذيل مختصراً به آنها اشاره مي شود.

ر است حقوق مربوطه زبان مادري، به عنوان يكي از مصرح ترين حقوق قوميتها در قوانين الزم به ذك
 بين المللي و داخلي در پايان اين قسمت همراه با متن انگليسي آنها مورد بررسي قرار خواهد گرفت.

 )1948كنوانسيون منع و مجازات كشتار دسته جمعي (مصوب  -1
س از جنگ جهاني دوم كه مطابق آن نسل كشي به معناي هر يك يكي از اولين معاهدات حقوق بشري پ

از اعمال زير كه به قصد نابودي كلي يا جزئي يك ملت، گروه قومي نژادي يا مذهبي انجام مي گيرد 
محكوم شده و بخشي از اين وظيفه به ايفاي حق حيات بر مي گردد، كه يك حق فردي استاندارد است. 

گروهها را در برابر تالش براي محو يا ضربه زدن به آنها تأكيد مي  همچنين حفاظت عليه نسل كشي
 كند كه به ذكر مصاديق آن پرداخته مي شود.

 الف) كشتن اعضاي گروه
 ب) ايجاد آسيب جدي جسمي يا رواني

 ج) گروه را به شرايطي دچار كردن كه به نابودي جسمي كلي يا جزئي شان بيانجامد.
 گيري از زاد و ولد درون گروهد) تحميل شرايط به قصد جلو
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 ه) انتقال قهري كودكان گروه به گروهي ديگر و حق محافظت در برابر نسل كشي
اين حقوق عمدتاً سلبي است به اين معنا كه دولتها و ديگر موسسات را ملزم مي دارد كه از محو 

بزارهاي قانوني و گروهها اجتناب كنند. اما همچنين اين حقوق مستلزم آن است كه به اين منظور ا
 حمايتهاي ديگر نيز تأمين شوند.

 )1948اعالميه جهاني حقوق بشر (مصوب  -2
هركس بدون هيچگونه تمايز، خصوصاً از حيث نژاد رنگ، جنس، «مطابق اعالميه جهاني حقوق بشر 

) 2(ماده» زبان و مذهب حق برخورداري از تمام حقوق و آزاديهاي مندرج در اين بيانيه را دارد
مچنين همه در پيشگاه قانون برابر هستند و حق برخورداري از حمايت قانوني فارغ از هرگونه ه

 )7تبعيض را دارند (ماده
 )1965كنوانسيون بين المللي محو همه صور تبعيض نژادي (مصوب  -3

دي به اجرا گذاشته شد جامع ترين معاهده ي مربوط به حقوق اقليتهاي نژا 1969اين معاهده كه از سال 
و قومي است. اين معاهده به تفصيل شرح مي دهد كه دولت ها براي محو تبعيض و خشونت نژادي و 
ارتقاي تفاهم و همبستگي نژادي ملزم به انجام چه اقداماتي هستند. وظيفه نظارت بر اين كنوانسيون را 

ت ها عضو متخصص است. دول 18) بر عهده دارد كه مركب از CERDكميته محو تبعيض نژادي (
موظف هستند تا گزارش پيشرفت هاي خود در جهت اعمال اين معاهده را به طور دوره اي به اين 
كميته ارائه كنند. الزام ارائه اين گزارش ربطي به اين ندارد كه آيا دولت مزبور معتقد به وجود تبعيض 

ذ تدابير آموزشي نژادي در حيطه حاكميت اش مي باشد يا خير. همچنين دولت ملزم است تا با اتخا
پيشگيرانه از اين معاهده پشتيباني كنند، حتي اگر اين تبعيض را مشكل بالفعل كشور خود ندانند اين 
كميته همچنين مي تواند با افراد و گروههاي كه مدعي نقض حقوق خود در حيطه اين معاهده هستند 

 مكاتبه داشته باشند.
 )1966(مصوب  كنوانسيون بين المللي حقوق مدني و سياسي -4

اين معاهده اصلي دولتها را ملزم مي كند تا حقوق مندرج در آن را بدون هرگونه تبعيض بر پايه رنگ 
پوست، جنسيت، زبان، مذهب، عقايد سياسي و غيره، منشأ اجتماعي يا ملي ثروت، محل تولد و موقعيت 

زم مي كند تا در قانون خود هرگونه ). همچنين اين معاهده دولتها را مل2اجتماعي به اجرا بگذارند (ماده
» نفرت ملي، نژادي يا مذهبي را كه موجب افزايش تبعيض، خصومت، خشونت مي شود ممنوع كنند«

). به عالوه طبق اين معاهده همه افراد در پيشگاه قانون برابرند و حق دارند بدون هيچگونه 20(ماده 
) اين حق بايد براي اقليتها محفوظ باشد كه همراه 26تبعيضي از حمايتهاي قانوني بهره مند شوند (ماده

 ).27با ساير اعضاي گروه شان به آداب فرهنگي مناسك ديني و تكلم به زبان خود بپردازند (ماده
 )1998اساسنامه دادگاه جنايي بين المللي رم ( -5

سي پرونده هاي اين اساسنامه ي دادگاه جنايي بين المللي، صالحيت اين دادگاه را براي برر 6ماده 
 مربوط به نسل كشي گروههاي خاص ملي و قومی به رسميت مي شناسد.

 هم آپارتايد به عنوان جنايت عليه بشريت تعريف مي شود. 7در ماده 
 معاهدات و اسناد بين المللي و قوانين داخلي مربوط به حق آموزش به زبان مادري -6

درصد زبانها، سازمان ملل و يونسكو اقدام به  40دي بر اساس هشدار زبانشناسان مبني بر احتمال نابو
 21تدوين طرحي براي حفظ زبانهاي موجود كرده اند كه از موارد آن مي توان به نامگذاري روز 

فوريه به نام روز جهاني زبان مادري اشاره كرد. بنگالدش به دليل حاكميت ناسيوناليسم زباني بر 
پيشنهاد رسمي خود را مبني بر نامگذاري  1999نوامبر سال  انقالبيون آن اولين كشوري بود كه در

فوريه به نام روز جهاني زبان مادري به سازمان يونسكو ارائه كرد. طرح ارائه شده از سوي  21روز 
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دولت بنگالدش و انجمن جهاني طرفداران زبان مادري در سي امين نشست عمومي سازمان يونسكو به 
 و رسيد.تصويب نمايندگان كشورهاي عض

جامعه بين المللي اهميت و ضرورت آموزش زبان مادري را به درستي پذيرفته و آن را به عنوان يك 
حق اساسي بشري به رسميت شناخته است به طوري كه در چندين معاهده و اعالميه تهيه شده از سوي 

مثبت و منفي مراجع بين المللي ضمن تصريح به حقوق اشخاص در آموزش زبان مادري خود، تعهدات 
 دولتها نيز در شناسايي اين حق مورد تأكيد قرار گرفته است.

منظور از تعهدات مثبت تعهداتي است كه دولتها بر اساس اين معاهدات و اعالميه ها مكلف شده اند تا با 
به وجود آوردن شرايط و امكانات الزم حمايتهاي مورد نياز، دسترسي افراد را به اين حق تسهيل 

 . و منظور از تعهدات منفي نيز تعهداتي است كه دولتها را از تجاوز و تعدي به آن منع مي نمايد.نمايند
 مجمع عمومي سازمان ملل) 1996الف) ميثاق بين المللي حقوق مدني و سياسي (مصوب 

اين ميثاق مقرر ميدارد: در كشورهايي كه اقليت هاي نژادي، مذهبي و يا زباني وجود دارد،  27ماده 
فرادي كه متعلق به اين اقليتها هستند را نبايد از حق تشكيل اجتماعات با اعضاي گروه خود و نيز بهره ا

 مندي از فرهنگ و اظهار و انجام فرايض مذهبي و يا كاربرد زبان خودشان محروم نمود.
 مجمع عمومي سازمان ملل) 1989ب) كنوانسيون حقوق كودك (مصوب 

كنوانسيون حقوق كودك در اين خصوص بيان مي دارد: كشورهايي كه  30مواد مختلف از جمله ماده 
اقليت هاي بومي، مذهبي يا زباني يا افرادي با منشأ بومي وجود دارند كودك متعلق به اينگونه اقليتها يا 
كودكي كه بومي است نبايد از حق برخورداري از فرهنگ خود، برخورداري از مذهب خود و اعمال 

 ز زبان خود به همراه ساير اعضاي گروهش محروم شود.آن يا استفاده ا
) مواد مختلف از 1992ج) اعالميه حقوق افراد متعلق به اقليتهاي قومي ملي، مذهبي و زباني (مصوب 

 اين اعالميه مقرر مي دارند: 4ماده  4و  3جمله بندهاي 
لق به اقليتها شرايط مناسبي ملل متبوع در صورت امكان بايد اقدامات الزم را در اينكه افراد متع -3

براي يادگيري زبان مادري و يا دريافت قوانين و مقررات به زبان مادري خود داشته باشند، ايجاد 
 نمايد.

ملل متبوع درصورت امكان تمهيدات الزم را در زمينه تحصيل به زبان مادري و تشويق در كسب  -4
مرزهاي آن اقليتها وجود دارد اعمال خواهند  معلومات تاريخي، سنتها، زبان و فرهنگي كه در درون

 نمود.
 )1996د) اعالميه جهاني حقوق زباني (مصوب 

ماده مبسوط تهيه و تدوين شده است كه در آن تمامي جزئيات مربوط  2اعالميه جهاني حقوق زباني در 
 به حمايت از زبان اقليتها و تكاليف دولتها در اين خصوص قيد گرديده است.

 زبان مادرير) منشور 
گانه اين منشور:  3اين منشور نيز توسط سازمان يونسكو تهيه و تصويب شده است. مطابق بندهاي 

همه دولتها » همه شاگردان اين مدارس بايد تحصيالت رسمي خود را به زبان مادري خود آغاز كنند«
م را توليد و توزيع موظف هستند كه براي تقويت و آموزش زبان مادري كليه منابع مواد و وسايل الز

نمايند براي تدريس زبان مادري بايد معلم به اندازه كافي تربيت و آماده شود ... زيرا تدريس به زبان 
 مادري وسيله اي براي برابري اجتماعي شمرده است.

 ز) حقوق ايران
هرچند در عمل هيچ اقدام قابل قبولي جهت به رسميت شناختن زبان مادري اقوام ايران صورت 
نپذيرفته است اما احترام به زبان مادري و حق بر آموزش آن در قوانين و مقررات جزء بديهيات و 
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قانون اساسي جمهوري اسالمي  15مسلمات حقوق ايران به شمار مي آيد، به طوريكه قسمت اخير اصل 
قومي در  استفاده از زبانهاي محلي و« ... ايران كامالً شفاف و صريح در اين خصوص مقرر مي دارد 

» مطبوعات و رسانه هاي گروهي و تدريس ادبيات آنها در مدارس در كنار زبان فارسي آزاد است
اين قانون با اشاره به برابري و هرگونه عدم تبعيض اجتماعي و  23و  22، 19  همچنين اصول

ف ديگر فرهنگي و غيره به نوعي ديگر اين حق مسلم بشري را مورد شناسايي قرار داده است. از طر
دولت ايران با الحاق به چندين معاهده بين المللي از جمله ميثاق بين المللي حقوق مدني و سياسي، ميثاق 

قانون  9بين المللي حقوق اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي و نيز كنوانسيون حقوق كودك كه طبق ماده 
وزش زبان مادري را مدني در حكم قوانين مصوب مجلس شوراي اسالمي به شمار مي آيند، حق آم

بدون هيچگونه قيد و شرطي به رسميت شناخته است. بنابراين در پذيرش حق آموزش زبان مادري در 
 حقوق ايران هيچ ترديدي وجود ندارد.

 ساير موازين و اسناد تعهدآور بين المللي مربوط به حقوق اقليتهاي قومي، مذهبي و زباني -7
 ك نيز به عناوين حقوق اقليتها قوميتها اشاره شده است.كنوانسيون حقوق كود 2الف) در ماده 

 يونسكو 1967ب) كنوانسيون ضد تبعيض در تعليم و تربيت مصوب 
سازمان بين المللي  1958در مورد تبعيض در استخدام و اشتغال مصوب  111ج) مقاوله نامه شماره 

 كار
مجمع عمومي سازمانهاي  1981د) اعالميه محو هر نوع نابرابري و تبعيض بر اساس مذهب مصوب 

بين المللي مدافع حقوق اقليتها و قوميتها پس از جنگ جهاني اول و قبل از تشكيل سازمان ملل متحد يك 
نظام بين المللي براي حمايت از حقوق اقليتها بوجود آمد و در معاهداتي كه ما بين دولتها منعقد مي 

ا و قوميتها هيچ گونه تبعيضي روا نداشته و حق استفاده از گرديد مقرر شده بود كه دولتها نسبت به اقليته
 زبان و مذهب خود را به آنها دهند.

 ليست سازمانهاي بين المللي حامي حقوق بشر و اقليتها و قوميتها:
 كميساريای عالي حقوق بشر سازمان ملل

 شوراي امنيت
 كميته منع تبغيض نژادي

 كميته حقوق بشر
 بشركنوانسيون اروپايي حقوق 

 كميته مبارزه با تبعيض عليه زنان
 كميته ضد شكنجه

 عفو بين الملل
 سخن پاياني

گروههاي اقليت به ويژه قوميتها اغلب در معرض خشونت هستند. خشونت نيز صرفاً به معناي وجود 
درگيري و نزاع فيزيكي و جسمي عليه گروه اقليت در جامعه اي نيست، بلكه مي توان هرگونه 

رابر اجتماعي، اقتصادي و سياسي، فرهنگي، توهين و تحقير رسمي و علني، اقدامات در سياستهاي ناب
راستاي تغيير هويتي گروه اقليت، برهم زدن تركيب جمعيتي اماكن زندگي گروه به طريق كوچ اجباري 
و عدم مجوز آموزش به زيان مادر و جلوگيري از برگزاري، و انجام مناسك و فرايض فرهنگي و 

را به عنوان عوامل زمينه ساز خشونتهاي قومي و نژادي و مذهبي دانست. هنجارهاي حقوق مذهبي، 
بشري از دولتها مي خواهند كه چنين اقداماتي را متوقف كنند و عليه آنها تدابير الزم را اتخاذ كنند. 

يض قومي متأسفانه با گذشت بيش از يك قرن تالشهاي نظام بين الملل جهت محو و نابودي هر گونه تبع
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مذهبي در جهان هر روزه در گوشه و كنار اين جهان پرتالطم شاهد تبعيضات تهاجمات و عدم  –
رعايت در ميان اكثريت و اقليت مي باشيم كه اين از خصايص حكومتها و قدرتهاي استبدادي است كه 

جهاني  تاب برخورداري اقليت از حقوق و آزاديهاي اساسي و مشروع را ندارد. اميد است جامعه
روزي به درجه اي از رشد و كمال برشد كه همه افراد بشر بدون توجه به اصل و نسب، نژاد و زبان، 
مذهب و مليت، جنسيت و تابعيت در پناه عدالت و وجدان آگاه بشري در كمال مسالمت و صلح و صفا با 

 هم زندگي كنند و دنيايي عاري از هرگونه تبعيض و نابرابري را شاهد باشيم.
 نويسنده: سعيد مرادی

 منبع: ماهنامه خط صلح
 کليک کنيد اينجا برای دريافت ماهنامه خط صلح

 منابع مقاله:
 حقوق بين المللي عمومي، دكتر رضا بيگ زاده

 بايسته هاي حقوق بين المللي عمومي ، دكتر رضا موسي زاده
 ازمانهاي بين المللي ، دكتر رضا موسي زادهس

 دادگاههاي كيفري بين المللي ، دكتر حسين مير محمد صدقي
 
 
 
 
 
 

همراه با فايل -آخرين خبر از وضعيت يوسف ندرخانی در گفتگو با وکيل ايشان
 صدا

 

 
عباس سلمانپور يکی از وکالی پرونده يوسف ندرخانی در مورد آخرين   با» محبت نيوز« گفتگوی 

  وضعيت پرونده ايشان
و از گروه ( مسيحيان غير تثليثی)   سال از بازداشت يوسف ندرخانی از دگرانديشان مذهبی ۲نزديک به 

ای را دنبال کرده است. ايشان  سال روند بسيار پيچيده ۲اين گذرد. پرونده يوسف ندرخانی در طول  می
های  ابتدا به اتهام ارتداد محکوم به اعدام شدند، که با اعالم اين حکم بسياری از کشورها و رسانه

اعتراض خود را بر عليه اين حکم آغاز کردند، در نتيجه اين فشارها و اعتراضات بين المللی   خارجی
کشور رد شده و   ی ديوان عالی نشينی شد و اين حکم از سو ی مجبور به عقبدولت جمهوری اسالم

 بيشتر مجددن به دادگستری استان گيالن ارجاع داده شد.  برای بررسی
 

http://www.hra-news.org/news-papers/10162-1.html
http://www.mohabatnews.com/images/stories/mohabatnews/2011/special/nadarkhani-jail.jpg
http://www.mohabatnews.com/images/stories/mohabatnews/2011/special/nadarkhani-jail.jpg
http://www.mohabatnews.com/images/stories/mohabatnews/2011/special/nadarkhani-jail.jpg�
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های جمهوری اسالمی اين بار اتهام  استان گيالن و رسانه  با ارجاع دوباره اين پرونده مقامات قضايی
سخنانی اعالم کردند اتهام ايشان ارتداد نيست   اندار استان گيالن طیديگری بر ايشان وارد کردند و است

 های فساد در زندان بسر ميبرند. بلکه ايشان بدليل تجاوز و ايجاد خانه
ی دادگستری همين  گفته شده که تصوير حکم ارتداد يوسف ندرخانی که از سو  اين سخنان در حالی

تشر شده بود. اكنون روند طوالنی و پيچيده اين پرونده به استان صادر و از ماهها قبل در اينترنت من
ايران آنرا طرح کرده اند و به نظر ميايد حال خود از   معمايی تبديل شد که خود مقامات قضايی

 اند. حل آن عاجز مانده  چگونگی
ل آنرا ای سير اين پرونده و چگونگی ح خامنه  همچنين گفته می شود ارجاع پرونده به رهبر ايران علی

آنچه در اين جريان بنظر آشکار است يک بازی سياسی در اين پرونده   تر کرده است ولی نيز پيچيده
 و مسئولين ايران خود بايد پاسخگوی آن باشند.  بنظر در حال شكل گيری است كه دستگاه قضايی

سلمانپور يكی از خبرنگار آژانس خبری مسيحيان ايران "محبت نيوز" در گفتگويی تلفنی با آقای عباس 
 و پرونده ايشان پرداخته است:  آخرين وضعيت اين دگرانديش مذهبی  وکالی يوسف ندرخانی به بررسی

 بشنويد را صدا فايل
 است؟ وضعيتی چه در حاضر حال در ندرخانی يوسف آقای پرونده بفرمائيد لطفا-
 کشور ارسال شود.  عرض کنم که پرونده بايد مجددن به ديوان عالی -
 بشه؟ ارسال کشور  عالی ديوان به بايد دوباره پرونده  يعنی -

کشور فرستاده خواهد   به ديوان عالی  که ما اعتراض كنيم  ببينيد رای دوم اگر صادر شود، در صورتی
 شد.

 حق يا و تلفن اجازه ايشان آيا هست؟ چگونه زندان داخل در ندرخانی اقای وضعيت حاضر حل در -
 دارند؟ رو شون هخانواد با مالقات

من از خودشون هم   نيست برای ايشان، يعنی  بله، تا آنجايی که من اطالع دارم از اين جهت مشکلی
نه تحت فشار هست و نه مشکالت ديگر   دارند در زندان ، يعنی  سوال کردم خوشبختانه اوضاع خوبی

برای همسر ايشون رو هم ميده.  اجازه مالقات  اينچنينی و تا آنجايی که شعبه مربوطه دادگاه بتواند
 خوشبختانه از اين جهت مشکالتی ندارند.

 اين دادگاه اينکه به توجه با هم حاال کردند، رد رو ارتداد بر مبنی ندرخانی اقای اتهام تقليد مرجع ۵ -
 بدانند، وارد را ارتداد هم رهبری اگر و کردند ارسال نظر اظهار برای رهبری به رو خاص پرونده

 کرد؟ خواهد پيدا ای وضعيت چه پرونده اين ائيدبفرم
که بين وکال و قضات شعبه وجود داره اين هست که آيا ايشان شرايط ارتداد رو دارند   بحث و اختالفی

يا نه؟ چون مراجع ارتداد رو رد نميکنند، مراجع عمومن ارتداد رو قبول دارند. منتها بحث اين است که 
رند آيا ايشان مرتد به حساب ميآيد يا خير؟ اگر مرتد به حساب بياد که خوب آيا اين شرايطی که ايشان دا

مشمول احکام اسالمی حاکم بر ارتداد هست. اگر مرتد به حساب نياد که ديگه از احکام ارتداد خارج 
 ميشه که اختالف فقط در اين قضيه هست.

دفتر رهبری، خوب از باب به  که پرونده ارجاع شده باشه به  حاال اينکه شما فرموديد در صورتی
 االاصول بايد دادگاه از آن تبعيت بكند.  اصطالح واليی و حکم واليی تصميمی که ايشون ميگيرند علی

 بود؟ خواهد تقليد مرجع ۵ نظر از باالتر رهبری نظر آيا -
ارجح  جايگاه ايشان  چون ايشان االن در جايگاه واليت فقيه قرار دارند، و بر اساس قانون اساسی

رهبر حکومت ميتونه حکم   هستش، ببينيد مراجع نظر به اصطالح اجتهادی خودشون رو ميدند ولی
حکومتی بده و اين حکم حکومتی ميتونه حتا به اعتقاد من بايد الزم االجرا باشه برای قضات پرونده، 
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همينطور هم هست ی ايشون هستند . از اين جهت من خودم هم معتقدم و حتا فکر کنم  قضاتی که از سو
 که قضات تبعيت ميکنند از حکم حکومتی ايشون.

 پرونده اينکه بدليل رو پرونده اين قضات گيالن، استان به خودشان سفر در ای اژه آقای شود می گفته -
 چه تا موضوع اين دادند، قرار توبيخ مورد کردند، ارسال رهبری به نظر اعالم جهت رو ندرخانی آقای

 ه؟دار صحت اندازه
ای  اينکه شما ميفرماييد رو چون از صحت و سقم اون اطالعی ندارم، نميتونم نظری بدم فقط يک نکته

رو اضافه کنم که اگر توبيخی هم صورت گرفته باشه که من بعيد ميدونم صورت گرفته باشه قطعن 
حث توبيخ فقط ميخواهم برسم به اينکه احتمالن اين ب  طوری نخواهد بود که به بيرون درز بکنه يعنی

 يک شايعه باشه.
 و بازداشت امنيتی مقامات توسط  مسيحی نوکيشان از بسياری اخير ماههای حتا و سالها طول در -

 شما بنظر هستند زندان در همچنان  مسيحی نوکيشان اين از تعدادی هم هنوز حتا و اند شده زندان روانه
 شده؟ گرفته نظر در ايشون فقط ارتداد اتهام بار اين چرا

آنچه که بيشتر از يک مقداری حساس کرده قضيه رو برای اقای ندرخانی بحث تالش ايشون يا اقدامات  
اينکه حساب آن چيزی که در کيفر خواست آماده و   ايشون برای ترويج کيش و دين خودشون بوده، يعنی

رای ديگران بوده و از در پرونده ادعا شده عليه ايشون، تشکيل کليسای خانگی و تبليغ دين مسيحيت ب
شده اين قضيه يک مقدار موضوع را   آنجايی که ادعا هست که ايشون مسلمان بوده و بعدن مسيحی

 حساس كرده است .
البته خود من و همکاران بنده همچنين اعتقادی نداريم، من معتقدم که ايشان اين شرايط رو مشمول 

هست و به   ه اين هست نه اينکه ايشون مسيحیدر هر صورت آنچه پرونده رو حساس کرد  نميشن ولی
ما   بودن داره محاکمه ميشه، تا آنجايی که ما اطالع داريم دوستان و هموطنان مسيحی  خاطر مسيحی

اتهام وارده   همچنان هستند و مراسم عبادتی خودشان ر به صورت آزادانه در کليساها انجام ميدهند ولی
فرادی رو حتا مسلمان در خودش جمع کرده و تبليغ دين مسيحيت رو به ايشون ايجاد کليسای خانگی و ا

اند که البته گفتم تالش ما اين هست که ثابت کنيم که، نه خير  کردند و باعث خروج آنها از دين اسالم شده
ايشون چنين فعاليتی نداشته اند و اگر تبليغی هم بوده دين خودشون و بين هم کيشان خودشون بوده و اين 

بشه، يک جای اختالف نيز اينجا هست و ما اميدواريم که   ونه به عنوان تبليغ عليه دين اسالم تلقینميت
اين اختالفات ختم بخير بشه و بنوعی حل بشه و من اميدوارم با درايتی که قضات و رهبری دارند اين 

ساله ديگه خاتمه پيدا پرونده ختم به خير بشه و هم ايشون به پيش خانوادشون برگردند و هم اينکه اين م
 كنه.
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 )90 گزارش نقض حقوق جوان و دانشجو (مهر
 

آنچه در زير می آيد بخش کوچکی است از موارد نقض گسترده، مستمر و برنامه ريزی شده حقوق 
 .1390جوانان و دانشجويان کشورمان توسط رژيم جمهوری اسالمی در مهر ماه 

مشکالت متعدد گرد آوری اخبار و عدم امکان فعاليت آزادانه  گزارش ذيل با توجه به محدوديتها و
نهادها و سازمانهای مستقل دفاع از حقوق بشر در ايران منعکس کننده تمامی ابعاد و وسعت نقض 

 حقوق بشر در ايران نبوده و تنها حکايتگر بخش کوچکی از آن می باشد.
 

 گزارش آماری
حقوق دانشجويان در ايران توسط واحد آمار، نشر و آثار  مورد نقض  44 در مهرماه سال جاري تعداد

% مجموع موارد ثبت شده 7مجموعه فعاالن حقوق بشر در ايران به ثبت رسيده است که در بر گيرنده 
 نقض حقوق بشر در مهر ماه می باشد.

سه شود. هم چنين  دانشجو و ممانعت از دو تجمع دانشجويی را شامل می ۱ ها بازداشت اين گزارش
 .ماه حبس تعزيری محکوم شدند ۸۱ دانشجو بر اساس رای دادگاه به

تن از دانشجويان دختر از ثبت نام در دانشگاه محروم شدند و سه تن نيز از حق  ۱۵ از سوی ديگر
 .تحصيل محروم شدند

نسبت به سال گذشته  ٪۵۶ طبق آمار فوق و با مقايسه آن در ماه مشابه سال قبل نقض حقوق آکادميک
 .ايم را شاهد بوده ٪۴۱ اهش داشته است، هم چنين نسبت به ماه پيش نيز کاهشک

 منبع: مجموعه فعاالن حقوق بشر در ايران
 

 سالجاري ماه مرداد و قبل سال مشابه ماه با 90 شهريور آماري مقايسه
 
 
 

 گزارش تفصيلی
شناسی صبح  عضو کانون آذربايجان افشين شهبازی فعال دانشجويی آذربايجانی و      .1

و به مکان   شهريور از محل حراست دانشگاه تبريز توسط ارگانهای امنيتی بازداشت ۳۱ روز
 90/07/01) هرانا( نامعلومی منتقل شد

شيرزاد کريمی دانشجوی دانشگاه کردستان و از اعضای شورای هماهنگی و مسئول کميته       .2
در بازداشت اداره اطالعات سنندج به سر برده مطبوعات اتحاديه دانشجويان کرد که مدت دو هفته 

    90/07/02)هرانا(است، به زندان سنندج منتقل شده است
 زندان از وثيقه قرار با ماه پنج از پس وحدت، تحکيم دفتر عمومی شورای عضو ذهابيان اشکان.  3

 90/07/03)هرانا(  .شد آزاد
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ی دانشگاه زنجان علی رغم کسب قبولی در مقطع روح هللا بيات و رحمت هللا بيات دو دانشجو      .4
 90/07/04) هرانا( شناسی ارشد به دليل نقض در پرونده از ادامه تحصيل محروم شدند. کار

ماه از  ۸با گذشت يک سال و  ۸۸بابک (رجبعلی) داشاب از بازداشت شدگان عاشورای سال       .5
 90/07/04) وزدانشجو ني( بازداشتش همچنان در حبس به سر می برد.

در پی اجرايی شدن طرح تفکيک جنسيتی در دانشگاه های کشور، دانشگاه علم و فرهنگ اقدام       .6
 90/07/05) هرانا( به جدايی سازی درهای ورودی دختران و پسران اين دانشگاه نمود.

دان از اين معين محمد بيگی دانشجوی رشته صنايع دانشگاه آزاد قزوين پس از آزادی از زن      .7
 90/07/06)هرانا( دانشگاه اخراج شد .

فعال حق تحصيل و فعال حقوق کودکان و از اعضای  دانشجوی بهائی، ،»بشير احسانی«      .8
سال حبس تعزيری محکوم گرديد (وبسايت جمعيت مبارزه با  ۵ جمعيت مبارزه با تبعيض تحصيلی به

 90/07/06) تبعيض تحصيلی
يری وضعيت پسرش در روز تولد ر محمد زاده، دانشجوی زندانی، که برای پيگمادر علی اکب      .9

 90/07/07) دانشجو نيوز( دادگاه انقالب مراجعه کرده بود، برای چند ساعت بازداشت شده است.وی ب
علی عجمی فعال دانشجويی که در حال گذراندن روزهای پايانی دوران محکوميت خود در زندان   .10

است طی اين مدت از حقوق اوليه يک زندانی سياسی از جمله تلفن و مرخصی  رجائی شهر کرج
 90/07/07) جرس( محروم بوده است.

نور  يکی از دانشجويان دانشگاه پيام شيخ  نيروهای امنيتی در چند روز گذشته خبات عارفی  .11
 90/07/07)هرانا( مريوان را بازداشت نمودند.

جويی، در آستانه سال تحصيلی جديد توسط دادگاه عمومی به نه ماه مسعود باباپور، فعال دانش  .12
 90/07/08) دانشجو نيوز(حبس تعزيری محکوم شد.

همزمان با برگزری دادگاه اميد کوکبی، دانشجوی ايرانِی دانشگاه تگزاس آمريکا و در ادامۀ   .13
ن دانشجوی نخبه، چندين کميته واکنش های جهانی به دستگيری و تداوم بازداشت و اتهامات وارده به اي

پژوهشی بين المللی، مجددا از رهبر جمهوری اسالمی خواستار آزادی وی  -و جمعيت علمی
 90/07/08) جرس( شدند.

ای ضمن محکوم کردن بازداشت کوهيار گودرزی و ابراز  الملل در بيانيه سازمان عفو بين  .14
به وضعيت اين فعال حقوق بشر ابراز نگرانی  ناخرسندی از نامعلوم بودن محل نگهداری وی، نسبت

 90/07/10) دانشجو نيوز( کرده است.
ماموران امنيتی به منزل حامد شيرازی خبرنگار و فعال دانشجويی مراجعه و اقدام به تفتيش منزل   .15

گزارشها حاکی از بی خبری خانواده وی از محل بازداشت او  .اين فعال دانشجويی کردند
 90/07/11) ناهرا( هستند.

دانشگاه صنعتی اميرکبير، بر اثر استنشاق گاز ناشی از اسيد که  ۱۳۸۹آمنه زنگنه ورودی سال   .16
برای باز کردن لوله های فاضالب استفاده شده بود، در خوابگاه مرادی در نزديکی درب خيابان رشت 

 90/07/11) دانشجو نيوز(.و درگذشت اين دانشگاه دچار خفگی شده
اکنون در  وهيار گودرزی، فعال حقوق بشر که در تاريخ نهم مردادماه بازداشت شده بود، همک  .17

 ۲۴۰زندان اوين به سر می برد. کوهيار گودرزی پس از بازداشت به بند  ۲۰۹سلول انفرادی بند 
( کميته گزارشگران حقوق .منتقل شده است ۲۰۹وزارت اطالعات انتقال يافته و پس از مدتی به بند 

 90/07/14) شرب
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در ادامه ی فشارهای امنيتی بر دانشگاه های سراسر کشور از جمله دانشگاه مازندران برای   .18
با بهانه  در چند نوبت اجرای فوری طرح جداسازی جنسيتی، مسولين حراست و انتظامات اين دانشگاه
ی" و" فيزيک" حمله های مختلف بصورتی کامال غير قانونی و نامتعارف به دانشکده ی" فنی مهندس

 90/07/14) دانشجو نيوز( برده اند.
از لغو بورسيه  خبر خبرگزاری های حکومتی ايران به نقل از "روابط عمومی جهاد دانشگاهی"  .19

تحصيلی يک دانشجوايرانی در مالزی به دليل شرکت در تجمعات اعتراضی مخالفان دولت و همچنين 
 90/07/14)با اين مخالفان دادند. (» همکاری«

 ۷۴زندان اوين محبوس بود، بعد از تحمل  ۳۵۰پيمان عارف، از فعاالن دانشجويی که در بند   .20
 90/07/17) هرانا( ضربه شالق از زندان آزاد شد.

حسام منصوری مسئول شعبه بوشهر سازمان دانش آموختگان ايران (ادوار تحکيم وحدت) ممنوع   .21
 90/07/18)(ادوارنيوزالخروج شد.

سعيد نعيمی، عضو شورای سياستگذاری سازمان ادوار تحکيم وحدت در دادگاه انقالب تبريز   .22
 90/07/21)(کلمه.محاکمه می شود

علی رغم تجمع اعتراضی دانشجويان دانشگاه شهر کرد به وضعيت نامساعد غذا و "يافت شدن   .23
خواسته های دانشجويان و تداوم اين کرم" در آن، گزارش ها از بی توجهی مسئولين اين دانشگاه به 

 90/07/21) دانشجو نيوز( اعتراضات حکايت دارد.
جواد ابوعلی از فعاالن سياسی، اجتماعی و دانشجويی بهبهان که به يک سال حبس محکوم شده   .24

 90/07/21) دانشجو نيوز( . بود، برای گذراندن دوره حبس خود راهی زندان شده است
اندازی  های آزاد و غيرانتفاعی وزارت علوم با تشريح برخی جزئيات راه شمدير کل آموز  .25

جنسيتی در کشور و  موسسه تک ۵ها از فعاليت رسمی  جنسيتی در مراکز استان موسسات تک
 90/07/25) هرانا( ها خبر داد. جنسيتی ديگر در ساير مراکز استان موسسه تک ۱۰اندازی  راه
گاه علم و صنعت و رييس دانشکدهٴ عمران اين دانشگاه، ثبت مسئول بسيج اساتيد دانش  .26
دانشجوی دختر اين دانشکده را به دليل عدم حضور در جلسهٴ اجباری پيرامون موضوع حجاب  ۱۵ نام

 90/07/26) دانشجو نيوز( که برای دانشجويان دختر برگزار کرده بود، لغو کرد.
فيت پايين غذا، افزايش بی سابقه نرخ غذا و هزينه چند صد تن از دانشجويان در اعتراض به کي  .27

خوابگاه، سخت گيری بيش از حد به عدم اسکان دانشجويان سنواتی، سرعت بسيار پايين اينترنت، 
نامناسب بودن امکانات رفاهی و از همه مهمتر عدم پاسخگويی شفاف مسئولين دانشگاه به انتقادات 

 90/07/30) دانشجو نيوز( کردند. دانشجويان، در کوی دانشگاه تهران تجمع
 تهيه کننده: اميرافشين حيدری
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 تفتيش منازل و محل کسب دو شهروند بهايی ساکن ساری
 

 
در تداوم آزار و اذيت شهروندان بهايی ماموران اداره اطالعات ساری منزل و  –خبرگزاری هرانا 
 وند بهايی را تفتيش کردند.محل کسب دو شهر

بنا به اطالع گزارشگران هرانا، ارگان خبری مجموعه فعاالن حقوق بشر در ايران، ماموران امنيتی 
» ذات هللا اکبری«آبان ماه به منزل يک شهروند بهايی ساکن ساری به نام  ۱۰صبح روز سه شنبه 

های  ی همچنين آلبوم و سی دیهای مذهب مراجعه کرده و پس از تفتيش منزل و ضبط کتب و عکس
خانوادگی و شناسنامه دو تن از حاضرين منزل محل را ترک نموده و هم چنين جهت تفتيش محل کسب 

  ذات هللا اکبری را نيز با خود بردند.
کمال «در همين تاريخ ماموران امنيتی به منزل و مغازه يک شهروند بهايی ديگراهل ساری به نام 

های مربوط به ائين بهايی محل  ده که پس از تفتيش کامل و ضبط کتب و سی دیهم مراجعه کر» اکبری
 را ترک کردند.

گفتنی است، تفتيش منزل و محل کسب شهروندان بهايی که چندی است در دستور کار نيروهای امنيتی 
 قرار گرفته است، اقدامی در راستای ممانعت از اجرای مراسم مذهبی شهروندان بهايی است.

 موارد حقوقی نقض شده در اين گزارش: بررسی
تفتيش عقايد ممنوع است و هيچ کس را نمی توان به صرف  قانون اساسی جمهوری اسالمی: ۲۳اصل 

 داشتن عقيده ای مورد تعرض و مواخذه قرار داد.
ميثاق بين المللی حقوق مدنی و سياسی:هيچکس را نمی توان بمناسبت عقايدش مورد  ۱۹ماده  ۱بند 

 اخافه قرار داد. مزاحمت
هر کس حق آزادی بيان دارد. اين حق شامل  ميثاق بين المللی حقوق مدنی و سياسی: ۱۹ماده  ۲بند 

آزادی تفحص و تحصيل و اشاعه اطالعات و افکار از هر قبيل بدون توجه به سر حدات خواه شفاهاً يا 
 ب خود می باشد.بصورت نوشته يا چاپ يا بصورت هنری يا به هر وسيله ديگر به انتخا

مند  هر شخصی حق دارد از آزادی انديشه، وجدان و دين بهره اعالميه جهانی حقوق بشر: ۱۸ماده 
شود: اين حق مستلزم آزادی تغيير دين يا اعتقاد و همچنين آزادی اظهار دين يا اعتقاد، در قالب آموزش 
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صورت جمعی، به طور خصوصی يا ها و مراسم دينی به تنهايی يا به  ها و اجرای آيين دينی، عبادت
 عمومی است.

 هر فردی حق آزادی عقيده و بيان دارد. اعالميه جهانی حقوق بشر: ۱۹ماده 
هر کس حق آزادی فکر، وجدان و مذهب دارد.  ميثاق بين المللی حقوق مدنی و سياسی: ۱۸ماده  ۱بند 

خود، همچنين آزادی ابراز مذهب اين حق شامل آزادی داشتن يا قبول يک مذهب يا معتقدات به انتخاب 
يا معتقدات خود، خواه بطور فردی يا جمعی، خواه به طورعلنی يا در خفا در عبادات و اجرای آداب و 

 اعمال و تعليمات مذهبی می باشد

 

 

 

 

 

 

 

 داماد امام جمعه زاهدان به زندان يزد تبعيد شد
 

 
مد اسماعيل مالزائی، يکی از اساتيد دارالعلوم زاهدان و داماد حافظ مح -خبرگزاری هرانا 

 موالنا عبدالحميد، از زندان مرکزی زاهدان به زندان شهرستان يزد تبعيد شد.
به گزارش رسانه های مرتبط با اهل سنت، حافظ محمد اسماعيل مالزائی، که در تاريخ دوشنبه 

ها بازداشت و بالتکليفی،  و پس از تحمل ماهتوسط نيروهای امنيتی زاهدان، دستگير  ۸۹/۸/۱۰
سال تعليقی) محکوم شده  ۴سال تعزيری و  ۶سال حبس ( ۱۰از سوی دادگاه انقالب زاهدان به 

 آبان) از زندان زاهدان به زندان يزد منتقل شد. ۷بود، به طور ناگهانی در روز شنبه (
 
 

ب زاهدان که به وی ابالغ شده است، الزم به ذکر است که در حکم صادره از سوی دادگاه انقال
 ای به تبعيد ايشان نشده است. هيچ اشاره

، از بخش عمومی زندان به قسمت قرنطينه و ۹۰/۸/۷با اين وجود نامبرده روز شنبه، مورخه 
 از آنجا توسط تعدادی از مامورين امنيتی، به زندان يزد منتقل شده است.
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 سنّت  ته اهلبرجس  ممانعت از سفر حج دو شخصيت
 

 
نيروهای امنيتی از سفر "مفتی محمدقاسم قاسمی" و "موالنا احمد نارويی"، دو تن  -خبرگزاری هرانا 

 های برجسته اهل سنّت ايران، برای حج بيت هللا الحرام، جلوگيری کردند. از شخصيت
م جمعه موقت اهل سنت زاهدان، سردبير فصلنامۀ به گزارش سنی آنالين، مفتی محمد قاسم قاسمی، اما

ندای اسالم و رييس داراالفتای دارالعلوم زاهدان، و موالنا احمد نارويی، امام جمعه موقت اهل سنت 
زاهدان و معاونت اداری دارالعلوم زاهدان، که عازم سفر حج بودند، پس از توقيف گذرنامه هايشان 

ين المللی زاهدان و فرودگاه بين المللی امام خمينی تهران، از سفر توسط نيروهای امنيتی در فرودگاه ب
 آنها به عربستان سعودی ممانعت بعمل آمد.

 پيشتر نيز چند تن از شخصيت های مهم اهل سنت از سفر به کشور های همسايه منع شده بودند.
 بررسی موارد حقوقی نقض شده در اين گزارش:

تفتيش عقايد ممنوع است و هيچ کس را نمی توان به صرف  ی:قانون اساسی جمهوری اسالم ۲۳اصل 
 داشتن عقيده ای مورد تعرض و مواخذه قرار داد.

هيچکس را نمی توان بمناسبت عقايدش مورد ميثاق بين المللی حقوق مدنی و سياسی: ۱۹ماده  ۱بند 
 مزاحمت اخافه قرار داد.

هر کس حق آزادی بيان دارد. اين حق شامل  ميثاق بين المللی حقوق مدنی و سياسی: ۱۹ماده  ۲بند 
آزادی تفحص و تحصيل و اشاعه اطالعات و افکار از هر قبيل بدون توجه به سر حدات خواه شفاهاً يا 

 بصورت نوشته يا چاپ يا بصورت هنری يا به هر وسيله ديگر به انتخاب خود می باشد.
مند  آزادی انديشه، وجدان و دين بهرههر شخصی حق دارد از  اعالميه جهانی حقوق بشر: ۱۸ماده 

شود: اين حق مستلزم آزادی تغيير دين يا اعتقاد و همچنين آزادی اظهار دين يا اعتقاد، در قالب آموزش 
ها و مراسم دينی به تنهايی يا به صورت جمعی، به طور خصوصی يا  ها و اجرای آيين دينی، عبادت
 عمومی است.

 هر فردی حق آزادی عقيده و بيان دارد. شر:اعالميه جهانی حقوق ب ۱۹ماده 
هر کس حق آزادی فکر، وجدان و مذهب  ميثاق بين المللی حقوق مدنی و سياسی: ۱۸ماده  ۱بند 

دارد. اين حق شامل آزادی داشتن يا قبول يک مذهب يا معتقدات به انتخاب خود، همچنين آزادی ابراز 
ی، خواه به طورعلنی يا در خفا در عبادات و اجرای مذهب يا معتقدات خود، خواه بطور فردی يا جمع

 آداب و اعمال و تعليمات مذهبی می باشد.
هر کس آزاد است هر کشوری و از جمله  ميثاق بين المللی حقوق مدنی و سياسی: ۱۲ماده  ۲بند 

 کشور خود را ترک کند.
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 وضعيت جسمانی خطرناک مهران بندی در زندان خاش
 

ايرانمهران بندی که به دليل اعتقاد به ديانت بهايی در زندان خاش حبس شده، با مشکل  خانه حقوق بشر
 حاد قلبی روبرو است.

 
های آخر دوران محکوميت خود را در زندان خاش  مهران بندی شهروند بهايی ساکن يزد که ماه

 ت بسيار نامناسبی دارد.پی قلبی، وضعي در گذراند، به دليل مشکالت پی می
در شهر يزد  ۱۳۸۷، مهران بندی در تاريخ هفتم شهريور ماه »خانه حقوق بشر ايران«به گزارش 

ماه در بازداشت موقت بسر برد  ۳برد. بندی بيش از  بازداشت شده و تا به امروز در زندان به سر می
قلبی و    عات يزده بوده و به دليل مشکلقرنطينه وزارت اطال روز آن را در انفرادی و  ۴۰بيش از     که

 بستری شد.  (CCU)   ويژه  های  بخش مراقبت     تنفسی چندين بار در بهداری زندان و
 

گذراند در  بندی که در زندان شهر يزد با وجود مشکالت جسمی دوران محکوميت خود را پشت سر می
قانونی و چند پزشک معتبر ديگر گواهی بند عمومی زندان يزد دچار حمله قلبی شد. از سوی پزشکی 

دايره قضايی و مسئولين اداره اطالعات يزد از اجرای اين  عدم تحمل حبس برای وی صادر شد اما 
که ايشان مشمول اين به خانواده اين شهروند بهايی اعالم شد  کردند و  خودداری حکم و توقف حبس او

 حکم نخواهند شد.
اين زندانی بهايی در اقدامی خالف قانون به صورت ناگهانی  ۱۳۸۹در تاريخ هشتم ارديبهشت ماه سال 

های  به زندان شهر خاش در استان سيستان و بلوچستان منتقل شد و هم اکنون در اين زندان است و ماه
 گذراند. از بيماری قلبی رنج ميبرد، می که به شدت انتهايی محکوميت خود را در حالی

 

 

http://www.rahana.org/archives/6654
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 بازداشت پريسا بابايی شهروند بهايی ساکن قائمشهر
 

 
خانه حقوق بشر ايرانپريسا بابايی شهروند بهايی ساکن قائمشهر صبح امروز بازداشت و به اداره 

 اطالعات ساری منتقل شد.
ی اطالعات اين  بهايی ساکن قائمشهر که جهت ادای برخی توضيحات به ادارهپريسا بابايی شهروند 

 آبان بازداشت شد. ۱۲شهر احضار شده بود، ظهر امروز 
، روز گذشته مامورين امنيتی با حضور در منزل پريسا بابايی از »خانه حقوق بشر ايران«به گزارش 

ی اطالعات قائمشهر  توضيحات در ادارهای  آبان جهت پاره ۱۲صبح امروز  ۸او خواستند که ساعت 
کند، در اقدامی خالف قانون، او را بازداشت و به  که وی به اين اداره مراجعه می حاضر شود. زمانی

 کنند. اداره اطالعات ساری منتقل می
الزم به ذکر است که پيش از اين منزل پريسا بابايی توسط مامورين وزرات اطالعات مورد تفتيش 

و علت احضار او به اداره اطالعات قائمشهر نيز در ارتباط با همين موضوع بوده که در  قرار گرفته
 کنند. ، وی را بازداشت و به ساری منتقل می ادامه
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 ادامه تفتيش و بازرسی خشونت آميز منازل دراويش گنابادی در کوار
 

آغاز شد با برخوردهای خشونت فشار و آزار و اذيت دراويش گنابادی ساکن کوار که از صبح امروز 
 آميز و تفتيش منازل تعدادی ديگر از دراويش ساکن اين شهر ادامه يافته است .

تن از دراويش گنابادی  ۳در ادامه تفتيش غير قانونی منازل  ،به گزارش خبرنگار سايت مجذوبان نور 
به  ،واده های ايشان ساکن کوار و برخوردهای خشونت آميز نيروهای امنيتی و لباس شخصی با خان

منازل آقايان امان چراغی در فرمشکان کوار و محمد علی صادقی در کوار حمله کرده و با تفتيش غير 
درويش و برخورد خشونت آميز و وحشيانه با خانواده های ايشان اقدام به ضبط  ۲قانونی منازل اين 

 کتابها و عکسها و ديگر اقالم فرهنگی کرده اند .
 

شهريور ماه آغاز شده به شکلی مداوم و  ۱۱دراويش گنابادی ساکن کوار که از تاريخ فشارها بر 
از سوی نيروهای امنيتی و لباس شخصی در حال پيگيری است به نحوی که با برقراری جو   مستمر

امنيتی و حکومت نظامی بر عليه ايشان در اين منطقه آسايش و امنيت جانی و مالی نه تنها دراويش 
 ديگر ساکنين اين شهر سلب شده است . بلکه از

 

 

 

 

 مالقات خانواده رضا انتصاری با وی
 

 
رضا انتصاری يکی از دراويش گنابادی پس گذشت دو ماه از بازداشت وی با خانواده خويش مالقات 

  کرد .
ر بردار سينما که در بامداد ؛ اين درويش گنابادی و تصوي دراويش حقوق پاسداشت کمپين به گزارش

شهريور ماه توسط نيروهای امنيتی بدون ارائه حکم قضايی بازداشت و به بند امنيتی زندان اوين  ۱۴
آبان ماه با خانواده خويش مالقات  ۱۲ماه از بازداشت وی ظهر امروز  ۲منتقل شده بود با گذشت 
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  کابينی داشت .
 

افزودند وی از انفرادی به  ،که حال عمومی ايشان خوب است  خانواده رضا انتصاری با اعالم اين خبر
  اتاقهای چند نفره بند امنيتی زندان اوين منتقل شده است .
حميد مرادی  ،امير اسالمی  ،فرشيد يداللهی   ،يادآور می شود رضا انتصاری به همراه افشين کرم پور 

ن به سر می برند و از اين ميان تنها اميد اميد بهروزی و مصطفی دانشجو در بند امنيتی زندان اوي ،
 بهروزی و رضا انتصاری تا کنون با خانواده های خويش مالقات داشته اند .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تداوم بازداشت و وضعيت نامعلوم خادم كليسای خانگی در زندان اهواز
 

سر می برد، ماه گذشته همچنان بالتكليف در زندان شهر اهواز ب ۱۰اين نوكيش مسيحی كه طی 
تاكنون بارها توسط نيروهای اطالعات مورد بازجويی قرار گرفته و برای ترك ايمان مسيحی اش وی 

 را بدفعات زير فشارهای شديد روحی قرار داده اند.
؛ "نورهللا قبيتی زاده" از نوكيشان »محبت نيوز« به نقل از گزارشگران آژانس خبر مسيحيان ايران 

انگی،در ماههای اول بازداشت خود هيچ تماس يا مالقاتی با خانواده و يا مسيحی و خادم كليسای خ
نزديكان خود نداشت و همچنين هيچگونه اطالعی از وضعيت او در داخل زندان در دسترس نبود. در 

ماه گذشته از زمان بازداشت ايشان ، نورهللا بارها توسط نيروهای اطالعات مورد بازجويی  ۱۰طی 
وران امنيتی و بازجويان زندان برای مجبور ساختن وی به ترك ايمان مسيحی اش وی قرار گرفت ، مام

را زير فشارهای شديد روحی قرار داده اند. از گرفتن تعهد برای فاصله گرفتن از فعاليت های بشارتی 
 گرفته تا نوشتن توبه نامه مبنی بر ترك مسيحيت و انكار ايمان مسيحی خود .

و امنيتی به او وعده داده بودند تا در قبال نوشتن توبه نامه آزاد خواهد شد اما اگر چه مقامات قضايی 
 اين موضوع با عدم پذيرش "نورهللا قبيتی زاده" همراه شد.
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ساله كه در ابتدا در زندان شهر دزفول  47طبق گزارش منابع آگاه به محبت نيوز، "نورهللا قبيتی زاده" 
فشارها و تهديدات تسليم نشد بلکه در طی مدت اسارت در زندان دزفول در زندان بود، نه تنها در برابر 

با رساندن پيغام انجيل به زندانيان و برگزاری جلسه دعا و پرستش در گروه چند نفره سعی در آشنا 
ساختن اطرافيان و ديگر زندانيان به کالم خدا داشت و همين امر موجب خشم زندانبانان و مسئوالن 

منتقل کنند. شرايطی که بخاطر   ن امر سبب شد تا او را از زندان دزفول به زندان اهواززندان شد که اي
 گفتگوی وی با ديگر زندانيان در ارتباط با مسيحيت و انتشار عقايدش در بين زندانيان با آن مواجه شد.

قاضی "پور دادگاه اول او حدود دو ماه پيش در دادگستری اهـــواز و در شعبۀ يکم جزايی به رياست 
محمديان" برگزار شد. طبق گفته يكی از شاهدان عينی به محبت نيوز ، " نورهللا" در اين دادگاه با 
دستبند و پاهای زنجير شده حاضر شد ه بود و گويا بطور شفاهی به جهت ايجاد فشار روانی و ايجاد 

رفته شده است . همچنين ترس و وحشت به وی گفته شده در اين دادگاه برای وی حکم اعدام در نظر گ
در انتهای جلسه دادگاه سعی شده تا دوباره مهلتی به وی داده شود تا توبه كرده و از مسيحيت به اسالم 

 برگردد تا از اين طريق تخفيف ی به مجازات وی داده شود.
نفره از  ۱۰يك گروه ) ۲۰۱۰دسامبر  ۲۴(  ۱۳۸۹دی ماه  ۳الزم به يادآوری است، در روز جمعه 

كيشان مسيحی كه برای برگزاری ايام كريسمس تولد عيسی مسيح در يك كليسای خانگی در نو
شهرستان دزفول گردهم آمده بودند توسط ماموران امنيتی اطالعات بازداشت شدند. ماموران امنيتی 

د و ضمن بازداشت كليه افراد، مسئول و خادم آن كليسای خانگی بنام " نورهللا قبيتی زاده" را با دستبن
چشمانی بسته بهمراه ديگر بازداشت شدگان به خانه ايی در مركز شهر دزفول كه گويا خالی از سكنه 

 بوده و فقط چند مامور در آن حضور داشتند انتقال می دهند.
ديگر بازداشت شدگان مسيحی كه برخی از آنان از شهرهای انديمشك و اهواز به دزفول آمده بودند پس 

ز تك تك آنان و برخی پرسش ها در خصوص چگونگی گرويدن شان به مسيحيت و از انجام بازجويی ا
نحوه آشنايی شان با آقای "نورهللا قبيتی زاده "، ضمن گرفتن تعهد و اثر انگشت از اين افراد در همان 
روز آنان را آزاد می كنند و از آنان خواسته می شود تا روز بعد به ستادهای خبری اطالعات شهرهای 

 سكونت خود مراجعه و خود را معرفی نمايند.محل 
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 روز از بازداشت ۷۰بی خبری از وضعيت دانش آموز اهل تسنن با گذشت 
 

 
ز دبيرستانی اهل الرستان روز از بازداشت يک دانش آمو ۷۰با گذشت بيش از  -خبرگزاری هرانا 

های  هيچ خبری از سرنوشت وی وجود ندارد و با وجود پيگيری» جاويد (محمود) اکرمی«فارس بنام 
قضايی خانواده وی، مسئولين از ارائه توضيحات روشن در ارتباط با وضعيت وی خودداری نموده و 

 اند. سکوت اختيار کرده
ل جاری، اداره اطالعات کرمان يکی از فعاالن اجتماعی به گزارش دانشجونيوز، سوم شهريور ماه سا

که از دانش آموز دبيرستانی اين شهر نيز هست، » جاويد (محمود) اکرمی«و مذهبی الرستان بنام 
ای وی، هيچ اطالعی از شرايط نگهداری وی و اتهامات ايشان در  بازداشت شده و بجز تماس يک دقيقه

 دست نيست.
يد (محمود) اکرمی فعال اجتماعی و دينی اهل سنت در تاريخ سوم شهريور بر اساس اين گزارش جاو

شود بازداشت وی توسط اداره  الرستان دستگير شده و گفته می» خور«ماه در منزل خود در شهرک 
 اطالعات استان کرمان بوده و از الرستان در استان فارس به کرمان منتقل شده است.

اند ولی مسئولين  مراجع قضايی و اطالعاتی کرمان مراجعه نموده ها به گفتنی است خانواده وی بار
 اند. قضايی اين شهر از ارائه توضيحات روشن در مورد وی خودداری نموده

های اين  يکی از دوستان نزديک اين فعال بازداشتی که ناخواست نامش فاش شود در ارتباط با فعاليت
عمده فعاليت وی اداره کردن يک انجمن خيريه «که  دانش آموز بازداشتی به دانشجونيوز گفته است

http://www.hra-news.org/images/stories/Z/zendan20.jpg
http://www.hra-news.org/images/stories/Z/zendan20.jpg
http://www.hra-news.org/images/stories/Z/zendan20.jpg�
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های کامال مسالمت  بوده که به بيماران و دانشجويان کم بضاعت کمک کرده است. وی همچنين فعاليت
 »اميزی در زمينه اعتراض به تبعيض عليه هموطنان اهل سنت نيز داشته است.

 بررسی موارد حقوقی نقض شده در اين گزارش:
: زندانی محاکمه نشده بايد اجازه داشته باشد بالفاصله خانواده خود يون حقوق زندانيانکنوانس ۹۲ماده 

را از بازداشت، مراحل محاکمه و از احوال خود مطلع کند. همچنين تمام امکانات مناسب برای 
برقراری ارتباط با خانواده و دوستان و نيز مالقات حضوری، با نظارت و با در نظر گرفتن مقررات 

 بايست برای وی مهيا باشد. دان و حفظ امنيت و نظم زندان، میزن
: زندانيان بايد با نظارت الزم، اجازه ارتباط برقرار کردن با کنوانسيون حقوق زندانيان ۳۷ماده 

تواند شامل نامه نگاری و  خانواده و دوستان خود در فواصل زمانی معين را داشته باشند. اين ارتباط می
 مالقات حضوری در زندان باشد.تماس تلفنی يا 

: ها يا مجازاتهای بيرحمانه، غير انسانی يا ترذيلی کنوانسيون منع شکنجه و ديگر رفتار ۷ماده  ۳بند 
گيرند بايد در کليۀ مراحل دادرسی از رفتاری  افرادی که به اتهام ارتکاب جرمی تحت تعقيب قرار می

 عادالنه برخوردار شوند.
 
 

 ل مالزهی داماد مولوی عبدالحميد به زندان يزدانتقال محمد اسماعي
 

 
خانه حقوق بشر ايرانحافظ محمد اسماعيل مالزهی، استاد دارالعلوم زاهدان و داماد مولوی عبدالحميد 

 دان به زندان شهرستان يزد منتقل شد.اما جمعه اهل سنت زاهدان از زندان مرکزی زاه
محمد اسماعيل مالزهی در تاريخ دهم آبا ماه سال گذشته بازداشت و به زندان زاهدان منتقل شد و در 

 سال تعزيری و چهار سال تعليقی محکوم شده بود. ۶سال حبس  ۱۰دادگاه نيز به 
به  ها بازداشت و بالتکليفی،  پس از تحمل ماه حافظ محمد اسماعيل مالزهی سنی آنالين گزارش داده که

 آبان ماه از زندان زاهدان به زندان يزد منتقل شد.  طور ناگهانی در روز شنبه هفتم
ه بود هيچ اين در حالی است که در حکم صادره از سوی دادگاه انقالب زاهدان که به وی ابالغ شد

 ای به تبعيد وی نشده است. اشاره
 

طبق آخرين گزارش ها، حافظ اسماعيل، در روز شنبه از بخش عمومی زندان مذکور به قسمت 
 قرنطينه و از آنجا توسط تعدادی از مامورين امنيتی، به زندان يزد منتقل شده است.

اش با صدور قرار مجرميت و  وندهبه اتهام جاسوسی بازداشت شده بود، پر محمد اسماعيل مالزهی که
زندان ارسال شد. دادستان عمومی  به دادگاه انقالب  ۱۳۸۹بهمن ماه  ۲۵کيفرخواست در 

ارتباط  اتهام اصلی محمد اسماعيل مالزهی«رابطه با اتهام وی گفت:  زاهدان محمد مرزيه در انقالب و
لف به عناصر اطالعاتی در آن های کشورهای خارجی و دادن اطالعات مخت با يکی از سفارتخانه
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و استفاده از کلمات رمز برای پيامهای » دبی«عناصر اطالعاتی در   سفارتخانه و برقراری ارتباط با
 »ارسالی، بود.

به اتهام جاسوسی به موجب حکم دادگاه انقالب زاهدان به استناد ماده  ۱۳۹۰مالزهی در شهريور ماه 
که سابقه مجرميت و  حبس محکوم شد اما با توجه به اينسال  ۱۰قانون مجازات اسالمی به  ۵۰۱

 محکوميت امنيتی نداشت چهار سال از محکوميت وی به مدت پنج سال به حالت تعليق در آمد.
مولوی عبدالحميد اسماعيل زهی، امام جمعه اهل سنت زاهدان در واکنش به محکوميت داماد خود گفت: 

ر سالم، وطن خواه و اسالم دوست و امانتدار است و تاکنون حافظ محمد اسماعيل مالزهی جوانی بسيا«
 »هيچ گونه خيانتی از وی مشاهده نشده است.

 
 
 
 
 
 

 اخراج صهبا متحدين و سميرا غالمی از دانشگاه، به دليل اعتقاد به بهائيت
 

 
 

صهبا متحدين دانشجوی مهندسی صنايع دانشگاه قزوين و سميرا غالمی، دانشجوی  -خبرگزاری هرانا 
 مهندسی مکانيک دانشگاه سيرجان، از دانشگاه اخراج شدند.

نام   ، مسئوالن دانشگاه دولتی قزوين، از ثبت»جمعيت مبارزه با تبعيض تحصيلی«به گزارش تارنمای 
برای ثبت نام در  ی صنايع آن دانشگاه که در کنکور علمی قبول شده و صهبا متحدين، دانشجوی مهندس

 ترم جديد به مراجعه کرده بود، به دليل "اعتقاد به آئين بهائی"، خودداری کردند.
رشته مهندسی مکانيک  ۸۹اين تارنمای همچنين گزارش داد که سميرا غالمی، دانشجوی ورودی سال 

 انشگاه اخراج شده است.دانشگاه سراسری سيرجان نيز، از د
 

آبان ماه به دليل "اعتقاد به  ۸بر اساس اين گزارش، سميرا غالمی، دانشجوی ترم سوم، روز يکشنبه 
 آئين بهائی" از دانشگاه اخراج شده است.

چند روز قبل از اخراج سميرا غالمی، مسئوالن دانشگاه وی را احضار کرده و او را مورد سوال و 
 داتش قرار دادند.جواب در مورد اعتقا

گيرد که چندی پيش محمد جواد الريجانی، دبير ستاد حقوق  اخراج اين دانشجو در حالی صورت می
ها در ايران مانند هر شهروند ديگر ايرانی از حقوق شهروندی  بشر قوه قضائيه گفت: "بهايی

ی دستگاه قضايی برخوردارند اما درست مانند ساير شهروندان اگر مرتکب جرمی شوند به طور طبيع
 کند."  با آنها برخورد می
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هللا تشکر، بشير تشکر، البرز نورانی،  جوی بهائی به نامهای روح دانش ۱۰در چند ماهه اخير بيش از 
آوا توکل، مونا مومنی، ارکيده آقايی، حنانه کنعانی، هومن رحمانيان، مليکا وزيرزاده و فرنود 

 اند. جهانگيری از دانشگاه اخراج شده
مچنين جمع زيادی از فعالين و مسئوليِن دانشگاه خصوصی بهائيان نيز، مورد بازداشت و احضار و ه

 محکوميت قرار گرفته اند.
 بررسی موارد حقوقی نقض شده در اين گزارش:

هيچکس را نمی توان بمناسبت عقايدش مورد  ميثاق بين المللی حقوق مدنی و سياسی: ۱۹ماده  ۱بند 
 داد. مزاحمت اخافه قرار

هر کس حق آزادی بيان دارد. اين حق شامل  ميثاق بين المللی حقوق مدنی و سياسی: ۱۹ماده  ۲بند 
آزادی تفحص و تحصيل و اشاعه اطالعات و افکار از هر قبيل بدون توجه به سر حدات خواه شفاهاً يا 

 شد.بصورت نوشته يا چاپ يا بصورت هنری يا به هر وسيله ديگر به انتخاب خود می با
 هر فردی حق آزادی عقيده و بيان دارد. اعالميه جهانی حقوق بشر: ۱۹ماده 

 
 
 
 
 
 

 1390گزارش آماری نقض حقوق شهروندان دينی و مذهبی در مهر ماه 
 
 

گزارش آماری نقض حقوق شهروندان دينی و مذهبی در مهر ماه  -کميته دفاع از حقوق پيروان اديان
1390 

 :ذهبیهای م اقليت- 1390مهر ماه 
های مذهبی در  مورد نقض حقوق اقليت ۱۲۸ گزارش ثبت شده، تعداد ۱۶ در ماه گذشته از مجموع

 .ايران توسط واحد آمار، نشر و آثار مجموعه فعاالن حقوق بشر در ايران استخراج شد
تن ۶۹ تن از شهروندان بهايی در اصفهان بوده است هم چنين ۲۰ بخشی از اين آمار مربوط به بازداشت

 .ماه حبس تعليقی محکوم شدند ۱۴۴ ماه حبس تعزيری و ۲۴۰۰ های مذهبی به از اقلييت
نسبت به سال  ٪۳۳ های مذهبی طبق آمار فوق و با مقايسه آن در ماه مشابه سال قبل نقض حقوق اقليت"

 ".ايم راشاهد بوده ٪۳۷ گذشته کاهش داشته است، هم چنين نسبت به ماه پيش نيز افزايش
 بررسی آمار

 ها نمودار
است، همانطور که در  ۱۳۹۰ ها در مهر ماه نمودار زير مقايسه گزارش ماهانه بر اساس گستره رسته

به ترتيب در رتبه اول و دوم تعداد  ٪۱۶ و حوزه انديشه و بيان با ٪۴۳ کنيد، زندانيان با ذيل مشاهده می
 .موارد گزارش شده از سوی گزارشگران حقوق بشر قرار دارند
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ها و حجم گزارشات ثبت شده که رابطه  ه استانای مربوط به مقايس توانيد نمودار دايره در ادامه می
 .مستقيمی با توان گزارشگران حقوق بشر در ايران دارد را مشاهده نمائيد
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با ماه مشابه سال قبل و شهريور ماه سالجاری، به نمودار ذيل  ۹۰در پايان برای مقايسه آماری مهر
 .توجه کنيد

 
 
  
 

 فعاالن مجموعه آثار و نشر آمار، واحد سوی از ماهانه گزارشی بهايی مذهبی اقليت سرکوب تدوام در
 .است جاری سال مهرماه در بهائيان حقوق نقض زير گزارش که شود می منتشر ايران در بشر حقوق

 :است زير قرار به گزارش اين متن
 دليل به شيراز پزشکی علوم دانشگاه ۷ ترم بهايی دانشجوی »مؤمنی مونا« جديد ترم شروع با: مهر ۲

 .شد اخراج دانشگاه از مذهبی اعتقادات
 دليل به دانشگاه اين جديد ورودی »وزيرزاده مليکا« نام ثبت از قم دانشگاه نام ثبت مسئولين: مهر ۳

 .آوردند بعمل انعتمم بهايی آئين به اعتقاد
 تبانی و تجمع اتهام به بهايی تحصيل از محروم دانشجوی و تحصيل حق فعال احسانی بشير: مهر ۶

  شد محکوم تعزيری حبس سال ۵ به کشور امنيت زدن برهم برای
 اداره به خلوصی وحيد و رئوفی شهره های نام به سنندج ساکن بهايی شهروند دو اخير روزهای طی -

 .شدند آزاد بازجويی از پس که حضارا اطالعات
 .شد آزاد محکوميت دوره سال ۴ کذراندن از پس شيراز ساکن بهايی شهروند »ثابت ها ر» -

 
 از تعدادی شدند بازداشت اصفهان بهايی شهروندان از نفر ۲۰ از بيش همزمان يورش يک در: مهر ۷

 شدگان بازداشت اسامی مانند می باقی تبازداش در نفر ۱۱ و شدند آزاد بعد روز بهايی شهروندان اين
 دانشگر، انيسا دانشگر، هللا عطاء رحمانی، پريسا نامجويان، الله اشتياق، فربد: از عبارتست اوليه

 لوا روحانی، فرزاد قانع، سميرا حکيمان، روحيه رحيمی، آرمان نيکی، هللا حشمت نيکی، فردوس
 پيش، دست داريوش داوردان، سهيال سنائی، شهال م،بهنا ها س بهنام، فاضل يزدانی، داراب دانشگر،

 .(ساله ۹( صفاپور دينا و جانميان الملوک تاج واحديان، سهيال
 .شد آزاد وثيقه قيد به بازداشت روز ۴۰ از پس ساری ساکن بهايی شهروند »ناشری وجيهه» -
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 سونيا« ،»قديری ناهيد« ،»واثقی رزيتا« های نام به بهايی شهروند چهار مشهد انقالب دادگاه: مهر ۹
 ديگر بهايی شهروند چهار همچنين کرد محکوم تعزيری حبس سال ۵ به را »زاده نبيل نورا« و »احمدی
 ۳به »محمدی وصال« و »طائفی شهاب« ،»آريانفرد افشين« ،»يزدانی بهمن« های نام به مشهد ساکن
 از تعدادی پرونده اين بقط است ذکر قابل شدند محکوم تعليقی سال ۵ در که تعزيری حبس سال

 .شدند محکوم حبس به هم مسلمان شهروندان
 الين آن دانشگاه( آزاد علمی مؤسسه با مرتبط بهايی شهروند ۷ اخيردادگاه روزهای طی: مهر ۱۰

 اشخاص اين اتهام شد برگزار ای مقيسه قاضی رياست به انقالب دادگاه ۲۸ شعبه در) ايران بهاييان
 عليه جرائم ارتکاب قصد به) ايران بهاييان جامعه در عضويت( قانونی يرغ گروههای در عضويت«

 محمود مرتضايی، کامران خادم، نوشين از عبارتست شهروندان اين اسامی. باشد می »ملی امنيت
 .زيبايی رامين و مرتضايی کامران صدقی، فرهاد محمودی، وحيد بادوام،

 خود ماهه شش محکوميت گذراندن برای شهر قائم ساکن بهايی شهروند »صميمی فخرالدين: «مهر ۱۲
 .گرديد منتقل شهر قائم زندان به و معرفی احکام اجرای دايره به را

 از پس که کرده مراجعه سنندج ساکن بهايی شهروند رئوفی سما منزل به امنيتی ماموران: مهر ۱۳
 وی دستگيری به موفق مبردهنا حضور عدم دليل به که داشتند را رئوفی سما بازداشت حکم محل تفتيش
 .نشدند

 به اصفهان زندان از بازداشت نيم و ماه دو از پس اصفهان ساکن بهايی شهروند »دهقانی کيوان» -
 .شد منتقل مشهد اطالعات اداره
 از وثيقه قيد به بازداشت هفته يک از پس اصفهان در شده بازداشت بهايی شهروند يازده: مهر ۱۴

 دانشگر، هللا عطاء نيکی، هللا حشمت: از عبارتند بهايی شهروندان اين شدند آزاد اصفهان دستگرد زندان
 سهيال پيش، دست داريوش دانشگر، لوا دانشگر، انيسا حکيمان، روحيه روحانی، فرزاد اشتياق، فربد

 .رحيمی آرمان و رحمانی پريسا داوردان،
 اعتقاد دليل به اصفهان صنعتی نشگاهدا تر کامپيو رشته بهايی دانشجوی »رحمانيان هومن: «مهر ۱۶

 .شد اخراج مزبور دانشگاه از مذهبی
 »آقايی ارکيده« نام به بهايی دانشجوی يک نام ثبت از تهران فرهنگ و علم دانشگاه مسئولين: مهر ۱۷

 بوده قرار مان مه بصورت ترم اين که بوده قزوين رجايی دانشجوی آقايی ارکيده آوردند بعمل ممانعت
 .باشد حاضر تهران فرهنگ و علم شگاهدان در
 ۴محکوميت کردن سپری حال در که سمنان ساکن بهايی شهروند »خانجانی بهفر« جسمانی وضعيت -

 اعطای از زندان مسئوالن که حاليست در اين شده گزارش وخيم باشد می مزبور شهر زندان در ساله
 .کنند می خودداری نامبرده به مرخصی

 ماه۴از بيش گذشت از پس آزاد علمی مؤسسه با ارتباط در شده بازداشت بهايی شهروند شش: مهر ۱۸
 عبارتست شهروندان اين اسامی شدند منتقل شهر رجايی زندان به اوين زندان از موقت بازداشت نيم و

 .زيبايی رامين و صدقی فرهاد بادوام، محمود سبحانی، رياض مرتضايی، کامران محمودی، وحيد از
 شعبه در دفاعيات آخرين ارائه برای شيروان ساکن بهايی شهروند »محمودی عودمس: «مهر ۱۹

 بهايی آئين تبليغ و نظام عليه تبليغ نامبرده اتهامات شد حاضر بجنورد عمومی دادسرای بازپرسی۱
 .کرد رد را مزبور اتهامات نامبرده که شده عنوان

 دليل بابلسربه دانشگاه انگليسی ادبيات و زبان رشته بهايی دانشجوی »جهانگيری فرنود: «مهر ۲۰
 .شد اخراج مزبور دانشگاه از بهايی آئين به اعتقاد
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 روز ۱۴۷ از پس آزاد علمی مؤسسه با ارتباط در شده بازداشت بهايی شهروند خادم نوشين: مهر ۲۳
 .شد منتقل زنان بند به موقت بازداشت

 محکوم تعزيری حبس سال سه به اين از پيش که تهران ساکن بهايی شهروند »رئوفی ديدار: «مهر ۲۴
 .گرديد منتقل زندان به و معرفی اوين زندان به را خود محکوميت دوران گذراندن برای بود شده
 محکوم تعزيری حبس سال ۳۰ به مجموعا آزاد علمی مؤسسه با مرتبط بهايی شهروند هفت: مهر ۲۵

 رامين صدقی، فرهاد خادم، نوشين و سال ۵ به محمودی وحيد و مرتضايی کامران حکم اين طبق شدند
 .شدند محکوم تعزيری حبس سال ۴ به سبحانی رياض و بادوام محمود زيبايی،

 نسرين« نام به) خوزستان در واقع( اميديه ساکن بهايی شهروند يک منزل به اطالعات اداره ماموران -
 دی سی تعدادی تر، کامپيو ای، ارهماهو تجهيزات ضبط و محل تفتيش از پس که برده يورش »زاده شاعر

 نسرين. (کردند بازداشت نيز را نامبرده مذهبی های عکس و کتب همچنين خانوادگی های عکس و
 (گردد می آزاد وثيقه قيد به بازداشت از پس ساعت چند زاده شاعر

 نوعمم کرمانشاه ساکن بهايی شهروند و تحصيل حق فعال »شهيدی ايقان« حکمی ابالغ طی: مهر ۲۷
 سال پنج به اين از پيش نامبرده است ذکر قابل. است شده صادر ماه مهر ۳ مزبور حکم شد الخروج

 .دارد قرار نظر تجديد مرحله در اش پرونده که شده محکوم تعزيری حبس
 و ای رسانه يافته سازمان و مکارانه تالش که کرد افشا گزارشی طی بهايی جهانی جامعه: مهر ۲۹

 بردن بکار طريق از بهاييان کردن بدنام و دادن جلوه دهشتناک برای دولت مايتح تحت مطبوعاتی
 با مطلب اين پذيرد می صورت ايران در انگيز نفرت تصاوير و آميز تحريک های واژه دروغ، اتهامات

 شده ارائه گذشته ماه ۱۶ طی مطبوعاتی و ای رسانه مطلب نمونه ۴۰۰ از بيش وتحليل تجزيه و استناد
 .است
 :از عبارتست ماه مهر پايان در محبوس بهايی شهروندان اسامی رسمی آمارهای طبق است ذکر قابل

 
 

 (زنان بند( اوين
 )ايران بهايی جامعه کننده اداره شورا سابق عضو( سال ۲۰ محکوميت: ثابت مهوش-۱
 )ايران بهای جامعه کننده اداره شورا سابق عضو( سال ۲۰ محکوميت: آبادی کمال فريبا-۲
 )سمنان زندان از شده منتقل( ماه ۶ و سال ۳ محکوميت): منزويان( نصرالهی منيژه-۳
 (سمنان زندان از شده منتقل( ماه يک و سال ۳ محکوميت: رضوانی صهبا-۴
 (سمنان زندان از شده منتقل( سال يک محکوميت: طائف شعله -۵
 (نظر تجديد مرحله( سال ۴ محکوميت: خادم نوشين – ۶

 (۳۵۰ بند( اوين
 سال يک محکوميت: نورانی سما -۷
 سال ۴ محکوميت: کشفی پيمان -۸
 سال چهار محکوميت: حيرتيان افشين -۹

 سال ۳ محکوميت: رئوفی ديدار – ۱۰
 (بازجويی مرحله در – موقت( اوين

 (مجازی دانشگاه( آزاد علمی موسسه با رابطه در شده بازداشت: رحيميان کامران -۹
 (مجازی دانشگاه( آزاد علمی موسسه با رابطه در شده بازداشت: حسامی فاران – ۱۰

 (شهر رجايی( کرج
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 (ايران بهايی جامعه کننده اداره شورا سابق عضو( سال ۲۰ محکوميت: خانجانی الدين جمال-۱۱
 (ايران بهايی جامعه کننده اداره شورا سابق عضو( سال ۲۰ محکوميت: نعيمی عفيف -۱۲
 (ايران بهايی جامعه کننده اداره شورا عضوسابق( سال ۲۰ محکوميت: توکلی بهروز-۱۳
 (ايران بهايی جامعه کننده اداره شورا سابق عضو( سال ۲۰ محکوميت: رضايی سعيد -۱۴
 (ايران بهايی جامعه کننده اداره شورا سابق عضو( سال ۲۰ محکوميت: فهم تيز وحيد -۱۵
 (رنظ تجديد مرحله( سال ۵ محکوميت: محمودی وحيد – ۱۶
 (نظر تجديد مرحله( سال ۵ محکوميت: مرتضايی کامران – ۱۷
 (نظر تجديد مرحله( سال ۴ محکوميت: صدقی فرهاد – ۱۸
 (نظر تجديد مرحله( سال ۴ محکوميت: بادوام محمد – ۱۹
 (نظر تجديد مرحله( سال ۴ محکوميت: زيبايی رامين – ۲۰
 (نظر تجديد مرحله( سال ۴ محکوميت: سبحانی رياض – ۲۱

 :مشهد
 سال ۵ محکوميت: اشراقی سيما -۲۳
 (جديد پرونده بودن باز( سال ۵ محکوميت: واثقی رزيتا -۲۴
 (جديد پرونده بودن باز( سال ۵ محکوميت: قديری ناهيد – ۲۵
 سال ۵ محکوميت: زاده نبيل داور -۲۶
 سال ۵ محکوميت: وحدت جالير -۲۷
 سال ۲ محکوميت: نوزدهی کاويز -۲۸
 سال ۲ محکوميت: نرجبيا سيما -۲۹
 سال ۲ محکوميت: قديری نسرين -۳۰
 سال ۲ محکوميت: آور بخت هومن -۳۱
 (اصفهان زندان از شده منتقل( مشهد اطالعات اداره در بازداشت: اشتياق فرهود -۳۲
 مشهد اطالعات به اصفهان اطالعات اداره از شده منتقل: دهقانی کيوان – ۳۳

 :سمنان
 سال ۴ تمحکومي: خانجانی بهفر -۳۴
 سال ۳ محکوميت: ايقانی سيامک – ۳۵
 سال ۲ محکوميت: احسانی علی -۳۶
 روز يک و ماه سه و سال ۴ محکوميت: ايقانی افشين – ۳۷

 :خاش
 (يزد زندان از شده منتقل( ماه شش و سال ۳ محکوميت: بندی مهران -۳۸

 :ساری
 ماه ۲۲ محکوميت: زاده تقی طره -۳۹
 ماه شش محکوميت: سميعی سميرا -۴۰
 :آمل
 سال ۴ محکوميت: فنائيان هوشنگ – ۴۱

 :اصفهان
 اطالعات اداره توسط موقت بازداشت: پروينی نويد -۴۲
 اطالعات اداره توسط موقت بازداشت: سبحانيان نگار -۴۳
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 اطالعات اداره توسط موقت بازداشت: بدخش فرشيد -۴۴
 :ياسوج

 ماه شش و سال ۲ محکوميت: افکن بذر بخش علی -۴۵
 :ياسوج توابع از کتا تاروس
 بهامين امامقلی –۴۶
 راسته جانعلی – ۴۷
 ماکيده روزعلی – ۴۸
 دالورمنش حسنعلی – ۴۹
 :شهر قائم
 ماهه شش محکوميت: صميمی فخرالدين – ۵۰

 :اروميه
 ماه شش محکوميت: اقدسی فرهود – ۵۱

 هرانا:منبع
 

 به ذيل شرح به ايران بهائی جامعه اراخب از غير به  1390 مهرماه به مربوط تفضيلی اخبار  ضمن در
 نقض مورد در روز به اخبار ميتوانيد شما.ميگردد ارائه اديان پيروان حقوق از دفاع کميته انتخاب
 .فرمائيد مطالعه اديان پيروان حقوق از  دفاع کميته وبالگ در را مذهبی شهروندان حقوق

http://religionkomitee.blogspot.com/ 
 
 

 شد برگزار ندرخانی يوسف نظر تجديد دادگاه جلسه اولين
 گنابادی دراويش از تن دو اتهام به رسيدگی دادگاه برگزاری

 اوين زندان عمومی بند به طبسی نصرت انتقال
 هفته سه از پس خود های خانواده با مجذوبان سايت وب بازداشتی پرسنل و مديران تماس

 يزد تاناس گنابادی دراويش از شرعياتی، عباس بازداشت
 ايران در اعدام به محکوم کشيش آزادی برای اروپا اتحاديه خواست در

 شد ايران در اعدام به محکوم کشيش آزادی خواستار آمريکا
 اصفهان بهائی شهروندان از تن ۲۰ از بيش جمعی دسته بازداشت

 کرمانشاه در کرد شهروند يک برای زندان حکم صدور
 شرعياتی دکتر مطب نشد بسته بر امنيتی نيروهای فشار

 نور مجذوبان سايت و دراويش پرونده متهمان از تعدادی آزادی
 ! كردند تهديد مرگ به را ايرانی مسيحيان از تعدادی زمان امام گمنام سربازان
 شدند زندان به محکوم زرتشتی خانوادۀ يک اعضای

 گنابادی دراويش از تعدادی آزادی
 گنابادی دراويش از ديگر تن 5 آزادی

 سروستان در گنابادی درويش دو بازداشت
 سروستان در گنابادی درويش دو سعيدی حجتال و نيکبخت جالل محمد بازداشت

 گنابادی دراويش از ، دانشگاه استاد شيرزادی غالمرضا آزادی
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 است نشده واصل ديوان به ندرخانی يوسف پرونده: کشور عالی ديوان
 اعدام جهانی روز آستانه در ندرخانی يوسف اعدام حكم موقت لغو

 گنابادی دراويش بر فشار و بازداشت ادامه
 است شده نقض ندرخانی يوسف ارتداد پرونده
 ! شد سپرده ای خامنه علی به ندرخانی اعدام تصميم
 . اجتناب قابل غير ضرورت يک ، روز ونود دويست از پس مسيحی زندانی فتحی فرشيد آزادی

 يارسان دمکراتيک جنبش و کرد◌ُ  ياری مانساز به يارسان فدراسيون پيام
 شدند محکوم حبس سال ۱۶۴ به سنت اهل مذهبی مبلغان از تن ۵۶

 کرمان در سنت اهل شهروند يک از خبری بی و بازداشت
 گنابادی دراويش وکيل اسالمی امير جسمی وخيم وضعيت

 ايران در مذهبی های اقليت اذيت و آزار از کانادا نگرانی ابراز
 کرج شهريار در مسيحی شهروند دو احضار و بازداشت

 ! شد تمديد ديگر سال پنج مذهبی دگرانديشان از ايرانی بهنام زندان حکم
 ندرخانی کشيش برای اعدام حکم به ديگر بشری حقوق نهاد چند اعتراض
 رباطكريم در مسيحی نوكيشان از تن يك وضعيت از خبری بی و بازداشت

 
 
 
 

 لل کانون دفاع از حقوق بشر در ايراناطالعيه کميته اقوام وم
 

 اعالميه جهانی حقوق بشر 3 ماده
 .دارد شخصی امنيت و آزادی ، زندگی حق کس هر
 اعالميه جهانی حقوق بشر 13 ماده

الف/ هر کس حق دارد که در داخل هر کشوري آزادانه عبور و مرور کند و محل اقامت خود را 
 انتخاب نمايد.

 شوري و از جمله کشور خود را ترک نمايد يا به کشور خود باز گردد.ب/ هر کس حق دارد هر ک
 

 به دست نيروهای دولتی همچنان به شدت ادامه دارد. دستگيری و قتل کولبرها و روستائيان کردستان
 

و  ادامهدارد همچنان کردستان در مرزی تهيدست کاسبکاران و کولبران کشتار
 رسيده قتل به رژيم مأموران توسط کاسبکارانمرزی و کولبران از نفر ۱۳۰ از بيش کنون تا گذشته سال از

 اند زخمی شده نيز بيشتری شمار و
 

شدن کاسبکاران کرد در دستور روزانه نيروهای رژيم قرار گرفته است،   در حالی که کشته و زخمی
  ه است .های سياسی، مدنی قرار نگرفت اين موضوع تاکنون مورد توجه مدافعين حقوق بشر، سازمان

و قمع کاسبکاران   نيروهای انتظامی تحت پوشش مبارزه با قاچاق کاال، در نهايت جنايت، عمليات قلع
برند. اين در حاليست که حتی اگر قاچاق کاال توسط کاسبکارانی که فاقد هرگونه  کرد را به پيش می
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گذاری شده مرزی  های مين اهمنبع تأمين معيشتی غير از داد و ستد کاالها در مناطق پر خطر و کوره ر
جهت کسب حداقل درآمد هستند و جرم هم محسوب شود، مجازات آن به هيچ وجه کشتن و زخمی 

رساند که باجگيری و  باشد. نيروی انتظامی در حالی کاسبکاران را به قتل می نمودن فرد نمی
ر رسمی درآمد خويش نموده ی تردد را تبديل به يکی منابع غي گرفتن از آنان، جهت صدور اجازه  رشوه
 است.

کاسبکاران مرزی، قشری از مردم تهيدست و بی دفاع کردستان هستند که کشتن و زخمی نمودن آنان و 
 به صورت يکی از وظايف نيروی انتظامی رژيم درآمده است.  يا غارت اموال کولبرها

اسبکاران کرد، از جانب خواری و نه به خاطر کشتن و زخمی نمودن ک  اين نيرو نه به خاطر رشوه
 گيرد. نهادهای مربوطه رژيم مورد باز خواست و پيگيری قضايی قرار نمی

ی کردستان هستند که کسی  ترين اقشار جامعه کاسبکاران مناطق مرزی کردستان، از جمله ستمديده
هره برای جان و زندگی آنها ارزشی قائل نيست و همچنان از وجود يک حامی و پشتيبان دلسوز بی ب

 هستند.
انسانی جمهوری اسالمی ايران را  غير کميته اقوام وملل کانون دفاع از حقوق بشر در ايران اين اعمال

شديدا محکوم کرده و از جوامع بين المللی و نهادهای حقوق بشری برای توقف کشتار و زخمی شدن 
 کاسبکاران مرزی ياری می طلبد.

331 
 

 کانون دفاع از حقوق بشر در ايران
 
 
 
 
 
 
 

 ادامه آزار و اذيت دراويش گنابادی در کوار
 

 مجذوبان نور:
يک درويش گنابادی ديگر در ادامه فشارهای نيروهای امنيتی عليه دراويش گنابادی در کوار مورد 

 آزار و اذيت و ضرب و شتم قرار گرفت .
با حمله به مغازه  آبان ماه نيروهای امنيتی ۱۴به گزارش خبرنگار سايت مجذوبان نور؛ صبح امروز 

يکی از دارويش گنابادی و تير اندازی به سوی وی با ايجاد رعب و وحشت به  ،محمد علی شمشير زن 
 اعمال خشونت آميز و غير قانونی خود در طی روزهای اخير ادامه دادند .

 
 در ادامه اين گزارش آمده است ؛ تير اندازی لباس شخصی ها به سوی اين درويش منجر به صدمه

 جانی نشد و تير نيروهای امنيتی با کمی فاصله به مغازه ايشان آسيب رساند .
ياد آور می شود از اوايل آبان ماه موج تازه ای از فشارها بر دراويش گنابادی ساکن در کوار آغاز شده 

  که با تفتيش و ضرب و شتم و بازداشت دراويش منطقه ادامه يافته است ،
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 سنت ايران در آستانه عيد قربان تشديد فشار بر اهل
 

 
 دويچه وله:

گويند، مخالفت با برگزاری مراسم نماز عيد  يابد. کارشناسان می ی عيد قربان فشار بر اهل سنت در ايران تشديد می در آستانه
 ی اهل سنت بخشی از اين فشارهاست.شهرهای ايران و ممانعت از سفر حج رهبران دين قربان در تهران و ديگر کالن

روند ممانعت از «برخی از نمايندگان اهل سنت در تهران در تماس با دويچه وله خبر دادند که 
ی  برگزاری نمازهای دسته جمعی درمناطق مختلف تهران همچنان ادامه دارد و امسال حتی از اقامه

 ».اند نماز دسته جمعی در منازل هم جلوگيری کرده
 

ما در «ز فعاالن مذهبی اهل سنت در تهران که نخواست نامش فاش شود به دويچه وله گفت: يکی ا
تهران مسجدی نداريم و پيش از اين خواستار برگزاری نماز در ميادين شهر و پارک شده بوديم، اما 

ياسی های اداری شهر با آن مخالفت کردند.اين درخواست ما برای ادای وظايف دينی بوده و جنبه س مقام
 »کند. ندارد و نظام را هم تضعيف نمی

دارند، رد » تعصباتی«ای از مسئوالن که  وی در ادامه انتقاد کرد به اينکه درخواست آنها از سوی عده
های استان تهران "ممانعت از برگزاری نماز عيد قربان" را تا بحال تائيد  شده است. منابع رسمی و مقام

 اند. نکرده
 شين کشور چگونه است؟وضعيت مناطق سنی ن

حسن امينی، حاکم شرع مردمی استان کردستان و رئيس "شورای مکتب قرآن کردستان"، به دويچه وله 
کنم و اين  من در سنندج زندگی می«دهد:  ی وضعيت مناطق سنی نشين کشور چنين توضيح می درباره

جمعه و مراسم نماز عيد  شود. ممانعت از برگزاری نماز نشين اعمال نمی ممنوعيت در مناطق سنی
اند نماز  کردند و نگذاشته تاکنون در تهران و شهرهايی بوده است که در آن اقليت اهل سنت زندگی می

 »عيد برگزار شود. اما من فعال اطالعی ندارم که آيا امسال هم به آنها ابالغ شده باشد يا خير.
اقدامات توضيحاتی داده نشده است. اين اقدام دليل ی اين  متاسفانه تابحال درباره« افزايد:  حسن امينی می

تواند قانع کننده  قانونی، دينی و عقلی ندارد و فقط گفته شده است که مصلحت نيست و اين توضح نمی
 »باشد.

 "وضعيت اهل سنت در ايران با بهار عربی ارتباط دارد"



1390وضعيت پيروان اديان در ايران در   

199 
 

های تحت ستم" که مرکز آن در  لتبه نظر کمال سيدو، مسئول امور خاورميانه در "بنياد مدافع حقوق م
ی عيد قربان با وضعيت جديد کشورهای  شهر هانوفر آلمان است، تشديد فشارها بر اهل سنت در آستانه

 عربی ارتباط دارد.
کنند زياد شده و  فشار به پيروان اهل تشيع که در کشورهای عربی در اقليت زندگی می«گويد:  سيدو می

های ايرانی با احداث  اين کارشناس ضمن انتقاد ازمخالفت مقام» کند. ه میايران اين مسئله را هم بهان
دهد بزرگترين  کشور آلمان به رغم اينکه يک کشور مسيحی است، اجازه می«گويد: مسجد در تهران می

 »مسجد مسلمانان در اروپا ساخته شود.
 ی انتخابات های دينی در آستانه فشار به اقليت

های قومی و دينی، فشارهای اخير در کشور را  امه نگار و آگاه به مسائل اقليتبنظر کاوه قريشی، روزن
بويژه در «کند:  افتد جدا کرد. وی در اين باره تاکيد می توان از اتفاقاتی که در سطح حاکميت می نمی

اختالفات "جريان انحرافی و اصول گرايان" در يکسال گذشته تهديدها و فشارها به اقليت بهايی، 
 »ويش گنابادی و نوکيشان مسيحی هم تشديد يافته است.درا

های دينی و فشار بر آنان از جمله  ی انتخابات سرکوب اقليت کند که در آستانه کاوه قريشی تاکيد می
دراويش گنابادی تقريبا به سنت تبديل شده و حاکميت به دليل گرايش پيروان گنابادی به کانديداهای منتقد 

 ند.ک فشار را بيشتر می

 
ی عيد قربان هم  حسن امينی به فشار برخی از منابع غيررسمی در تعيين روز عيد قربان در آستانه

شوند در  مردم مناطق سنی نشين به دليل برخی تهديدها و فشارها مجبور می«گويد:  کند و می اشاره می
حاليکه اهل سنت مثال روزهای مختلفی عيد بگيرند. در ايران امسال عيد قربان روز دوشنبه است، در 

اند که در يک روز  داند. مراکز غير رسمی هميشه تهديد کرده کردستان روز يکشنبه را عيد قربان می
اند و  عيد گرفته شود. اما مردم کردستان به رغم اين فشارها عيد را در همان روزی که بوده جشن گرفته

 »گويند. نه آن روزی که می
تر  قبال هم اين گونه فشارها بود، اما اکنون دايره تنگ تر و تنگ«کند که  آقای امينی همچنين اشاره می

 ».شود می
 توقيف گذرنامه رهبران مذهبی اهل سنت

اند که محمد اسماعيل مالزائی، يکی از اساتيد دارالعلوم  منابع مختلف اهل سنت همچنين خبر داده
سال زندان  ۱۰دان که از سوی دادگاه به زاهدان و داماد موالنا عبدالحميد، امام جمعه اهل سنت زاه

 محکوم شده بود، بطور ناگهانی از زندان زاهدان به يزد انتقال يافته است.
اتهام اصلی محمد «دادستان عمومی و انقالب زاهدان، محمد مرزيه، در رابطه با اتهام وی گفته است: 

و برقراری ارتباط با عناصر  های کشورهای خارجی اسماعيل مالزهی ارتباط با يکی از سفارتخانه
 »های ارسالی بود. اطالعاتی در دبی و استفاده از کلمات رمز برای پيام

هدف از اين «گويد:  ايرج بلوچ از "انجمن فعاالن حقوق بشر بلوچستان" در اين رابطه به دويچه وله می
ت. چونکه اخيرا آقای اقدام فشار بر فعالين مدنی، عقيدتی وفعالين حقوق بشری و هشدار به آنان اس
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مرزيه دادستان زاهدان در مصاحبه با خبرگزاری ايسنا گفته است اين فرد (محمد اسماعيل مالزائی) 
 »پرونده افراد مجرم دستگير شده را پيگيری و بدنبال آزادی آنان بوده است.

 برخی از روحانيان اهل سنت "ممنوع الزيارت" شدند
سنی آنالين گزارش داده است که مفتی محمد قاسم قاسمی، امام از سوی ديگر پايگاه اطالع رسانی 

جمعه موقت اهل سنت زاهدان، سردبير فصلنامۀ "ندای اسالم"، و موالنا احمد نارويی، معاونت اداری 
هايشان توسط نيروهای امنيتی در  دارالعلوم زاهدان، عازم سفر حج بودند که پس از توقيف گذرنامه

 المللی امام خمينی تهران، از سفر آنها ممانعت بعمل آمده است. هدان و فرودگاه بينالمللی زا فرودگاه بين
"سنی آنالين" در گزارش خود همچنين آورده است که اين دو شخصيت ميان مردم منطقه محبوبيت 

 فراوانی دارند و ممانعت از سفر آنها باعث تعجب و نگرانی شديد مردم منطقه گشته است.
من شخصا خودم هم وضعيت آنها را دارم و يکسال «گويد:  ن باره به دويچه وله میحسن امينی در اي

ام توقيف شده است. اين گونه  توانم به زيارت بروم چون گذرنامه ام رسيده و نمی است نوبت حج عمره
 »اقدامات باعث شکاف و فاصله بيشتر پيروان اهل سنت و حکومت خواهد شد.

 نااميد از بهبود وضعيت
ها و رهبران مذهبی اهل تسنن در ايران را  اور کارشناسان وضعيت کنونی اهل سنت، شخصيتبه ب

 ناخرسند کرده است.
ی نمايندگان مجلس به رئيس جمهور در دوم شهريور و همچنين نامه  کارشناسان در اين رابطه به نامه

کنند و نتيجه  ه میاشار ۱۳۹۰شهريور  ۲۶سرگشاده سيصد تن از نمايندگان و فعاالن اهل سنت در 
شود و اين مسئله  توجهی می های خيرخواهانه و قانونی" اهل سنت بی گيرند که به "درخواست می

 شان در ايران نااميد کرده است. رهبران اهل سنت را نسبت به بهبود وضعيت
 طاهر شيرمحمدی

 تحريريه: کيواندخت قهاری
 
 
 
 

 به صدا و سيمای زرتشتياناعتراض شديد نماينده 
 

برنامه   نماينده زرتشتيان در مجلس شورای اسالمی در نامه ايی به رئيس سازمان صدا و سيما به يك
 راديويی كه زرتشتيان ايران را مورد انتقاد قرار می داد اعتراض كرد.

 



1390وضعيت پيروان اديان در ايران در   

201 
 

، تارنمای خبری زرتشتيان "برساد" ؛ دکتر اسفنديار اختياری در نامه ای » محبت نيوز«به گزارش 
ه رياست صداو سيما تاکيد کرد "زمانی که در کشورهای همجوار کودکان را به جرم دختر انتقادی ب

بودن زنده به گور می کردند، ايرانيان بر اساس آموزه های بزرگ پيام آور خود، اشوزرتشت اسپنتمان، 
 انسان و انسانيت را همواره در سرلوحه کاری خود قرار داده بودند".

ال آن نوشته شد که آخوند انصاريان در برنامه ای که سوم آبان ماه از راديو اين نامه اعتراضی به دنب
سراسری ايران پخش شد، گفت "انوشيروان مکتب آتش پرستی داشت، برهمنی بود، قائل به دو خدا 
يزدان و اهريمن بود" وی با تاکيد بر اينکه انوشيروان ظلم عظيم داشته است، داستانهايی از ظلم 

 ز گفت.انوشيروان با
 نيز بدين شرح است: نماينده ايرانيان زرتشتی متن کامل نامه

 جناب آقای مهندس ضرغامی
 رياست محترم سازمان صدا و سيما

 با درود
احترامن، بدينوسيله اينجانب ضمن انتقاد معنادار به سخنان و بخصوص نحوه بيان ميهمان برنامه 

اکيد می نمايم که افتخار ايرانيان اين است که در در "سرای سخن" راديو ايران در روز سوم آبان ماه، ت
ازنای تاريخ يکتا پرست و پرستنده خداوند يکتا و بی همتا بوده اند. بنظر می رسد الزم به يادآوری باشد 
زمانی که در کشورهای همجوار کودکان را به جرم دختر بودن، زنده به گور می کردند، ايرانيان بر 

پيام آور خود، اشو زرتشت اسپنتمان، انسان و انسانيت را همواره در سرلوحه اساس آموزه های بزرگ 
 کاری خود داشته و دارند.

در تاريخ يک کشور فرازها و فرودهايی وجود داشته که خوشبختانه در اين کشور اهورايی سهم 
ام برنامه افتخارات در تمدن سازی، بسيار بيش از ديگر سهم های آن است. بجا و شايسته است به تم

سازان آن نهاد يادآوری نماييد که سازمان صداو سيما يک ارگان ملی و فرا سازمانی است که نمی تواند 
 و نبايد سخنگوی گروه خاص با اهداف مشخص و يا برخی موارد نامشخص گردد.

اف اين موضوع هنگامی خود را بيش از پيش نمايان می سازد که کسانی با نگاه ويژه جهت نيل به اهد
خود که بحث سياسی را نيز در بر دارد، گذشته و تاريخ کشور ايران بزرگ را با ادبيات قابل بحث به 
نقد بکشانند. اينگونه رفتارها عالوه بر تمام موارد بيان شده، حداقل حقوق شهروندی را نيز زير سوال 

 می برد، که به هيچ عنوان به صالح نمی باشد.
 با سپاس

 اریدکتر اسفنديار اختي
 نماينده ايرانيان زرتشتی
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 اند از نماز جماعت اهل تسنن در منازل هم جلوگيری کرده
 
 

 
 

با احداث مسجد در تهران های ايرانی  مسئول امور خاورميانه ضمن انتقاد ازمخالفت مقام
دهد بزرگترين مسجد مسلمانان  کشور آلمان به رغم اينکه يک کشور مسيحی است، اجازه می«گويد: می

 »در اروپا ساخته شود.
برخی از نمايندگان اهل سنت در تهران در تماس با دويچه وله خبر دادند که » محبت نيوز«به گزارش 

ته جمعی درمناطق مختلف تهران همچنان ادامه دارد و امسال روند ممانعت از برگزاری نمازهای دس«
 ».اند ی نماز دسته جمعی در منازل هم جلوگيری کرده حتی از اقامه

 
ما در «يکی از فعاالن مذهبی اهل سنت در تهران که نخواست نامش فاش شود به دويچه وله گفت:  

ر ميادين شهر و پارک شده بوديم، اما تهران مسجدی نداريم و پيش از اين خواستار برگزاری نماز د
های اداری شهر با آن مخالفت کردند.اين درخواست ما برای ادای وظايف دينی بوده و جنبه سياسی  مقام

 »کند. ندارد و نظام را هم تضعيف نمی
دارند، رد » تعصباتی«ای از مسئوالن که  وی در ادامه انتقاد کرد به اينکه درخواست آنها از سوی عده

های استان تهران "ممانعت از برگزاری نماز عيد قربان" را تا بحال تائيد  ده است. منابع رسمی و مقامش
 اند. نکرده

 "وضعيت اهل سنت در ايران با بهار عربی ارتباط دارد"
های تحت ستم" که مرکز آن در  به نظر کمال سيدو، مسئول امور خاورميانه در "بنياد مدافع حقوق ملت

ی عيد قربان با وضعيت جديد کشورهای  آلمان است، تشديد فشارها بر اهل سنت در آستانه شهر هانوفر
 عربی ارتباط دارد.

کنند زياد شده و  فشار به پيروان اهل تشيع که در کشورهای عربی در اقليت زندگی می«گويد:  سيدو می
های ايرانی با احداث  فت مقاماين کارشناس ضمن انتقاد ازمخال» کند. ايران اين مسئله را هم بهانه می

http://www.mohabatnews.com/images/stories/mohabatnews/2011/islam/namaz-sounnat.jpg
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دهد بزرگترين  کشور آلمان به رغم اينکه يک کشور مسيحی است، اجازه می«گويد: مسجد در تهران می
 »مسجد مسلمانان در اروپا ساخته شود.

 ی انتخابات های دينی در آستانه فشار به اقليت
و دينی، فشارهای اخير در کشور را های قومی  بنظر کاوه قريشی، روزنامه نگار و آگاه به مسائل اقليت

بويژه در «کند:  افتد جدا کرد. وی در اين باره تاکيد می توان از اتفاقاتی که در سطح حاکميت می نمی
اختالفات "جريان انحرافی و اصول گرايان" در يکسال گذشته تهديدها و فشارها به اقليت بهايی، 

 »ته است.دراويش گنابادی و نوکيشان مسيحی هم تشديد ياف
های دينی و فشار بر آنان از جمله  ی انتخابات سرکوب اقليت کند که در آستانه کاوه قريشی تاکيد می

دراويش گنابادی تقريبا به سنت تبديل شده و حاکميت به دليل گرايش پيروان گنابادی به کانديداهای منتقد 
 کند. فشار را بيشتر می

 نااميد از بهبود وضعيت
ها و رهبران مذهبی اهل تسنن در ايران را  سان وضعيت کنونی اهل سنت، شخصيتبه باور کارشنا

 ناخرسند کرده است.
ی نمايندگان مجلس به رئيس جمهور در دوم شهريور و همچنين نامه  کارشناسان در اين رابطه به نامه

و نتيجه کنند  اشاره می ۱۳۹۰شهريور  ۲۶سرگشاده سيصد تن از نمايندگان و فعاالن اهل سنت در 
شود و اين مسئله  توجهی می های خيرخواهانه و قانونی" اهل سنت بی گيرند که به "درخواست می

  شان در ايران نااميد کرده است. رهبران اهل سنت را نسبت به بهبود وضعيت
 
 
 
 
 

 ممانعت از نماز عيد قربان اهل سنت در تهران و اصفهان
 

 
 

پليس امنيتی تهران با مراجعه به مکانهای معيّن برای برگزاری نماز عيد، از   -ی هرانا خبرگزار
 برگزاری نماز عيد قربان اهل سنت ممانعت به عمل آورد.

به گزارش سنی آنالين، همچنين در برخی ديگر از کالن شهرهای کشور، مانند اصفهان، نيز با وجود 
ا و تقاضای مجوز برای برگزاری نماز عيد، با اقامه نماز مراجعات مکّرر مردم اهل سنت اين شهره

 عيد قربان مخالفت شده است.
اين در حالی است که اهل سنت ايران، از داشتن مساجد در کالن شهرها محروم بوده و به ناچار 
نمازهای عيد و جمعه خود را در منازل استيجاری برگزار می کنند، که متاسفانه از سال گذشته از 

 اری نماز عيد در اين اماکن جلوگيری شده و حتی برخی از اين نمازخانه ها پلمب شده اند.برگز
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شيخ االسالم موالنا عبدالحميد، نيز در خطبه های عيد قربان زاهدان با انتقاد از ممانعت برگزاري نماز 

ر کشوري که عيد اهل سنت در برخي کالن شهرها، مانند تهران و اصفهان، گفت: وقتي مي شنويم که د
افتخار نظام اسالمي را داراست، از برگزاري نماز عيد قربان اهل سنت در بسياري از کالن شهرها 
ممانعت به عمل آمده است، شرمنده مي شويم؛ اين در حالی است که در هيچ کشوري در دنيا، شيعيان 

 را از اداي نماز عيد و جمعه منع نمي کنند.
 اين گزارش: بررسی موارد حقوقی نقض شده در

تفتيش عقايد ممنوع است و هيچ کس را نمی توان به صرف  قانون اساسی جمهوری اسالمی: ۲۳اصل 
 داشتن عقيده ای مورد تعرض و مواخذه قرار داد.

هيچکس را نمی توان بمناسبت عقايدش مورد ميثاق بين المللی حقوق مدنی و سياسی: ۱۹ماده  ۱بند 
 مزاحمت اخافه قرار داد.

هر کس حق آزادی بيان دارد. اين حق شامل  ميثاق بين المللی حقوق مدنی و سياسی: ۱۹ماده  ۲بند 
آزادی تفحص و تحصيل و اشاعه اطالعات و افکار از هر قبيل بدون توجه به سر حدات خواه شفاهاً يا 

 بصورت نوشته يا چاپ يا بصورت هنری يا به هر وسيله ديگر به انتخاب خود می باشد.
مند  هر شخصی حق دارد از آزادی انديشه، وجدان و دين بهره اعالميه جهانی حقوق بشر: ۱۸ماده 

شود: اين حق مستلزم آزادی تغيير دين يا اعتقاد و همچنين آزادی اظهار دين يا اعتقاد، در قالب آموزش 
يا  ها و مراسم دينی به تنهايی يا به صورت جمعی، به طور خصوصی ها و اجرای آيين دينی، عبادت
 عمومی است.

 هر فردی حق آزادی عقيده و بيان دارد. اعالميه جهانی حقوق بشر: ۱۹ماده 
هر کس حق آزادی فکر، وجدان و مذهب دارد.  ميثاق بين المللی حقوق مدنی و سياسی: ۱۸ماده  ۱بند 

مذهب  اين حق شامل آزادی داشتن يا قبول يک مذهب يا معتقدات به انتخاب خود، همچنين آزادی ابراز
يا معتقدات خود، خواه بطور فردی يا جمعی، خواه به طورعلنی يا در خفا در عبادات و اجرای آداب و 

 اعمال و تعليمات مذهبی می باشد.
 
 
 

محکوميت يک شهروند سردشتی به شش سال حبس از سوی دادگاه انقالب 
 تهران

 
جان غربی توسط دادگاه انقالب يک شهروند اهل سردشت از توابع استان آذرباي -خبرگزاری هرانا 

 اسالمی تهران به زندان محکوم شد.
ماه است در زندان بسر  ۸پور نام دارد و حدود  به گزارش موکريان نيوز، اين شهروند که هژار علی

برد، توسط دادگاه انقالب تهران به اتهام همکاری با جريانات مذهبی به تحمل شش سال حبس  می
 محکوم شده است.

 بُرد، اخيراً به زندان رجايی شهر کرج منتقل شده است. ست نامبرده که در زندان اوين بسر میگفتنی ا
 بررسی موارد حقوقی نقض شده در اين گزارش:
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 مند بهره دين و وجدان انديشه، آزادی از دارد حق شخصی هر: بشر حقوق جهانی اعالميه ۱۸ ماده
 آموزش قالب در اعتقاد، يا دين اظهار آزادی همچنين و اعتقاد يا دين تغيير آزادی مستلزم حق اين: شود

 يا خصوصی طور به جمعی، صورت به يا تنهايی به دينی مراسم و ها آيين اجرای و ها عبادت دينی،
 .است عمومی

 .دارد بيان و عقيده آزادی حق فردی هر: بشر حقوق جهانی اعالميه ۱۹ ماده
. دارد مذهب و وجدان فکر، آزادی حق کس هر: سياسی و یمدن حقوق المللی بين ميثاق ۱۸ ماده ۱ بند
 مذهب ابراز آزادی همچنين خود، انتخاب به معتقدات يا مذهب يک قبول يا داشتن آزادی شامل حق اين

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

 
  
 نماز برگزاری از جلوگيری و تن دو الخروجی ممنوع: سنت اهل بر فشار شديدت

 قربان عيد
  

 با مخالفت گويند، می کارشناسان. يابد می تشديد ايران در سنت اهل بر فشار قربان عيد ی آستانه در
 رهبران حج سفر از ممانعت و ايران شهرهای کالن ديگر و تهران در قربان عيد نماز مراسم برگزاری

 .فشارهاست اين از بخشی سنت اهل دينی
 از تن دو ،"نارويی احمد موالنا" و" قاسمی محمدقاسم مفتی" سفر از امنيتی نيروهای گذشته روز

 .کردند جلوگيری حج سفر انجام برای ايران، سنّت اهل برجسته های  شخصيت
 ممانعت و دارند فراوانی محبوبيت منطقه مردم ميان شخصيت دو اين« آنالين  سنی سايت وب گزارش به
 «.است گشته منطقه مردم شديد نگرانی و تعجب باعث آنها سفر از

 دسته نمازهای برگزاری از ممانعت روند« که دادند خبر نيز تهران در سنت اهل نمايندگان از برخی
 منازل در جمعی دسته نماز ی اقامه از حتی امسال و دارد ادامه همچنان تهران مختلف درمناطق جمعی

 .«اند کرده جلوگيری هم
 در ما: «گفت وله دويچه به شود فاش نامش نخواست که تهران در سنت اهل مذهبی فعاالن از يکی

 اما بوديم، شده پارک و شهر ميادين در نماز برگزاری خواستار اين از پيش و نداريم مسجدی تهران
 سياسی جنبه و بوده دينی وظايف ادای برای ما درخواست اين.کردند مخالفت آن با شهر اداری های مقام

 «.کند نمی تضعيف هم را نظام و ندارد
 رد دارند، »تعصباتی« که مسئوالن از ای عده سوی از آنها درخواست اينکه به کرد انتقاد ادامه در وی
 تائيد بحال تا را "قربان عيد نماز برگزاری از ممانعت" تهران استان های مقام و رسمی منابع. است شده

 .اند نکرده
 را ايران در تسنن اهل مذهبی رهبران و ها شخصيت سنت، اهل کنونی وضعيت کارشناسان باور به

 .است کرده ناخرسند
 نامه همچنين و شهريور دوم در جمهور رئيس به مجلس نمايندگان ی نامه به رابطه اين در کارشناسان

 نتيجه و کنند می اشاره ۱۳۹۰ شهريور ۲۶ در سنت اهل نفعاال و نمايندگان از تن سيصد سرگشاده
 مسئله اين و شود می توجهی بی سنت اهل" قانونی و خيرخواهانه های درخواست" به که گيرند می

 .است کرده نااميد ايران در شان وضعيت بهبود به نسبت را سنت اهل رهبران
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ی دادگاه انقالب محکوميت يک شهروند سردشتی به شش سال حبس از سو
 تهران

 
يک شهروند اهل سردشت از توابع استان آذربايجان غربی توسط دادگاه انقالب  -خبرگزاری هرانا 

 اسالمی تهران به زندان محکوم شد.
ماه است در زندان بسر  ۸پور نام دارد و حدود  به گزارش موکريان نيوز، اين شهروند که هژار علی

تهران به اتهام همکاری با جريانات مذهبی به تحمل شش سال حبس  برد، توسط دادگاه انقالب می
 محکوم شده است.

 بُرد، اخيراً به زندان رجايی شهر کرج منتقل شده است. گفتنی است نامبرده که در زندان اوين بسر می
 
 

 بله اينجا ديزل آباد است، ايستگاه آخر دنيا! 
 دان کرمانشاهخاطرات کريم رحمانی از تحمل دو سال حبس در زن

 

 
کريم(ريبين) رحمانی، فعال مدنی و زندانی سياسی سابق است که در زمان تحصيل  -خبرگزاری هرانا 

روهای امنيتی توسط ني ۱۳۸۵در مقطع مهندسی کامپيوتر در دانشگاه علم و صنعت اراک در سال 
چون تبليغ عليه نظام و اقدام عليه امنيت ملی به تحمل دو سال حبس  بازداشت شد و با اتهاماتی هم

 محکوم شد.

http://www.hra-news.org/images/stories/new/Z/zendan-dizelabad.jpg
http://www.hra-news.org/images/stories/new/Z/zendan-dizelabad.jpg
http://www.hra-news.org/images/stories/new/Z/zendan-dizelabad.jpg�
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آقای رحمانی ايام حبس خود را در زندان ديزل آباد کرمانشاه سپری نمود و پس از تحمل کامل 
نی محروم شده بود از اين زندان محکوميت اش، در حالی که از بسياری از حقوق خود بعنوان يک زندا

آزاد شد، با اين حال در يک روال غيرقانونی در حالی که نامبرده دانشجوی ترم آخر مهندسی کامپيوتر 
 بود، از ادامه تحصيل نيز محروم شد.

نوشتار ذيل به قلم اين فعال حقوق بشر دربردارنده ی خاطراتی از زندان ديزل آباد کرمانشاه و 
اين دانشجوی محروم از تحصيل است که بعنوان اقدامی برای اطالع رسانی و در قالب مشاهدات عينی 

 گزارشگری نقض حقوق بشر به نگارش در آمده است. اين خاطرات عينا در پی می آيد.
 

شهر به داليلی همچون وجود زندانيان شناخته شدهٴ سياسی و تمرکز اطالع  های اوين و رجايی  زندان
قوق بشر در خصوص وضعيت اين زندان و زندانيان سياسی، تا حدی برای مردم های ح رسانی نهاد

هايی که وضعيت زندانيانش بسی  ايران و حتی جامعه جهانی شناخته شده است؛ اما هستند زندان
ها برای افکار  تر از اين زندان هاست و متاسفانه در مورد شرايط وخيم و بحرانی اين زندان اسفناک

 ای حقوق بشری بين المللی اطالع رسانی آنچنانی انجام نشده است.ه عمومی و نهاد
ها، زندان مرکزی کرمانشاه، مشهور به زندان ديزل آباد است. نگارندهٴ اين مطلب  يکی از اين زندان

نزديک به دو سال در اين زندان، به سر برده و از نزديک در جريان وقايع دلخراشی بوده است. اين 
حتی حرف زدن در موردش با گذشت چندين سال همچنان تاثيرات خيلی بدی بر  مهم تاجايی ست که

 گذارد. ام می روحيه
ای کوتاه بر وضعيت غيرانسانی حاکم بر اين زندان و مصائبی که  هدف از نوشتن اين مطلب اشاره 

اخلی و بين های د رو هستند و لزوم توجه نهاد زندانيان سياسی و حتی عادی زندان کرمانشاه با آن روبه
 های ديگر همچون زندان ديزل آباد است. های شهرستان المللی مدافع حقوق بشر به وضعيت زندان

پس از گذراندن نزديک به دو ماه در سلول انفرادی بازداشتگاه ادارهٴ اطالعات کرمانشاه، فردای عيد 
در اتاق انتظار اين زندان، به اين زندان منتقل شدم. بعد از اتمام مراحل اداری پذيرش  ۸۵قربان سال 

همراه چندين زندانی ديگر منتظر انتقال به قرنطينه زندان بوديم، هر کس در مورد اتهامش سخن 
بعد از اينکه   دار است، هايش معلوم بود که از زندانيان سابقه گفت. يکی از زندانيان که از خالکوبی می

هايی بر زبان آورد که نشان از تجربيات چندين بار  فهميد من اتهام سياسی دارم، با تبسمی بر لب، جمله
ام اما هر بار با شنيدن نام "ديزل آباد "  ی اين زندانی بود؛ با وجود گذشت چندين سال از آزادی سابقه

کند، " اينجا ايستگاه آخر دنياست". دو سال حبس در اين زندان،  اين جمله دوباره در ذهنم خطور می
نيا" را برايم روشن کرد، لمس کردن اين واقعيت از نزديک برای افرادی هم مفهوم " ايستگاه آخر د

اند، مسئوليتی بس دشوار بود تا بعد از آزادی نيز  های اطالع رسانی داشته چون من که سابقهٴ فعاليت
 اشاره به وضعيت غير انسانی زندانيان ديزل آباد داشته باشم.

هزار نفر در  ۳تا  ۲تعداد زندانيان اين زندان هميشه از  های که روزانه در حال تغييرند، طبق آمار
گويند. به دليل آمار باالی  بند است که اصطالحاً به آن مشاوره می ۹نوسان است. اين زندان دارای 

شود. بيشتر  ورود مواد مخدر، مالقات حضوری در اين زندان بسياری از مواقع ممنوع اعالم می
 تحت کنترل شديد حفاظت زندان قرار دارد.ها به صورت کابينی و  مالقات

بر طبق گفتهٴ يکی از زندانيان، بخش نسوان زندان کرمانشاه که قبالً در کانون اصالح و تربيت اين 
 شهر قرار داشت، اخيراً به داخل زندان کرمانشاه منتقل شده است.

باشند و هر  ت قطعی میتن است که دارای محکومي ۵۰۰آمار محکومين به اعدام در اين زندان حداقل 
ها وجود دارد. درصد بيشتر محکومين به اعدام به جرائم مواد مخدر، قتل  لحظه احتمال اجرای حکم آن
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های اين زندان در روز چهارشنبه و دوشنبه ساعت  شوند. بيشتر اعدام عمد و تجاوز به عنف مربوط می
شود. زندانی  های اين زندان قطع می ل، تلفنگيرد و هميشه قبل از ساعِت چهاِر روِز قب صبح انجام می ۵

(بند ادب) منتقل و سحرگاه روز بعد به محل اجرای حکم اعدام در بخش  ۹محکوم به اعدام به بند 
شود و حکم در آنجا با حضور مسئولين زندان و قضات اجرای احکام به مرحله  انگشت نگاری برده می

 اجرا درمی آيد.
وارد ابتدا به مدت ده روز به قرنطينهٴ اين زندان منتقل  ندانيان تازه بر طبق ضوابط اين زندان، ز

يابند. بعد از اين مدت زندانيان به مشاور  شوند و زندانيان جوان نيز به قرنطينه جوانان انتقال می می
های ديگر  منتقل شده و از آنجا هم بعد از نزديک به دو ماه بر طبق رفتار زندانيان به بند ۳(بند) 

آيد و همه زندانيان ائم از سياسی و  شوند. در اين مدت اصل تفکيک جرائم به اجرا در نمی رستاده میف
 شوند. غير سياسی و جرائم خطرناک با هم نگهداری می

اين زندان بيشتر مربوط به جرائم مواد مخدر و مصرف کنندگان متادون است و به گفتهٴ يکی  ۸مشاور 
ان به دليل آمار باالی تزريق مواد و ارتباطات جنسی، تعداد زيادی از اين از کارمندان بهداری اين زند

ها را به  زندانيان به هپاتيت و ايدز مبتال هستند. بعضی مواقع هم در جهت تنبيه اين زندانيان مدتی آن
کنند و علی رغم خطرناک بودن اين زندانيان، مسئولين نسبت به وجود چنين  های ديگر تبعيد می بند
 تفاوت هستند. های ديگر بی دانيانی در بندزن

زندانی اعدام شدند و پس از آزادی متوجه شدم  ۶۰در طول دو سالی که من در اين زندان بودم حداقل 
ها بعدا  است. اسامی تعدادی از آن  غير از چندين مورد هيچ خبری در مورد اعدام اين افراد منتشر نشده

ا قرار گرفت و منتشر شد. (جالل بهرامی، الهيار ملکی، عليرضا توسط من در اختيار خبرگزاری هران
 پور، اکبر شريفی و مظفر مظفريان) محمد

ها و بر طبق برنامه از پيش تعيين شده در داخل  زندانيان سياسی اين زندان در جهت اعمال فشار بر آن
ميمی با هم داشته باشند شوند تا نتوانند به صورت گروهی روابط ص های مختلف زندان پراکنده می بند

 بر زندانيان عادی اين زندان تاثير بگذارند.
رسد، همواره از سوی حفاظت اطالعات زندان  تن می ۳۰ها نزديک به  زندانيان سياسی که شمار آن

گيرند. اين زندانيان از حق  تحت فشار هستند و به صورت مداوم از سوی اين نهاد مورد تهديد قرار می
های منتشر شده  توانند کتاب ها نمی ی غير از کتابخانه زندان محروم هستند و خانواده آنها داشتن کتاب

 ها به داخل زندان بفرستند. قانونی داخل ايران را نيز برای آن
در جهت آشنايی خوانندگان با وضعيت اين زندانيان و شرايط سختی که زندانيان در زندان ديزل آباد 

 پردازم. تند، به بيان خاطراتی از اين دوره دو ساله در اين زندان میرو هس کرمانشاه با آن روبه
بعد از انتقالم از بازداشتگاه ميدان نفت به زندان ديزل آباد کرمانشاه، بر طبق قوانين اين زندان بايد به 

شدم ولی بعد از مراجعه ما به اين بخش مسئول مربوطه با اين ادعا که  قرنطينه جوانان منتقل می
زندان منتقل کردند. از آنجا  ۳دهند" مرا به مشاور (بند)  دانيان سياسی مغز جوانان را شستشو می"زن

هايی  شدند، انتقال يافتم. يکی از اولين برخورد دار در آن نگهداری می که سارقان سابقه ۲۳هم به اتاق 
سوی ديگر زندانيان در  ای است که از عدالتی شود، بی که هر زندانی سياسی در زندان از آن متاثر می

گيرد. به دليل آمار باالی زندانيان خطرناک در ديزل آباد، کارمندان اين زندان  حق او صورت می
اند، زندانيانی که خود از عامالن فروش و  دار سپرده ها را به زندانيان قلدر و سابقه مديريت داخل بند

ش را پيگيری کنی به يکی از مسئولين زندان ا پخش مواد مخدر در زندان هستند، مافيای که اگر ريشه
گردد. اين زندانيان برای اينکه در کار مافيای خود دچار مشکل نشوند، با حفاظت اين زندان در  برمی

 جهت فشار و اذيت و آزار زندانيان سياسی همکاری دارند.
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 ۹زندانی ديگر گذراندم. بود، با سيزده  ۳در  ۲شب اول زندان را در اتاقی که مساحت تقريبی آن تقريبا 
دار اين اتاق هر يک  نفر روی تخت و بقيه هم کف خواب با يک پتو. در حالی که چندين زندانی سابقه

چندين پتو داشتند بايد من تازه وارد، يک پتو کثيف و پر از شپش برای در امان ماندن از سرمای دی 
ول اتاق اعتراض کردم، با قاشقی که يک کردم. زمانی هم که از اين وضعيت به مسئ ماه استفاده می

توانست سر گاو پير را ببرد، گلويم را فشار داد و گفت  سمتش تير شده بود و به قول خودش با آن می
 جوجه سياسی، اينجا ديزل آباد است نه زندان اوين، اينجا ايستگاه آخر دنياست!

های  برای کسانی مثل من، از شکنجهانجام چنين حرکاتی از کسی که خودش هم دربند و زندانی بود، 
تر بود. شايد به همين خاطر بود که زمانی که بعد از يک سال جهت  های اطالعاتی هم سخت بازجو
ها گفتم که حاضر هستم يک سال  سازی دوباره به بازداشتگاه ادارهٴ اطالعات منتقل شدم به آن پرونده

به زندان برنگردم. چرا که به هر حال تحمل کردن های انفرادی تحمل کنم و  ماندهٴ حبسم را در سلول
 تر بود. خودم در انفرادی از تحمل کردن چنين افرادی در زندان، راحت

روز دوم بعد از اطالع رئيس زندان، مرا به اتاق قلب بهداری اين زندان منتقل کردند. در اين اتاق 
شدند. بهداری اين  بودند، نگهداری میچهار نفر از زندانيان سازمان القاعده که تبعهٴ عراق و مصر 

هايی جهت آزمايش و معاينه بيماران و بخش ديگری در حياط که به  زندان دو طبقه بود، طبقه يک اتاق
 گفتند و طبقه دوم شامل اتاق عمل، بخش بستری و بخش قلب. نام ايزوله می

های اول هم  کرديم. شب مراقبت می به دليل وجود تعداد زيادی از بيماران هپاتيتی و ايدزی بايد از خود
توانستيم استراحت کنيم. بعداً  داد و بيداد يک زندانی در اتاق ايزوله آرامش را از ما گرفته بود و نمی

برايمان مشخص شد که اين زندانی، يکی از اسرای جنگ بوده که بعد از آزادی و اطالع از ازدواج 
کند. اين  و سپس خودش را به کالنتری محل معرفی میها کرده  همسرش با برادرش اقدام به قتل آن

کردند، بعد از يک سال در اين زندان ديوانه شده بود و هر از  زندانی که همه او رو سرهنگ صدا می
 شد. خورد، به بخش ايزوله منتقل می اش بهم می گاهی که تعادل روانی

ان مبتال به ايدز و هپاتيت و زندانيانی بخش ايزوله دارای چندين اتاق بود و هواخوری نداشت و زنداني
کردند. چندين زندانی که به دليل مشکالت زياد دچار  که تعادل روانی نداشتند، به اين بخش منتقل می

ناراحتی روحی و روانی بودند به اين بخش منتقل شدند و در همين بخش از طريق ديگر زندانيان به 
 هپاتيت مبتال شده بودند.

، يکی از زندانيان زندان بازپروری شهر کرمانشاه، که به ۸۵ی دی ماه زمستان سال ها يکی از روزی
 ۱۵کرد؛ به بخش ايزوله منتقل کردند و بعد از  های آخر عمرش را سپری می دليل ابتال به هپاتيت روز

اش را تا صبح بر روی برف حياط بهداری رها کرده و پس از  روز زمانی هم که مرد، سربازان جنازه
اش دادند. ديدن صحنهٴ جنازهٴ جوانی که به داليل نامعلومی در دام اعتياد و بيماری  ن تحويل خانوادهآ

کردم  آورد. با خود فکر می  رها شده بود، دل و وجدان هر کسی را به لرزه در می   افتاده و روی زمين
اينجا کشيده است،  شايد اين جوان هم زمانی برای خود شخصيتی داشته و مشکالت زندگی وی را به

هايش کردند تا بميرد، موقعی هم که مرد ايچنين غير انسانی با  چرا بايد با وی چنين رفتاری شود، ر
 کنند. اش رفتار می جنازه

در مدت چهل روزی که در اين بهداری بودم، به دليل اينکه غذای زندان از سوی يکی از اين زندانيان 
های عفونی، تنها مجبور به مصرف کنسرو ماهی و خاويار   به بيماری شد، از ترس ابتال بيمار تقسيم می

ماندم. در اين  بود، بايد گرسنه می های زندان بسته  هايی هم که فروشگاه داخل بند بادمجان بودم و روز
ام مالقات کنم.  مدت تنها يک بار آن هم با هماهنگی حفاظت زندان توانستم به صورت کابينی با خانواده

ام از من خواسته شد که به فارسی حرف بزنم  با خانواده  ليل شنود مکالمات کابينی، در ميان صحبتبه د
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خواستند از حق صحبت  ها می گاهی ست که آن ها قادر به فهم زبان کردی نيستند. عجب شکنجه چون آن
 کردن به زبان مادری خودم هم بگذرم؛ بله اينجا ايستگاه آخر دنياست.

بهمن ماه، از زندان به بازداشتگاه ستاد خبری ادارهٴ اطالعات سنندج  ۱۷ز و در تاريخ بعد از چهل رو
منتقل شدم و از آنجا هم بعد از نزديک به يک ماه دوباره به زندان ديزل آباد بازگشتم. بعد از انتقال 

نست و به دوباره به زندان، مسئول پذيرش اين زندان نامه عودت ادارهٴ اطالعات سنندج را کافی ندا
ماموران ادارهٴ اطالعات اعالم کرد که بايد نامهٴ دادستان داالهو جهت عودت من به زندان روی پرونده 
وجود داشته باشد. به جهت اينکه محل بازداشت من شهرستان داالهو بود، بار ديگر به دادگاه اين شهر 

رسيديم و هنگام مراجعه، متوجه برده شدم. به دليل شلوغی جاده، در زمان ساعات اداری به دادگاه ن
تعطيلی دادگاه شديم. از طريق يکی از سربازان با رئيس دادگستری تماس گرفته شد تا در جريان 
حضور من قرار بگيرد شهبازی رئيس دادگاه اعالم کرد که با بهراميان دادستان تماس خواهد گرفت. 

نتقل کرده و به يک ميله داخل سالن انتظار ماموران ادارهٴ اطالعات من را به داخل ساختمان دادگاه م
ها  اين دادگاه بسته و با هماهنگی سربازان نگهبان دادگاه درهای ساختمان را به روی من قفل کردند. آن

از سربازان خواستند از پشت شيشهٴ در ورودی ساختمان مواظب حرکات من باشند. خودشان هم به دليل 
هٴ وی در داخل شهر مراجعه کردند. نزديک به يک ساعت بدون خاموش بودن موبايل دادستان به خان

توانستم حرکت بکنم و  آب و با توجه به نياز شديد به دستشويی رفتن در اين سالن بسته شده بودم و نمی
سربازان هم حق نزديک شدن به من را نداشتند. عاقبت بهراميان دادستان داالهو به همراه ماموران 

آمد. بعد از باز کردن دستبند به داخل اتاق دادستان رفتيم، هنوز روی صندلی اطالعاتی به دادگاه 
های ادارهٴ اطالعات نيستم، من از آن ها  ننشسته بودم که با صدای بلند گفت: "رحمانی، من مثل بچه

خواستی با گرفتن فيلم و تحقيق در مورد اعتياد و ايدز و انتشار آن، چهرهٴ مقدس  تيزتر هستم. تو می
مهوری اسالمی را مخدوش کنی و قصد داشتی جمهوری اسالمی را مسبب اين معضالت نشان ج

 بدهی."
ماموران اداره ی اطالعات که شاهد حرکات غير معمولی دادستان شده بودند، همديگر را نگاه کرده و 

د از من کر زدند. بهراميان بعد از چندين پرسش در حالی که کيفر خواست را تنظيم می لبخند ريزی می
پرسيد" دوست داری چند سال بهت زندان بدهم. دو سال خوبه، سه سال چی؟ نه ولی برای اينکه بار 

درس عبرت   دهم تا بری زندان ديزل آباد های سياسی نری پنج سال بهت می ديگر دنبال فعاليت
داريد و ها چشم ديدن يک نظام شيعه را در جهان ن بگيری." و در آخر گفت " اصال شما اهل سنت

شب دوباره به  ۸ايد." بعد از اتمام جلسه دادگاه در ساعت  هميشه سعی در براندازی اين نظام داشته
سمت کرمانشاه و زندان ديزل آباد حرکت کرديم. در مسير کرمانشاه يکی از ماموران به راننده گفت 

هاش  حرکات و صحبت "حاجی اين قاضی ما هم که يک تخته کم داشت." راننده هم در جوابش گفت "از
 معلوم بود اصال قاطيه. "

شب به درب ورودی زندان رسيديم. بعد از تحويل من به واحد پذيريش، مسئول مربوطه با  ۱۱ساعات 
اند. فرزادی  رئيس زندان تلفنی تماس گرفت و اعالم کرد که مرا از ادارهٴ اطالعات به زندان عودت داده

 (بند ادب) منتقل کنند. ۹ا به بند رئيس زندان نيز دستور داد که من ر
حرکت کرديم، در راه سرباز  ۹به دستور مسئول کشيِک شب زندان، همراه يک سرباز به سمت بند 

وظيفه که اهل جوانرود بود در مورد اتهامم از من سوال کرد، بعد از اينکه فهميد زندانی سياسی هستم 
شوخی گفتم: "اعدامی چيه بابا! من هنوز حکم  با تعجب از من سوال کرد "اعدامی هستی؟" من هم با

منتقل بشوی؟" من هم که تا آن شب در مورد  ۹نگرفتم." با ابراز تعجب گفت "پس چرا گفتند بايد به بند 
بندی برای  ۹چطور بندی هست؟" وی هم گفت "بند  ۹اطالعات خاصی نداشتم، گفتم: "مگه بند  ۹بند 
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ندانيان محکوم به اعدام در روز قبل از اجرای حکم است و نگهداری زندانيان جرائم خطرناک و ز
کنند." بعد هم از روی  ها را به اين بند منتقل می چنين برای تنبيه زندانيانی متخلف در زندان، آن  هم

دلسوزی به من سفارش کرد که بايد مواظب خودم باشم چون زندانيان بسيار خطرناکی در اين بند 
 شوند. نگهداری می

بود، با يک دستشويی در داخل و بدون  ۴در  ۵که در واقع يک اتاق بزگ با مساحت تقريبا  ۹د در بن
شد. زندانيان اين بند از حق تلفن و مالقات محروم  زندانی نگهداری می ۱۱هواخوری، نزديک به 

ورين، تجاوز بودند. بعد از انتقالم به اين بند متوجه شدم، که بيشتر اين زندانيان به علت درگيری با مام
اند. هدف رئيس  به زندانيان جوان، حمل و پخش مواد مخدر در زندان، جهت تنبيه به اين بند منتقل شده

زندان از انتقالم به اين بند ترساندنم و هشدار غير مستقيم که بايد مواظب عملکردم در آينده باشم؛ بود. 
شود اين است که به اجبار  سی اعمال میهايی که عليه يک زندانی سيا ترين شکنجه شايد يکی از سخت

در کنار زندانيان مصرف کننده مواد مخدر و خطرناک محبوس و از نزديک شاهد رفتار غيرانسانی 
ها باشد و اختياری نيز برای جلوگيری از اين موارد نداشته باشد. حضور در اتاقی که زندانی با  آن

ارد در جلوی چشم ديگر زندانيان به زندانی جوانی گيری از زور و مواد مخدری که در اختيار د بهره
کرد و مصرف مواد مخدر از سوی تمام افرادی که در يک اتاق با هم محبوس هستيد، بسی  تجاوز می

جويی از  دهد و حس انتقام يست که روح و روانت را به شدت تحت فشار قرار می دردناک و شکنجه
کند. تنها عکس العمل  اند، فکر و ذهنت را مشغول می داده افرادی که تو را در چنين شرايط سختی قرار

ها دوری گزينم. يک بار خواستم با يکی از نگهبانان در  توانست اين باشد که آن من در اين زمان تنها می
اين مورد حرف بزنم، اما در کمال ناباوری متوجه شدم، آن نگهبان که کارمند رسمی زندان بود خود 

 نمايد. ر و مواد اين زندانيان را تامين میدر قبال پول، سيگا
چند روز بعد يک زندانی ديگر را که اقدام به اعتصاب غذا کرده بود، به اين بند منتقل کردند. وحشتناک 

های  دار اقدام به دوختن لب، پلک بود، اين زندانی جوان به دليل اذيت و آزارش از سوی زندانيان سابقه
در واقع حفاظت و رئيس زندان به جای گوش کردن به درخواست اين  چشم و بستن گوشش کرده بود.

منتقل کرده بودند. گويا در اين زندان هيچ گوش شنوايی وجود نداشت و زندانی  ۹زندانی وی را به بند 
 ساخت. سوخت و می بايد ذره ذره می

ت بريدن شکمش تا زندانی ديگری به نام فرشاد که از شدت خماری اقدام به خودزنی در حمام به صور
پاره کردن روده کرده بود و به دليل شدت خونريزی بيهوش شده و به بيمارستان خارج از زندان منتقل 
شده بود، به دستور مسئولين زندان پس از به هوش آمدن و انجام عمل جراحی، با پابند و دست بند به 

هنوز در وضعيت بسيار بدی قرار داشت و منتقل شد. اين زندانی در حالی به اين بند منتقل شد که  ۹بند 
های گارد ويژه زندان  بعد از انتقالش نيز جلوی درب ورودی اين بند به شدت از سوی يکی از نيرو

های شيفت شبانهٴ زندان به بند از وی  مورد ضرب و شتم قرار گرفت. با مراجعهٴ يکی از افسر
ن منتقل کنند، اما وی گفت: "اين حيوان بايد درخواست کرديم که وی را حداقل به بهداری داخل زندا

 باشد تا مثل سگ جان بدهد." ۹توی بند 
يکی از زندانيان به نام مجتبی هم که در حين اعزام به دادگاه شهرستان اقدام به فرار کرده بود بعد از 

 های يگان ويژهٴ زندان، مورد ضرب و شتم شديد قرار گرفت بطوريکه دستگيری مجدد توسط نيرو
دست وی دچار شکستگی شديد شد و به دليل ضربات شديد وی قادر به راه رفتن نبود. مسئولين زندان 
پس از اينکه فهميدند اين زندانی تصميم به شکايت از مسئولين زندان را دارد، به مدت چند ماه تا 

ين مدت وی را از بهبودی کامل و ناپديد شدن بقايای ضرب و شتم وی را به اين بند منتقل کردند و در ا
 مالقات و تلفن نيز محروم کردند.
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های يکی از زندانيان گارد ويژهٴ  و پس از نامگذاری اين بند به بند ادب، طبق گفته ۸۷بعدها و در سال 
زندان روزی يک بار با تشکيل تونلی در جلوی اين بند، زندانيان را مجبور به حرکت از داخل اين 

ارد نيز با باتوم و مشت و لگد، اقدام به ضرب و شتم شديد زندانيان های گ کردند و نيرو تونل می
 نمودند و توجيه اين رفتار غيرانسانی از سوی مسئولين زندان ادب کردن زندانيان متخلف بود. می

 بله اينجا ديزل آباد است، ايستگاه آخر دنيا!
به قرنطينه زندان منتقل شدم و  ۹د اسفندماه، از بن ۱۴در راستای اعمال فشار بيشتر اين بار در تاريخ 

نزديک به يک سال و نيم و تا زمان آزادی، در قرنطينهٴ زندان ديزل آباد تحمل حبس کردم. در حالی که 
روز در بخش  ۱۰طبق قوانين و ضوابط زندان هر زندانی به محض ورود به زندان به مدت حداکثر 

 های اصلی داخل زندان منتقل گردد. دشود و پس از آن بايستی به بن قرنطينه نگهداری می
قرنطينه به دليل اينکه محلی موقت برای نگهداری زندانيان است، فاقد هر گونه امکانات اوليه است و 
غير از يک هواخوری کوچک و فروشگاه، امکانات ديگری نداشت. در زندان ديزل آباد تمام روزنامه 

های ايران،  نژاد ممنوع شد و غيره از روزنامه  دیبا سر کار آمدن احم ۸۴های اصالح طلب از سال  
گرفت.  کيهان، اطالعات و همشهری هيچ روزنامهٴ ديگری در اين زندان در اختيار زندانيان قرار نمی

من هم در طول مدت دو سالی که در زندان بودم تنها سه ماه آن هم با اعتراض و نامه نگاری زياد 
و همشهری را بگيرم. يک بار هم بعد از درخواست فراوان با  توانستم حق اشتراک روزنامه ايران

ام در زمان مالقات موافقت کردند، ولی به محض  تحويل کتاب آموزش زبان انگليسی از طريق خانواده
ها را به ادارهٴ اطالعات عودت داد تا بررسی شود که آيا امکان  ها حفاظت زندان اين کتاب دريافت کتاب

ها بعد از بررسی چند  آن برای من وجود دارد يا نه، يک ماه قبل از آزادی، اين کتابدر اختيار گذاشتن 
 ماهه، در اختيار من گذاشته شد.

اسفندماه و يک روز بعد از انتقالم به قرنطينه، از سوی اجرای احکام زندان جهت عودت  ۱۵در تاريخ 
احکام به بخش درب وردی زندان رفته  به دادگاه اسالم آباد غرب فراخوانده شدم. همراه سرباز اجرای

و از آنجا تحويل يک افسر وظيفه نيروی انتظامی داده شدم. افسر وظيفه ابتدا از من خواست هزينه 
رفت و آمد به دادگاه را از دفترچه حساب خود برداشت کرده و با خود ببرم. در کمال تعجب با 

بانک فرستاده و هزينهٴ کرايهٴ ماشين و صرف هماهنگی افسر پذيرش زندان، دفترچهٴ حساب من را به 
 نهار دو نفر را بدون اينکه من رضايتی داشته باشم، از من گرفتند.

بعد هم از مقابل زندان يک تاکسی کرايه کرده و به سمت دادگاه اسالم آباد غرب حرکت کرديم. بعد از 
ديان رفته و از آنجا توسط منشی رسيدن به دادگاه، به شعبهٴ يک دادگاه انقالب به رياست قاضی محمو

ام  وی جهت برگزاری جلسه وقت تعيين گرديد. بعد از اينکه يکی از همبندهای من از زندان با خانواده
تماس گرفته بود پدر و مادر من نيز، خود را فوری به دادگاه انقالب رسانده و توانستند مرا مالقات 

 هٴ اطالعات جلسه دادگاه شروع شد.کنند. بعد از نيم ساعت و حضور نمايندهٴ ادار
احترامی پدر و مادرم را از جلسه بيرون  قاضی محموديان بعد از مطالعهٴ پرونده، در حالی که با بی

ايی که تو درس خواندی، قبول  کرد، با نيش خندی گفت: "من آرزو داشتم پسرم در اين دانشگاه و رشته
 کنی؟"  ت سياسی میشود، حاال تو آمدی عليه جمهوری اسالمی فعالي

کنم تا درس عبرتی بشوی برای افرادی مثل  وی که به شدت عصبانی شده بود گفت که اعدامت می
ها دچار لرزش بدنی شديدی  خودت. سربازی که مرا به او دستبند زده بودند بعد از شنيدن اين حرف

بودند به خوبی احساس شد، لرزش دست و پای سرباز را با توجه به اينکه به دستمان، دستبند زده 
کردم. محموديان که قصد داشت مقابل نمايندهٴ ادارهٴ اطالعات اسالم آباد غرب خودی نشان دهد،  می
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کنم تا در زندان ديزل آباد معنی اقدام عليه امنيت جمهوری  سال زندان برايت صادر می ۵گفت: "حاال 
 اسالمی را درک کنی."

فاع را به صورت کتبی روی برگه بنويسم؛ من تنها نوشتم، هنگامی که قاضی از من خواست آخرين د
ها مفيد باشم و  ام که برای آن "هر کاری کردم برای دفاع و آسايش مردم بوده و از همه چيز خود گذشته

 اتهام اقدام عليه امنيت ملی را قبول ندارم."
عتراض کنی، پدرت را در پايان جلسه در زمان خروج از اتاق صدايم کرد و گفت "اگر به حکم من ا

 آورم!" در می
دقيقه برگزار شد و به جای بررسی پرونده، بيشتر صرف تهديد و  ۱۵يی ست که در  اين شرح جلسه

 توهين از سوی قاضی به من شد!
در قرنطينهٴ زندان به دليل وجود آمار باالی زندانيان تازه وارد و درصد باالی اعتياد اين افراد به مواد 

شاهد خودزنی، درگيری شديد و پرخاشگری اين افراد مبتال به اعتياد، بودم. متاسفانه  مخدر، روزانه
های خطرناکی همچون هپاتيت و ايدز و افراد متهم به قتل عمد  مسئولين زندان نسبت به وجود بيمار

يل آورند. در بين اين زندانيان افرادی وجود داشت که به دل قانون تفکيک جرائم را به اجرا در نمی
کرد. چندين بار شاهد آن  خماری و مشکالت روانی اقدام به تهديد و ضرب و شتم ديگر زندانيان می

بودم زندانيان از سوی تعدادی از اين افراد که حتی دارای کارت رسمی بيماری ايدز و هپاتيت بودند، 
ها را  شته به خون، آنها کمک مالی کنند و در غير از صورت با چاقوی آغ شدند که بايد به آن تهديد می

هم ايدزی خواهند کرد. و بدين ترتيب گويا اين افراد از زندانيان ديگر باج ايدزی بودن خودشان را 
 گرفتند. می

 بله اينجا ديزل آباد است، ايستگاه آخر دنيا.
ه سال کاهش پيدا کرد. اما متاسفان ۲سال زندانم در دادگاه بدوی به  ۵حکم  ۸۶ارديبهشت ماه سال  ۲۰

سازی به ستاد خبری ادارهٴ اطالعات و بازداشتگاه  در مدت دو سال زندان دو بار ديگر جهت پرونده
های  ماه در سلول ۳آبان ماه به مدت نزديک به  ۲۵تيرماه به مدت يک ماه و  ۲۲ميدان نفت منتقل شدم. 

ی جهت های روحی و فيزيک انفرادی بازداشتگاه وزارت اطالعات به سر برده و تحت شکنجه
سازی جديد قرار گرفتم. به دليل فشارهای شديد بازجوهای اطالعاتی در شب غدير خم، در  پرونده

دی ماه  ۱۸های المپ داخل سلول کردم.  بازداشتگاه اطالعات، اقدام به خودکشی از طريق خرده شيشه
نازه يکی از از سوی ماموران ادارهٴ اطالعات به پزشکی قانونی منتقل شدم و در کمال ناباوری ج

ام (که از اعضای پژاک بود) را که توسط نيروهای سپاه پاسداران در محور کامياران به  دوستان قديمی
گيرد و در مقابل چشمان  روانسر همراه خواهر و خواهرزادهٴ خردسالش هدف تيراندازی قرار می

احترامی  نی اقدام به بیها تير خالصی به وی زده شده و به صورت غير انسا خواهر وی توسط اين نيرو
به جنازهٴ وی کرده بودند؛ در سردخانه به من نشان دادند. جنازهٴ وی از سمت ناف به پايين به دليل 

ها گلوله تماما تکه تکه شده بود و روی شکم وی نيز آثار چندين گلوله وجود داشت. به راستی  اصابت ده
يی بس دشوار و  جان وی، شکنجه به جنازهٴ بی احترامی که مشاهدهٴ جسد يکی از دوستان قديمی و بی

 سخت بود.
ها، در انزوای شديدی قرار دارند.  زندانيان سياسی داخل بند، به دليل تهديد زندانيان از معاشرت با آن

حفاظت به تعدادی از زندانيان مخبر، در جهت زير نظر گرفتن زندانيان سياسی امتيازات ويژه منجمله 
دهد و بدين دليل هر گونه بحث سياسی در اتاق زندانيان سياسی با  ن ارائه میسيگار، مرخصی و تلف

پذيرد. گزارش عملکرد زندانيان سياسی از سوی   ها از سوی حفاظت صورت می احضار و تهديد آن
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شود و اين اداره نيز با توجه به رفتار زندانيان در قبال درخواست   حفاظت به ادارهٴ اطالعات ارسال می
 کند. گيری می ها تصميم آن مرخصی

کنند، ادارهٴ اطالعات   ها زندانی حبس ابدی جرائم مواد مخدر، که از حق مرخصی استفاده می با وجود ده
و مسئولين زندان مرخصی برای زندانی را امتياز دانسته و با عدم اعطای اين امتياز به زندانيان سياسی 

ايشان دارند. يک زندانی سياسی که به اتهام تبليغ نظام در بسياری از اوقات، سعی در تضعيف روحيهٴ 
ماه زندان محکوم شده است؛ بايد برای گرفتن مرخصی، از هفت خوان رستم عبور کرده و در  ۶به 

ها  کند. روندی که احتماال سال  آخر هم دادستان جوابش را منوط به موافقت ادارهٴ اطالعات اعالم می
حبس ابدی جرائم مواد مخدر، به راحتی بعد از مدتی از سپری کردن حبس کشد. اما زندانيان   طول می

 روند.  به مرخصی می
شود ناخواسته جهت  انزوای شديد زندانيان سياسی و هم چنين صدور احکام سنگين برای آن ها سبب می

وز که دار به مصرف مواد مخدر روی بياورند. يک ر گذراندن اوقات روزانه، از طريق زندانيان سابقه
در هواخوری مشغول قدم زدن بودم، يکی از کارمندان حفاظت زندان مرا صدا کرد و يک زندانی که با 
دست بند به دِر هواخوری بسته شده بود را نشانم داد و گفت: "اين پيمان خنجری زندانی سياسی ای 

ياک بلعيده تا بتواند آن ها است که در زندان به مواد مخدر اعتياد پيدا کرده و االن هم بسته چند گرمی تر
های ديگر به فروش برساند. عاقبت زندانيان سياسی در ديزل آباد همين است. باليی سرش  را در بند

آورديم که اينقدر سر به زير شده و مشغول مصرف مواد مخدر است. او هم در روزهای اول آرمان 
اقدام به اغتشاش در  دانيان سياسی هايی را در سر خودش می پروراند و چندين بار همراه ديگر زن

زندان کرده بودند." وی اين گفته ها را با افتخار بيان می کرد ،گويی وی بوی از انسانيت نبرده است. 
به دليل بيماری و مصرف مواد مخدر در زندان درگذشت. قابل ذکر است  ۸۸(پيمان خنجری بعدا سال 

 طقه دوری تبعيد شده بودند.)خانواده ی وی نيز به سبب فعاليت سياسی به من
شايد بيش از کارمندان زندان، ديگر زندانيان هستند که زندانيان سياسی را مورد اذيت و آزار قرار 

آورم زمانی که در بازداشتگاه ادارهٴ اطالعات کرمانشاه بودم بازجو از من در مورد  دهند. به ياد می می
سيد آيا قضيهٴ زير تختی هنوز آنجا وجود دارد (زير پر کرد و می تجاوز به زندانيان جوان سوال می

کنند) البته  تختی اصطالحی است که زندانيان برای تجاوز به زندانيان در زير تخت، از آن استفاده می
 داد. ها را به عنوان يک تهديد مورد استفاده قرار می بازجو اين گفته
ادف و قتل غير عمد به زندان افتاده بود، به دانشجويی به نام علی. س که به دليل تص ۸۶زمستان سال 

اش از زندان نداشتند و  قرنطينه منتقل شد. متاسفانه به دليل اعتياد، خانوادهٴ وی تمايلی برای آزادی
تواند مصرف مواد مخدر را ترک کند. اين زندانی به  کردند که در شرايط سخت زندان می احساس می

شديد جسمی و روانی قرار داشت. وی توانست بعد از چند ماه  دليل مصرف کراک در اوايل تحت فشار
های روحی ناشی از شرايط  کامال مصرف مواد را ترک نمايد اما بعد از دو ماه و اينبار به دليل فشار

 زندان و به دليل وجود ترياک در زندان به مصرف دوبارهٴ به مواد روی آورد.
شدم و تصميم گرفتم با او حرف بزنم تا شايد بتوانم  ها متوجه افسردگی شديدی در وی يکی از روز

کردم  کمکی برايش داشته باشم ولی او اعالم کرد، ديگر از اين زندگی خسته شده است. احساس می
کمک به چنين کسانی برای بازگشت به زندگی عادی در جامعه بهترين مبارزه در زندان، است. روزانه 

ی در زمان صرف نهار که همهٴ زندانيان به سالن غذاخوری به از دور، وی را تحت نظر داشتم، روز
ها به دليل نارحتی گوارشی غذا  بردند اما من به هواخوری رفته بودم (من بعضی روز سر می

خوردم) و بعد از چند دقيقه قدم زدن خسته شده و به داخل برگشتم، در کمال ناباوری مشاهده کردم  نمی
کند فوری   کی در چارچوب در، آويزان کرده و اقدام به خودکشی میکه علی خودش را با طناب کوچ
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ام کوبيد  خودم را به او رسانده و وی را گرفتم. علی که هنوز رمقی در جانش مانده بود، با دست به سينه
های من چندين  رها کنم اما من با داد و فرياد از ديگر زندانيان کمک خواستم. بعد از فرياد   تا وی را

 نی از هواخوری به کمکم آمدند و توانستيم طناب را سريعا پاره کرده و وی را نجات بدهيم.زندا
های داخل زندان منتقل شد و علی رغم اينکه از خويشاندان يکی  ولی افسوس که اين زندانی بعدها به بند
ر قرار می گيرد دار مورد اذيت و آزا " توسط زندانيان سابقه ۳از مسئولين زندان بود در بند "مشاوره 

تا اينکه روزی تعدادی از اين زندانيان در دستشويی به صورت گروهی و به زور وی را مورد تجاوز 
 قرار می دهند.

اش وی را به زندان انداختند، تا در زندان اعتياد را ترک کند و به زندگی بازگردد ولی  خانواده
 متاسفانه.....

 دنيا! بله اينجا ديزل آباد است، ايستگاه آخر
های بين  اعالم شد که يک بازپرس بهداشت از طرف يکی از سازمان ۸۶های تيرماه سال  يکی از روز

آيد. بر همين اساس به دستور رئيس زندان فوراً اعالم نظافت عمومی  المللی جهت بازديد به زندان می
دند هيچ کس حق صحبت ها اعالم کر شد و مسئوالن همه جا را مرتب و تميز کردند. سپس هم از بلندگو

شود. يکی  منتقل می ۹کردن با اين بازديدکننده را ندارد و هر کس شکايت يا بحثی را مطرح کند به بند 
از کارمندان زندان هم من و چهار زندانی ديگر تبعه عراق و مصر را صدا کرد و اعالم کرد که نبايد 

تالش بکنيم با وی صحبت کنيم از حق در زمان حضور بازرس در زندان با وی حرف بزنيم، اگر هم 
 تلفن و مالقات کابينی هم محروم خواهيم شد.

های عمومی در طبقهٴ يک  ه قرنطينهٴ زندان در دو طبقه قرار داشت. زندانيان محکوم شده از سوی دادگا
الن های انقالب هم در طبقهٴ همکف در دو س ه و شش اتاق قرار داشتند و زندانيان محکوم شده در دادگا

بزرگ قرار داشتند. در زمان بازديد اين بازرس به دليل تعمير طبقهٴ يک همهٴ زندانيان در طبقه همکف 
ها و از  قرار گرفته بودند. بازرس و هئيت همراه بعد از ورود به قرنطينه در پشت در ورودی سالن

باتی به شيشه اعالم کرد ها انداختند. يکی از زندانيان متاودنی با ضر پشت شيشه نگاهی به داخل سالن
انسالی بود، حرف بزند رئيس زندان از کارمندان خواست  خواهد با يکی از اعضای هئيت که زن می می

کرد بعد از اينکه يکی از اعضای هئيت متوجه وی  وی را دور کنند ولی اين زندانی همچنان اصرار می
های اين زندانی را برايش  صحبتشد، خود را به پشت شيشه نزديک کرد و از مترجم خود خواست 

ترجمه کند. اين زندانی از زندانيان مصرف کنندهٴ متاودن بود و به دليل اينکه دو روز به وی سهميه 
کرد که به وی متادون  اش را نداده بودند اقدام به خودزنی کرده بود و درخواست می متاودن روزانه

هئيت از قرنطينه خارج شد. بعد از چند ساعت و های اين زندانی  بدهند. پس از گوش کردن به صحبت
خروج اين هيئت از زندان به دستور رئيس زندان برای اين زندانی به اتهام اخالل در نظم عمومی 

انتقال دادند و برای نزديک به يک ماه  ۹هايی از سوی نگبهابان تنظيم شد وی را به بند  صورت جلسه
 ند.وی از مالقات و مرخصی رفتن محروم کرد

با چندين زندانی درگير شده  ۸ای، دو زندانی ديگر که در بند  در اين مدت به جز من و زندانيان القاعده
بودند به قرنطينه منتقل شدند، فرهاد و محمد دو زندانی متهم به سرقت بودند که به دليل اعتياد به مواد 

الرغم  يماری ايدز بودند و علیکردند. اين دو زندانی مبتال به ب مخدر، روزانه متادون مصرف می
دار  های داخل در قبال مواد مخدر از سوی زندانيان سابقه ها به دليل اينکه در بند خطرناک بودن، آن

 گرفتند به قرنطينه تبعيد شده بودند. مورد تجاوز قرار می
ز انتقال به بند، با توجه اينکه زندانيان مربوط به جرائم مواد مخدر، بايد بعد از اتمام مرخصی و قبل ا

بردند، توسط اين دو زندانی جوان اقدام به فروش مواد مخدر  به مدت يک هفته در قرنطينه به سر می
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های مواد مخدر در زمان  دار از راه بلعيدن بسته کردند. زندانيان سابقه منتقل شده از راه بلعيدن می
ند و با توجه به ورود زندانيان جديد الورود کرد ها می بازگشت به زندان در قرنطينه اقدام به تخليهٴ آن

رساندند. اين دو زندانی که خود مبتال  ها را به قيمت هنگفت به فروش می مصرف کنندهٴ مواد مخدر، آن
وارد که دچار خماری شديد   به ايدز و هپاتيت بودند از طريق يک سرنگ مشترک برای زندانيان تازه

کردند. ديدن صحنهٴ تزريق مواد  خدر داشتند، مواد مخدر تزريق میبودند و نياز شديد به مصرف مواد م
ترين  به زندانيان جوان و تازه واردی که از بيماری اين دو زندانی خبر نداشتند، برای من از سخت

توانستم انجام بدهم، بيشتر  ها بود و به علت اينکه برای جلوگيری از اين جنايت هيچ کاری نمی شکنجه
 شدم.  های روحی و روانی می دچار ناراحتی

وارد به دليل خماری شديد در قرنطينه اقدام به خودزنی کرد و با چاقو   روزی يکی از زندانيان تازه
کرد. وی سپس اقدام به لخت کردن خود در قرنطينه کرد و  (تيزی) اقدام به تهديد ساير زندانيان می

کند. وی در کمال ناباوری اقدام  می ری ايدز مبتال اعالم کرد اگر کسی به وی مواد ندهد همه را به بيما
من ايدزی هستم، االن همه رو «به بريدن دست خود کرد و با تيزی آغشته به خون و با فرياد اينکه 

خواست که اگر هروئين دارند به وی بدهند. بعد از اينکه من به نگهبان  از زندانيان می» کنم. ايدزی می
های گارد زندان بعد از چند دقيقه به داخل قرنطينه  ندان تماس گرفت و نيرواطالع دادم، وی با گارد ز

ها در  آمدند و پس از درگيری چند ساعته توانستند وی را مجروح کرده و از قرنطينه خارج بکنند. بار
ها  ها صحبت کردم ولی آن زمان بازديد مسئولين زندان نسبت به وجود چنين زندانيان خطرناکی با آن

 »!منتقلت کنيم ۹توانيم به بند  کنی می اگر در اينجا احساس راحتی نمی«گفتند:  در جواب من می تنها
يکی از افسران انتظامی زندان که سمت معاونت انتظامی را داشت به نام سرهنگ کاکايی از 

م های مختلف زندان خود شخصا در ضرب و شت گران اين زندان بود، در بازرسی روزانه از بند شکنجه
کرد. يک بار در حضور نزديک به دويست زندانی ديگر يک زندانی را که  شديد زندانيان شرکت می

ها، اقدام به ضرب و شتم  مشغول سرگرمی جوز جوز در قرنطينه بود، به دليل ممنوعيت اين نوع بازی
خت کردن و شديد وی نمود و بعد از اعتراض اين زندانی وی را به هواخوری منتقل کرده و بعد از ل

وی و خيس کردنش با آب، اين زندانی را با باتوم کتک زد. اين شخص، زمانی که درخواست انتقال به 
گفت:  ها در حضور زندانيان ديگر در هواخوری خطاب به من می بندهای داخل زندان را داشتم، بار

 »کنی!؟ شدی، آن وقت درخواست انتقال به بند را می تو بايد اعدام می«
غذای کثيف زندان و مصرف زياد کنسرو ماهی در طول اين مدت دچار ناراحتی گوارشی و کم  به دليل

خونی شده بودم، بطوريکه چندين بار به دليل ضعف شديد بيهوش شدم. بعد از اصرار زياد برای 
ای برای همه يک نسخه که تنها  مراجعه به بهداری زندان پزشکان بدون انجام معاينه و به صورت فله

نوشتند؛ چرا که زندانيان محبوس در ديزل  هايی همچون استامينفون، بروفن و... بود، می مل مسکن شا
 آباد معموال خمار هستند و تنها احتياج به قرص مسکن دارند!

شد. به علت اينکه نوبت  های شديدی می هايم به دليل عفونت، دچار درد در اين مدت دو سال نيز دندان
ر داخل زندانی ماهی يک بار و آن هم سهميهٴ تنها دو نفر بود، بايستی اين رفتن به دندانپزشک د

رسيد، روزی هم که نوبت دکتر به من رسيد،  کردم تا نوبت دکتر می های شديد را تحمل می درد
دندانپزشک پس از اينکه متوجه شد من زندانی سياسی هستم، از سر دلسوزی گفت که وسائل 

عدم وجود بهداشت کافی و وجود زندانيان عفونتی، برای کشيدن دندان  دندانپزشکی زندان به دليل
خطرناک است. وی پيشنهاد کرد تحمل درد دندان بهتر از اين است به بيماری عفونی خطرناکی مبتال 

های خصوصی خارج از زندان  بشوم. چندين بار درخواست کردم که با هزينه شخصی مرا به مطب
خواستم به توصيه  ها به دليل شدت درد دندان می درخواستم موافقت نشد. بارببرند ولی هيچگاه با اين 
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های دکتر عمل نکنم و همانجا در بهداری زندان چند دندانی که درد داشت بکشم، اما هربار به فکر  
نگ کردم. اينجا ايستگاه آخر دنياست، اينجا انسانيت ر افتادم. بايد درد را تحمل می آيندهٴ پس از آزادی می

 بازد، اينجا زندان ديزل آباد کرمانشاه است. می
دو بار به دليل آمار باالی زندانيان و عدم جای کافی برای نگهداريشان، برای زندانيانی که شش يا سه 
ماه تا پايان حبسشان زمان باقی مانده بود، اعالم عفو عمومی شد. بر همين اساس دو مرتبه اسم من را 

ام در مقابل  هست آزاد شوند، اعالم کردند. ولی علی الرغم حضور خانوادههم جزو کسانی که قرار 
زندان برای استقبالم هر دو بار در لحظهٴ آزادی از سوی حفاظت و ادارهٴ اطالعات از آزادی من 
ممانعت به عمل آمد و تا روز پايان حبس، که روز جمعه بود، تنها به دليل اينکه زندانی سياسی بودم، 

 گونه مرخصی، عفو مشروط و... محروم شدم.از حق هر 
های دلخراشی که واقعا مدتی مرا متاثر کرد، قطع دست يکی از زندانيان  ترين صحنه شايد يکی از تلخ

دار در محوطهٴ داخل زندان ديزل آباد با حضور تمامی زندانيان جرائم سرقت بود. اين  سارق سابقه
های  دليل سابقه چندين فقره سرقت از گاوصندوقزندانی که نزديک به چهل سال سن داشت به 

های شهر کرمانشاه، از سوی دادگاه به حد قطع دست محکوم شده بود. بعد از اجرای حکم برای  مغازه
ساعاتی وی را به قرنطينه زندان منتقل کردند، ديدن اين زندانی و قطع عضو وی تنها به دليل سرقت 

مرا شديدا متاثر کرد. برای چند دقيقه اين زندانی را در هواخوری  که آن هم به دليل فقر و بيکاری بود،
هايش بکاهد، به خاطر دارم  ديدم، تنها توانستم يا چند جمله با وی ابراز همدری بکنم شايد کمی از درد

کنی بعد از آزادی نيز راه ديگری جز  در اين دنيا اين سرنوشت من بوده، آيا فکر می«که به من گفت: 
 »سرقت دارم؟!ادامهٴ 

ام بار ديگر وی به دليل سرقت توسط آگاهی کرمانشاه دستگير و به قرنطينه زندان  يک ماه قبل از آزادی
 منتقل شد و در آنجا مجددا وی را ديدم اما اين بار سخنی برای گفتن نداشتم...

ده بود، اقدام به فقره زورگيری و سرقت بازداشت ش ۱۲۰يکی از زندانيان به نام وحيد. خ که به اتهام 
های زندان کرده بود و روزانه اين باند اقدام به ورود و خريد و فروش مواد  تشکيل باندی در داخل بند
نمود؛ به صورت   ها اعتراض می کرد و هر زندانی ديگری که به اقدامات آن مخدر به داخل زندان می

چاقو (تيزی) اقدام به ضرب و جرح  ها حتی با گرفت و به اين بهانه آن گروهی مورد حمله قرار می
کردند. به دليل خطرناک بودن اين زندانی، کارمندان زندان نيز در قبال تخلفات   شديد زندانيان ديگر می

ها را به مانند يک  تفاوت بوده و اين خود چراغ سبزی برای وی بود تا روزانه بند وی در زندان بی
حاً نوچهٴ وی بودند، در صورت درخواست وی به راحتی امپراتوری اداره کند. زندانيانی که اصطال

ها تجاوز کند. روزانه تعدادی از  کردند تا او به آن  زندانيان جوان را به داخل تخت وی منتقل می
آوردند وی نيز هر نخ   ها ممنوع بود برايش می های سيگار را که در داخل بند کارمندان اين زندان بسته

 فروخت.  زار تومان میه ۴تا  ۲سيگار را به 
مخدر به سفارش وی در خارج زندان در اختيار زندانيانی که به مرخصی رفته   همينطور انواع مواد

بندی کرده  های کوچک، داخل چندين اليه نايلون بسته ها نيز به صورت بسته گرفت و آن  بودند، قرار می
کردند و در   ها به زندان می ها و انتقال آن ين بستهو قبل از چند ساعت به بازگشت به زندان، اقدام به بلع ا

 رساند.  های زندان به فروش می دادند و وی نيز اين مواد را در داخل بند  اختيار وحيد قرار می
بينم به آن اشاره کنم برنامه ادارهٴ اطالعات کرمانشاه برای استفاده از زندانيان به  نکتهٴ ديگر که الزم می

ليه نيروهای مسلح احزاب ُکردی است. به دليل همجواری استان کرمانشاه با عنوان طعمه بر ع
کردستان عراق و بيکاری و فقر در مناطق مرزی اين استان تعدادی از ساکنين مناطق مرزی که عمدتا 

کنند. تعدادی از اين  از آيين يارسان هستند، اقدام به وارد کردن اسلحهٴ غير مجاز به داخل کشور می
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سال محکوم  ۵های باالی  که به اتهام حمل و خريد و فروش اسلحه در زندان کرمانشاه به حبسافراد 
ها در شرايط روحی بدی قرار داشتند. ادارهٴ  شده بودند به دليل عدم موافقت دادستان با مرخصی آن

ها  ود و به آناطالعات نيز با درک اين مساله اقدام به فراخواندن اين زندانيان به حفاظت زندان کرده ب
پيشنهاد داده بود که اين نهاد امنيتی مافوق قانون قادر خواهد بود در قبال همکاری اطالعاتی اين افراد 

های چند ماهه بفرستد. چندين  ها را به مرخصی بر عليه نيروهای احزاب کردی موجود در منطقه، آن
هايشان در شرايط بسيار بدی قرار داشتند با  تن از زندانيان متاهل نيز که به سبب فقر مالی شديد خانواده

 اين پيشنهاد موافقت کرده بودند و اقدام به همکاری با ادارهٴ اطالعات کردند.
بردند، بطوريکه که  عالوه بر زندانيان، سربازان وظيفه نگهبان اين زندان نيز در وضعيت بدی بسر می

ی اين زندان اقدام به خودکشی کرده و فوت های نگهبان در طی اين دو سال دو سرباز وظيفه در برجک
های زندان و فروش  کردند. در اين مدت چندين سرباز وظيفه هم به دليل انتقال مواد مخدر به داخل بند

 دار بازداشت و جهت تنبيه به قرنطينه منتقل شدند. ها به زندانيان سابقه آن
ابوس خيالی تعبير شود، ولی اين تخيل گان به عنوان يک ک اين خاطرات شايد برای برخی از خوانند

های تلخ زندان ديزل آباد است که روزانه در حال اتفاق است و به  هايی از رويدا نيست اين تنها گوشه
 شود. های شديد حفاظت اين زندان بر زندانيان، اطالع رسانی الزم در مورد آن انجام نمی دليل فشار

 کريم(ريبين) رحمانی
 منبع:هرانا
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مديران بازداشتِی سايت مجذوبان نور و وکالی دراويش گنابادی محبوس در بند امنيتی زندان اوين پس 
 ماه حبس انفرادی در بند امنيتی به بند عمومی انتقال يافتند. ۲از تحمل بيش از 

 فرشيد يداللهی
امير  ،افشين کرمپور ،رضا انتصاری  ،رش داده است که فرشيد يداللهیتارنمای مجذوبان نور گزا

اميد بهروزی و مصطفی دانشجو، از وکالی دراويش گنابادی و اعضای سايت مجذوبان نور  ،اسالمی
 زندان اوين انتقال يافتند. ۲۰۹ماه حبس در سلول انفرادی به بند عمومی  ۲پس از تحمل بيش از 

حميد مرادی از مديران  ،ميان دراويش زندانی در بند امنيتی زندان اوين  بر اساس اين گزارش، از
 سايت مجذوبان نور همچنان در حبس انفرادی به سر می برد.

شهريور ماه سال جاری با حمله نيروهای امنيتی و لباس شخصی به دراويش  ۱۱در تاريخ  ،گفتنی است
رب و شتم دراويش گنابادی آغاز شد که منجر به گنابادی ساکن در کوار موج تازه ای از بازداشت و ض

شيراز و کوار  ،جانباختن يکی از دراويش گنابادی و بازداشت دراويش ساکن در شهرهای تهران 
گرديد، که از اين بين وکالی دراويش و چند تن از اعضای سايت مجذوبان نور در بند امنيتی زندان 

 اوين به سر می برند.
ها و آزار و اذيت ها بر دراويش گنابادی کماکان ادامه دارد به نحوی که از اويل الزم به ذکر است فشار

آبان ماه برخورد های خشونت بار نيروهای امنيتی و لباس شخصی با دراويش گنابادی همراه با 
 ضرب و شتم و تفتيش غير قانونی منازل دراويش شدت بيشتری به خود گرفت. ،بازداشت 
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 اويش و مسئوالن سايت مجذوبان نور به بند عمومیانتقال وکالی در
 

مديران سايت مجذوبان نور و وکالی دراويش گنابادی محبوس در بند امنيتی زندان اوين پس تحمل بيش 
 ماه حبس انفرادی در بند امنيتی به بند عمومی انتقال يافتند . ۲از 

اميد بهروزی  ،امير اسالمی  ،افشين کرمپور  ،رضا انتصاری  ،ی به گزارش خبرنگار سايت مجذوبان نور ؛ آقايان فرشيد يدالله 
ماه حبس در سلول انفرادی به  ۲و مصطفی دانشجو از وکالی دراويش گنابادی و اعضای سايت مجذوبان نور پس تحمل بيش از 

 زندان اوين انتقال يافتند . ۲۰۹بند عمومی 
حميد مرادی از مديران سايت  ،زندان اوين  از ميان دراويش زندانی در بند امنيتی ،گفتنی است  

 مجذوبان نور همچنان در حبس انفرادی به سر می برد .
  

شهريور ماه سال جاری با حمله نيروهای امنيتی و لباس شخصی به  ۱۱در تاريخ  ،ياد آور می شود 
آغاز شد که دراويش گنابادی ساکن در کوار موج تازه ای از بازداشت و ضرب و شتم دراويش گنابادی 
شيراز و  ،منجر به شهادت يکی از دراويش گنابادی و بازداشت دراويش ساکن در شهرهای تهران 

کوار شده است که از اين بين وکالی دراويش و چند تن از اعضای سايت مجذوبان نور در بند امنيتی 
 زندان اوين به سر می برند .

اويش گنابادی کماکان ادامه دارد به نحوی که از اويل الزم به ذکر است فشارها و آزار و اذيت ها بر در
آبان ماه شاهد اعمال خشونت و برخورد نيروهای امنيتی و لباس شخصی با دراويش گنابادی بوده ايم 

 ضرب و شتم و تفتيش غير قانونی منازل دراويش ساکن در کوار دنبال شده است . ،که با بازداشت 
 
 
 
 
 

 شت دراويش گنابادی کوارادامه آزار و اذيت و بازدا
 
درادامه فشارها بر دراويش گنابادی ساکن در کوار ظهر امروز يکی از پيروان اين سلسله بازداشت  

آبان  ۱۸نيروهای امنيتی و لباس شخصی ظهر امروز  ،به گزارش خبرنگار سايت مجذوبان نور  شد .
وی را بدون ارائه  ،دی ساکن کوار ماه با تفتيش و بازرسی منزل مهدی دهقان يکی از دراويش گنابا

 حکم قانونی بازداشت کردند و به محل نامعلومی منتقل کردند.
بازرسی و تفتيش منزل شخصی اين درويش همراه با اعمال خشونت و ايجاد رعب و  ،گفتنی است 

 وحشت برای خانواده وی همراه بوده است .
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د تفتيش و بازرسی غير قانونی منازل دراويش مور ۱۰ياد آور می شود در طی روزهای اخير بيش از  
کوار گزارش شده که همراه با تيراندازی و اعمال خشونت و اذيت و آزار خانواده های دراويش از 
سوی نيروهای امنيتی و لباس شخصی بوده است . مهرداد کشاورز يکی از دراويش کوار نيز در ادامه 

 ماه توسط نيروهای امنيتی بازداشت شد . ابان ۳اين فشار و آزار و اذيتها در تاريخ 
 
 
 
 
 
 

ادامه ی حمالت به بهائيان همزمان با بررسی کارنامه حقوق بشر ايران در 
 سازمان ملل

 
های سازمان ملل متّحد به اين نتيجه رسيد که آزار ¬همزمان با اين که يکی از هيئت -اخبار روز –ژنو 

جهانی و عمده ی حقوق بشر است، جامعه ی جهانی  بهائيان در ايران نقض فاحش يکی از معاهدات
 ای از حمالت به بهائيان و اموال آنها اطّالع يافته است.¬بهائی از موج تازه

بهائی، سه زن به اتّهام اقدام عليه امنيت  ۱۶های ¬آور به خانه¬های هول¬در رشت، پس از يورش
هائيان توسط مقامات تعطيل و دو جواز مغازه ی متعلّق به ب ۱۰ملّی دستگير شدند. در سمنان حدود 

های بهائيان را به امضای ¬اند گروه¬کسب باطل شد. گزارش شده مقامات در شهر سنندج کوشيده
های ¬های معروف به ضيافت نوزده روزه که در خانه¬تعهّدی مبنی بر شرکت نکردن در نشست

 شود، وادار کنند.¬شان برگزار می¬دينان¬هم
 

رسد همه ی ¬به نظر می«ه ی جامعه ی جهانی بهائی در سازمان ملل متّحد، گفت: ديان عالئی، نمايند
شوند و اين رويدادها با اظهاراتی، که اغلب از مقامات ¬رويدادهای اخير با مجّوز مرکزی هماهنگ می

شنويم، مبنی بر اين که بهائيان از همان حقوقی که ديگران دارند برخوردارند، و اجازه ی ¬ايرانی می
 »های مربوط به عقايد شخصی و امور جامعه را دارند، آشکارا مغايرت دارد.¬اليتفع

برند. از جمله هفت مدير جامعه ¬های ايران به سر می¬بهائی در حال حاضر در زندان ۱۰۰بيش از 
برند؛ ¬ساله ی خود، در زندان به سر می ۲۰که هر يک به اتّهامات خالِف واقع، برای گذراندن احکام 

هفت مدّرس که به خاطر شرکت در اقدامی غير رسمی برای کمک به جوانان بهائی، که توسط و نيز 
 اند. اّما اين تمام ماجرا نيست.¬اند، به زندان افتاده¬حکومت از تحصيالت عاليه محروم شده

بهائی که پيشتر دستگير و سپس  ۳۰۰های زندان هستند، بيش از ¬عالوه بر کسانی که اکنون پشت ميله
اند، يا منتظر محاکمه و يا در انتظار احضار برای آغاز دوران محکوميت خود هستند. ¬د شدهآزا

از آنها خواسته شده، بسيار باال  –اغلب در قالب اسناد ملکی يا جواز کسب  –مبالغی که برای وثيقه 
ها، ¬از جمله کتاب –های صدها بهائی مورد يورش قرار گرفته و وسايل شخصی ¬هستند. خانه

 اند.¬ضبط شده –ها و اسناد ¬های همراه، عکس¬امپيوترها، تلفنک
های گسترده و روشمند برای فقير ¬اينها همه فشارهای مضاعفی بر بهائيان است که اکنون با تالش

بيش از  –يا اشتغال به  –کردن جامعه ی خود مواجه هستند: راهکارهايی مانند محروم کردن از داشتن 
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های متعلّق به بهائيان؛ ¬خودسرانه ی جوازهای کسب؛ تعطيل کردن مغازه نوع شغل؛ باطل کردن ۲۵
 تهديد کارفرمايان نسبت به استخدام بهائيان؛ و محروم کردن جوانان بهائی از آموزش عالی.

از عدم  –کارشناس مستقل  ۱۸هيئتی متشکل از  –ديروز، کميته ی حقوق بشر سازمان ملل متّحد 
المللی حقوق مدنی و سياسی که ايران آن را امضا و تصويب کرده، انتقاد -ينپايبندی ايران به ميثاق ب

 کرد.
های کميته، دو هفته پس از يک دادرسی، که در آن هيئت نمايندگان حکومت ايران در صدد دفاع ¬يافته

اِی اين هيئت ايرانی، ¬صفحه ۲۷از کارنامه ی حقوق بشری خود بر آمد، منتشر شد. در گزارش کتبِی 
هيچ شهروند ايرانی به خاطر نژاد، دين يا زبان خاص خود بر ديگران ارجحيت «شود که ¬ا میادع

 »ندارد.
شماری توسط کميته درباره ی رفتار ايران با بهائيان مطرح شد. يکی از ¬طی اين دادرسی، سواالت بی

و سياسی، دين  المللی حقوق مدنی¬ّهللا از مصر، گفت که چون در ميثاق بين¬اعضای کميته، احمد فتح
هم به «و عقيده يا باور از جايگاه يکسانی برخوردارند، ايران بايد به بهائيان حق ابراز عقايد خود را 

بدهد؛ حتی اگر » صورت فردی و هم جمعی با ديگران، هم به صورت عمومی و هم خصوصی
 مقامات، آئين بهائی را يک دين به حساب نياورند.

های اعدام، ¬موارد ديگر نقض حقوق بشر، از جمله نرخ باالی مجازاتدرباره ی گستره ی وسيعی از 
 های باالی حکومتی و استفاده ی گسترده از شکنجه نيز ابراز نگرانی شد.-نبود زنان در جايگاه

برای تضمين حمايت از اعضای جامعه «گيری خود از ايران خواست ¬کميته به عنوان بخشی از نتيجه
ای، و رسيدگی فوری به نقض حقوق آنها، و پيگرد مسئوالِن ¬در هر زمينهی بهائی در برابر تبعيض 

 »های فوری بردارد.¬های وارده به بهائيان، به نحو موثر، گام¬اين نوع برخوردها، و جبران خسارت
گويد ¬کميته ی حقوق بشر سازمان ملل به ايران می«ديان عالئی ضمن استقبال از گزارش کميته گفت: 

ا متوقف کند و به تعهدات خود مبنی بر حفظ حقوق همه ی شهروندانش در برخورداری آوردن ر¬بهانه
 »از آزادی کامل دينی پايبند باشد.

 كميته گزارشگران حقوق بشرمنبع:
 
 
 
 
 
 

به خاطر يک قصه در سردترين شب ها، تاريک ترين شب ها؛ نوشته شقايق 
 ملکوتی

 

 
 شقايق ملکوتی
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 به ياد فاران حسامی، زندانی بهائی
دغدغه اش کودک بود و زن و جوان؛ در جامعه ای که کودکان با انواع خشونت و آزار فيزيکی و 
روانی دست و پنجه نرم می کنند و زنان، جوانان، نيازها و مسائلشان به حاشيه رانده می شود يا به 

هم زن است و هم جوان و هم کودکی دو ساله در  او   علت عقايد متفاوت مورد تبعيض قرار می گيرند.
آغوش می پرورانيد؛ اما اينک دو ماه است که ديوارهای سنگی و ميله های آهنيِن اوين، کودکش را از 

) در پس بيدادی آشکار می پژمرد و کودک و ۱”(دوباره احساس خوب“آغوشش ربوده است. انگار 
ساله ای جدا مانده از کودکش و  ۳۷بلور می شود؛ زن جوان و زن و زندانی در وجود فاران حسامی مت

 رويای پيشرفت مردم ميهنش.
 

در دانشگاه علمی بهاييان ايران و نيز مشاور روانشناس در زمينه  فاران حسامی، مدرس روانشناسی 
آسيبها و آزار کودکان و نيز درمان آن است. کتابهايی با   پيشگيری و اطالع رسانی از

دوباره احساس خوب: “، ”از سوء استفاده جنسی از کودکان و آگاهی بخشی به والدين پيشگيری”عناوين
”  ، ”راهنمای والدين و درمانگران برای درمان کودکانی که مورد سوء استفاده جنسی قرار گرفته اند

آنچه “و ” اگر فرزند شما“، ”ريزی، روشها پيشگيری از سوء استفاده جنسی از کودکان: اصول برنامه
 ).۲، از جمله ترجمه ها و تاليفات اوست (”وست داريم کودکان درباره آزار و سوء استفاده بدانندد

ياد می کنند و کوشش پيگيرش را ” مترجم هوشمند“سايت های مدافع حقوق کودکان از او با عنوان 
مانند  ). او به۳برای پيکار با خشونت فيزيکی، جنسی و روانی، عاطفی عليه کودکان، می ستايند (

ديگر جوانان بهايی از کسب علم و دانش در دانشگاههای مرز و بوم خود محروم شد و در دانشگاه 
علمی بهاييان دوره کارشناسی خود را در زمينه روانشناسی به انتها رساند. استعداد بارز و شور وافر و 

در زمينه روانشناسی  تالش شاخص اين جوان سبب شد تا تحصيالت خود را در دانشگاه اتاوای کانادا
و مدرک کارشناسی ارشد خود را در اين دانشگاه کسب کند و پس از بازگشت به  تربيتی ادامه داده 

بهايی و نيزکوشش برای بهبود   ايران به انتقال دانش و بينش خود به جوانان محروم از تحصيل
ر بازگشت به ميهنش را در ). بی گمان زمانی که فک۴وضعيت زنان و کودکان ايران زمين بپردازد (

سر می پروراند، آگاه بود که با چه محدوديتها و مشکالتی مواجه خواهد شد و چه فرصتهای شغلی و 
دانشگاهی را از دست خواهد داد ولی شوق عميقش به ياری هم ميهنانش او را بر آن داشت تا به ايران 

 بازگردد.
و دو نفر ديگر از همکارانشان در رشته  او، همسرش کامران رحيميان ۹۰شهريور ماه  ۲۳در 

دستگير و  ،  ۵روانشناسی دانشگاه علمی بهاييان در پی احضاری تلفنی به دادسرای شهيد مقدس شعبه 
شهريور ماه به قيد وثيقه آزاد شدند ولی فاران حسامی  ۳۰ديگر در  دو نفر   به زندان اوين منتقل شدند.

ه سر می برند. اين مدرس دانشگاه و مشاور روانشناس، به علت و کامران رحيميان همچنان در اوين ب
دو بار مورد بازجويی های  همکاری با دانشگاه علمی بهاييان و پيش از آخرين احضار و بازداشت، 

چند ساعته قرار گرفته بود. در ضمن در طی بازجويی ها، مامورين اطالعات او را تهديد به از دست 
ته با تهديد مسئولين موسسات غير دولتی ای که فاران حسامی با آنها همکاری دادن شغلش نمودند که الب

). از ديگر سوی، به او گفته ۵و وی شغل خويش را از دست داد (  می کرد، جامه عمل به خود پوشاند
شده است که به علت به رسميت نشناختن مدرک کارشناسی او در دانشگاه علمی بهاييان، مدرک 

و نيز از دانشگاه اتاوای کانادا غير قانونی است و در نتيجه شغل وی در زمينه کارشناسی ارشد ا
 ).۶مشاوره غير قانونی بوده است (
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موفق و سرشناس در زمينه کودکان و زنان،  دستگيری فاران حسامی به عنوان يک مشاورو سخنران 
ن به بهايی بودن او و حساسيت ديگر دولت ايران است که مسئولين ايران کوشيده اند با پيوند زد

همکاری او با موسسه علمی بهاييان، رنگ و بوی ديگری به آن دهند. بارها مسئولين ايران با عناوين 
مختلف، نگرانی و دل مشغولی خود را از بازگشت دانشجويان بهايی ای که در دانشگاههای ساير نقاط 

داشتن مدرکی رسمی از دانشگاههای معتبر دنيا، تحصيل کرده اند، ابراز داشته اند. حساسيت ايشان از 
دنيا، مانند سرودی رسا، رويای کوچاندن بهاييان از ايران و واپس ماندگی فرهنگی و اقتصادی شان را 

با ايجاد سرگرمی و اشتغال برای “بر هم زده است و در سايتهای خود از اينکه دانشگاه علمی بهاييان 
اظهار نارضايتی کرده اند. افزون بر ” وگيری به عمل می آوردجوانان خود از خروج آنها از ايران جل

يافتن شغلی که سبب گردد ايرانيان بهايی در زادگاه خويش بمانند و با محدوديت های تحميل شده  اين، 
فرهنگی و اقتصادی دست و پنجه نرم کنند، چنان حساسيت مسئولين ايران را بر می انگيزاند که 

شغل مناسبی در شرکت های “و يافتن ” کسب درآمد“نهضت سبز نبوی،  درسايت های فارس نيوز و
 ).۷از اهداف پليد دانشگاه علمی بهاييان عنوان شده است (” خصوصی

بی گمان کودکی که در آن سوی کابينی شيشه ای بايد مادر خود را ببيند و دستهايش جای پوست لطيف 
، اين بيداد را با بند بند وجودش درک خواهد گونه های مادرش، شيشه های سرد و ضخيم را لمس کند

کرد؛ اگر چه حتی معنای يک کلمه از بندهای قانون تبعيض آميز و خاک خورده را نداند؛ و مادرش را 
 )۸” (به خاطر يک قصه در سردترين شب ها، تاريک ترين شبها“با نگاه و آه طلب می کند حتی فقط 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ی برای عزيزهللا سمندری شهروند بهائیپنج سال حبس تعزير
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دادگاه انقالب  ۲۸خانه حقوق بشر ايرانعزيز هللا سمندری، شهروند بهائی ساکن تهران، توسط شعبه ی 

 تهران به رياست قاضی مقيسه به پنج سال حبس تعزيری محکوم شد.
فعال  عضويت “اتهامات اين شهروند بهائی   ست کهجمعيت مبارزه با تبعيض تحصيلی گزارش داده ا

پشتيبانی فنی دانشگاه “و ” اقدام به ايجاد و راه اندازی يک برنامه کامپيوتری“، ”در فرقه ضاله بهائيت
 عنوان شده است.” غيرقانونی بهائيت

ائف، ژينوس سبحانی، شاهرخ ط به همراه ۱۳۸۷دی ماه  ۲۵پيشتر آقای عزيز هللا سمندری در تاريخ 
سال،  ۴پيام اغصانی، ديدار رئوفی و نيما حقار بازداشت شده بودند. در بين اين افراد شاهرخ طائف به 

سال و ديدار رئوفی که هم اکنون دوران محکوميت خود را می  ۵سال، نيما حقار به  ۳پيام اغصانی به 
 سال زندان محکوم شده اند. ۳گذراند به 

دادگاه انقالب تهران به رياست قاضی مقيسه احکام سنگينی  ۲۸در ماههای اخير از سوی شعبه ی 
برای شهروندان بهائی صادر شده است. در چند ماه اخير آقايان ايقان شهيدی، کامران مرتضايی، وحيد 

سبحانی، محمود بادوام، رامين زيبايی، فرهاد صدقی و خانم نوشين خادم   رياض سال و ۵محمودی به 
 س تعزيری محکوم شده اند.هر يک به چهار سال حب

 
 

 بازداشت دو درويش ديگر در کوار
 

درادامه آزار و اذيت و بازداشت دراويش گنابادی ساکن در کوار صبح امروز دو  -خبرگزاری هرانا 
 تن از پيروان اين سلسله بازداشت شد.

فتيش و آبان ماه با ت ۱۹نيروهای امنيتی و لباس شخصی صبح امروز  ،به گزارش مجذوبان نور 
ايشان را بدون ارائه  ،بازرسی منزل علی جان دهقان و يحيی دهقان از دراويش گنابادی ساکن کوار 

 حکم قانونی بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل کردند.
درويش پدر و برادر مهدی دهقان هستند که در روز گذشته توسط نيروهای امنيتی  ۲اين  ،گفتنی است 

  بازداشت شد.
اند  تن از دراويش گنابادی ساکن در کوار بازداشت شده ۴شود تا کنون در طی يکماه گذشته  می ياد آور

ها از نيمه شهريور ماه سال جاری آغاز شد که از اوايل آبان ماه شدتی  ها و آزار اذيت اين بازداشت ،
 دوباره يافته است.

 بررسی موارد حقوقی نقض شده در اين گزارش:
توان به  : تفتيش عقايد ممنوع است و هيچ کس را نمیساسی جمهوری اسالمیقانون ا ۲۳اصل    •

 ای مورد تعرض و مواخذه قرار داد. صرف داشتن عقيده
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توان بمناسبت عقايدش مورد  : هيچکس را نمیميثاق بين المللی حقوق مدنی و سياسی ۱۹ماده  ۱بند    •
 مزاحمت اخافه قرار داد.

: هر کس حق آزادی بيان دارد. اين حق ن المللی حقوق مدنی و سياسیميثاق بي ۱۹ماده  ۲بند     •
شامل آزادی تفحص و تحصيل و اشاعه اطالعات و افکار از هر قبيل بدون توجه به سر حدات خواه 

 باشد. شفاهاً يا بصورت نوشته يا چاپ يا بصورت هنری يا به هر وسيله ديگر به انتخاب خود می
 : هر فردی حق آزادی عقيده و بيان دارد.نی حقوق بشراعالميه جها ۱۹ماده     •
مند  : هر شخصی حق دارد از آزادی انديشه، وجدان و دين بهرهاعالميه جهانی حقوق بشر ۱۸ماده    •

ين حق مستلزم آزادی تغيير دين يا اعتقاد و همچنين آزادی اظهار دين يا اعتقاد، در قالب آموزش اشود: 
ها و مراسم دينی به تنهايی يا به صورت جمعی، به طور خصوصی يا  آيين ها و اجرای دينی، عبادت
 عمومی است.

: هرکس حق آزادی و امنيت شخصی دارد. ميثاق بين المللی حقوق مدنی و سياسی ۹ماده  ۱بند    •
 توان خودسرانه دستگير يا بازداشت کرد. هيچ کس را نمی

: هر کس حق آزادی فکر، وجدان و مذهب ی و سياسیميثاق بين المللی حقوق مدن ۱۸ماده  ۱بند    •
دارد. اين حق شامل آزادی داشتن يا قبول يک مذهب يا معتقدات به انتخاب خود، همچنين آزادی ابراز 
مذهب يا معتقدات خود، خواه بطور فردی يا جمعی، خواه به طورعلنی يا در خفا در عبادات و اجرای 

 .باشد آداب و اعمال و تعليمات مذهبی می
 
 

 آزادی سه شهروند بهايی ساکن رشت
 

 
 سه شهروند بهايی که در تاريخ يک آبان بازداشت شده بودند، امروز آزاد شدند.

 روز بازداشت، آزاد شدند. ۱۸سه شهروند بهايی ساکن رشت بعد از 
بادوام و ناديا اسديان سه شهروند شيوا کاشانی نژاد، سوسن   ،»خانه حقوق بشر ايران«به گزارش 

ها تن از شهروندان  ی سيستماتيک مامورين امنيتی به منازل ده درجريان مراجعه  بهايی ساکن رشت که
 آبان آزاد شدند. ۱۹بهايی اين شهر در تاريخ يک آبان امسال بازداشت شده بودند، امروز 

ور در منازل ساير شهروندان بهايی در الزم به ذکر است در روزهای اخير، مامورين امنيتی با حض
ها،  دی ی منازل و ضبط کتب، سی رشت و شهرهای اطراف آن همچون سنگر، ضمن تفتيش گسترده

 اقدام به بازداشت موقت چندين شهروند بهايی کرده بودند.… ها، کامپيوتر و  تاپ لپ
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 خبرهای کوتاه از بهائيان ايران
 
 

 آنها اکثر آزادی متعاقباً  و بهائی ۲۲ دستگيری خانه، ۴ به يورش اصفهان:
 )۲۰۱۱ نوامبر ۰۱( ۱۳۹۰ آبان ۱۰

بهائی در اصفهان ۴، خانه های )۲۰۱۱سپتامبر  ۲۹( ۱۳۹۰مهر  ۷شب  ۹اصفهان: حدود ساعت 
بهائی و دو نفر از دوستان شان را که  ۲۱نفر دستگير شدند: مأموران  ۲۳مورد بازرسی قرار گرفت و 

همه در آن زمان در خانۀ آقای داريوش دست پيش بودند، با چشم بسته بردند. آنها تعدادی از عکس ها، 
دوست بهائيان نيز بازداشت شد. دستگير  ۲کتاب های بهائی و مطالب ديگر را ضبط کردند. يکی از 

 ، آقای عطاءا...شدگان عبارتند از: خانم شهال حمدی (نيکی)
 مشاغل تعطيلی سمنان:

 )۲۰۱۱ نوامبر ۰۱( ۱۳۹۰ آبان ۱۰
در ماه های اخير تعدادی از مغازه های متعلّق به بهائيان در شهرهای سمنان و شاهرود و نيز يک چاه 

به قرار زير: سمنان: مغازۀ پوشاک متعلّق به آقای بهفر  آب متعلّق به بهائيان، توسط مقامات تعطيل شد،
خانجانی؛ مغازۀ لباس کودک آقای پيمان رحمانيان؛ مغازۀ لوازم التحرير خانم رومينا بيرقی؛ مغازۀ 
عينک فروشی خانم ليدر تبيانيان؛ مغازۀ پالستيک فروشی آقای سپهر سبحانی؛ مغازۀ لوازم بهداشتی 

 ۀ عينک...آقای افشين ايقانی؛ مغاز
 اصفهان صنعتی دانشگاه از تشکر بشير و هللا روح آقايان اخراج اصفهان:

 )۲۰۱۱ نوامبر ۰۱( ۱۳۹۰ آبان ۱۰
آخرين خبرها از ايران: در ماه های اخير، آقای روح هللا تشکر و آقای بشير تشکر که دانشجوی سال 

 سوم مهندسی عمران دانشگاه صنعتی اصفهان و از جمله دانشجويان برتر بودند، اخراج شدند.... دوم و
 مشهد فردوسی دانشگاه از کنعانی حنّانه خانم اخراج مشهد:

 )۲۰۱۱ نوامبر ۰۱( ۱۳۹۰ آبان ۱۰
نه کنعانی، دانشجوی سال سوم دانشگاه فردوسی مشهد اخيراً اخراج آخرين خبرها از ايران: خانم حنّا

 شد. تالش های او برای دادرسی تا حال به نتيجه ای نرسيده است....
 آنها با همکاری يا ديگر بهائيان به کمک از ثنائی هوشمند آقای منع بجنورد:

 )۲۰۱۱ نوامبر ۰۱( ۱۳۹۰ آبان ۱۰
آخرين خبرها از ايران: آقای هوشمند ثنائی، يکی از بهائيان ساکن بجنورد، اخيراً به دفتر محلّی وزارت 
اطّالعات احضار و تهديد شده به بهائيان ديگر کمک يا با آنها همکاری نکند. آقای ثنائی برای آقای 

پس از ارائۀ وثيقه ) ۲۰۱۱سپتامبر  ۱۲( ۱۳۹۰شهريور  ۲۱مسعود محمودی ساکن شيروان که در 
دالر آمريکا) از زندان آزاد شده بود، سند گذاشته بود. آقای  ۱۰۰۰۰۰ميليون تومان (حدود  ۱۰۰معادل 

 ...۲اوت  ۲۹( ۱۳۹۰شهريور  7محمودی در 
 گوهردشت زندان به آنها انتقال و آزاد میعل مؤسسۀ شدگان بازداشت برای حکم صدور

 )۲۰۱۱ نوامبر ۰۱( ۱۳۹۰ آبان ۱۰
آقای محمود بادوام،  –، شش مرد بهائی )۲۰۱۱اکتبر  ۱۱( ۱۳۹۰مهر  ۱۹آخرين خبرها از ايران: در 

آقای رامين زيبائی، آقای رياض سبحانی، آقای فرهاد صدقی، آقای وحيد محمودی، آقای کامران 

http://news.persian-bahai.org/2011110101
http://news.persian-bahai.org/2011110102
http://news.persian-bahai.org/2011110103
http://news.persian-bahai.org/2011110104
http://news.persian-bahai.org/2011110105
http://news.persian-bahai.org/2011110106
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) بازداشت هستند، از زندان اوين به BIHEارتباط با مؤسسۀ آموزش عالی بهائی ( که در –مرتضائی
زندان گوهردشت منتقل شدند. آنها در همان بندی که اعضای پيشين ياران هستند، زندانی شده اند. پس 

 از محاکمه ها، در دو روز متفاوت زندانيان مؤسسه ...
 دادگر بهنوش آقای دستگيری دربارۀ بيشتر جزئيات دستگرد:

 )۲۰۱۱ نوامبر ۰۱( ۱۳۹۰ آبان ۱۰
) ۲۰۱۱ژوئيۀ  ۳( ۱۳۹۰تير  ۱۲آخرين خبرها از ايران: آقای بهنوش دادگر ساکن دستگرد که در 

) ۲۰۱۱سپتامبر  ۵( ۱۳۹۰شهريور  ۱۴توسط مأموران وزارت اطّالعات دستگير و طبق گزارش در 
 ۲۰با قيد وثيقه ای به ارزش ) ۲۰۱۱سپتامبر  ۱۱( ۱۳۹۰شهريور  ۲۰آزاد شده بود، در حقيقت در 

دالر آمريکا) آزاد شده بود. در روز دستگيری آقای دادگر، خانه اش  ۱۸۵۰۰ميليون تومان (حدود 
 مورد بازرسی قرار گرفته و کتاب های بهائی و ديگر اوراق متعل...

 تبيانيان پويا آقای و سبحانی سپهر آقای (متعارفی)، روزبهی الهام خانم بازجويی سمنان:
 )۲۰۱۱ نوامبر ۰۱( ۱۳۹۰ آبان ۱۰

آخرين خبرها از ايران: خانم الهام روزبهی (متعارفی)، آقای سپهر سبحانی و آقای پويا تبيانيان، همه 
به دفتر محلّی وزارت اطّالعات در شهر سمنان احضار و پس از دو ساعت بازجويی آزاد اهل سمنان، 

پس از بازرسی خانه و ضبط ) ۲۰۱۱مارس  ۱۲( ۱۳۸۹اسفند  ۲۱شدند. خانم روزبهی (متعارفی) در 
) ۲۰۱۰وسايل شخصی اش، دستگير شده بود. او همسر برادر آقای بهنام متعارفی است که از (ژوئيۀ 

 ده است. آقای پويا تبيانيان ساکن ...زندانی ش
 زندان از (ناشری) گلپور وجيه خانم آزادی ساری:

 )۲۰۱۱ نوامبر ۰۱( ۱۳۹۰ آبان ۱۰
، خانم وجيه گلپور (ناشری) ساکن )۲۰۱۱سپتامبر  ۲۹( ۱۳۹۰مهر  ۷آخرين خبرها از ايران: در 

 دستگير شده بود. ...) ۲۰۱۱اوت  ۲۰( ۱۳۹۰مرداد  ۲۹زندان اين شهر آزاد شد. او در  ساری از
 سال پنج حکم صدور قديری؛ ناهيد و واثقی رزيتا ها خانم برای ديگر زندان سال پنج صدور مشهد:
 احمدی و زاده نبيل ها خانم برای زندان

 )۲۰۱۱ نوامبر ۰۱( ۱۳۹۰ آبان ۱۰
آخرين خبرها از ايران: خانم رزيتا واثقی و خانم ناهيد قديری، هر دو ساکن مشهد که اکنون در حال 
گذراندن احکام پنج سالۀ زندان هستند، در زمينۀ اتّهامات تازه ای که عليه ايشان مطرح شده، محاکمه و 

ه اند. جزئيات مربوط به دستگيری و آزادی اّول خانم ها هر يک به پنج سال ديگر در زندان محکوم شد
، )۲۰۱۰مارس ( ۱۳۸۸، دستگيری دوم در اسفند )۲۰۰۵اوت ( ۱۳۸۴واثقی و قديری در مرداد 

 محاکمۀ پيشين، صدور حکم و زندانی شدن آنها...
 اوليه حکم پايان از پس تبعيد آغاز قرار و تازه اماتاتّه از بندی مهران آقای تبرئۀ يزد:
 )۲۰۱۱ نوامبر ۰۱( ۱۳۹۰ آبان ۱۰

آخرين خبرها از ايران: آقای مهران بندی ساکن يزد از اتّهامات تازه مبنی بر تماس با رئيس قوۀ قضائيه 
پايان سه و نيم  و توهين به اين مقام که عليه او مطرح شده بود، تبرئه شد. قرار است آقای بندی پس از

آزاد و به مّدت سه سال به شهر بابک تبعيد شود. ) ۲۰۱۱دسامبر  ۲۶( ۱۳۹۰دی  ۵سال زندان در 
در بازداشت بوده است. در ) ۲۰۰۸مه  ۲۹( ۱۳۸۷خرداد  ۹آقای بندی از زمان دستگيری اش در 

 پس از آزمايش های...) ۲۰۰۹اوت ( ۱۳۸۸مرداد 
 مؤسسۀ با همکاری از خودداری بر مبنی تعهّدی امضای عدم از پس مختاری وحيد آقای آزادی کرج:
 آزاد علمی
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 )۲۰۱۱ نوامبر ۰۱( ۱۳۹۰ آبان ۱۰
آخرين خبرها از ايران: آقای وحيد مختاری ساکن کرج که پيشتر به خاطر شرکت در مؤسسۀ آموزش 

بود، اخيراً به دفتر محلّی وزارت اطّالعات در کرج احضار شده و مورد  عالی بهائی دستگير شده
بازجويی و تحت فشار قرار گرفته تا تعهّدی کتبی را مبنی بر خودداری از همکاری با مؤسسه در آينده 

 امضا کند. او چنين کاری را نپذيرفت و پس از دو ساعت آزاد شد. ...
 
 
 
 
 
 
 

 بهايی اهل سمنانها بر يک خانواده  تشديد فشار
 

 
های اخير فشار بر يک خانواده بهايی ساکن سمنان افزايش چشمگيری  در طی ماه –خبرگزاری هرانا 

 يافته است.
» انيسا فنائيان«بشر در ايران،  بنا به اطالع گزارشگران هرانا، ارگان خبری مجموعه فعاالن حقوق

آبان ماه سال جاری پس از  ۱۸و چهارشنبه  ۱۷شهروند بهايی ساکن سمنان طی روزهای سه شنبه 
 ها مورد بازجويی قرار گرفته است. احضار و معرفی خود به اداره اطالعات شهر مزبور ساعت

 ن امنيتی قرار گرفته است.قابل ذکر است منزل نامبرده تاکنون چندين بار مورد تفتيش مامورا
شود، همسر نامبرده به نام سيامک ايقانی بيش از يک سال است که در حال سپری کردن  يادآوری می

محکوميت سه ساله در زندان سمنان است و اين در حالی است که محل کسب وی در تابستان گذشته به 
 دستور اداره اطالعات پلمپ شده است.

 
ی (فنائيان) مادر انيسا هم اکنون در حال گذراندان دوران محکوميت سه از سوی ديگر صهبا رضوان

 ساله خود بصورت تبعيد در زندان اوين است.
هم چنين محل کسب (فروشگاه لوازم بهداشتی) برادر انيسا بنام فرهاد فنائيان در ماه پيش به دستور 

 اين اقدام به وی اعالم نشده است. اداره اطالعات پلمپ شده و تا کنون هيچ پاسخ روشنی در مورد دليل
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گيرد که تا کنون اتومبيل و پنجره منزل مسکونی پدر انيسا به نام  همه اين موارد در حالی صورت می
 شناس مورد تهاجم و سنگ اندازی واقع شده است. نظام الدين فنائيان توسط عواملی نا

 بررسی موارد حقوقی نقض شده در اين گزارش:
تفتيش عقايد ممنوع است و هيچ کس را نمی توان به صرف  اسی جمهوری اسالمی:قانون اس ۲۳اصل 

 داشتن عقيده ای مورد تعرض و مواخذه قرار داد.
مند  هر شخصی حق دارد از آزادی انديشه، وجدان و دين بهره اعالميه جهانی حقوق بشر: ۱۸ماده 

دی اظهار دين يا اعتقاد، در قالب آموزش شود: اين حق مستلزم آزادی تغيير دين يا اعتقاد و همچنين آزا
ها و مراسم دينی به تنهايی يا به صورت جمعی، به طور خصوصی يا  ها و اجرای آيين دينی، عبادت
 عمومی است.

 هر فردی حق آزادی عقيده و بيان دارد. اعالميه جهانی حقوق بشر: ۱۹ماده 
است و هيچ کس را نمی توان به صرف تفتيش عقايد ممنوع  قانون اساسی جمهوری اسالمی: ۲۳اصل 

 داشتن عقيده ای مورد تعرض و مواخذه قرار داد.
ميثاق بين المللی حقوق مدنی و سياسی:هيچکس را نمی توان بمناسبت عقايدش مورد  ۱۹ماده  ۱بند 

 مزاحمت اخافه قرار داد.
دارد. اين حق شامل هر کس حق آزادی بيان  ميثاق بين المللی حقوق مدنی و سياسی: ۱۹ماده  ۲بند 

آزادی تفحص و تحصيل و اشاعه اطالعات و افکار از هر قبيل بدون توجه به سر حدات خواه شفاهاً يا 
 بصورت نوشته يا چاپ يا بصورت هنری يا به هر وسيله ديگر به انتخاب خود می باشد.

دان و مذهب دارد. هر کس حق آزادی فکر، وج ميثاق بين المللی حقوق مدنی و سياسی: ۱۸ماده  ۱بند 
اين حق شامل آزادی داشتن يا قبول يک مذهب يا معتقدات به انتخاب خود، همچنين آزادی ابراز مذهب 
يا معتقدات خود، خواه بطور فردی يا جمعی، خواه به طورعلنی يا در خفا در عبادات و اجرای آداب و 

 اعمال و تعليمات مذهبی می باشد.
 
 
 
 
 
 
 

 دراويش گنابادی در بروجردسالروز تخريب حسينيه 
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خداوند متعال لطافت را در لفظ عبادت به بشر يت آموخت تا به عباد بفهماند که هر کس در چه مرتبه 
بليس نفس را ممتحن قرار دهيم تا نسبت به به معنای آن نبود که ا  ای از لياقت قرار دارد امااين انتخاب

يکديگر حسادت کنيم و هر عابدی فقط خود را ديده و بر د يگری رشک ورزد .چرا خداوند دل مومن 
در بين مخلوقاتش   را مامن خويش ساخت و فرمود من از شما به شما نزديکترم .چون نمی خواست

 شکاف و شبهه ای ايجاد شود .
اهريمن است که توسط لشکر جهل به سر کردگی نفس بوجود آمده و ابرهه را  اما نفاق و شقاق خدعه

تحريک به تخريب مکانی می نمايد که عبادتگاه عده ايست که خدا را در سنگ سنگ آن ديده و جلوه 
ملکوتی حضرت حق را به ديده دل مشاهده کرده و با جان و دل به آن عشق می ورزند و لبيک مردان 

ن چنان طنين انداخته که روح دل مردگان خواب آلوده شقاوت را به لرزه در می آورد عاشق در افالک آ
اما ابرهه ندانست که صاحب خانه بيدار است و نگهبان هوشيار .سنگ ريزه چون تير های زهر آگين 
 از کمان منقار گون ابابيل چنان بر مغز پيل و پيل تنان جيوش جاهل فرو فرستاد که گويی اين قوم هرگز

بخوانيم و بدانيم که قدرت   حيات نداشته يا پشه را مامور شکست سربازان غيور نمرود قرار داده تا ما
 او المتناهی است و قدرت ما در برابر اراده او ناچيز است .

هر کس به هر قومی به زبانی سناگوی اويند و در کعبه دل خويش لبيک او را می شنوند.مگر در 
و او را می طلبند و به   مسجد و خانقاه و... جز به عبادت او می پردازندصومعه و دير و کنشت و 

 شوق باز شدن ديده دل اشک ندامت سر می دهند؟
آنکس که ديگری را محکوم به کفر پنداشته و حکم بر ارتداد او داده و خود را بر حق ميداند کدام مهر 

 روف و منکر ميکنند ؟تائيد بر نامه اعمال وی حک شده که با عزمی راسخ چنين مع
مومن را دو خانه است يکی خانه گل و ديگری خانه دل . اگر با جهد و اتکا به قدرت خانه گل او را 

 خراب کردی با خانه دل وی چکار می کنی که گنجينه ای است الهی؟
 با ساختار خانه دل چون کنی عزيز                      تخريب خانه گل می کنی به جهل

ر از تخريب بيت االسرار بروجرد گذشت اما بر اراده آهنين مومنان و موتکفان آن خدشه ای سالی دگ
وارد نيامد چرا که اينان متوکالن بر مقدرات و خواست حضرت حقند و حقيقت را دريافتند .اما 

 کوردالن از نور تجلی حق گريزانند و ملبس به جامه ابوجهل .
دراويش سلسله نعمت اللهی گنابادی در شهرستان  حسينيه آبان ماه ، سالروز تخريب  19امروز 

ديگر کسی تخريب حسينيه دراويش را يک حادثه نمی  ، سال می گذرد  ۴بروجرد است . از آن زمان 
در گذشت اين سالها و ادامه يافتن اين اقدامات خشونت آميز و با گذشت روزها و ماه های اخير  ،پندارد 

دراويش گنابادی ديگر ترديدی نيست که تخريب خانه حسين نه عطش  و شدت يافتن ظلم و ستم بر
تنها هدف اين کوردالن و جاهالن است . ديگر امروز  ،قساوت و رذالت ظالمين را خاموش کرد و نه 

 برادری که در مبارزه با همين ظلم و ستم به شهادت رسيد . ،دراويش سوگوار برادر خويش اند 
 
 
 
 

 ، 
 به احمد شهيدنامه دکتر آزمايش 

دکتر سيدمصطفی آزمايش مديرمسئول روابط بين الملل انجمن جهانی پاسداشت حقوق بشر در ايران 
در نامه ای سرگشاده خطاب به دکتراحمد شهيد ، گزارشگر ويژه سازمان ملل برای وضعيت حقوق 
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نديشان عقيدتی فشار بر دگرا بشر در ايران و کميساريای عالی حقوق بشر سازمان ملل ، بشرح ماوقع
 و فکری و تنوعهای قومی و دينی پرداخته است .

، متن نامه سرگشاده دکتر سيدمصطفی آزمايش  انجمن جهانی پاسداشت حقوق بشر در ايران به گزارش
 به شرح زير است :

 جناب آقای دکتر احمد شهيد
 با سالم و تحيات

رنکردنی نقض مستمر حقوق بشر، به دنبال انتشار گزارش مقطعی حضرت عالی درباره وخامت باو
ايادی و ُعّمال دستگاه جبار حاکم بر ايران با کمال اَسف بر فشارهای پيشين به اَضعاِف مضاعف 
افزودند تا مگر به اين ترتيب به سرکار عالی و کميساريای عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد و افکار 

 عمومی مردم دنيا يک دهن کجی جديد بنمايند.
ميان هربار که فشارهای ناقض حقوق بشر نسبت به شهروندان افزايش می يابد فشار بر در اين 

 دگرانديشان عقيدتی و فکری و تنوعهای قومی و دينی بطور مضاعفی تشديد ميشود.
اکنون فرياد و فغان هموطنان اهل تسنن ايران از هرکوی و برزن به گوش ميرسد چرا که درروز عيد 

را از خواندن نماز به طور دستجمعی حتی درخانه های شخصی متعلق به  قربان ، اين مسلمانان
خودشان در تهران و بسيار شهرستانهای ديگر منع کرده اند. در همين حال فشار نسبت به پيروان 

 طرايق تصوف و عرفان نيز بسيار باال گرفته است.
در هفت ساله اخير بطور  تحقيق و پژوهش در کتابهايی مانند "درکوی صوفيان" و "حسن بصری" که

ناپخته ای انتشار يافته و در بسته های ده ها هزار عددی بطور رايگان در ايستگاه های مترو و اتوبوس 
تهران و در سطح خيابانهای تهران و شهرستانها توزيع ميشود نشان ميدهد که بهانهء ايرادگيری و 

ران برعليه پيروان طرايق درويشی و قضايی" در اي -مشکل تراشی دستگاه های سرکوبگر "امنيتی
تصوف از آن رو است که گردانندگان سيستم ايدئولوژيک "واليت مطلقه فقيه" حاکم بر ايران ، 
مکتب"تصوف" را شاخه ای از "مذهب تسنن" ميشمارند و از آنجا که به طور علنی با" مذهب تسنن" 

داده و هرجا که به درويش وصوفئی سر ستيزه دارند، به طريق اولی با "تصوف" نيز اعالن جنگ 
 تا او را از پا نيندازند يا از کار بيکار ننمايند يا خانه خراب نکنند دست بردار نيستند. ميرسند 

نمونه بيّن آن نيز همان ماجرای هجوم مسلحانه به شهرستان کوچک کوار و سرکوب گسترده درويشان 
تيراندازی با اسلحه های جنگی برروی مردم بيدفاع در اين شهر با استفاده از سالحهای سرد و گرم و 

بود که منجر به جراحت شديد شش نفر از درويشان و شهادت شهيد درويش وحيد بنانی در اثر شدت 
اين حمالت  خونريزی در بيمارستانی در شيراز گرديد. اما متاسفم که بايد به اطالع سرکار برسانم که 

که حدود دوماه از فاجعه کوار ميگذرد بسيجيها و طلبه های مهاجم و خونبار پايان نيافته است. با اين 
سازماندهی شده با هدايت اداره اطالعات و سپاه پاسداران در محل همچنان به يورش به منازل دراويش 

 ادامه داده و آنها را به عنف دستگير و به زندانهای مخوف استان فارس يا تهران منتقل ميکنند.
روشنفکر فرهيخته و مسلمان مومن و از  والن سايت خبری مجذوبان نور که عده ای در همين حال مسئ

زمره نويسندگان و چهره های برجسته حقوقی و از وکالی مورد وثوق دادگستری بوده اند همزمان با 
فاجعه حمله به کوار در تهران و شيراز و سروستان دستگير شده و بعد از گذشت دوماه غالبا از مالقات 

خانواده های خود هم معذور بلکه از صحبت کوتاه تلفنی از درون زندان هم ممنوعند. آقايان افشين  با
کرمپور و حميدرضامرادی سروستانی و صالح مرادی سروستانی وفرشيد يداللهی و اميد بهروزی و 

ن خدمت امير اسالمی از اين جمله اند. عالوه بر اين از سه هفته قبل آقای صالح پازوکی را در حي
سربازی دستگير و زندانی کرده اند و خانواده ايشان را زير فشار شديد قرار داده اند. پدر ايشان آقای 
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دکتر شهرام پازوکی از اساتيد صاحب نام فلسفه و عرفان در سطح بين المللی ميباشند. با کمال تاسف 
ب واليت مطلقه فقيه قرار تنها خطای محسوس اين افراد گرانقدر که در حبس و زندان دستگاه سرکو

 دارند چيزی جز اعتقاد به مکتب تصوف و درويشی نيست.
همچنان که در مالقاتهای حضورای هم به عرض عالی رسانده بودم باز هم مجدداً يادآور ميشوم که 

اطالعاتی مانند "جوان  –ماليی به اسم "مدنی گنابادی" در گفتگو با خبرگزاريهای زنجيره ای امنيتی 
ين" و "جهان نيوز" و" فارس نيوز" و"رجا نيوز"به صراحت گفته بود که تکليف نظام حاکم بر آنال

ايران با جماعت درويشان روشن است و "درويشها مثل موش خانگی هستند که بايد با سم مهلک آنها را 
وم ليبی به هالکت رساند". اظهارنظر بسيار فاجعه باری که يادآور صحبتهای معمرقذافی ديکتاتور معد

در مورد مردم ستمکشيده ليبی ميباشد که آنها را مشتی موش ميخواند که بايد از ميان برداشته شوند. از 
جانب ديگر مجددا يادآوری ميکنم که مالهايی که به اسم مراجع حکومتی از آنها نام برده ميشود مانند 

مکتب تصوف و درويشی  آخوند حسينعلی نوری همدانی بطور کتبی فتوا در رد تصوف و پيروان
صادر کرده و از تصوف و عرفان به عنوان "فرقه ضاله" نام برده و ازدواج شيعيان را با پيروان 

حرام و شرکت در مجالس صوفيان را حتی برای شنيدن و استماع قرآن تحريم کرده اند.  مکتب تصوف 
وری ميکنم که در تهران و در مدارکی که پيش از اين حضوراً خدمتتان تقديم شد. بازهم مجددا يادآ

چهارچوب معاونت فرهنگی وزارت ارشاد به سرپرستی فردی به اسم محمدعلی رامين که از او به 
عنوان "طراح نفی هولوکاست" نام ميبرند نمايشگاهی زير عنوان "شيطان پرستی" ترتيب يافته بود که 

عالوه براين با تجديد سازمان مراکز همه طرايق تصوف و عرفان مورد سياهنمايی قرار گرفته بودند. 
پژوهشی "مطالعات اديان" در قم و نيز "انجمن پژوهش حکمت و فلسفه" در تهران و اخراج اساتيد 
صاحبنام از اين مرکز و انتصاب آخوندهای کم سن و سال و بيسواد مانند "عبدالحسين خسروپناه" اين 

صب بسيجی قرار داده اند و حتی با فرستادن مراکز را کانون مغزشويی توده های بی اطالع و متع
مساجد و حسينيه  مالهای ُمبّلغ که از اين مراکز فارغ التحصيل ميشوند به متروها در سطح تهران و به 

های شهرستانها ، بطور برنامه ريزی شده بر عليه طرايق طريقت و تصوف سخن پراکنی ميکنند و 
و عابرين و مخاطبان را برعليه پيروان تصوف و عرفان  همه تالش خود را به کار ميگيرند تا مردم

تحت مغزشويی قرار داده و تعصب آنهارا بر عليه صوفيان و اهل طريقت تحريک کنند و امنيت جانی 
و مالی و ناموسی آنها را در سطح کشور دستخوش آشوب نمايند. بازهم مجددا يادآوری ميکنم که برنامه 

زيون رسمی جمهوری اسالمی (صدا و سيما) بطور هفتگی و منظم به های صدوبيست گانه ای در تلوي
نمايش در ِميآيد که عنوان آن "آرماگدون" است. در اين برنامه ها کليه رشته های عرفانی نه فقط در 
ايران بلکه درجهان شيطان پرست خوانده ميشوند. هدف از توليد و انتشار اين فيلمهای فاجعه بار 

شستشوی مغزی بسيجيها و آماده سازی آنها برای حمله و برچيدن مراکز تصوف تلويزيونی چيزی جز 
و درويشی و ضرب و شتم و حبس و نقص عضو و خدای ناکرده به شهادت رساندن درويشان و پيروان 

 طرايق تصوف و عرفان نيست.
تش زدن درپايان مجددا به عرض عالی ميرسانم که جماعت بسيجيهای آموزش يافته و متعصب پس از آ

حسينيه پيروان يکی از رشته های درويشی در شهر بروجرد، در تهران و ساير شهرستانها به راه 
پيمايی پرداخته و با باالبردن بنرها و پالکاردهايی که روی آن نوشته شده " صوفيه را شکستيم، 

ر ساير نقاط دنيا صهيونيسم منتظر تو هستيم" خواهان تدارک کاروانهايی برای انجام عمليات انتحاری د
 شده بودند.

از تطويل نامه معذورم. اگرچه به قول عارف بزرگ ايران شيخ شمس الدين حافظ شيرازی آنچه گفته 
 شد "حرفی است از هزاران کاندر عبارت آمد".
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 دکتر سيدمصطفی آزمايش

 مسئول روابط بين المللی انجمن جهانی حقوق بشر
 بلژيک –بروکسل 

 يازده ميالدی نهم نوامبر دوهزار و
 

 

 

 

 

 

 

 رهبر جمهوری اسالمی به سياست تبعيض و نابرابری های موجود پايان دهد
 

 
د قربان اين خانه حقوق بشر ايرانموالنا عبدالحميد امام جمعه اهل سنت زاهدان در خطبه های نماز عي

 شهر از تشديد فشارها بر اهل سنت به شدت انتقاد کرد.
در واکنش به تداوم فشارها بر اهل سنت ايران و اِعمال محدوديت برای مراسم مذهبی و برگزاری اعياد 
و نماز در برخی کالن شهرهای کشور توسط ماموران امنيتی، موالنا عبدالحميد امام جمعه اهل سنت 

های نماز عيد قربان اين شهر از تشديد فشارها بر اهل سنت به شدت انتقاد کرد و  زاهدان در خطبه
سياست تبعيض و نابرابری “ضمن درخواست اکيد از رهبر جمهوری اسالمی برای پايان بخشيدن به 

سياست ما همواره اين بوده است که حتی االمکان مسايل خود را از طريق “، تاکيد کرد ”های موجود
ومی مطرح نکنيم. اما زمانی که به مسايل ما رسيدگی الزم انجام نگيرد و راه حل گفتگو تريبون عم

برای حل مشکالت ثمربخش نباشد، به ناچار زبان به گاليه می گشاييم و برخی مسايل و بی مهری ها 
 ”را بيان می کنيم.

ت از ابتدا با انقالب ، اين پيشوای اهل سنت همچنين افزود: اهل سن»سنی آنالين«به گزارش تارنمای 
اسالمی همراه بوده اند و در پيروزی انقالب سهيم بوده و در طول انقالب در همه صحنه ها حضور 

درصد جمعيت کشور را تشکيل  ۲۰فعال داشته اند. جمعيت قابل توجه اهل سنت در ايران، که حداقل 
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د و با توجه به اينکه اکثريت می دهند، تاثير بسزايی در برقراری وحدت و امنيت ملی داشته و دار
جمعيت مسلمانان جهان را اهل سنت تشکيل می دهند اهل سنت ايران بهترين فرصت برای نظام 
جمهوری اسالمی ايران بوده اند تا اين نظام با مهرورزی نسبت به اهل سنت و رعايت حقوق آنان به 

اسالمی ايران با کشورهای  الگوی عملی وحدت برای جهان اسالم تبديل می شد و روابط جمهوری
ديگر را بهبود می بخشيد. با توجه به اينکه مسئوالن نظام شعار تقريب مذاهب اسالمی را همواره 
مطرح می کنند، جامعه اهل سنت می توانست بهترين نمونه تقريب برای اثبات اين شعار در عرصه 

 ده است..های عملی باشد، اما متاسفانه از اين فرصت به خوبی استفاده نش
سال انقالب، اهل سنت در کابينه هيچ دولتی حضور نداشته اند.  ۳۳موالنا عبدالحميد گفت: در طول 

ها و سفارتخانه های  هيچ مسئوليت و مديريت کشوری به آنان واگذار نشده و به هيچ يک از نمايندگی
ی و استانی بطور مساوی جمهوری اسالمی در کشورهای ديگر راه نيافته اند، و در مديريتهای منطقه ا

نفر عضو هيات علمی  ۴۰۰و عادالنه بکار گرفته نشده اند. بطور مثال در دانشگاه زاهدان از حدود 
نفر آنان اهل سنت هستند و با اينکه اهل سنت در استان اکثريت جمعيت را دارا هستند، در  ۱۵کمتر از 

در شورای اداری استان نيز تعداد مديران شورای تامين استان حتی يک نفر از اهل سنت حضور ندارد. 
 اهل سنت بسيار کم و انگشت شمار هستند.

امام جمعه اهل سنت زاهدان گفت: ما تشنه قدرت و پست و مقام نيستيم. اما مردم ما که در جبهه های 
جنگ برای سربلندی کشور جنگيده اند و حاضرند جانشان را فدای کشورشان کنند، خواهان عزت و 

ود هستند و نمی خواهند تحقير شوند. ما ايرانی هستيم و ايران از آِن ماست و نمی خواهيم به حرمت خ
ما به چشم بيگانه و مهاجر نگريسته شود. در نيروهای مسلح و انتظامی که وظيفه دفاع از کشور و 

ذشته برقراری نظم و امنيت را بر عهده دارند اهل سنت استخدام نمی شوند. در حاليکه در رژيم گ
بسياری از اهل سنت دارای درجه ها و مراتب عالی نظامی و انتظامی بوده اند. متاسفانه سياست 
نانوشته ای در کشور وجود دارد که حتی حضور و شهادت ما را در کنار برادران شيعه ما برای دفاع 

ی از سطح از حريم مرزهای کشور بر نمی تابد و تحمل نمی کند، حضور اهل سنت در نيروهای نظام
بسيجی فراتر نمی رود. انتظار ما از رهبری آن است که اين گره را به دست خويش باز کنند و به اين 

 سياست تبعيض و نابرابری پايان دهند.
موالنا عبدالحميد افزود: شيعه و سنی هر دو منتسب به اسالم و با هم برادر هستند. ما هرگز حاضر 

ن کمترين حق کشی و تبعيضی در حق برادران شيعه ما انجام بگيرد نيستيم که در هيچ گوشه ای از جها
و انتظار داريم که در ايران اسالمی نيز نگاه عادالنه و به دور از هر گونه تبعيضی نسبت به ما وجود 
داشته باشد و اهل سنت منزوی نشوند. خوشبختانه ما در هيچ کشور اسالمی سراغ نداريم که مانع 

در نيروهای مسلح شوند و يا آزادی نماز و عبادت شيعيان از آنان سلب شود.  حضور برادران شيعه
امروز روز عيد قربان است و ما با کمال تاسف احساس سرافکندگی می کنيم که نظام ما اسالمی است 
اما در نظام اسالمی ما اهل سنت در بسياری از شهرهای کشور، مانند اصفهان و تهران اجازه 

د قربان را ندارند. بسياری از سربازان در پادگانهای کشور و دانش آموزان آموزش برگزاری نماز عي
و پرورش گاليه می کنند که ما را وادار می کنند پشت سر امام شيعه نماز بخوانيم. در حاليکه هر 
مذهبی احکام فقهی خاص خود را دارد و بايد هر يک طبق فقه خودشان آزادی عمل داشته باشند و نه 

قانون اساسی بر اين آزادی صحه گذاشته است بلکه مسئوالن نظام نيز بارها اعالم کرده اند که  تنها
 قرار نيست هر دو مذهب يکی شوند.

امام جمعه اهل سنت زاهدان گفت: محدود کردن آزادی های اساسی و قانونی اهل سنت به حوزه تعليم و 
محدوديتهای ديگری بر ” ساماندهی مدارس دينیبرنامه ريزی و “تربيت نيز کشيده شده است و به نام 
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اهل سنت اعمال شده است. در حاليکه اهل سنت خودشان برای مدارس خود برنامه ريزی کرده و می 
کنند و ما به هيچ وجه اجازه نمی دهيم آزادی های مذهبی ما، که در قانون اساسی نيز بر آنها تصريح 

، شريعت، ميثاقهای بين المللی همه بر آزادی های مذهبی شده است، محدود شوند. قانون اساسی، قرآن
و حقوق انسانی بشر تاکيد کرده اند. همان قانون اساسی که سند مشروعيت نظام و مسئوالن حاکميت 

 است بر آزادی مذهبی ما صراحت دارد.
ره آزادی وی گفت: ما از رهبر انقالب درخواست می کنيم اجازه ندهند کسانی به بهانه ساماندهی و غي

مذهبی را محدود کنند. در طول سالهای گذشته گزارشهای فراوانی از ايجاد محدوديت برای جماعتهای 
 تبليغی دريافت شده است، در حاليکه اين جماعت يک حرکت تبليغی سالم و غير سياسی است.

و گفت: مسئله  موالنا عبدالحميد در ادامه به ممانعت دو تن از علمای اهل سنت از سفر حج اشاره کرد
دردآور ديگری که اخيرا پيش آمده اين است که دو تن از علمای شاخص اهل سنت؛ موالنا احمد نارويی 
و مفتی محمدقاسم قاسمی، که افراد تاثيرگذاری در امنيت و وحدت بوده و هستند، در حاليکه عازم سفر 

يهای استانی و کشوری نتوانستند به حج بودند، از سفر معنوی آنان ممانعت به عمل آمد و عليرغم پيگير
زيارت خانه خدا بروند. من نيز امسال قصد عزيمت به اين سفر معنوی را داشتم که به دليل توقيف 
گذرنامه نتوانستم به حج بروم و تصور نمی کنم در هيچ جای ديگری از دنيا با رفتن مردم و علما به 

بری بار ديگر می خواهيم اين گره ها را باز کنند و سفر حج اينگونه مخالفت و ممانعت شود. ما از ره
 اين بی عدالتی و تبعيضها را بر طرف نمايند.

امام جمعه اهل سنت در پايان گفت: برقراری امنيت و وحدت با شعار و سمينار قابل اجرا نيستند، بلکه 
ض و آزادی تامين امنيت و برقراری وحدت در گرو اجرای عدالت و برقراری مساوات و رفع تبعي

 مذهبی است.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 احضار مجدد يک زوج بهائی به اداره اطالعات در استان خوزستان
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استان خوزستان  خانه حقوق بشر ايراننسرين شاعرزاده و شکرهللا عزيزی، شهروندان بهائی ساکن

 برای دومين بار توسط اداره اطالعات به دادگستری شهرستان احضار و تفهيم اتهام شدند.
 ۲۵در پی تفتيش منزل شکرهللا عزيزی، شهروند بهائی ساکن اميديه، استان خوزستان، در تاريخ 

بار دوم شکرهللا  آبان ماه اداره اطالعات اميديه، استان خوزستان، برای ۱۰، روز سه شنبه ۹۰مهرماه 
 ساعته قرار دادند. ۴عزيزی و همسر ايشان را احضار نمودند و مورد بازجويی 

 
آبان مجددا طی تماسی تلفنی از اداره اطالعات به  ۱۴، روز شنبه »خانه حقوق بشر ايران«به گزارش 

پس از نيم دادگستری اميديه احضار شدند که ابتدا ساعت مالقات هشت و نيم صبح اعالم شده بود و 
 ساعت به ساعت يک و نيم بعد از ظهر تغيير داده شد.

در دادگستری دادستان به آنها تفهيم اتهام نمود و در حالی که ماموری از اداره اطالعات در آنجا 
” توهين به اسالم و ائمه“و ” داشتن ماهواره“، ”تبليغ ديانت بهائی“حضور داشت برای آنها به جرم 

 ميليون لایر صادر شد. ۶۰۰ن قرار وثيقه به ميزا
بعد از ظهر گذشته و وقت اداری تمام شده بود و امکان  ۲اعالم اين حکم در حالی بود که ساعت از 

تهيه وثيقه به علت اتمام وقت اداری وجود نداشت به همين علت نسرين شاعرزاده به زندان زنان اهواز 
ه فردای آن روز با تالش دوستان و فرزندان آنان و شکرهللا عزيزی را به زندان ماهشهر منتقل کردند ک

 وثيقه و اين دو با سپردن وثيقه فعال آزاد هستند.

 

 

 

 

 

 انور مسلمی شهروند بهايی برای اجرای حکم بازداشت شد
 

 
برای گذراندن  ۱۳۹۰آبان ماه  ۱۹نانور مسلمی از شهروندان بهايی ساری، روز خانه حقوق بشر ايرا

 اش روانه زندان ساری شد. دوران محکوميت يک ساله
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دستگير و مورد بازجويی  ۱۳۸۸خرداد ماه  ۱۳و  ۱۳۸۷پيشتر دو بار در دوم آذرماه   انور مسلمی
 و مدتی را در حبس موقت به سر برده بود.  قرار گرفته

عنوان شده است و ” تبليغ عليه نظام“خانه حقوق بشر ايران اتهام وی توسط قاضی پرونده «زارش به گ
 در نتيجه اين اتهام، وی به تحمل يک سال حبس تعزيری محکوم شده است.

 
در منزل انور   قابل ذکر است که در دادنامه وی وجود سی دی ها و کتب مربوط به ديانت بهايی

 تبليغ عليه نظام عنوان شده است.از علل اتهام   مسلمی

 

 

 

 

 

 

 

 انتقال حميد مرادی به بند عمومی زندان اوين

 
به بند  209حميدرضا مرادی از مديران سايت مجذوبان نور ظهر امروز از سلول انفرادی بند امنيتی 

 اوين منتقل شد .عمومی زندان 
حميد رضا مرادی از مديران سايت مجذوبان نور پس از  ،به گزارش خبرنگار سايت مجذوبان نور  

آبان ماه به بند عمومی زندان اوين  ۲۱روز حبس در سلول انفرادی بند امنيتی، ظهر امروز  ۶۸تحمل 
 منتقل شد .

روزهای گذشته را در وضعيت  ،می باشد اين درويش گنابادی که مبتال به بيماری قلبی  ،گفتنی است 
 وخيم و نگران کننده ای به سر برده است .

 
آبان ماه نيز وکال و مديران سايت مجذوبان نور از سلول انفرادی به بند  ۱۷در تاريخ  ،ياد آور می شود 

يش تمامی دراو ،عمومی زندان اوين منتقل شده بودند که با انتقال حميدرضا مرادی به بند عمومی 
 زندانی در اوين اکنون در بند عمومی به سر می برند .
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ميترا زحمتی سه نوکيش   شهال رحمتی و  هفتمين ماه بازداشت مريم جليلی،
     مسيحی در اوين

 
ها  ميترا زحمتی سه نوکيش مسيحی که دو تن از آن  شهال رحمتی و  خانه حقوق بشر ايرانمريم جليلی،

     کنند. هفتمين ماه بازداشت خود را در زندان اوين سپری می محکوميت زندان دارند،
سه نوکيش مسيحی هستند که در حدود هفت ماه پيش   ميترا زحمتی  شهال رحمتی و  مريم جليلی،

     زندان اوين منتقل شدند. ۲۰۹بازداشت و به بند 
ه از زمان بازداشت را در به گزارش خانه حقوق بشر ايران شهال رحمتی و ميترا زحمتی که چندين ما

زندان اوين سپری کرده بودند هر کدام به دو سال و نيم زندان محکوم شدند  ۲۰۹های انفرادی بند  سلول
 که اين احکام در دادگاه تجديد نظر نيز به تأييد رسيده است.

 
ندان اوين مريم جليلی نيز که بعد از اين دو بازداشت شده و حدود سه ماه پيش به بند عمومی زنان ز

منتقل شده بود، همچنان به صورت بالتکليف در بازداشت به سر برده و حکمی برای وی صادر نشده 
 است.

اتهامات اين سه شهروند و نوکيش مسيحی که دو تن از آنان به آن خطر به دو سال و نيم زندان محکوم 
 عنوان شده است.» عضويت در گروه غيرقانونی«اند  شده

     برند. ميترا زحمتی هم اکنون در بند عمومی زنان زندان اوين به سر می  ال رحمتی وشه  مريم جليلی،

 

 

 

 

 

 

 اطالعيه کميته دفاع از حقوق پيروان اديان
 

 اعالميه جهانی حقوق بشر 18ماده 
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هر کس حق دارد که از آزادی فکر ، وجدان و مذهب بهره مند شود .اين حق متضمن آزادی تغيير 
 و ايمان می باشد و نيز شامل تعليمات مذهبی و اجرای مراسم دينی است .  مذهب يا عقيده

 .هرکس می تواند از اين حقوق يا مجتمعاً به طور خصوصی يا به طور عمومی بر خوردار باشد
 

 مذهب از حقوق اوليه انسان است  آزادی انديشه، وجدان و
ل دوازدهم قانون اساسی جمهوری اسالمی در ايران هيچگاه آزادی انديشه، وجدان و مذهب به دليل اص

 وجود نداشته و ندارد. ايران
 
 

 اصل دوازدهم قانون اساسی جمهوری اسالمی ايران ـ
االبد غيرقابل تغييراست و  است و اين اصل الی  عشری ، اسالم و مذهب جعفری اثنی رسمی ايران  دين

باشند و  می و زيدی دارای احترام کامل ، حنبلی ، مالکی ، شافعی اعم از حنفی  مذاهب ديگر اسالمی
خودشان آزادند و در تعليم و تربيت دينی و احوال   ، طبق فقه پيروان اين مذاهب در انجام مراسم مذهبی

دارند ودر هر   ) و دعاوی مربوط به آن در دادگاهها رسميت ، طالق، ارث و وصيت شخصيه (ازدواج
داشته باشند، مقررات محلی در حدود اختيارات  اکثريت ای که پيروان هر يک از اين مذاهب منطقه

 . مذهب خواهد بود، با حفظ حقوق پيروان ساير مذاهب شوراها بر طبق آن
 

شهر وندان پيرو ساير اديان و مذاهب در ايران همواره با شديدترين برخوردها و فشارها ازسوی 
  ده اند. حکومت جمهوری اسالمی روبرو بوده و در ترس و خوف زندگی کر

فشار مستمر و برنامه ريزی شده بر شهروندان پيرو ساير اديان بخش تفکيک ناپذير سياست جمهوری 
 اسالمی ايران بوده و در ساليان اخير به موازات سرکوب و اختناق به اجرا در آمده است.

ائييان و حتی امامی، مسيحيان، يهوديان، زرتشتيان، به 12متاسفانه پيروان اديان اسالمی غير شيعه 
 دراويش و ... دين بهايی هيچگاه در امنيت نبوده و از بسياری حقوق شهروندی نميتوانند استفاده نمايند.

. عدم امکان رسيدن به مقام های و مسئوليت های درجه اول کشور (وزارت، رياست جمهوری،  1
 رياست مجلس و ...)

 . عدم امکان دستيابی به مقام قضاوت 2
 ان دستيابی به مقام های نظامی. عدم امک 3
 . عدم امکان تبليغ برای انديشه دينی خودشان 4
 کشوری 3و حتی  2. عدم امکان دستيابی به مشاغل دولتی درجه  5
 . در بعضی از پيروان اديان چون بهائی، دراويش امکان برگزار ی مراسم در مال عام نميباشد. 6
 . جلوگيری از تحصيل، کار و حرفه آزاد. 7
 . و ... 8

کميته دفاع از حقوق پيروان اديان، ادامه سرکوب، بازداشت و آزار و اذيت مستمر و برنامه ريزی شده 
شهروندان پيرو ساير اديان و مذاهب به ويژه بهاييان، دراويش، مسيحيان و ...را از سوی مقامات 

و برابری تمامی پيروان جمهوری اسالمی ايران را شديدا محکوم نمو.ده و خواهان برقراری عدالت 
 اديان می باشيم .

335 
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 کانون دفاع از حقوق بشر در ايران
 کميته دفاع از حقوق پيروان اديان

 

 

 

 

 

 

 

 دراويش گنابادی عيد غدير را جشن گرفتند
 

 
ن عيد سعيد غدير خم با حضور حضرت آقای حاج دکتر نور علی تابنده مجذوب عليشاه قطب معظم جش

 ،سلسله نعمت اللهی گنابادی و مشايخ و مآذونين محترم و هزاران تن از دراويش و پيروان اين سلسله 
 صبح امروز در حسينيه امير سليمانی تهران برگزار شد .

نور ؛ حضرت آقای مجذوب عليشاه ضمن تبريک عيد غدير خم به  به گزارش خبرنگار سايت مجذوبان 
عيد تولد تشيع  ،بيان داشتند : " اين عيد در واقع در نزد ما شيعيان  ،حق طلبان و محققين  ،همه شيعيان 

علی  ،است ولی در نزد خداوند و بندگان خاصش محمد و علی مرحمتی است که به ما مردم عامی شده 
 امروز خداوند به ما اعالم کرد . " ،ين پيغمبر بود نه امروز از روز خلقت جانش

 ايشان در ادامه فرمودند : 

mailto:info@bashariyat.de
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حج و امثال اينها اهل دل  ،روزه  ،طرز نماز  ،" اضافه بر آداب و احکامی که پيغمبر می فرمود 

به همان   دلشان کافی نمی داند که يک سوره حمدی بخوانند ،فهميدند که دلشان اين را کافی نمی داند 
شکلی که يک ضبط صوت سوره حمد رو می خواند نه ! دلشان دلدار می خواهد وقتی اين احساس را 

 اينها آداب شرفيابی به حضور اوست . " ،فهماند که ان دلدار هست  ،خداوند به ايشان فهماند  ،کردند 
 

 دکتر حاج نور علی تابنده با اشاره به خالفت علی (ع) فرمودند :
دستی به آن نمی رسد مگر آنکه دست همان ولی و دلدار خم شود و  ،علی دست نمی خورد  " خالفت

 آن دست خود به خود به خالفت علی نمی رسد . ،دست را بگيرد 
اين ها به اندازه اين کفش پاره پاره من  ،خالفت  ،. . . علی به ابن عباس فرمود اين حکومت شما 

اوند برای حکومت و داشتن اين کفش پاره پاره علی را تعيين کرد خد  ،آن وقت پيغمبر  ،ارزش ندارد 
ولی  ،کفش هم مال اوست  ،کفش هم ميخواهد  ،  !؟ البته وقتی علی را تعيين کرد علی لباس ميخواهد

 هدف خداوند اين کفش نبود . "
 

 فرمودند : حضرت آقای مجذوب عليشاه از ورود سياست به اعياد و مراسم مذهبی ابراز تاسف کردند و
" متاسفانه حتی در شعارهای ما اين سياست نامکروه و نا خوشايند که در همه دنيا هست دخالت می کند 

راه را ما پيموده ايم که به عيد  ،. مثال شعار می دهند راه ما راه عيد غدير است ! عيد غدير راه نيست 
که تشيعی هست و رهبر تشيع بعد از محمد رسيده ايم . عيد غدير اعالم اين مطلب است . يعنی اعالم اين

اين رشته الهی که با خلقت بشر همزمان است  ،علی خواهد بود و بعد از علی الی آخر تا روز قيامت  ،
 قطع نمی شود . "

 
گفتنی است پيروان و ارادتمندان طريقت نعمت اللهی گنابادی ساير شهر های ايران همزمان اين جشن 

 سلسله برگزار کردند .را در حسينيه های اين 

 

 

 اولين شماره هفته نامه مجذوبان نور منتشر شد
 

 
آن شب که نيروهای امنيتی به روال و سنت چندين و چند ساله خويش بدون ارئه هيچ حکم قانونی و با 

ان نور را بازداشت کردند گمانشان اين بود ديگر دراويش اعمال خشونت همکاران سايت مجذوب
گنابادی را بايکوت خبری کرده اند و سايت مجذوبان نور را تعطيل . زمانی که سايت را به حمله های 
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سايبری بستند و در بازجويی ها به دنبال جان برکفانی بودند که با دستان خالی و با کمترين تجهيزات 
هنوز اينان خيال واهی از کار انداختن سايت را در سر داشتند و  ،وت ميکردند در برابر حمله ها مقا

حمله های سايبری تا روزها ادامه يافت . ديگر اعضای سايت مجذوبان نور برای اطالع رسانی در آن 
با قرار گرفتن هر خبر بر خروجی مجذوبان نور اجبارا  ،روزها از جان و مال خويش گذشته بودند 

 را عوض ميکردند به شکلی که منازل ايشان توسط نيروهای امنيتی زير و رو شده بود .جای خود 
 

اما تنها با  ،اهميت اطالع رسانی شايد قبل از فشارها و آزار و اذيت های اخير به روشنی نمايان نبود 
می  توجه به هزينه و نيرويی که معاندين عرفان و تصوف صرف جلوگيری از انتشار اخبار کرده اند

 توان از ارزش اطالع رسانی و انتشار اخبار آگاه شد .
سال گذشته از آغاز فعاليت سايت کم  ۵اکنون سايت مجذوبان نور با گذراندن چنين روزهايی که در اين 

نبوده اند با ادامه فعاليت های سايت فضايی را در اختيار ما گذاشته است تا با استفاده از اين امکان به 
 نامه ای با مختصاتی که در ادامه می آيد بپردازيم .انتشار هفته 

علوم انسانی و اجتماعی تصميم  ،هفته نامه مجذوبان نور با هدف فعاليت در زمينه های حقوق بشر 
به شکلی مستقل ارائه دهنده آرا و نظرات نسل امروز جمعی از دراويش گنابادی باشد و در اين  ،دارد 

 های ذکر شده بپردازد . راستا به مسائل روز دز زمينه
از همين رو هفته نامه مجذوبان نور از تمامی دراويش گنابادی عالقه مند به فعاليت با اين بخش دعوت 

مقاالت و فعاليتهای فرهنگی در انتشار اين هفته نامه ما را ياری  ،به عمل می آورد تا با ارائه نظرات 
  نمايند .

ور را در عيد سعيد غدير خم منتشر می کنيم تا به ميمنت و مبارکی اولين شماره از هفته نامه مجذوبان ن
 اين روز عزيز در آن مسير که شايسته است قدم برداريم .
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 بازداشت يک درويش گنابادی در شهرستان کوار

 
يکی از دراويش گنابادی ساکن کوار توسط نيروهای امنيتی  ،برای پنجمين بار در يک ماه گذشته 

 بازداشت شد .
مهدی قنبری يکی از دراويش   آبان ماه ۲۵به گزارش خبرنگار سايت مجذوبان نور ؛ صبح امروز  

ارائه حکم قضايی در محل کارش  گنابادی ساکن کوار توسط نيروهای امنيتی و لباس شخصی بدون
 بازداشت شد .

در ادامه اين گزارش آمده است ؛ فشار بر دراويش گنابادی ساکن کوار در ماه گذشته شدت يافته است  
تفتيش و بازرسی منازل شخصی ايشان با اعمال  ،به شکلی که عالوه بر بازداشت دراويش منطقه 

 منيتی و لباس شخصی هنوز ادامه دارد .خشونت و ايجاد رعب و وحشت توسط نيروهای ا
 
گفتنی است جو امنيتی و پليسی حاکم بر دراويش گنابادی ساکن کوار از طرف نيروهای امنيتی و لباس  

شخصی در طی سه ماه گذشته به شکلی بوده است که دراويش منطقه بدون کمترين آرامش و امنيتی اين 
 مدت را سپری کرده اند .

 
 
 

 

 

 

 بهائيان اخبار کوتاه
 
 
 

 بهائی سه دستگيری و بهائی آئين به مربوط مطالب ضبط خانه، ۱۶ به يورش رشت:
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 )۲۰۱۱ نوامبر ۱۵( ۱۳۹۰ آبان ۲۴
ئی بها ۱۶، خانه های متعلّق به )۲۰۱۱اکتبر  ۲۴و  ۲۳( ۱۳۹۰آبان  ۲و  ۱آخرين خبرها از ايران: در 

در شهر رشت به صورت همزمان توسط مأموران اطالعاتی مورد يورش قرار گرفت. مأموران وسايل 
شخصی مانند کامپيوتر، کتاب های بهائی، سی دی ها، عکس ها و اسناد شخصی را توقيف و خانم 

را سوسن بادوام (فرهنگی)، خانم ناديا اسديان (عبدالحميدی) و خانم شيوا کاشانی نژاد (سميعيان) 
 دستگير کردند....

 تحصيالتش ترم آخرين در مازندران دانشگاه از دارابی آرا دل خانم اخراج بابلسر:
 )۲۰۱۱ نوامبر ۱۵( ۱۳۹۰ آبان ۲۴

بابلسر، در ترم آخرين خبرها از ايران: خانم دل آرا دارابی، دانشجوی فيزيک دانشگاه مازندران در 
 آخر تحصيالت خود از دانشگاه اخراج شده است....

 آور بخت هومن آقای به موقت مرخصی روز پنج دادن مشهد:
 )۲۰۱۱ نوامبر ۱۵( ۱۳۹۰ آبان ۲۴

) ۲۰۱۰اوت  ۳( ۱۳۸۹مرداد  ۱۲آخرين خبرها از ايران: به آقای هومن بخت آور ساکن مشهد که در 
برای آغاز دوران محکوميت دو سالۀ خود زندانی شده بود، به مّدت پنج روز مرخصی موقت داده شد. 

بهائی ساکن مشهد است که برای بار اّول در  ۹او سپس به زندان بازگشت. آقای بخت آور يکی از 
اکتبر  ۲۵( ۱۳۸۸آبان  ۳حاکمه شان در دستگير و با قرار وثيقه آزاد شدند و م) ۲۰۰۵( ۱۳۸۴تابستان 
 برگزار شد. آقای بخت آور در دادگاه بدو...) ۲۰۰۹

 بهائی سه های خانه به يورش شهر: قائم
 )۲۰۱۱ نوامبر ۱۵( ۱۳۹۰ آبان ۲۴

مأموران اطّالعات خانه های خانم  ،)۲۰۱۱اکتبر  ۲۲( ۱۳۹۰مهر  ۳۰آخرين خبرها از ايران: در 
پريسا بابائی، خانم سيمين گرجی و آقای سامان ثابتی، از ساکنان قائم شهر، را کامالً مورد بازرسی 

آوريل  ۲۶( ۱۳۸۹ارديبهشت  ۶قرار دادند. پيشتر گزارش شد که خانم سيمين گرجی پيرو احضار 
در قائم شهر دستگير شده بود تا ) ۲۰۱۰مه  ۵( ۱۳۸۹ارديبهشت  ۱۵، برای آخرين بار در )۲۰۱۰

 شش ماه باقيمانده از حکم يک سال زندان خود را بگذرا...
 بابائی پريسا خانم دستگيری شهر: قائم
 )۲۰۱۱ نوامبر ۱۵( ۱۳۹۰ آبان ۲۴

بعد از ظهر، خانم  ۳۰:۱حدود ساعت ) ۲۰۱۱ نوامبر ۳( ۱۳۹۰آبان  ۱۲آخرين خبرها از ايران: در 
 ۲( ۱۳۹۰آبان  ۱۱پريسا بابائی طّی بازرسی خانه های چهار بهائی در قائم شهر دستگير شد. در 

، مأموران لباس شخصی وزارت اطّالعات به مادر خانم بابائی برگه ای مبنی بر احضار )۲۰۱۱نوامبر
ارائه کرده بودند. مأموران اشاره کرده بودند که طّی  دخترش برای روز بعد به دفتر اطّالعات آن شهر،

 بازرسی خانه اش، شواهد جرمی يافت شده که برای...
 محکوميتش دوران آغاز برای رئوفی ديدار آقای احضار تهران:

 )۲۰۱۱ نوامبر ۱۵( ۱۳۹۰ آبان ۲۴
، آقای ديدار رئوفی ساکن تهران )۲۰۱۱اکتبر ۱۶( ۱۳۹۰مهر  ۲۴ان: در يکشنبه، آخرين خبرها از اير

به زندان اوين تهران رفت تا حکم سه سالۀ زندان خود را آغاز کند. پيشتر گزارش شد که آقای رئوفی 
محاکمه و به سه سال زندان محکوم شد. ) ۲۰۱۱فوريه  ۱۲( ۱۳۸۹بهمن  ۲۳به دادگاه احضار و در 

) ۲۰۰۹ژانويۀ  ۱۴( ۱۳۸۷دی  ۲۵ی عليه رأی صادره تقاضای تجديد نظر داد. او پيشتر در آقای رئوف
 ...۲مارس  ۱۷( ۱۳۸۷اسفند  ۲۷دستگير شده بود و در 
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 وثيقه رقرا با سبحانيان نگار خانم و پروينی نويد آقای بدخش، فرشيد آقای آزادی اصفهان:
 )۲۰۱۱ نوامبر ۱۵( ۱۳۹۰ آبان ۲۴

، آقای فرشيد بدخش (که پيشتر به اشتباه )۲۰۱۱اکتبر ۲۳( ۱۳۹۰آبان  ۱آخرين خبرها از ايران: در 
بهخش گزارش شده بود)، آقای نويد پروينی و خانم نگار سبحانيان، که همه در اصفهان زندانی شده 

دالر آمريکا) برای هر يک آزاد  ۹۴۰۰۰تومان (حدود ميليون  ۱۰۰بودند، با قرار وثيقه به ارزش 
شدند. آقای کيوان دهقانی که همراه آنها دستگير شده بود، به شهر مشهد منتقل شد. همان طور که پيشتر 

 ...۲ژوئيۀ  ۱۲( ۱۳۹۰تير  ۲۱گزارش شد، در 
 نوامبر ۰۱( ۱۳۹۰ آبان ۱۰آنها اکثر آزادی متعاقباً  و بهائی ۲۲ دستگيری ه،خان ۴ به يورش اصفهان:

۲۰۱۱( 
بهائی در اصفهان ۴، خانه های )۲۰۱۱سپتامبر  ۲۹( ۱۳۹۰مهر  ۷شب  ۹اصفهان: حدود ساعت 

بهائی و دو نفر از دوستان شان را که  ۲۱نفر دستگير شدند: مأموران  ۲۳مورد بازرسی قرار گرفت و 
زمان در خانۀ آقای داريوش دست پيش بودند، با چشم بسته بردند. آنها تعدادی از عکس ها، همه در آن 

دوست بهائيان نيز بازداشت شد. دستگير  ۲کتاب های بهائی و مطالب ديگر را ضبط کردند. يکی از 
 شدگان عبارتند از: خانم شهال حمدی (نيکی)، آقای عطاءا...

 )۲۰۱۱ نوامبر ۰۱( ۱۳۹۰ آبان ۱۰مشاغل تعطيلی سمنان:
در ماه های اخير تعدادی از مغازه های متعلّق به بهائيان در شهرهای سمنان و شاهرود و نيز يک چاه 

هفر آب متعلّق به بهائيان، توسط مقامات تعطيل شد، به قرار زير: سمنان: مغازۀ پوشاک متعلّق به آقای ب
خانجانی؛ مغازۀ لباس کودک آقای پيمان رحمانيان؛ مغازۀ لوازم التحرير خانم رومينا بيرقی؛ مغازۀ 
عينک فروشی خانم ليدر تبيانيان؛ مغازۀ پالستيک فروشی آقای سپهر سبحانی؛ مغازۀ لوازم بهداشتی 

 آقای افشين ايقانی؛ مغازۀ عينک...
 نوامبر ۰۱( ۱۳۹۰ آبان ۱۰اصفهان صنعتی دانشگاه از تشکر بشير و هللا روح آقايان اخراج اصفهان:

۲۰۱۱( 
آخرين خبرها از ايران: در ماه های اخير، آقای روح هللا تشکر و آقای بشير تشکر که دانشجوی سال 

 انشجويان برتر بودند، اخراج شدند....دوم و سوم مهندسی عمران دانشگاه صنعتی اصفهان و از جمله د
 )۲۰۱۱ نوامبر ۰۱( ۱۳۹۰ آبان ۱۰مشهد فردوسی دانشگاه از کنعانی حنّانه خانم اخراج مشهد:

اً اخراج آخرين خبرها از ايران: خانم حنّانه کنعانی، دانشجوی سال سوم دانشگاه فردوسی مشهد اخير
 شد. تالش های او برای دادرسی تا حال به نتيجه ای نرسيده است....

 نوامبر ۰۱( ۱۳۹۰ آبان ۱۰آنها با همکاری يا ديگر بهائيان به کمک از ثنائی هوشمند آقای منع بجنورد:
۲۰۱۱( 

مند ثنائی، يکی از بهائيان ساکن بجنورد، اخيراً به دفتر محلّی وزارت آخرين خبرها از ايران: آقای هوش
اطّالعات احضار و تهديد شده به بهائيان ديگر کمک يا با آنها همکاری نکند. آقای ثنائی برای آقای 

پس از ارائۀ وثيقه ) ۲۰۱۱سپتامبر  ۱۲( ۱۳۹۰شهريور  ۲۱مسعود محمودی ساکن شيروان که در 
دالر آمريکا) از زندان آزاد شده بود، سند گذاشته بود. آقای  ۱۰۰۰۰۰تومان (حدود  ميليون ۱۰۰معادل 

 ...۲اوت  ۲۹( ۱۳۹۰شهريور  7محمودی در 
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آزادی آقای فرشيد بدخش، آقای نويد پروينی و خانم نگار سبحانيان با قرار 
 وثيقه

 

 
، آقای فرشيد بدخش (که پيشتر به اشتباه بهخش گزارش شده بود)، )۲۰۱۱اکتبر ۲۳( ۱۳۹۰آبان  ۱در 

آقای نويد پروينی و خانم نگار سبحانيان، که همه در اصفهان زندانی شده بودند، با قرار وثيقه به ارزش 
 رای هر يک آزاد شدند.دالر آمريکا) ب ۹۴۰۰۰ميليون تومان (حدود  ۱۰۰

 
آقای کيوان دهقانی که همراه آنها دستگير شده بود، به شهر مشهد منتقل شد. همان طور که پيشتر 

، مقامات حکومتی به خانۀ آقای نويد پروينی ساکن )۲۰۱۱ژوئيۀ  ۱۲( ۱۳۹۰تير  ۲۱گزارش شد، در 
د پروينی، خانم پروينی، آقای اصفهان، هنگام يک گردهم آيی، يورش بردند. همۀ حاضران، آقای نوي

کيوان دهقانی، آقای فرشيد بدخش و هشت دوست ديگر دستگير شدند. مقامات از خانه فيلم برداری 
کردند و کتاب ها و کامپيوترها را پيش از دستگيری حاضران ضبط کردند. هشت دوست بهائيان روز 

 ند.بعد آزاد شدند، در حالی که چهار بهائی به زندان فرستاده شد
 منبع:جامعه خبری بهائی
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 دادن پنج روز مرخصی موقت به آقای هومن بخت آور
 

 مشهد: دادن پنج روز مرخصی موقت به آقای هومن بخت آور
برای آغاز دوران ) ۲۰۱۰اوت  ۳( ۱۳۸۹مرداد  ۱۲به آقای هومن بخت آور ساکن مشهد که در 
ت پنج روز مرخصی موقت داده شد. او سپس به زندان محکوميت دو سالۀ خود زندانی شده بود، به مدّ 

 بازگشت.
دستگير ) ۲۰۰۵( ۱۳۸۴بهائی ساکن مشهد است که برای بار اّول در تابستان  ۹آقای بخت آور يکی از 

برگزار شد. آقای بخت ) ۲۰۰۹اکتبر  ۲۵( ۱۳۸۸آبان  ۳و با قرار وثيقه آزاد شدند و محاکمه شان در 
نج سال زندان محکوم شده بود، اّما اين حکم در دادگاه تجديد نظر به دو سال آور در دادگاه بدوی به پ

 کاهش يافت.
خانم دل آرا دارابی،  بابلسر: اخراج خانم دل آرا دارابی از دانشگاه مازندران در آخرين ترم تحصيالتش

اج شده دانشجوی فيزيک دانشگاه مازندران در بابلسر، در ترم آخر تحصيالت خود از دانشگاه اخر
 است.

 منبع:جامعه خبری بهائی

 

 

 

 

 

 يورش به خانه های سه بهائی
 

، مأموران اطّالعات خانه های خانم پريسا بابائی، خانم سيمين )۲۰۱۱اکتبر  ۲۲( ۱۳۹۰مهر  ۳۰در 
 گرجی و آقای سامان ثابتی، از ساکنان قائم شهر، را کامالً مورد بازرسی قرار دادند.

، برای )۲۰۱۰آوريل  ۲۶( ۱۳۸۹ارديبهشت  ۶سيمين گرجی پيرو احضار پيشتر گزارش شد که خانم 
در قائم شهر دستگير شده بود تا شش ماه باقيمانده ) ۲۰۱۰مه  ۵( ۱۳۸۹ارديبهشت  ۱۵آخرين بار در 

) ۲۰۰۵اوت  ۳( ۱۳۸۴مرداد ۱۲از حکم يک سال زندان خود را بگذراند. او برای بار اّول در 
 با قرار وثيقه آزاد شد.) ۲۰۰۵سپتامبر  ۱۷( ۱۳۸۴شهريور  ۲۶دستگير و در 
) ۲۰۰۸آوريل  ۳( ۱۳۸۷فروردين  ۱۵دستگير و در ) ۲۰۰۸ژانويۀ  ۱( ۱۳۸۶دی  ۱۱او سپس در 

، )۲۰۰۸آوريل  ۲۶( ۱۳۸۷ارديبهشت  ۷پس از گذراندن حکم پنج ماهۀ زندان آزاد شد و دوباره در 
) ۲۰۰۸اکتبر  ۲۹( ۱۳۸۷آبان  ۸د و سپس در کمتر از يک ماه پس از آزادی اش دستگير و زندانی ش

 مورد بازجويی قرار گرفت.) ۲۰۰۹ژوئيۀ  ۸( ۱۳۸۸تير  ۱۷آزاد شد. او در 
 ۴آقای ثابتی و خانم بابائی پس از معّرفی خود در وزارت اطّالعات قائم شهر در پی احضاری به تاريخ 

نوامبر  ۲۰( ۱۳۸۹آبان  ۲۹مورد بازجويی قرار گرفتند. در ) ۲۰۱۱ژوئيه  ۲۶( ۱۳۸۸مرداد 
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فوريۀ  ۴( ۱۳۸۷بهمن  ۱۶، آقای ثابتی حکم شش ماهۀ زندان خود را آغاز کرد. آقای ثابتی در )۲۰۱۰
دستگير و سپس با قرار وثيقه آزاد شده بود (تاريخ دقيق مشخص نيست). او به شش ماه زندان ) ۲۰۰۹

ئيات مربوط به دستگيری، صدور حکم محکوم شد که در دادگاه تجديد نظر مورد تأييد قرار گرفت. جز
 و دادگاه تجديد نظر او پيشتر گزارش شد.

 

 

 

 

 ايرانیاقوام وملل دفاع از حقوق اطالعيه کميته 
 

  اعالميه جهانی حقوق بشر 5ماده 
احدي را نميتوان تحت شکنجه يا مجازات يا رفتاري قرار داد که ظالمانه و يا برخالف انسانيت و شئون 

 .باشد بشري يا موهن
 چهار برادر افشاری زندانی در خطر اعدام می باشند.

 1389در طی يک درگيری در فروردين  محمد امين افشاری با وجود کشته شدن
از فعالين سياسی و اجتماعی کرد  جعفر افشاری، علی افشاری، ولی افشاری ،حبيب افشاری جان اينک

 دام می باشند.که به بهانه های مختلف دستگير، شکنجه و در خطر اع
توجه شما آزاديخواهان و مدافعين حقوق بشری را برای نجات اين برادران زندانی و ديگرزندانيان 

 سياسی، مدنی و عقيدتی محکوم به اعدام جلب می نمايد.
 

 ما آزادی فوری و بدون قيد و شرط تمامی زندانيان سياسی و عقيدتی خواهانيم .
333 

 يرانکانون دفاع از حقوق بشر در ا
 کميته دفاع از حقوق اقوام وملل ايرانی
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ابراز نگرانی خانواده های وکال و مديران سايت مجذوبان نور پس از اولين 
 مالقات

 
برای اولين بار با  ،روز از بازداشت ايشان  ۷۵وکال و مديران سايت مجذوبان نور بعد از گذشت 

خويش مالقات کردند . که با ابراز نگرانی تعدادی از خانواده ها از وضعيت بد جسمی و  خانوده های
  خطر شکنجه ايشان همراه بوده است .

آبان ماه خانواده های وکالی دروايش و  ۲۶به گزارش خبرنگار سايت مجذوبان نور ؛ صبح امروز 
 ،فرشيد يداللهی  ،امير اسالمی  ،اميد بهروزی  ،مديران سايت مجذوبان نور آقايان رضا انتصاری 

 .  حميد مرادی با ايشان مالقات کابينی داشتند  و  افشين کرم پور
پس از مالقات از خطر و احتمال شکنجه و   خانواده امير اسالمی و حميد مرادی ،الزم به ذکر است 

فتگی و کبودی بر فشار بر اين دو درويش ابراز نگرانی کردند و افزودند عالوه بر مشاهده آثار کو
تن از  ۳و در حين مالقات   حميد مرادی نيز در وضعيت وخيمی ديده شده است،دستان امير اسالمی 

ماموران امنيتی همراه وی حضور داشتند که از وجود خطر شکنجه و خواست نيروهای امنيتی بر عدم 
 خبر می دهد . اطالع خانواده حميد مرادی از آنچه بر اين درويش در اين مدت گذشته است

روز است در بند امنيتی زندان اوين به سر می  ۷۵اين دراويش گنابادی نزديک به  ،يادآور می شود 
از اين بين اميد بهروزی و رضا انتصاری  ،برند و تا هفته گذشته در سلولهای انفرادی اين بند بودند 

 قبل از اين نيز با خانواده های خويش مالقات داشته اند .

 

 



1390وضعيت پيروان اديان در ايران در   

250 
 

 

 

 

 

 

 تيراندازی لباس شخصی ها به سوی دو درويش در کوار
 

 
تن از دراويش گنابادی ساکن کوار که با  ۲قصد نيروهای امنيتی و لباس شخصی برای بازداشت 

 ی انجاميد .مقاومت اين دو درويش ناکام ماند به تير اندازی نيروهای امنيت
 در اين حادثه کسی آسيب نديد .

 ،دو تن از دراويش گنابادی   به گزارش خبرنگار سايت مجذوبان نور ؛ ذبيح کرد پور و رضا پشتکار
آبان ماه در حالی که راهی حسينيه دراويش کوار بودند با برخورد نيروهای امنيتی و  ۲۶عصر امروز 

می گريزند که نيروهای امنيتی در مواجهه با مقاومت اين  لباس شخصی به قصد بازداشت روبرو شده و
دو درويش و گريختن ايشان اقدام به تيراندازی می کنند . در اين حادثه تير نيروهای امنيتی به هدف 

  اصابت نکرده و کسی آسيب نمی بيند . 
انه ادامه دارد گفتنی است موج فشارها و بازداشت دراويش گنابادی ساکن کوار به شکلی مستمر و روز

 و نگرانی ها از امنيت جانی دراويش منطقه روز به روز در حال افزايش است .
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 بازداشت پنجمين درويش از شهرستان کوار در يک ماه گذشته
 

 
يکی از دراويش  ، نوامبر و برای پنجمين بار در يک ماه گذشته ۱۶روز چهاشنبه،  -خبرگزاری هرانا 

 گنابادی ساکن شهرستان کوار از توابع استان فارس، توسط نيروهای امنيتی بازداشت شده است.
، صبح روز گذشته مهدی قنبری يکی از دراويش گنابادی  به گزارش خبرنگار سايت مجذوبان نور

 . ساکن کوار توسط نيروهای امنيتی بدون ارايه حکم قضايی در محل کارش بازداشت شد
شود مدتی است که جو امنيتی در شهرستان کوار وجود داشته و تاکنون تعدادی از ساکنان کوار  گفته می

 اند. بازداشت و به زندان شيراز منتقل شده
  بررسی موارد حقوقی نقض شده در اين گزارش:

 
 
 

 نفر از پيروان آئين ياری و تشديد فضای امنيتی در شهر صحنه ۱۵احضار 
 

نژاد در سال  تن از شرکت کنندگان در مراسم سالگرد خليل عالی ۱۵شب گذشته  –ا خبرگزاری هران
 گذشته به اداره اطالعات احضار و مورد تهديد و بازجويی قرار گرفتند.

ها  بنا به اطالع گزارشگران هرانا از شهر صحنه کرمانشاه، نيروهای امنيتی با احضار ايشان از آن
 نژاد خودداری کنند. ين سالگرد سيد خليل عالیخواستند از برگزاری مراسم دهم

شمسی در شهر  ۸۰آبان ماه سال  ۲۷نژاد از بزرگان آئين ياری(اهل حق) بود که در  سيد خليل عالی
گوتنبرگ سوئد به قتل رسيد بر اساس رسوم چند ساله پيروان آئين ياری بر سر مزارش در شهر صحنه 

 د.دارن گرد هم آمده و ياد او را گرامی می
سال گذشته نيز اين مراسم با ممانعت نيروهای امنيتی مواجه شده و سه نفر از برگزار کنندگان مراسم 
به نامهای سيد فرهاد ذالنوريان، حجت هللا ذوالنوريان و خير هللا حق جويان توسط نيروهای امنيتی 

 بازداشت شدند.
امنيتی گزارش شده است و  بر اساس گزارشات رسيده صبح امروز نيز فضای امنيتی شهر صحنه

 کنند. نيروهای امنيتی عبور مرور در اين شهر را شديدا کنترل می
 بررسی موارد حقوقی نقض شده در اين گزارش:
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 صرف به توان نمی را کس هيچ و است ممنوع عقايد تفتيش: اسالمی جمهوری اساسی قانون ۲۳ اصل
 .داد قرار مواخذه و تعرض مورد ای عقيده داشتن

 مورد عقايدش بمناسبت توان نمی را هيچکس:سياسی و مدنی حقوق المللی بين ميثاق ۱۹ ماده ۱ بند
 .داد قرار اخافه مزاحمت

 شامل حق اين. دارد بيان آزادی حق کس هر: سياسی و مدنی حقوق المللی بين ميثاق ۱۹ ماده ۲ بند
 يا شفاهاً  خواه حدات سر به هتوج بدون قبيل هر از افکار و اطالعات اشاعه و تحصيل و تفحص آزادی

 .باشد می خود انتخاب به ديگر وسيله هر به يا هنری بصورت يا چاپ يا نوشته بصورت
 مند بهره دين و وجدان انديشه، آزادی از دارد حق شخصی هر: بشر حقوق جهانی اعالميه ۱۸ ماده
 آموزش قالب در اعتقاد، يا دين اظهار آزادی همچنين و اعتقاد يا دين تغيير آزادی مستلزم حق اين: شود

 يا خصوصی طور به جمعی، صورت به يا تنهايی به دينی مراسم و ها آيين اجرای و ها عبادت دينی،
 .است عمومی

 .دارد بيان و عقيده آزادی حق فردی هر: بشر حقوق جهانی اعالميه ۱۹ ماده
. دارد مذهب و وجدان فکر، ادیآز حق کس هر: سياسی و مدنی حقوق المللی بين ميثاق ۱۸ ماده ۱ بند
 مذهب ابراز آزادی همچنين خود، انتخاب به معتقدات يا مذهب يک قبول يا داشتن آزادی شامل حق اين

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

 
 
 
 
 
 
 

 يمين گرجی شهروند بهايی ساکن قائم شهربازداشت س
 

آبان ماه پس  ۲۸" سيمين گرجی " شهروند بهايی ساکن قائم شهر صبح روز شنبه  -خبرگزاری هرانا 
 از احضار و معرفی خود به ستاد خبری اداره اطالعات شهرستان مذکور بازداشت شد.

اين يک دوره محکوميت شش ماهه را به بنا به اطالع گزارشگران هرانا از قائم شهر، نامبرده پيش از 
 شکل انفرادی درزندان شهيد کچويی ساری گذرانده است .

مهرماه  ۲۵قابل ذکر است يک شهروند بهايی ديگراهل قائم شهر به نام " علی احمدی " که در تاريخ 
هام قرار آبان ماه به دادسرای انقالب آورده شد که پس از تفهيم ات ۲۶بازداشت شده بود روزپنجشنبه 

 روز برای نامبرده مقرر گرديد و سپس به زندان شهيد کچوئی ساری منتقل شد . ۱۰بازداشت 
بجز دو شهروند فوق الذکر يک شهروند بهايی ديگر ساکن قائم شهر به نام " پريسا بابايی " هم در 

 بازداشت اداره اطالعات قائم شهرمی باشد .
 

 رش:بررسی موارد حقوقی نقض شده در اين گزا
قانون اساسی جمهوری اسالمی:تفتيش عقايد ممنوع است و هيچ کس را نمی توان به صرف  ۲۳ اصل

 داشتن عقيده ای مورد تعرض و مواخذه قرار داد.
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ميثاق بين المللی حقوق مدنی و سياسی:هيچکس را نمی توان بمناسبت عقايدش مورد  ۱۹ ماده ۱ بند
 مزاحمت اخافه قرار داد.

هر کس حق آزادی بيان دارد. اين حق شامل  يثاق بين المللی حقوق مدنی و سياسی:م ۱۹ ماده ۲ بند
آزادی تفحص و تحصيل و اشاعه اطالعات و افکار از هر قبيل بدون توجه به سر حدات خواه شفاهاً يا 

 بصورت نوشته يا چاپ يا بصورت هنری يا به هر وسيله ديگر به انتخاب خود می باشد.
 هر فردی حق آزادی عقيده و بيان دارد. هانی حقوق بشر:اعالميه ج ۱۹ ماده
مند  هر شخصی حق دارد از آزادی انديشه، وجدان و دين بهره اعالميه جهانی حقوق بشر: ۱۸ ماده

شود: اين حق مستلزم آزادی تغيير دين يا اعتقاد و همچنين آزادی اظهار دين يا اعتقاد، در قالب آموزش 
ها و مراسم دينی به تنهايی يا به صورت جمعی، به طور خصوصی يا  يينها و اجرای آ دينی، عبادت
 عمومی است.

ميثاق بين المللی حقوق مدنی و سياسی:هرکس حق آزادی و امنيت شخصی دارد. هيچ کس  ۹ ماده ۱ بند
 را نميتوان خودسرانه دستگير يا بازداشت کرد.

ر کس حق آزادی فکر، وجدان و مذهب دارد. ه ميثاق بين المللی حقوق مدنی و سياسی: ۱۸ ماده ۱ بند
اين حق شامل آزادی داشتن يا قبول يک مذهب يا معتقدات به انتخاب خود، همچنين آزادی ابراز مذهب 
يا معتقدات خود، خواه بطور فردی يا جمعی، خواه به طورعلنی يا در خفا در عبادات و اجرای آداب و 

 اعمال و تعليمات مذهبی می باشد.
 
 
 
 

ميليون تومانی وثيقه برای امير اسالمی وکيل دراويش  ۵۰۰ور قرار صد
 گنابادی

 
  

 وی برای تومانی ميليون ۵۰۰ ی وثيقه قرار صدور از گنابادی دراويش وکيل اسالمی امير خانواده
 . دادند خبر

 ۱۳يش گنابادی که در تاريخ به گزارش خبرنگار سايت مجذوبان نور ؛ امير اسالمی وکيل دراو
شهريور ماه به دعوت فرمانداری شهرستان کوار به همراه آقايان افشين کرمپور ديگر وکيل دراويش و 

پس از  ،غالمرضا شيرزادی استاد دانشگاه به آنجا رفته و توسط نيروهای امنيتی بازداشت شده بود 
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فته گذشته با تماس بازپرس پرونده با روز حبس در بند امنيتی زندان اوين ه ۸۰گذشت نزديک به 
 ميليون تومانی برای وی خبر داده شد . ۵۰۰خانواده ايشان از صدور قرار وثيقه 

گفتنی است ؛ در ماه گذشته برای حميد مرادی يکی از مديران سايت مجذوبان نور نيز قرار وثيقه ای به 
 ميليون تومان صادر شده است . ۴۰۰ارزش 

اميد بهروزی  ،رضا انتصاری  ،افشين کرمپور  ،فرشيد يداللهی  ،قايان حميد مرادی ياد آور می شود ؛ آ
امير اسالمی و مصطفی دانشجو هم اکنون در بند امنيتی زندان اوين به سر می برند که از اين ميان  ،

 زندان اوين به سر می برد . ۲۰۹مصطفی دانشجو وکيل دراويش گنابادی در سلول انفرادی بند 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 

 
مومی سازمان ملل امروز قطعنامه ای را تصويب ساختمان مقّر سازمان ملل در نيويورک. مجمع ع

محکوم می کند. قطعنامه » موارد جّدی، مداوم و مکّرر نقض حقوق بشر«کرد که ايران را به خاطر 
که انتظار می رود در ماه دسامبر به تأييد کّل مجمع برسد، همچنين از دبير کّل سازمان ملل می خواهد 

 حقوق بشر در ايران تهيه کند. عکس سازمان ملل/مارک گارتن که دوباره سال آينده گزارشی دربارۀ
مجمع عمومی سازمان  –، سرويس خبری جامعۀ جهانی بهائی ۲۰۱۱نوامبر  ۲۱سازمان ملل متّحد، 

موارد «های خود تا به امروز، آشکارا ايران را به خاطر  ملل متّحد دريکی از شديداللحن ترين قطعنامه
 محکوم کرده است.» حقوق بشرجدی، مداوم و مکّرر نقض 
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شش  قطعنامۀ رأی ممتنع، يک ٥۹رأی مخالف و  ۳۲رأی موافق در برابر  ۸٦کميتۀ سوم مجمع با 
افزايش «ۀ وسيعی از تجاوزات و بدرفتاری های ايران، از جمله صفحه ای را تصويب کرد که به گستر

اعدام ها، استفاده از شکنجه، هدف قرار دادن مدافعان حقوق بشر به صورت روشمند، » چشم گير
 خشونت فراگير عليه زنان و تبعيض مستمر عليه اقليت ها از جمله پيروان آئين بهائی، اشاره می کند.

قطعنامۀ امسال با فهرست «د جامعۀ جهانی بهائی در سازمان ملل متّحد، گفت: بانی دوگال، نمايندۀ ارش
طوالنی و مفّصل خود از جنايت های رخ داده عليه شهروندان عادی، رفتار مقامات ايران را با 

 »شديدترين لحنی که تا حال ديده ايم، محکوم کرده است.
هانی از تالش های بی وقفۂ ايران در نقض اين قطعنامه ترديدی در بارۀ برداشت جامعۀ ج«او گفت: 

 »تقريباً همۀ موارد حقوق بشر، به جا نمی گذارد.
قطعنامه پس از گزارش های اخير دبير کل سازمان ملل، بان کی مون، و گزارشگر ويژۀ تازه برای 
حقوق بشر در ايران منتشر شد. در گزارش های افراد ياد شده نيز به شّدت از تجاوزهای جمهوری 

 اسالمی به حقوق بشری انتقاد شده است.
 حوزه های نگرانی

حوزۀ نگرانی را فهرست می کند که از شکنجه و  ۱۶کشورتنظيم شده،  ۴۲قطعنامه که با حمايت حدود 
محدوديت های روشمند و جّدی در زمينۀ آزادی تجّمع مسالمت «افزايش استفاده از مجازات اعدام تا 

را در بر » ت های شديد در زمينۀ حّق آزادی فکر، وجدان، دين يا عقيدهمحدوديت ها و ممانع«و » آميز
 می گيرد.

در قطعنامه همچنين برای اّولين بار، ضمن اشاره به کنترل مکاتبات، ايميل ها و پست های صوتی 
در حريم خصوصی افراد ياد می » مداخالت غير قانونی«توّسط دولت، از نگرانی هايی در زمينۀ 

 شود.
رر ضوابط قانونی در دادرسی ها نيز در اين قطعنامه برجسته شده است. از جمله به استفادۀ نقض مک

روشمند و خودسرانه از زندان انفرادی طوالنی مّدت، دسترسی نداشتن بازداشت شدگان به وکيل حقوقی 
ها مانند مورد انتخاب خود، ندادن اجازۀ آزادی با قرار وثيقه به بازداشت شدگان و شرايط بد زندان 

ازدحام شديد و سطح پايين بهداشت، و نيز گزارش های مدام بازداشت شدگان دربارۀ شکنجه و تجاوز و 
 »ديگر شکل های خشونت جنسی اشاره شده است.

 »افزايش حمله به بهائيان«
نقض حقوق و تبعيض مداوم عليه اقليت های قومی و دينی، به ويژه مشکالت پيش روی اعراب، آذری 

وچ ها و کردها و نيز تبعيض عليه مسيحيان، يهوديان، صوفيان، مسلمانان سنّی و زرتشتيان، علّت ها، بل
 ديگری برای نگرانی است.

افزايش حمله به بهائيان و مدافعان آنها، از جمله در رسانه های مورد حمايت «گزارش هايی نيز دربارۀ 
شده، از جمله حملۀ هدف دار به مؤّسسۀ  دولت، افزايش عمده در تعداد بهائيان دستگير و بازداشت

آموزشی بهائی، اعاده و بازگرداندن احکام بيست سالۀ زندان برای هفت رهبر بهائی پس از تخلّفات 
عميق در روند قانونی محاکمۂ آنها، و اقدامات تازه برای محروم کردن بهائيان از استخدام در بخش 

 ارائه شده است.» های عمومی و خصوصی
محروميت و تبعيض عليه زنان و اعضای گروه های خاص از «ه از ايران می خواهد که به قطعنام

جمله پيروان آئين بهائی، در زمينه های دسترسی به آموزش عالی و نيز زدن برچسب جرم به تالش 
هايی که در فراهم کردن آموزش عالی برای جوانان بهائی محروم از ورود به دانشگاه های ايران انجام 

 پايان دهد.» ی شودم

http://news.bahai.org/sites/news.bahai.org/files/documentlibrary/867_Iran_human_rights_situation.pdf


1390وضعيت پيروان اديان در ايران در   

256 
 

همچنين از ايران خواسته شده است در تالش های مربوط به نظارت بر تعهدات در زمينۂ حقوق بشر، 
 با سازمان ملل و مقامات آن همکاری کند.

نه فقط  –اين قطعنامه گواه نيرومندی است بر شرايط محاصره ای که همۀ ايرانيان «خانم دوگال گفت: 
در آن زندگی می کنند، حالتی که در آن آزار، دستگيری و زندان  –مخالفان تعدادی از اقليت ها يا 

 »خودسرانه، شکنجه و تهديد به مرگ به نگرانی های روزمّره تبديل شده اند.
همچنين از دبير کّل سازمان  –که انتظار می رود در ماه دسامبر به تأييد کّل مجمع برسد  –قطعنامه 

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

ان اروپا به شديداللحن مشابهی عليه نقض حقوق بشر در ايران نيز روز پنجشنبۂ گذشته در پارلم قطعنامۀ
 تصويب رسيد.

اين قطعنامه هم به نگرانی های متعددی از جمله افزايش اعدام ها و استفادۀ فزاينده از شکنجه در آزار 
 روشمند فعاالن حقوق بشر، روزنامه نگاران، زنان و اقليت ها اشاره می کند.

آنها در معرض تبعيض های «قطعنامۂ پارلمان اروپا نيز به افزايش آزار بهائيان در ايران و اين که 
ادامۂ «، و زندانی بودن هفت مدير اين جامعه و »شديد از جمله محروميت از امکانات تحصيلی هستند

 می پردازد.» عضو اين جامعه ۱۰۰بازداشت بيش از 
ما از اين قطعنامه ها استقبال می کنيم و اميدواريم که حکومت ايران سرانجام به «بانی دوگال گفت: 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=MOTION&reference=P7-RC-2011-0594&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=MOTION&reference=P7-RC-2011-0594&language=EN
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 درويش در زندان ۱۶آخرين وضعيت از نقض حقوق دراويش گنابادی ؛ 
 
شهريور ماه سال جاری موج بی سابقه ای از فشار بر دراويش گنابادی آغاز شد و  ۱۱مجذوبان نور :  

به شکلی که با گذشت بيش از  ،روند با بازداشت و ضرب وشتم دراويش ادامه داشته است  تا کنون اين 
تن از دراويش گنابادی ساکن کوار بازداشت شده و  ۵روز از آغاز آن، در يکماه گذشته نزديک به  ۸۰

 . تن از دراويش گنابادی در زندان های ايران به سر می برند ۱۶در حال حاضر مجموعا 
اميد بهروزی و  ،امير اسالمی  ،فرشيد يداللهی  ،افشين کرم پور  ،حميد مرادی  ،رضا انتصاری 

مصطفی دانشجو از وکال و مديران سايت مجذوبان نور هستند که هم اکنون در بند امنيتی زندان اوين به 
محکوميت وی در  از اين ميان مصطفی دانشجو وکيل دراويش گنابادی در حالی که دوره ،سر می برند 

 اوين هم اکنون در انفرادی به سر می برد . ۲۰۹زندان ساری به اتمام رسيده بود با انتقال به بند امنيتی 
در اين  ،اين دراويش زندانی در هفته گذشته با خانواده های خويش برای نخستين بار مالقات داشتند 

ی شده و مصطفی دانشجو نيز تا کنون از مالقات از وضعيت حميد مرادی و امير اسالمی ابراز نگران
 حق مالقات محروم بوده است .

روز از بازداشت اين دراويش زندانی بازجويی ها از ايشان  ۸۰يادآور می شود با گذشت نزديک به 
 همچنان ادامه دارد .

علی محمد  ،حجت هللا سعيدی  ،فرزاد درويش  ،محمد جالل نيکبخت  ،در اين بين آقايان صالح مرادی 
مهدی دهقان و علی جان دهقان دراويش محبوس در زندان  ،يحيی دهقان  ،مهرداد کشاورز  ،سعدی 

علی جان دهقان و مهدی دهقان  ،يحيی دهقان  ،های استان فارس هستند که از اين ميان مهرداد کشاورز 
وار بازداشت شده در يکماه گذشته و در ادامه حمله ها و فشارهای نيروهای امنيتی بر دراويش ساکن ک
 ،فرزاد درويش  ،و هنوز در انفرادی و تحت بازجويی به سر می برند و آقايان محمد جالل نيکبخت 

محمد علی سعدی از دراويش شهرستان سروستان استان فارس که در مهرماه  ،حجت هللا سعيدی 
هداری زندانيان بازداشت شده اند با وضعيت بسيار وخيمی در زندان پيربنان شيراز که مخصوص نگ

معتاد و قاچاقچيان و قاتلين خطرناک هستند نگهداری می شوند و از ابتدايی ترين نيازهای بهداشتی 
 محرومند.

ماه گذشته نيروهای امنيتی با تفتيش منازل ده ها تن از دراويش کوار و  ،در ضمن اين بازداشتها 
آرامش و امنيت را از دراويش منطقه  ،ش برقراری جوی امنيتی پليسی در اين شهرستان بر عليه دراوي

 گرفته اند .
 

 کيوان دهقانی شهروند بهايی آزاد شد
 

خانه حقوق بشر ايرانکيوان دهقانی شهروند بهايی که نزديک به چهار ماه و نيم در بازداشت به سر 
 برد با توديع وثيقه از زندان آزاد شد. می

تيرماه سال جاری همراه چند تن ديگر از  ۲۱که در  است  کيوان دهقانی از شهروندان بهايی اصفهان
 بهاييان در اصفهان بازداشت شده بود.

ميليون تومانی  ۶۰آبان ماه جاری به قيد وثيقه  ۲۸خانه حقوق بشر ايرانب دهقانی در روز «به گزارش 
 از زندان مشهد آزاد شد.
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ی به زندان مشهد منتقل شده بود و وی پس از مدتی بازداشت در بازداشتگاه اصفهان در اقدامی ناگهان
 جا در بازداشت به سر برد. اين مدت را در آن

فرهود اشتياق، يکی ديگر از شهروندان بهايی اصفهان که به شهد منتقل شده نيز در اين زندان به سر 
 برد. می

 

 

 

 

 

 

 

 پنجمين ماه بازداشت فرهود اشتياق در زندان مشهد
 

برد که  اق شهروند بهايی در حالی در پنجمين ماه بازداشت به سر میخانه حقوق بشر ايرانفرهود اشتي
 برد. همچنان از ناراحتی قلبی رنج می

 
برای بار دوم، بدون ارائه هيچ گونه حکمی توسط مامورين  ۱۳۹۰فرهود اشتياق از تاريخ پنج تير ماه 

ک هفته بدون ارائه سند و دليلی به شهر مشهد منتقل شد. اطالعات در اصفهان بازداشت شده و پس از ي
اشتياق هم اکنون پس از گذشت چهار ماه و نيم در بازداشتگاه » خانه حقوق بشر ايران«به گزارش 

 اطالعات مشهد به سر می برد.
اين در حالی است که مسئولين قضايی و امنيتی بدون توجه به بيماری خاص وی ( گيلنباره) و همچنين 
ناراحتی قلبی که در بازداشتگاه دچار آن شده است، همچنان او را در بازداشت نگاه داشته و از آزادی 

 کنند. وی خودداری می
 

در اين مدت تنها دو بار امکان   در تاريخ نهم آبان ماه دوباره دو ماه ديگر بازداشت اشتياق تمديد شده و
 او چشم به راه ديدار پدر هستند.مالقات به خانواده ايشان داده شده و سه فرزند 

 ۱۷خانواده فرهود برای پی گيری مراحل قانونی و همچنين گرفتن مالقات، بارها به مشهد سفر کرده و 
 ساعت مسير را هر بار بايد طی کنند.
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های مذهبی فعال در صنوف استان کرمانشاه / به  درخواست شناسايی اقلييت
 همراه سند

 
ای رسمی  پليس ناظر بر اماکن عمومی فرماندهی انتظامی استان کرمانشاه در نامه –خبرگزاری هرانا 

های مذهبی موجود در صنوف اين استان  به رياست مجمع صنفی اين استان خواست در شناسايی اقلييت
 و معرفی ايشان به پليس همکاری کند.

آبان ماه  ۱۱از کرمانشاه، اين نامه که در طبقه بندی محرمانه به تاريخ  بنا به اطالع گزارشگران هرانا
به مجمع صنفی استان کرمانشاه ارسال شده است از رياست اين مجمع به صراحت خواسته شده است 

ها، کليميان،  های مذهبی از جمله بهائيان، وهابی در شناسايی اتباع بيگانه، اهل سنت و ساير اقلييت
اويش و پيروان اهل حق و ارسال اسامی و مشخصات از جمله آدرس و تلفن محل کسب مسيحيان، در

 ايشان به پليس ناظر بر اماکن اين استان همکاری نمايد.
 

های مذهبی فعال در صنوف مختلف کشور در طی  های اخير فشار بر اقلييت گفتنی است، در طی ماه
های شهروندان پس از تفتيش اخطاريه ای  مغازههای اخير افزايش چشمگيری يافته و بسياری از  ماه

 دريافت کرده و يا به صورت موقت پلمپ شده اند.
بر اساس گزارشات رسيده از سمنان برخی از شهروندان بهايی اين شهر نيز پس از پلمپ محل کسب 

 خود همچنان بالتکليف در انتظار تصميم گيری نهايی اداره اماکن به سر می برند.
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 ه اين گزارش در پی می آيد:سند مربوط ب
 

 
 بررسی موارد حقوقی نقض شده در اين گزارش:

هر كس مالك حاصل كسب و كار  قانون اساسی جمهوری اسالمی: ۴۶اصل  •
كسب و كار خود امكان مشروع خويش است و هيچكس نميتواند به عنوان مالكيت نسبت به 

 كسب و كار را از ديگري سلب كند.
تفتيش عقايد ممنوع است و هيچ کس  قانون اساسی جمهوری اسالمی: ۲۳اصل  •

 را نمی توان به صرف داشتن عقيده ای مورد تعرض و مواخذه قرار داد.
هر شخصی حق دارد از آزادی انديشه،  اعالميه جهانی حقوق بشر: ۱۸ماده  •

مند شود: اين حق مستلزم آزادی تغيير دين يا اعتقاد و همچنين آزادی  بهرهوجدان و دين 
ها و مراسم دينی به  ها و اجرای آيين اظهار دين يا اعتقاد، در قالب آموزش دينی، عبادت

 تنهايی يا به صورت جمعی، به طور خصوصی يا عمومی است.
 و بيان دارد. هر فردی حق آزادی عقيده اعالميه جهانی حقوق بشر: ۱۹ماده  •
هيچ کس را نبايد خودسرانه از حق  اعالميه جهانی حقوق بشر: ۱۷ماده  ۲بند  •

 مالکيت محروم کرد.

http://www.hra-news.org/images/stories/new/BIG/004.jpg
http://www.hra-news.org/images/stories/new/BIG/004.jpg
http://www.hra-news.org/images/stories/new/BIG/004.jpg�
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هيچکس را نمی توان  ميثاق بين المللی حقوق مدنی و سياسی: ۱۹ماده  ۱بند  •
 بمناسبت عقايدش مورد مزاحمت اخافه قرار داد.

هر کس حق آزادی بيان  ياسی:ميثاق بين المللی حقوق مدنی و س ۱۹ماده  ۲بند  •
دارد. اين حق شامل آزادی تفحص و تحصيل و اشاعه اطالعات و افکار از هر قبيل بدون 
توجه به سر حدات خواه شفاهاً يا بصورت نوشته يا چاپ يا بصورت هنری يا به هر وسيله 

 ديگر به انتخاب خود می باشد.
هر کس حق آزادی فکر،  سی:ميثاق بين المللی حقوق مدنی و سيا ۱۸ماده  ۱بند  •

وجدان و مذهب دارد. اين حق شامل آزادی داشتن يا قبول يک مذهب يا معتقدات به انتخاب 
خود، همچنين آزادی ابراز مذهب يا معتقدات خود، خواه بطور فردی يا جمعی، خواه به 

 طورعلنی يا در خفا در عبادات و اجرای آداب و اعمال و تعليمات مذهبی می باشد.

 

 

 

 

 

 تشديد فشارهاي اقتصادي بر شهروندان بهايي كرمان و رفسنجان
 

 
 مختلف شهرهای در مذهبی های اقلييت بر فشار تشديد و شناسايی تداوم در  - هرانا خبرگزاری

 به متعلق اماکن پلمپ و اخطاريه صدور به اقدام سنجانرف و کرمان شهرهای امکان اداره ماموران
 .نمودند بهايی شهروندان

 چند به شهركرمان اماكن اداره ماموران پيش هفته دو کرمان، استان از هرانا گزارشگران اطالع به بنا
 كرمان سرباز محله در كه مزبور شهر ساكن بهايي شهروندان) ماشين لوازم هاي فروشگاه( كسب محل

 .دادند هايشان مغازه تعطيلي براي ماهه دو مهلت ايشان به و كرده مراجعه ، بودند عواق

http://www.hra-news.org/images/stories/new/P/polomp.jpg
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 شهرستان ساكن بهايي شهروندان به متعلق كسبي جواز هيچ گذشته ماههاي طي ، ديگر سوی از
 ارائه اماکن پليس سوی از اي كننده قانع و صريح دليل هيچ نيز امر اين براي كه نشده تمديد رفسنجان

 .است نشده
 اماکن بر ناظر پليس آن در که نمود سندی انتشار به اقدام هرانا خبرگزاری شنبه پنج روز طی در

 خواهان استان اين صنفی مجمع رياست به رسمی ای نامه در کرمانشاه استان انتظامی فرماندهی عمومی
 .بود شده استان صنوف در موجود مذهبی های اقلييت شناسايی در مرکز اين همکاری

 
 

 اصفهان در بهايی شهروند يک بازداشت
 

 روز از بوده کشاورزی رشته در بهايی علمی آموزش موسسه همکاران از ايرانيکی بشر حقوق خانه
 .است شده بازداشت ماه آبان ۲۸

 اين اطالعات نيروهای توسط اصفهان بهايی شهروندان از يکی »مزيدی« ماه آبان ۲۸ شنبه روز
 .برد می سر به زندان در تاکنون و شده بازداشت شهرستان

 .نيست دست از اطالعای تاکنون وی وضعيت و نگهداری محل از »ايران بشر حقوق خانه« گزارش به
 بهاييان علمی آموزش موسسع به کنون تا ۹۰ ماه خرداد اول در امنيتی نيروهای گسترده حمله از

 .دارد ادامه همچنان گسترده بازداشتهای و بازجويی و احضار
 محروميت و ايران سراسر در بهايی دانشجويان و اساتيد اخراج پی در ۱۳۶۶ سال در موسسه، اين

 .شد اندازی راه بهايی ايرانيان دست به عاليه، تحصيالت ادامه از ايشان
 بوده ۹۰ ماه خرداد اول در حمله آخرين و است گرفته قرار يورش مورد بار سه کنون تا موسسه اين

 ۹ شدن زندانی و نفر ۵۰ از بيش از بازجويی و احضار نفر، ۴۰ از بيش منزل تفتيش به منجر که است
 .است شده موسسه اين اساتيد و مسئوالن مديران، از تن

 
•  
 
 

 ها رسانه برخی در سنت اهل شخصيتهای تخريب از عبدالحميد مولوی انتقاد 
 

و نيز يک نشريه جديداالنتشار در  موالنا عبدالحميد، امام جمعه اهل سنت زاهدان، از برخی سايتها
سيستان و بلوچستان که از طريق تهمت و افترا، در صدد تخريب چهره علما و شخصيتهای اهل سنت 

 هستند، به شدت انتقاد کرد.
به گزارش پايگاه اطالع رسانی سنی آنالين، اين روحانی اصالح طلب، در بخشی از سخنان خود در 

دان خاطرنشان کرد: اخيرا برخی سايتها و نيز يک هفته نامه که مراسم نماز جمعه اهل سنت زاه
جديداالنتشار است، در استان فعاليت می کنند که می توان گفت، اين سايتها و اين نشريه متعلق به 

 .کسانی است که دارای تفکرات افراطی قومی و مذهبی هستند
سنت" را تنها هدف اين سايتها و موالنا عبدالحميد "تخريب چهره علما و شخصيتهای معتدل اهل 

روزنامه ها عنوان کرد و گفت: طوری که از مطالب مندرجه در نشريه و سايتهای مذکور معلوم می 
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شود، تنها دليل تشکيل و فعاليت اين سايتها و روزنامه ها اين است که علما و شخصيتهای مستقل اهل 
و تفريط هستند، با تهمت، افترا، هتاکی و سنت را که در مسير اعتدال حرکت کرده و مخالف افراط 

 اهانت هدف قرار دهند.
امام جمعه اهل سنت زاهدان افزود: اين سايتها و روزنامه ها هيچگاه در راستای وحدت، همگرايی و 
همبستگی ملت ايران قدم برنداشته اند. گردانندگان سايتهای مذکور، خود را وارث انقالب و نظام می 

ه انقالب و نظام متعلق به يک قشر و گرايش خاص نيست، بلکه اين نظام و انقالب دانند، در حالی ک
متعلق به همه ملت ايران است و کسی حق ندارد که نظام را فقط از آِن خود دانسته و ديگران را به 

 "مخالفت با نظام" متهم کند.
م و قانونی خويش" را از موالنا عبدالحميد "مجبور کردن ديگران به سکوت و عدم مطالبه حقوق مسلّ 

مهمترين اهداف اين قبيل سايتها و روزنامه ها عنوان کرد و خاطرنشان نمود: تمام برنامه اين سايتها و 
روزنامه ها در اين خالصه می شود که هيچ کسی حقوق مسلّم و قانونی خود را مطالبه نکند، در حالی 

خود را در چارچوب قانونی و منطقی مطالبه  که از لحاظ قانونی هر فردی اين حق را دارد که حقوق
نمايد، اما متاسفانه وقتی افراد از راه قانونی و منطقی خواستار حقوق خود می شوند، اين سايتها و 
روزنامه ها، به منظور خفه کردن صدای حق طلبی، شروع به هياهو، شانتاژبازی، اهانت و افترا می 

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

سياسی، به خاطر  -امام جمعه اهل سنت زاهدان در ادامه از مسئولين استانی، اعم از قضايی و امنيتی
تها و روزنامه ها گاليه کرد و گفت: ما با اين اميد که مسئولين جلوگيری نکردن از انتشار اينگونه ساي

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

ذا نبايد بگذاريم که تعصبات مذهبی در جامعه حاکم شود و افرادی به علما و متضرر شده است. ل
 شخصيتهای اهل سنت، و يا به شخصيتهای شيعه، اهانت و بی احترامی کنند.

وی ادامه داد: ما مطمئن هستيم که اينگونه سايتها و روزنامه ها از جاهای ديگری ساپورت شده و خط 
 ار می گيرند.می گيرند و مورد تشويق آنها قر

موالنا عبدالحميد در ادامه ضمن گاليه از وزارت فرهنگ و ارشاد در خصوص مجوز فعاليت چنين 
 روزنامه هايی در استان، از انتشار برخی کتابها در فضای دانشگاهها نيز انتقاد کرد.

نشريات و مذهبی، که با تأليف برخی کتابهای موهن، انتشار  –وی با هشدار به جريان افراطی قومی 
راه اندازی سايتها، در صدد تخريب چهره علما و مراکز مذهبی اهل سنت هستند، افزود: اين افراد 
احساس قدرت می کنند و دست به چنين کارهايی می زنند، اما آنها بايد بدانند که اگر چه قدرت در دست 

ند و پا را بر گردن ما بگذارد آنهاست، اما ما نيز به آن اندازه ضعيف نيستيم که کسی حق ما را ضايع ک
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.
ج دو تن از شخصيتهای خطيب جمعه اهل سنت زاهدان در ادامه با اشاره به ممانعت اخير از سفر ح

برجسته اهل سنت (موالنا احمد نارويی و مفتی محمد قاسم قاسمی)، از مطالب و افترائاتی که در 
خصوص اين دو شخصيت در برخی روزنامه ها و سايتهای افراطی درج شده است، به شدت انتقاد 

نت از سفر حج بازداشته نمود و خاطرنشان کرد: اخيرا دو تن از شخصيتها و علمای جليل القدر اهل س
شدند و اعتراض و گاليه ای هم در اين مورد صورت گرفت، اما متاسفانه برخی افراطيون در همين 
سايتها و روزنامه ها، به اين دو شخصيت، به دروغ تهمت زده اند که اينها "مهمان کشور عربستان 
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ه مهمان عربستان. همچنين اين سايتها سعودی بودند." در حالی که اينها ميهمان خدا و رسول بوده اند، ن
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 

 ين بار قصد سفر حج را داشته اند.همراه آنها بوده اند، برای اول
ايشان همچنين در مورد اين که "اين افراد از طريق ويزای آزاد قصد سفر حج را داشته اند"، 
خاطرنشان کرد: بسياری از افراد و هيئتها، عالوه از کاروانهايی که تحت پوشش سازمان حج هستند، 

 از طريق تهيه ويزای آزاد به سفر حج می روند.
يروی انتظامی بايد مردمی بوده و در جهت خدمت به مردم فعاليت نمايد موالنا عبدالحميد در بسيج و ن

بخش پايانی سخنان خود به هفته بسيج اشاره کرد و گفت: بسيج و ديگر نيروهای نظامی و انتظامی که 
 برخواسته از مردم هستند، بايد مردمی بوده و در جهت خدمت به مردم فعاليت نمايند.

ادامه تذکری نيز به نيروهای انتظامی استان داد و افزود: اخيرا شکايت می رسد که افراد در  وی در
راههای اصلی و فرعی مورد هدف گلوله قرار می گيرند، در حالی که اگر چه در نيروی انتظامی افراد 

شند که افراد بيگناهی را تعليم يافته زياد است، اما نبايد در بين اين نيروها افراد خام و تعليم نيافته ای با
که نه سالح و نه مواد مخدر به همراه دارند، مورد هدف قرار دهند. لذا نيروی انتظامی توجه داشته 

 باشد که مبادا اسباب نارضايتی مردم را فراهم نمايد و مردم بيگناه از آنها هراس داشته باشند.
 پايگاه اطالع رسانی سنی آنالين
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   به بند عمومی زندان اوين  انتقال مصطفی دانشجو وکيل دراويش گنابادی
 

 
نعمت اللهی کميته دانشجويی دفاع از زندانيان سياسی: مصطفی دانشجو از وکالی دراويش سلسله 

گنابادی و از مديران پايگاه خبری مجذوبان نور پس از گذشت يکماه حبس در سلول های انفرادی بند 
 امنيتی زندان اوين به بند عمومی منتقل شد.

آبان ماه  ۷به گزارش تارنمای مجذوبان نور، مصطفی دانشجو از وکالی دراويش گنابادی که در تاريخ 
روز  ،زداشتها و فشارهای اخير به بند امنيتی زندان اوين منتقل شده بوداز زندان ساری مرتبط با با

 آذر ماه به بند عمومی انتقال يافت. ۵گذشته 
ارديبهشت ماه سال جاری به اتهام نشر اکاذيب و تشويش اذهان  ۲۸اين وکيل دراويش که در تاريخ 

در حالی که  بود شده محکوم ماه حبس ۷عمومی از سوی دادگاه تجديد نظر استان مازندران به 
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آذر ماه  ۵. وی روز گذشته به زندان اوينمنتقل شد روزهای آخر محکوميت خويش را سپری ميکرد
 به بند عمومی زندان اوين انتقال يافت. ۲۰۹ل يکماه حبس در سلول انفرادی بند پس از تحم

 
 ،حميد مرادی ،فرشيد يداللهی ،يادآور می شود وکال و مديران سايت مجذوبان نور آقايان رضا انتصاری

امير اسالمی و اميد بهروزی به همراه مصطفی دانشجو هم اکنون در بند عمومی  ،افشين کرم پور
تن  ۱۶اوين به سر می برند. عالوه بر اين بر طبق آخرين گزارش از وضعيت دراويش زندانی  زندان

 از دراويش گنابادی در زندانهای کشور محبوس هستند.
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 
 

اروپا ضمن نام بردن از احمدی نژاد و سيد علی خامنه  عضو حزب "اتحاديه مسيحی" هلند در پارلمان
ای به عنوان زوج ديكتاتور، اظهار داشت بزودی جنبشی در پارلمان اروپا در اين ماه ايران را ترغيب 

 می کند تا به معاهدات بين المللی که امضا کرده است احترام بگذارد.
و از گروه ( مسيحيان   از دگرانديشان مذهبیاتحاديه اروپا از ايران خواسته است که يوسف ندرخانی 
 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 
« ری گفته است؛ درج اين خبر گزارش داد كه يکی از قانون گذاران کليدی اروپايی به اين خبرگزا
 »ندرخانی بخاطر عدم قبول بازگشت به اسالم با احتمال صدور حکم اعدام مواجه است.

 
پيتر وان دالن، عضو حزب "اتحاديه مسيحی" هلند در پارلمان اروپا گفت:" ندرخانی يکی از چندين 

و بخاطر ترک  زندانی عقيدتی در ايران است که تا کنون دو سال را پشت ميله های زندان سپری کرده
 اسالم به اعدام محکوم شده است."

ماريا داماناکی، عضو کميسيون اروپا می گويد که هيأت اجرايی اروپا و همچنين کميسيون اروپا پرونده 
نيز در منزلش دستگير شده  2009ساله را که دارای دو فرزند می باشد و در اکتبر سال  34ندرخانی 

 است را از نزديک پيگيری می کند.
 ديکتاتور زوج -

آقای وان دالن افزود " هرکه از اين زوج ديکتاتور (محمود احمدی نژاد و سيد علی خامنه ای) پيروی 
نکند، به بيانی زندگی هم ندارد. هيچ کس در ايران امنيت ندارد، زن ها سنگسار می شوند و جوانان به 

http://www.komitedefa.com/index.php?option=com_content&view=article&id=3712:1390-08-08-17-14-42&catid=7:latest&Itemid=49
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عه آسيب پذيرتر به نظر می رسند. شايد دار آويخته می شوند. اما نوکيشان مسيحی از تمامی اقشار جام
هم 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 معاهدات بين المللی 

اين  18انسيون بين المللی حقوق مدنی و سياسی احترام بگذارد. "بند که امضا کرده است از جمله کنو
کنوانسيون می گويد که آزادی مذهب شامل آزادی برای تغيير مذهب 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 

 شينه ای اسالمی دارند."مسيحيان ايرانی پي
وان دالن گفت گزارشات نقض حقوق بشر در ايران او را بر اين داشت تا از وزير خارجه اتحاديه 
اروپا، کاترين اشتون بخواهد که "سخت ترين تحريم ها" را عليه ايران اعمال کنند. " به عالوه اتحاديه 

لل تالش کنند تا چين و روسيه را متقاعد اروپا و کشور های عضو آن بايد در شورای امنيت سازمان م
 کنند که به کشور های تحريم کننده بپيوندند."

 
 
 
 
 
 

 احضار و بازداشت مولوی محمدعلی شه بخش
 

بخش مدير سابق دارالعلوم حضرت امام ابوحنيفه عظيم  موالنا حافظ محمد علی شه -خبرگزاری هرانا 
 است. آباد زابل، توسط نيروهای امنيتی بازداشت شده

 
ی روحانيت مشهد  بخش پس از احضار به دادگاه ويژه به گزارش سنی نيوز، موالنا حافظ محمد علی شه

آذرماه سال جاری دستگير و تاکنون از وضعيت ايشان اطالعی در دست  ۲در در روز چهارشنبه 
 نيست.

ان، و تخريب آن سه سال پيش در پی مراجعه نيروهای امنيتی به مدرسه علوم اسالمی اهل سنت سيست
نيز، موالنا محمد علی برای حفظ جان خود مجبور شده بود مدتی متواری باشد که بر همين علت برخی 

بخش) و خواهر  بخش و نور محمد شه ترين افراد به ايشان منجمله دو برادر (عبدالرحمن شه از نزديک
   ه دستگير شدند.اش(عبدالکريم) از سوی نيروهای نظامی در ادقدامی تالفی جويان زاده

 
 

های برجسته منطقه نام  رمضان سال گذشته بعد از مذاکرات و پا درميانی افراد ذی صالح و شخصيت
ايشان از ليست افراد تحت تعقيب حذف شده ايشان زير نظارت مستقيم حکومت در دارالعلوم زاهدان 

 مشغول به تدريس شدند.
 

 بررسی موارد حقوقی نقض شده در اين گزارش:
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قانون اساسی جمهوری اسالمی:تفتيش عقايد ممنوع است و هيچ کس را نمی توان به صرف  ۲۳ صلا
 داشتن عقيده ای مورد تعرض و مواخذه قرار داد.

ميثاق بين المللی حقوق مدنی و سياسی:هيچکس را نمی توان بمناسبت عقايدش مورد  ۱۹ ماده ۱ بند
 مزاحمت اخافه قرار داد.

هر کس حق آزادی بيان دارد. اين حق شامل  بين المللی حقوق مدنی و سياسی:ميثاق  ۱۹ ماده ۲ بند
آزادی تفحص و تحصيل و اشاعه اطالعات و افکار از هر قبيل بدون توجه به سر حدات خواه شفاهاً يا 

 بصورت نوشته يا چاپ يا بصورت هنری يا به هر وسيله ديگر به انتخاب خود می باشد.
 هر فردی حق آزادی عقيده و بيان دارد. حقوق بشر:اعالميه جهانی  ۱۹ ماده
مند  هر شخصی حق دارد از آزادی انديشه، وجدان و دين بهره اعالميه جهانی حقوق بشر: ۱۸ ماده

شود: اين حق مستلزم آزادی تغيير دين يا اعتقاد و همچنين آزادی اظهار دين يا اعتقاد، در قالب آموزش 
ا و مراسم دينی به تنهايی يا به صورت جمعی، به طور خصوصی يا ه ها و اجرای آيين دينی، عبادت
 عمومی است.

ميثاق بين المللی حقوق مدنی و سياسی:هرکس حق آزادی و امنيت شخصی دارد. هيچ کس  ۹ ماده ۱ بند
 را نميتوان خودسرانه دستگير يا بازداشت کرد.

حق آزادی فکر، وجدان و مذهب دارد. هر کس  ميثاق بين المللی حقوق مدنی و سياسی: ۱۸ ماده ۱ بند
اين حق شامل آزادی داشتن يا قبول يک مذهب يا معتقدات به انتخاب خود، همچنين آزادی ابراز مذهب 
يا معتقدات خود، خواه بطور فردی يا جمعی، خواه به طورعلنی يا در خفا در عبادات و اجرای آداب و 

 اعمال و تعليمات مذهبی می باشد.
 
 
 
 

 سال زندان ۶عليرضا سيديان، شهروند مسيحی به  محکوميت

 
 

سال  ۶عليرضا سيديان، شهروند مسيحی، از سوی دادگاه انقالب تهران، به تحمل  -خبرگزاری هرانا 
 حبس تعزيری محکوم شد.

گران هرانا ار تهران، آقای عليرضا سيديان از شهروندان مسيحی و عضو کليسای بنا به اطالع گزارش
 سال زندان محکوم شده است. ۶موسوم به "ايرانيان" به اتهام "اقدام عليه امنينت ملی" به 

 
 ميليونی و به طور موقت آزاد است. ۳۰گفتنی ست وی در حال حاضر وثيقه 

 
 ارش:بررسی موارد حقوقی نقض شده در اين گز
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تفتيش عقايد ممنوع است و هيچ کس را نمی توان به صرف  قانون اساسی جمهوری اسالمی: ۲۳اصل 
 داشتن عقيده ای مورد تعرض و مواخذه قرار داد.

هيچکس را نمی توان بمناسبت عقايدش مورد  ميثاق بين المللی حقوق مدنی و سياسی: ۱۹ماده  ۱بند 
 مزاحمت اخافه قرار داد.

هر کس حق آزادی بيان دارد. اين حق شامل  ميثاق بين المللی حقوق مدنی و سياسی: ۱۹ماده  ۲بند 
آزادی تفحص و تحصيل و اشاعه اطالعات و افکار از هر قبيل بدون توجه به سر حدات خواه شفاهاً يا 

 بصورت نوشته يا چاپ يا بصورت هنری يا به هر وسيله ديگر به انتخاب خود می باشد.
مند  هر شخصی حق دارد از آزادی انديشه، وجدان و دين بهره ه جهانی حقوق بشر:اعالمي ۱۸ماده 

شود: اين حق مستلزم آزادی تغيير دين يا اعتقاد و همچنين آزادی اظهار دين يا اعتقاد، در قالب آموزش 
ها و مراسم دينی به تنهايی يا به صورت جمعی، به طور خصوصی يا  ها و اجرای آيين دينی، عبادت

 ومی است.عم
 هر فردی حق آزادی عقيده و بيان دارد. اعالميه جهانی حقوق بشر: ۱۹ماده 
هر کس حق آزادی فکر، وجدان و مذهب دارد.  ميثاق بين المللی حقوق مدنی و سياسی: ۱۸ماده  ۱بند 

اين حق شامل آزادی داشتن يا قبول يک مذهب يا معتقدات به انتخاب خود، همچنين آزادی ابراز مذهب 
يا معتقدات خود، خواه بطور فردی يا جمعی، خواه به طورعلنی يا در خفا در عبادات و اجرای آداب و 

 اعمال و تعليمات مذهبی می باشد.
 
 
 
 
 
 
 

 ! وزير اطالعات كليساهای خانگی را تهديدی برای جوانان دانست
 

 
حيدر مصلحی وزير اطالعات جمهوری اسالمی، با اشاره به اينكه كليساهای خانگی امروز تهديدی 
برای جوانان می باشند، برای مقابله با گسترش كليساهای خانگی در داخل كشور خبر از يك سری 

 اقدامات جديد را داد .
به نظر می رسد فرافکنی های تبليغاتی رسانه های »: محبت نيوز«ران آژانس خبری مسيحيان اي

وابسته به جمهوری اسالمی که از مدت ها قبل با کوشش بسيار قصد تحريک مقامات امنيتی و 
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نظامی برای مقابله با گسترش گرايش مردم به ويژه جوانان به آئين مسيحيت را داشتند به هدف 
 رسيد !

 
 چهره تخريب جهت در و همسو اقدامی در سانه های وابسته به حكومتپيش از اين برخی از ر

رخی مطالب كذب نموده اند، بر همين اساس يكی از رسانه و مسيحيت اقدام به انتشار ب ايران كليسای
به نظر می « ، نوشت ايران در مسيحيت گسترش به نسبت هشدار های وابسته به حكومت ضمن

رسد نهادهای فرهنگی و تبليغی کشور نياز به يک برنامه ريزی منسجم برای مواجهه با جريان های 
 »مذکور به ويژه مقابله با فشار تبليغی مسيحيت را دارند 

همزمان با نزديك شدن به ماه دسامبر تولد عيسی مسيح، كه در سال گذشته در كشورمان ياد آور 
شت و سركوب صد ها تن از هموطنان مسيحی مان در سراسر كشور توسط ماموران امنيتی و بازدا

اطالعاتی جمهوری اسالمی بود، بار ديگر آخوند "حيدر مصلحی" وزير اطالعات جمهوری 
کليساهای خانگی تهديدی برای جوانان است و وزارت اطالعات فعاليت جدی در « اسالمی گفت: 

 »ده است ! اين زمينه را آغاز نمو
همزمان با اين ايام، كه مسيحيان در كليساهای جهان ) ۲۰۱۰دسامبر  ۲۶(  ۱۳۸۹دی ماه  ۵در 

بمناسبت سالروز ميالد عيسی مسيح به دعا و شكر گزاری می پردازند، ماموران امنيتی دستگاه 
 ايمانداران منازل و خانگی كليساهای برخی به يورش اطالعاتی رژيم در اقدامی سازمان يافته با

 اقدام به دستگيری و بازداشت صدها تن از نوكيشان مسيحی نمودند. كشور سراسر در مسيحی
در مصلحی در گردهمايی که در سالن اجتماعات مدرسه فيضيه برگزار شد، همچنين برای مقابله حي

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

گر با اشاره به خطر مسيحيت تبشيری، افزود: مسيحيت وزير اطالعات جمهوری اسالمی بار دي
شبکه ماهواره ای و هزاران سايت اينترنتی و ده ها موسسه صليبی در مقاطع  20تبشيری از طريق 

مختلف ضربه های سنگينی به نظام وارد کرده است و اين مسئله نشان دهنده نگرانی آنها از رشد 
 اسالم شيعی در اروپا و آمريکا است.

های  های نوظهور و عرفان وند مصلحی همچنين در جمع طالب و روحانيون مدرسه فيضيه، فرقهآخ
ردپای اين نوع تهديد را «کاذب را مهمترين تهديد و آسيب برای نظام اسالمی عنوان کرد و گفت: 

 »های اخير پس از انتخابات ديد. توان در بسياری از حوادث و فتنه می
کرد که غرب از رشد و شکوفايی اسالم در اروپا و آمريکا نگران مصلحی در سخنان خود ادعا 

زند، وی همچنين افزود ما بايد  است و اين اعترافات در بين مقامات اروپايی و کليسايی موج می
 مراقب فعاليت های آنها باشيم.

 وی گفته به يا و ضاله های فرقه ترويج نيز نسبت به ۱۳۹۰وزير اطالعات همچنين در مهرماه 
و از آن به عنوان " جنگ نرم" استكبار خبر  بود داده هشدار سازی مسيحی يا گری مسيحی طرح
 داد.

ود موج حمالت جديد از سوی دستگاههای اطالعاتی جمهوری اسالمی در برخورد با گفته می ش
نوكيشان مسيحی در داخل ايران و همزمانی آن با اعياد كريسمس تولد عيسی مسيح كه از روزهای 
با شكوه و روحانی برای مسيحيان جهان بويژه ايرانيان مسيحی می باشد بنظر شكل تازه ايی به خود 

 گرفته است.
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ماه گذشته همچنان بالتکليف در  ۱۰زاده نوکيش مسيحی که طی  نورهللا قبيتی
 .برد زندان شهر اهواز بسر می

 

 
بارها توسط زاده نوکيش مسيحی تاکنون  تارنمای محبت نيوز گزارش داده است که نورهللا قبيتی

اش تحت فشار قرار گرفته  نيروهای اطالعات مورد بازجويی قرار گرفته و برای ترک عقايد مذهبی
 است.

نورهللا قبيتی زادهاز نوکيشان مسيحی و خادم کليسای خانگی در ماههای اول «بر پايه اين گزارش 
و هيچگونه اطالعی از بازداشت خود هيچ تماس يا مالقاتی با خانواده و يا نزديکان خود نداشت 

 »وضعيت او در داخل زندان در دسترس نبود.
اگر چه مقامات قضايی و امنيتی به او وعده داده بودند تا در قبال نوشتن توبه   ماه گذشته ۱۰در طی 

 نامه آزاد خواهد شد اما اين موضوع با عدم پذيرش نورهللا قبيتی زاده همراه شده است.
 

اله که در ابتدا در زندان شهر دزفول در زندان بود و بعدتر به زندان اهواز س ۴۷نورهللا قبيتی زاده 
 منتقل شد.

دادگاه اول او حدود دو ماه پيش در دادگستری اهـــواز و در شعبۀ يکم جزايی به رياست قاضی پور 
محمديان برگزار شد. وی در اين دادگاه با دستبند و پاهای زنجير شده حاضر شد ه بود وبخ طور 
شفاهی و برای ايجاد ترس و وحشت به وی گفته شده در اين دادگاه برای وی حکم اعدام در نظر 
گرفته شده است. همچنين در انتهای جلسه دادگاه سعی شده تا دوباره مهلتی به وی داده شود تا توبه 

 کرده و از مسيحيت به اسالم برگردد تا از اين طريق تخفيف ی به مجازات وی داده شود.
نفره از نوکيشان مسيحی که  ۱۰يک گروه ۱۳۸۹دی ماه  ۳زم به يادآوری است، در روز جمعه ال

برای برگزاری ايام کريسمس تولد عيسی مسيح در يک کليسای خانگی در شهرستان دزفول گردهم 
آمده بودند توسط ماموران امنيتی اطالعات بازداشت شدند. ماموران امنيتی ضمن بازداشت کليه 

را با دستبند و چشمانی بسته ” نورهللا قبيتی زاده” ئول و خادم آن کليسای خانگی بنام افراد، مس
بهمراه ديگر بازداشت شدگان به خانه ايی در مرکز شهر دزفول که گويا خالی از سکنه بوده و فقط 

 دهند. چند مامور در آن حضور داشتند انتقال می
شهرهای انديمشک و اهواز به دزفول آمده بودند  ديگر بازداشت شدگان مسيحی که برخی از آنان از

پس از انجام بازجويی از تک تک آنان و برخی پرسش ها در خصوص چگونگی گرويدن شان به 
مسيحيت و نحوه آشنايی شان با آقای نورهللا قبيتی زاده ضمن گرفتن تعهد و اثر انگشت از اين افراد 
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خواسته می شود تا روز بعد به ستادهای خبری  در همان روز آنان را آزاد می کنند و از آنان
 اطالعات شهرهای محل سکونت خود مراجعه و خود را معرفی نمايند.

 
 
 

 آغاز دوران محکوميت سه شهروند بهايی
 

 
ت دانا سه شهروند بهايی ساکن شيراز جهت گذران افشين احسنيان، فرهام معصومی و وحد

 ها بازداشت شدند. دوران محکوميت خود احضار و دو تن از آن
از شهروندان بهايی ساکن شيراز، جهت گذران دوران محکوميت  وحدت دانا فرهام معصومی و

روز احضار و بازداشت شدند. همچنين افشين أحسنيان ديگر شهروند بهايی نيز خود، صبح ام
 فردا بايد خود را جهت گذراندن دوران حبس خود به اداره اطالعات شيراز معرفی نمايد.

فرهام معصومی، وحدت دانا و افشين احسنيان شهروندان » خانه حقوق بشر ايران«به گزارش 
بازداشت شده و مدتی را در بازداشتگاه اداره اطالعات  ۸۸ بهائی شيرازی هستند که در سال

 شيراز گذرانده و سپس با توديع وثيقه آزاد شدند.
 

افشين احسنيان با قرار وثيقه   بازپرس پرونده حکم آزادی ۱۳۸۸در تاريخ سوم ارديبهشت ماه 
 ميليون تومانی را صادر کرده بود. ۱۰۰

اعالم شده   کدام از اين شهروندان بهايی  ی برای هرماه حبس تعزير ۱۰در دادگاه بدوی حکم 
 بود که اين رای در دادگاه تجديد نظر به تأييد رسيد.

 
 
 

 دومين شماره خبرنامه مجذوبان نور منتشر شد
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طی با وجود برخی مضيقه ها و موانع در حال عوض جامعه امروز به مدد گسترش راههای ارتبا 

شدن است . شاهد تغيير محسوسی در همه زمينه ها از ادبيات محاوره ای جامعه گرفته تا اصول 
مديريتی و اقتصادی آن هستيم به شکلی که گسترش اين تحوالت حتی بر باور ها و الگوهای برخی 

 جوامع نيز اثر گذار بوده است .
  ،گنابادی نيز خارج از اين جامعه زندگی نمی کند و متاثر از اين تحوالت می باشدجامعه دراويش 

همه ما شنيده ايم جمله هايی که از عوض شدن دوره و تغيير حال و هوای امروز جامعه دراويش 
از اينکه ديگر حسينيه ها مثِل سابق آن حال و هوا را ندارند که بعضا با ابراز تاسف  ،سخن ميگويد 

    ده نيز همراه است .گوين
تقابل ؟ سوال   حال تصوف در اين جريان چه جايگاهی دارد ؟ در سازش با اين تحوالت است يا در

اساسی تر آنکه آيا تصوف هم رديف با مدرنيته است يا خير بايد هر کدام را در جايگاهی متفاوت 
گذار بر تحوالت روز  و در آخر تصوف موثر از اين تحوالت است يا به عکس اثر  بررسی کرد

 جامعه می باشد ؟
 

جامعه ايست که درک متقضيات زمان خويش را کرده و از تحوالت و اثرات آن  ،جامعه ی پويا 
چنين جامعه ای جايگاه باورها و اعتقادات خود را دانسته و اثر گذاری و  ،آگاهی کامل داشته باشد 

ر روند تغيير و تحوالت ابراز تاسف نخواهد اثر پذيری ها را بررسی کرده است . جامعه ای که ب
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 .
نگاهی کوتاه و گذرا به  ،در اين شماره عالوه بر انتشار اخبار دراويش گنابادی و اخبار روز جامعه 

 رات مدرينيته بر جامعه امروز خواهيم داشت.تاثي
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 اولين مالقات خانواده مصطفی دانشجو با وی
 

 
ح امروز پس از گذشت يکماه برای اولين با وی مالقات خانواده مصطفی دانشجو وکيل دراويش صب 

 کردند .
 ۷به گزارش خبرنگار سايت مجذوبان نور ؛ مصطفی دانشجو وکيل دراويش گنابادی که در تاريخ  

آذر ماه برای  ۱۰صبح امروز  ،آبان ماه از زندان ساری به بند امنيتی زندان اوين منتقل شده بود 
 مالقات داشت .نخستين بار با خانوده خود 

خانواده های ديگر دراويش  ،در ادامه اين گزارش آمده است ؛ عالوه بر خانواده مصطفی دانشجو  
افشين کرمپور و امير  ،فرشيد يداللهی  ،اميد بهروزی  ،رضا انتصاری  ،حميد مرادی   زندانی آقايان

 ان مالقات داشتند .امروز با ايش ،اسالمی که در بند امنيتی زندان اوين به سر می برند 
 
 

يادآور می شود نزديک به سه ماه از بازداشت غير قانونی وکال و مديران سايت مجذوبان نور می 
گذرد که در اين مدت ايشان تنها دوبار از حق مالقات با خانوده های خويش برخوردار بوده و عالوه 

  شده اند .بر اين تاکنون وکالی اين دراويش از حق دخالت در پرونده محروم 
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 يزد+عكس» دخمه«تجمع زرتشتيان در اعتراض به ساخت و ساز ها در حريم 

 
 

 آذرماه در اعتراض به ساخت و سازهاي غيرمجاز در حريم ۹گروهي از زرتشتيان بامداد روز، 
 ي دخمه گردهم آمدند. ي زرتشتيان در يزد، پيرامون گستره دخمه

به نقل از امرداد پايگاه خبری زرتشتيان ايران، اين گردهمايي كه با » محبت نيوز«به گزارش 
هاي داخلي همراه بود، بامداد ديروز آغاز شد و باشندگان، پس  ها و خبرگزاري پوشش خبري رسانه

 شدند تا مشكالتشان را با مسووالن در ميان بگذارند.از آن راهي فرمانداري يزد 
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افزايش فشار بر بهاييان شيراز / بازداشت کيوان کرمی، شهروند بهايی ساکن 
 شيراز
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ماه  آذر ۹بح ديروز کيوان کرمی، شهروند بهايی ساکن شيراز ص -کميته گزارشگران حقوق بشر 

پالک «گاه اطالعات شيراز معروف به  توسط ماموران امنيتی بازداشت و به بازداشت ۱۳۹۰
 منتقل شد.» ۱۰۰

ی آب معرفی  صبح روز گذشته در حالی که ماموران وزارت اطالعات ابتدا خود را مامور اداره
اله کيوان کرمی در منزل بودند س ۱۱کرده بودند با تهديد و ارعاب در حالی که تنها همسر و دختر 

 شوند. ی وی می وارد خانه
ی حکم بازداشت و ظبط کامپيوتر شخصی و گوشی موبايل وی، کرمی را با  ئه مامورين پس از ارا

برند. الزم به ذکر است پيگيری وضعيت وی توسط خانواده  گاه اطالعات شيراز می خود به بازداشت
 جه مانده است.نتي گاه بی از سوی مقامات بازداشت

 
ی فشارها بر شهروندان بهايی، افشين احسنيان، فرهام معصومی و  اين درحالی است که در ادامه

وحدت دانا سه شهروند بهايی ساکن شيراز جهت گذران دوران محکوميت خود احضار و دو تن از 
 ها بازداشت شدند. آن
 
 
 
 

 ۱۳۹۰ويژه آبانماه  -گزارش آماری نقض حقوق بشر 
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نهاد آمار، نشر و آثار مجموعه فعاالن حقوق بشر در ايران بر اساس برنامه ماهانه  -خبرگزاری هرانا 
گذرد، اقدام به انتشار گزارش آماری ماهانه از وضعيت حقوق  ماه از آغاز آن می۲۰خود که بيش از 

   نمود. ۱۳۹۰ايران ويژه آبانماه بشر 
رسته حقوقی مورد بررسی قرار  ۱۱گزارش حقوق بشری منتشره آبانماه در  ۱۸۹در اين نوشتار   

های آموزشی نيز در  گرفته است. و عالوه بر تالش برای ارتقای دقت گزارشات تالش شده است جنبه
پرداختن به گزارشاتی که بيشترين و بررسی حقوقی اخبار و گزارشات مهم و   گزارش تقويت شود. 

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

 کليک کنيد. اينجا آن PDFمتن کامل اين گزارش به شرح زير است، هم چنين برای دريافت نسخه 
 

 ارزيابی عمومی در مورد اخبار نقض حقوق بشر در آبان ماه
، هم چون گذشته، نقض حقوق بشر در ايران به سبب رفتار طبقه ی حاکم و ۱۳۹۰در آبان ماه سال 

افت. اين مهم معضالت فرهنگی جامعه ی ايرانی در حوزه های گوناگون و به طور گسترده ای تداوم ي
در حاليست که برخی از بارزترين گزارش های 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 مهم است که آمارهای جمع 

مربوط به آن ماه را به آوری و اعالم شده در هر ماه هرگز نمی توانند تمام موارد نقض حقوق بشر 
طور کامل در بر بگيرند و بسياری از اين آمارها 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، هرگز تحت پوشش قرار نمی گيرند.
اشاره  آرش ارکان به مرگ يک زندانی سياسی به نام  جمله ی اين موارد می توان به خبر مربوطاز 

شد.  دستگير و به زندان اوين منتقل  ۱۳۸۸آبان ماه  ۱۳ساله، در تجمعات مردمی  ۲۶کرد.آرش ارکان 
بود و وضعيت اين زندانی در طی دوران حبس به علت   اسی دچار بيماری کليویاين زندانی سي

تر شد تا جايی که تنها سه روز پيش از مرگ او را به بيمارستان بقيه هللا  توجهی مسئوالن زندان وخيم بی
، پس از تحمل يک سال و سه ماه ۱۳۸۹  منتقل کی کنند و سرانجام آرش ارکان در روز نهم بهمن ماه

 دان در بيمارستان جانش را از دست داد.زن
پرونده ی  ۱۰۰به  رسيدگی در ماه گذشته احمد محسنی گرکانی، رئيس ديوانعالی جمهوری اسالمی، از

محصنه" نام برده؛ در تجاوز جنسی، که وی از آن ها تحت دو عنوان "تجاوز به عنف" و "زنای 
فقره اعدام شده است، خبر داد. علی  ۱۲فقره قصاص و  ۵۶که منجر به صدور  ۱۳۹۰مهرماه 
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حکم اعدام، قصاص نفس و  ۹۴ اجرای افتخاری، معاون قضايی رئيس کل دادگستری خوزستان هم از
اين استان خبر داد. محدوده ی زمانی صدور و به اجرا در آمدن اين احکام دوسال اخير  عضو در

 عنوان شده است.
يک نوجوان به نام شايان اميدی در گيالن توسط قضات ديوان عالی نيز از مهم ترين  اعدام تاييد حکم

ار نقض حقوق بشر در آبان ماه محسوب می شود. شايان اميدی که به اتهام قتل به قصاص محکوم اخب
 سال سن داشته است. ۱۶، تنها ۱۳۸۹مهرماه سال  ۱۵شده است، به هنگام وقوع حادثه يعنی در 

 بازتاب گسترده ی مسائل حقوق بشر در رسانه ها و شبکه های اجتماعی
ر حوزه حقوق بشر پرداخته می شود که با وجود اينکه عموما به نسبت در اين قسمت به گزارش هايی د

ساير اخبار مرتبط در ماه گذشته حجم کمتری از نقض حقوق بشر را در بر داشته اند، رسانه ها و شبکه 
های اجتماعی، که بازتابی از افکار عمومی محسوب می شوند، با توجه و حساسيت ويژه ای آن ها را 

 دنبال کردند.
های پورنوگرافی  ارتش سايبری سپاه پاسداران به مديريت سايت زندانی ای که توسط  پور سعيد ملک

دادگاه انقالب به اعدام محکوم شد. گفته می شود  ۲۸زبان متهم شده است، مجدداً از سوی شعبه  فارسی
طعی نيست و مجددا بايد برای رسيدگی به ديوان عالی کشور ارسال شود. حکم اعدام آقای اين حکم ق

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

هبی مسلمانان، پليس امنيت تهران با مراجعه از سوی ديگر در روز عيد قربان، يکی از مناسبت های مذ
به عمل  ممانعت به مکانهای معيّن برای برگزاری نماز عيد، از برگزاری نماز عيد قربان اهل سنت

وجود مراجعات مکّرر مردم اهل  آورد و در برخی ديگر از کالن شهرهای کشور مانند اصفهان نيز با
سنت ساکن در اين شهرها و تقاضای مجوز برای برگزاری نماز عيد، با اقامه نماز عيد قربان توسط 
اهل سنت مخالفت شد. در موردی مشابه در ماه گذشته نيروهای امنيتی از سفر زيارتی حچ "مفتی 

های برجسته اهل سنّت ايران، به  محمدقاسم قاسمی" و "موالنا احمد نارويی"، دو تن از شخصيت
 کردند. جلوگيری منظور سفر زيارتی حج،

هم چنين کنستانتين بيريولين، قائم مقام سازمان همکاری نظامی و فنی روسيه اعالم کرداين کشور 
سيار در اختيار ايران گذاشت و در حال مذاکره برای ارسال تجهيزات  پارازيت انداز چندين دستگاه

بيشتری است. به گفته ی وی اين يک سيستم دفاعی است که امنيت حکومت ايران را تامين می کند. در 
 Huaweiوی(های هوآ رابطه با جلوگيری از گردش آزاد اطالعات، شرکت تکنولوژی

Technologies Co (  نيز اخيرا تکنولوژی جديدی را در اختيار دولت که صاحب امتياز تمام سيستم
های مخابراتی کشور می باشد، قرار داده است که با استفاده از آن و با نصب سيستمی پليس می تواند 

 کند. رديابی شان های همراه افراد را در ارتباط با موقعيت مکانی تلفن 
شدند که يکی از وبسايت های متعلق به بسيج علت آن  بازداشت طراح لباس در تهران ۷۰عالوه بر اين 

بی عنوان کرده است. طراحی لباس يکی از دختر برای مانکن شدن با آموزش های غر ۲۰۰را تربيت 
 رشته هايی ست که به طور رسمی در برخی دانشگاه های کشور نيز تدريس می شود.

دهد که منتشر شده در رابطه با يکی از اعدام های انجام گرفته در مالءعام هم نشان می  تصاوير
کودکان نيز در اين مراسم اجرای حکم حضور يافته بودند. نحوه ی برگزاری اين اعدام که در قرچک 
ورامين صورت گرفت، بيانگر اين مهم است که هيچ محدوديت سنی ای برای مشاهده اجرای حکم 

 اعدام انسان ها از سوی دستگاه های ذيربط لحاظ نشده است.
 که های اجتماعی مورد بحث واقع نشدو شب اخباری که در رسانه ها
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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 توجهی از سوی رسانه ها و شبکه های اجتماعی رو به رو شده اند. عدم 

شی اهالی رسانه و عناصر فعال در شبکه های استقبال به مسائل حائز اهميِت اين چنينی و رفتار گزين
اجتماعی، علل گوناگونی مانند نوعی سياست گذاری خاص در عرصه رسانه و همينطور ساليق مردم 

آموزشی جامعه را در بر می گيرد. در نظر داشتن اين مهم که چنين رفتار -و مشکالت فرهنگی
 های دولتی ست نيز حائز اهميت است. گزينشی ای کامالً همسو با رفتار طبقه ی حاکم و رسانه

، زندانی سياسی محبوس در زندان مرکزی بهروز آلخانی بر همين اساس خبر صدور حکم اعدام برای
غم های معاند نظام به ر اروميه از سوی دادگاه انقالب به اتهام محاربه از طريق همکاری با گروه

اهميت، 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.

های  ه از وعدههمينطور ساکنان برخی از روستاهای شهرستان صحنه(استان کرمانشاه) با ابراز گل
آب آشاميدنی و گاز در روستايشان شکايت نموده اند. اين روستاييان برای تامين اين  نبود مسئولين از

روستای پل  ۱۱ ها پناه می برند. در همين زمينه مسئوالن اعالم کردند که ها و چاه نياز اوليه به چشمه
 آب شرب مواجه اند. مشکل دختر در استان لرستان هم به دليل آلودگی آب با نفت، با

رضا  در خصوص وضعيت زندانيان سياسی ای که با بيماری های جسمی مواجه اند، بايستی به
تاکنون به صورت بالتکليف در زندان اوين به سر می برد و عالوه بر  ۸۹که از خردادماه سال  شهابی

حسی در سمت  مشکالتی در کبد و قلب دچار عوارض و درد و گرفتگی در گردن شده که باعث بی
يل شدت درد و بيماری به ناچار به کلينيک عراقی در شرق اش شده است و به دلچپِ  بدن و دستان

، ديگر زندانی سياسی محبوس در زندان اوين نيز به علت کم محبوبه کرمی تهران برده شد؛ اشاره کرد.
ليل تشديد اين بيماری دوبار در بند به حالت خونی شديد وضعيت جسمی بدی دارد به طوری که به د

نيمه بيهوش درآمده است. حسين رونقی ملکی هم که به دليل عدم انتقال به موقع به بيمارستان و عدم 
مجدد قرار گرفت، در حالی  یعمل جراح مرخصی استعالجی يک کليه خود را از دست داده و تحت

شد که در زندان  بازگردانده پس از عمل و علی رغم نياز مبرم به رسيدگی پزشکی به زندان
 شد به طوری که لخته های خون در ادرار وی ديده می شود. اخلیخوريزی د دچار

کارگر افغانی در پرديس کرج ربوده شد و در يک  ۱۱توسط  کودک کار در گزارشی ديگر يک
ساله، تجاوز دسته  ۱۵اين پسر نوجوان ساختمان نيمه کاره به قتل رسيد. پزشکی قانونی علت مرگ 

 جمعی اعالم شد.
منجر به   شهريور ماه در کوار آغاز و ۱۱از سوی ديگر فشار بر دراويش گنابادی که از تاريخ 

دو درويش  بازداشت مجددا با ،بازداشت و ضرب و شتم تعدادی از دراويش ساکن در اين شهرستان شد
گنابادی و تفتيش منازل و ضرب و شتم تنی چند از دراويش ساکن در کوار ادامه يافته است. عالوه بر 

به خودروی خالی از سرنشين يکی از دراويش  ،اين نيروهای امنيتی با برقراری جو امنيتی در کوار
 کردند. تيراندازی گنابادی ساکن اين شهرستان

 يک رويداد مثبت
باز شدن دريچه های سد زاينده رود که پس از مدت ها آب را در بستر زاينده رود جاری کرد؛ می توان 

م اصفهان به عنوان رويدادی مثبت در ماه گذشته ارزيابی کرد. اين رويداد جدا از شادی شماری از مرد
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
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با توجه به اينکه خالء آموزش در کنار اطالع رسانی، به ويژه در زمينه ی حقوق بشر احساس می 
ها اشاره شد، به  تر به آن ن بخش برخی از گزارش های نقض حقوق بشر ماه گذشته که پيششود، در اي

 طور مختصر از لحاظ حقوقی بررسی می شوند.
در خصوص عدم رسيدگی پزشکی به زندانيان بيماری که نياز مبرم به مراقبت های ويژه دارند و در 

گرايد و حتی در برخی موارد  غير اين صورت وضعيت جسمی آنان روز به روز به وخامت می
کنوانسيون حقوق  ۲۲فجايعی چون مرگ زندانی را به همراه دارد بايستی اشاره کرد که ماده ی 

زندانيان بر لزوم انتقال زندانيان بيمار نيازمند به معالجات ويژه و تخصصی به موسسات تخصصی يا 
يمارستان مورد اشاره بايد تجهيزات بيمارستان های غيرنظامی در خارج از زندان داللت می کند. ب

الزم، تخت کافی، لوازم دارويی مناسب و پزشک متخصص و آموزش ديده برای مراقبت های پزشکی 
نامه اجرايی سازمان  آئين ۱۰۳و درمانی از زندانی بيمار را داشته باشد. در اين زمينه هم چنين ماده 

می نيز بيان می دارد که در موارد ضروری خروج ها و اقدامات تامينی و تربيتی جمهوری اسال زندان
محکوم از زندان برای معالجه بايستی با تاييد بهداری زندان و اجازه رييس موسسه يا زندان و موافقت 
قاضی ناظر باشد. بايستی اشاره کرد اين ماده که مربوط به قوانين داخلی نظام جمهوری اسالمی و 

 موارد با مخالفت دادستانی و ماموران اطالعاتی نقض می شود. زندان های کشور است، در بسياری از
صدور و اجرای احکام اعدام بر نوجوانان نيز در حالی در ايران دنبال می شود که در حال حاضر 

 ۳سال در بسياری از کشورهای جهان منسوخ شده است. اين مهم طبق ماده  ۱۸اعدام افراد زير 
ميثاق بين المللی حقوق مدنی و سياسی که بر ذاتی بودن حق  ۶ماده  ۱اعالميه جهانی حقوق بشر و بند 

 ۶ماده  ۵قطعنامه حمايت از حقوق محکومان به مرگ و بند  ۳حيات تاکيد می ورزد و همين طور ماده 
سال به طور خاص حمايت می کند،  ۱۸ميثاق بين المللی حقوق مدنی و سياسی که از حقوق افراد زير 

دومين پروتکل اختياری ميثاق بين المللی حقوق سياسی و مدنی به منظور  ۱ماده  ۲ غيرقانونی ست. بند
الغای مجازات مرگ، بر تمامی اقدامات الزم در جهت منسوخ کردن مجازات مرگ در راستای احترام 

 به حق حيات، که از حقوق ذاتی افراد است، تاکيد می ورزد.
ی زندانيان سياسی نيز که در کشور تداوم دارد، در جا دارد اشاره شود که صدور احکام اعدام برا

 شهرستان ها با عدم اطالع رسانی نيز مواجه می شود.
فشار بر اهل سنت و دراويش گنابادی، به عنوان دو نمونه از اقليت های مذهبی موجود در ايران هم 

 ۱۸ساند. طبق ماده بيان وبرابری مذهبی را می ر-نقض حقوقی هم چون آزادی تبليغ دين، آزادی عقيده
ميثاق بين المللی حقوق مدنی و سياسی هر شخصی حق دارد از  ۱۸اعالميه جهانی حقوق بشر و ماده 

آزادی دين و تغيير دين يا اعتقاد و همچنين آزادی اظهار آن بطور فردی يا جمعی و به طورعلنی يا در 
های ملی يا  شخاص متعلق به اقليتاعالميه مربوط به ا ۱ماده  ۱خفا برخوردار باشد. همينطور بند 

ها در  قومی، دينی و زبانی نيز از موجوديت و هويت ملی، قومی، فرهنگی، دينی و زبانی اقليت
ماده  ۲و  ۱های خود حمايت و ايجاد شرايط را برای ارتقای اين هويت مهم قلمداد می کند. بند  سرزمين

ها حق دارند در نهان و به طور علنی،  به اقليت همين اعالميه نيز تاکيد می دارد که اشخاص متعلق ۲
آزادانه و بدون مداخله و يا هر شکل از تبعيض، دين خود را اعالم و به آن عمل کنند و به صورتی 

 موثر در زندگی فرهنگی، دينی، اجتماعی، اقتصادی و عمومی شرکت کنند.
تن از تکنولوژی کشورهايی هم ممانعت از گردش آزاد اطالعات و نقض حق آزادی بيان با مدد گرف

 ۱۹چون روسيه و چين هم در حالی با جديدت توسط دولت ايران پی گرفته می شود که جدا از ماده 
اعالميه هزاره  ۲۵اعالميه جهانی حقوق بشر و ميثاق بين المللی حقوق مدنی و سياسی، بخشی از بند 
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سی آنها و نيز حق مردم برای دسترسی نيز صراحتا به تضمين آزادی رسانه ها برای اجرای نقش اسا
 کند. به اطالعات، اشاره می

 مقدمه آمار
های گردآوری شده از سوی نهاد آمار، نشر و آثار مجموعه فعاالن حقوق بشر در  بر اساس گزارش

منبع خبری يا  ۵۰گزارش از سوی حداقل  ۱۸۹تعداد  ۱۳۹۰ايران، در محدوده زمانی آبان ماه سال 
 افته است.حقوقی انتشار ي

مورد آن  ۱۳۵۸۰مورد نقض حقوق که  ۲۶۳۶۴گزارش آبان ماه، تعداد  ۱۸۹در بررسی موردی 
 ۱۲۷۸۴نقض مستقيم حقوق بنيادين بشر با حضور آمر در تطبيق با اعالميه جهانی حقوق بشر و تعداد 

 مورد آن نقض حقوقی که در عين وجود معاهدات بين المللی، نقض بنيادين حقوق بشر محسوب
 شود ارزيابی شده است، نمی

های حکومت، اقدام مستقيم و منظم  عمده موارد نقض حقوقی که عليرغم تاثير مستقيم از سياستگذاری
گيرد، در حوزه کارگری و اصناف بوده است و حقوقی از قبيل اخراج،  نقض حقوق بشر را در بر نمی

 تعليق، عدم دريافت دستمزد و فقدان امنيت شغلی بوده است.
آيد با توجه به عدم اجازه دولت ايران به فعاليت مدافعان حقوق  هايی که در پی می بديهی است گزارش

بشر تنها بخش کوچکی از نقض سيستماتيک حقوق بشر در ايران است. در موضوع ميزان خطای 
شود بايد اشاره کرد که ارگانهای خبری  درصد در بحث منابع برآورد می ۳گزارش که حداکثر 

اند،  های اين ماه را ارائه و مستند کرده درصد گزارش ۲۹وعه فعاالن حقوق بشر در ايران ميزان مجم
 ۴۴حقوقی غير دولتی -درصد و ساير منابع خبری ۲۷های حکومتی يا نزديک به دولت ميزان  رسانه

ان اند که بديهی است بخش آمار مجموعه فعاالن حقوق بشر در اير ها را منتشر کرده درصد گزارش
های خبری يا حقوقی ندارد و در اين حوزه  های ساير گروه امکان زيادی برای مستند کردن گزارش

 کند. حسب تجربه و شناخت خود عمل می
"در حال حاضر در گزارشی که پيش رو است، ميزان موارد نقض حقوق نسبت به ماه مشابه سال قبل 

 است."کاهش داشته  ٪۳۳افزايش و نسبت به ماه قبل نيز  ۱۳٪
 کارگری:

گزارش در مورد نقض حقوق کارگران توسط واحد آمار، نشر و آثار  ۲۸در آبان ماه سال جاری 
هايی را در بر  گزارش از آن گزارش ۱۶مجموعه فعاالن حقوق بشر در ايران به ثبت رسيد که تعداد 

و همينطور حقوق  های حکومت گرفت که مستقيماً نقض حقوق بشر نبوده ولی مرتبط به سياستگذاری می
 مورد است. ۲۴۶۴مدنی است. مجموع موردی اين نقض حقوق بالغ بر 

کارگر به دليل تعطيلی کارخانه و يا تعديل نيرو از کار اخراج شدند، در  ۳۰۰ها  بر اساس اين گزارش
ها و کارخانجات مختلف با تعويق همراه بوده است که  ماه از حقوق کارگران در شرکت ۶۵۸مجموع 

 ماهه پرداخت حقوق کارگران شرکت آونگان بوده است. ۲۴ساس آمار موجود بيشترين آن تعويق بر ا
کارگر جان خود را از دست دادن و از سوی  ۴بر اثر سوانح در محل کار به دليل فقدان ايمنی شغلی 

ه تن از فعاالن کارگری را احضار و يک تن را بازداشت و شش تن را ب ۲ديگر دستگاه قضايی کشور 
 ماه حبس محکوم کرد. ۳۴۲

نسبت به سال گذشته  ٪۴۶"طبق آمار فوق و با مقايسه آن در ماه مشابه سال قبل نقض حقوق کارگران 
 ايم." راشاهد بوده ٪۷کاهش داشته است، هم چنين نسبت به ماه پيش نيز افزايش 

 های مذهبی: اقليت
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های مذهبی در ايران  نقض حقوق اقليت مورد ۶۳گزارش ثبت شده، تعداد  ۱۸در ماه گذشته از مجموع 
 توسط واحد آمار، نشر و آثار مجموعه فعاالن حقوق بشر در ايران استخراج شد.

تن از شهروندان بهايی و دراويش گنابادی بوده است هم چنين  ۷بخشی از اين آمار مربوط به بازداشت 
 های مذهبی به شش ماه حبس تعزيری محکوم شد. تن از اقلييت ۱

شهروند بهايی ديگر و جلوگيری از  ۳شهروند بهايی و ممانعت از فعاليت اقتصادی  ۳نعت از دفن مما
اجرای مراسم عيد قربان توسط اهل سنت در تهران و اصفهان از جمله موارد نقض حقوق در اين 

 حوزه بوده است.
نسبت به سال  ٪۸بی های مذه "طبق آمار فوق و با مقايسه آن در ماه مشابه سال قبل نقض حقوق اقليت

 ايم." راشاهد بوده ٪۲۱گذشته کاهش داشته است، هم چنين نسبت به ماه پيش نيز افزايش 
 ملی:-های قومی اقليت

های قومی در ايران  مورد نقض حقوق اقليت ۴۲گزارش ثبت شده، تعداد  ۹در ماه گذشته از مجموع 
 ايران استخراج شد.توسط واحد آمار، نشر و آثار مجموعه فعاالن حقوق بشر در 

تن در اين حوزه اشاره  ۲۷  تن و محاکمه ۱شهروند و احضار  ۴توان به بازداشت  از اين تعداد می
 ماه حبس محکوم کرد. ۳۶کرد، از سوی دستگاه قضايی دو تن از اقلييت های قومی را به 

نسبت به سال  ٪۴۱ی های قوم "طبق آمار فوق و با مقايسه آن در ماه مشابه سال قبل نقض حقوق اقليت
 ايم." را شاهد بوده ٪۱۰گذشته افزايش داشته است، هم چنين نسبت به ماه پيش نيز افزايش 

 اصناف:
مورد نقض حقوق اصناف در ايران توسط  ۱۰۴۵۴گزارش ثبت شده، تعداد  ۸در ماه گذشته از مجموع 

 .واحد آمار، نشر و آثار مجموعه فعاالن حقوق بشر در ايران استخراج شد
تن از طراحان لباس و محاکمه دو تن از وکالی دراويش  ۷۰بخشی از اين آمار مربوط به بازداشت 

هزار مورد عدم پرداخت حقوق معلمان از جمله موراد اين گزارش  ۸مورد پلمپ اماکن و  ۶۰گنابادی، 
 بوده است.

نسبت به سال گذشته  ٪۳۳"طبق آمار فوق و با مقايسه آن در ماه مشابه سال قبل نقض حقوق اصناف 
 ايم." را شاهد بوده ٪۳۷کاهش داشته است، هم چنين نسبت به ماه پيش نيز افزايش 

 فرهنگی:
مورد نقض حقوق فرهنگی در ايران توسط  ۵۱گزارش ثبت شده، تعداد  ۲در ماه گذشته از مجموع 

 واحد آمار، نشر و آثار مجموعه فعاالن حقوق بشر در ايران استخراج شد.
تن از فعالين مدنی به وزارت اطالعات به دليل ارتباط و همکاری  ۵۰حوزه بايستی به احضار در اين 

 با بی بی سی فارسی اشاره کرد.
"طبق آمار فوق و با مقايسه آن در ماه مشابه سال قبل نقض حقوق فرهنگی نسبت به سال گذشته تغييری 

 ايم." اهد بودهرا ش ٪۷۵نداشته است، هم چنين نسبت به ماه پيش نيز کاهش 
 زنان:

مورد نقض حقوق زنان در ايران توسط واحد  ۵گزارش ثبت شده، تعداد  ۳در ماه گذشته از مجموع 
 آمار، نشر و آثار مجموعه فعاالن حقوق بشر در ايران استخراج شد.

وقوع يک قتل ناموسی در تهران، يک مورد اسيد پاشی در کرمانشاه از جمله موراد مهم اين گزارشات 
 بوده است.

نسبت به سال گذشته  ٪۶۰"طبق آمار فوق و با مقايسه آن در ماه مشابه سال قبل نقض حقوق زنان 
 را شاهد بوده است." ٪۱۶افزايش داشته است، هم چنين نسبت به ماه پيش نيز کاهش 
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 کودکان:
وسط واحد مورد نقض حقوق کودکان در ايران ت ۳گزارش ثبت شده، تعداد  ۲در ماه گذشته از مجموع 

 آمار، نشر و آثار مجموعه فعاالن حقوق بشر در ايران استخراج شد.
توان به يک مورد تجاوز و قتل کودک کار و هم چنين محکوميت يک نوجوان به  از آمار ثبت شده می

 اعدام از چمله موارد ياد شده در اين گزارش است.
نسبت به سال گذشته  ٪۶۶حقوق کودکان  "طبق آمار فوق و با مقايسه آن در ماه مشابه سال قبل نقض

 افزايش داشته است، هم چنين نسبت به ماه پيش نيز تغييری حاصل نشده است."
 اعدام:

مورد صدور و اجرای حکم اعدام در ايران  ۲۹گزارش ثبت شده، تعداد  ۱۷در ماه گذشته از مجموع 
 استخراج شد.توسط واحد آمار، نشر و آثار مجموعه فعاالن حقوق بشر در ايران 

های مواد مخدر، قتل، ترور و  شهروند به اتهام ۸در آبانماه سال جاری، حسب گزارشات به ثبت رسيده، 
زندانی نيز بر اساس اتهام قتل، جرايم مواد مخدر و تجاوز اعدام  ۲۱تجاوز به اعدام محکوم شدند و 

 شدند.
های قرچک ورامين، نوشهر و دلفان اعدام سه زندانی نيز به اتهام تجاوز و قتل در مالء عام و در شهر

 شدند.
نسبت به سال  ٪۱۵"طبق آمار فوق و با مقايسه آن در ماه مشابه سال قبل صدور و اجرای حکم اعدام 

 ايم." را شاهد بوده ٪۲۰گذشته افزايش داشته است، هم چنين نسبت به ماه پيش نيز کاهش 
 دانشجويان:

مورد نقض حقوق دانشجويان در ايران توسط  ۲۵ت شده، تعداد گزارش ثب ۲۰در ماه گذشته از مجموع 
 واحد آمار، نشر و آثار مجموعه فعاالن حقوق بشر در ايران استخراج شد.

ماه حبس تعزيری محکوم شدند و از  ۹۰دانشجو به  ۴دانشجو و محکوميت  ۹ها بازداشت  اين گزارش
 دانشگاه محروم شدند.تن از دانشجويان نيز از حق تحصيل در  ۵سوی ديگر نيز 

نسبت به سال گذشته  ٪۳۵"طبق آمار فوق و با مقايسه آن در ماه مشابه سال قبل نقض حقوق آکادميک 
 کاهش داشته است، هم چنين نسبت به ماه پيش نيز تغييری حاصل نشده است."

 زندانيان:
نيان در ايران مورد نقض حقوق زندا ۱۳۱۱۶گزارش ثبت شده، تعداد  ۳۱در ماه گذشته از مجموع 

 توسط واحد آمار، نشر و آثار مجموعه فعاالن حقوق بشر در ايران استخراج شد.
مورد عدم رسيدگی  ۸مورد شکنجه و يا ضرب و شتم زندانيان،  ۳۴اين تعداد گزارش مربوط به 

مورد عدم دسترسی به  ۶مورد اجرای حکم شالق،  ۳مورد اعمال محدوديت مضاعف،  ۱۹پزشکی، 
 مورد اعمال فشار و تهديد زندانيان بود. ۱۳۰۳۱ورد نقل و انتقال اجباری و م ۶وکيل، 

مورد اعتصاب غذا نيز از ديگر موارد نقض حقوق زندانيان لحاظ  ۲۹مورد بالتکليفی و  ۱۰هم چنين 
 شده است.

 نسبت به سال گذشته ٪۲۲"طبق آمار فوق و با مقايسه آن در ماه مشابه سال قبل نقض حقوق زندانيان 
 ايم." را شاهد بوده ٪۳۵افزايش داشته است، هم چنين نسبت به ماه پيش نيز کاهش 

 انديشه و بيان:
مورد نقض حقوق در حوزه انديشه و بيان  ۹۱گزارش ثبت شده، تعداد  ۵۲در ماه گذشته از مجموع 

 توسط واحد آمار، نشر و آثار مجموعه فعاالن حقوق بشر در ايران استخراج شد.
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تن احضار به اطالعات و دادگاه  ۲۵تن از فعالين در اين حوزه بازداشت،  ۲۲ن آمار بر اساس اي
تن از فعالين نيز جمعا به  ۱۵نفر ديگر نيز در دادگاه مورد محاکمه قرار گرفتند. همينطور  ۳انقالب و 

 ماه محروميت محکوم شدند. ۱۲۶ماه حبس تعزيری و  ۵۷۰
نسبت به سال  ٪۲۴مشابه سال قبل نقض حقوق انديشه و بيان "طبق آمار فوق و با مقايسه آن در ماه 

 ايم." را شاهد بوده ٪۱۴گذشته کاهش داشته است، هم چنين نسبت به ماه پيش نيز افزايش 
 بررسی آمار

 ها نمودار
است، همانطور که در  ۱۳۹۰ها در آبان ماه  نمودار زير مقايسه گزارش ماهانه بر اساس گستره رسته

به ترتيب در رتبه اول و دوم تعداد  ٪۲۲و حوزه انديشه و بيان با  ٪۳۲کنيد، زندانيان با  ذيل مشاهده می
 موارد گزارش شده از سوی گزارشگران حقوق بشر قرار دارند.

 

 
ها و حجم گزارشات ثبت شده که رابطه  ای مربوط به مقايسه استان توانيد نمودار دايره در ادامه می

 ن حقوق بشر در ايران دارد را مشاهده نمائيد.مستقيمی با توان گزارشگرا
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با ماه مشابه سال قبل و مهر ماه سالجاری، به نمودار ذيل  ۹۰در پايان برای مقايسه آماری آبان ماه

 توجه کنيد.
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 در رفتار ايران با بهائيان» نشانه های هشداردهنده«تأکيد سناتور بر 

 
 يا کلّی بردن ميان از برای [ايران] نيت« به فوراً  خواسته حکومتش از که دالر رومئو کانادايی سناتور
 بپردازد. »دينی مستقل موجوديت يک عنوان به بهائی جامعۀ جزئی

http://news.persian-bahai.org/multimedia/slideshow.php?storyid=325
http://news.persian-bahai.org/multimedia/slideshow.php?storyid=325
http://news.persian-bahai.org/multimedia/slideshow.php?storyid=325�
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رومئو دالر، –، سرويس خبری جامعۀ جهانی بهائی )۲۰۱۱دسامبر  ۲( ۱۳۹۰آذر  ۱۱اتاوا، کانادا، 

 ۷۰سناتور کانادايی و فرماندۀ پيشين نيروی حفظ صلح سازمان ملل متّحد که کوشيد از نسل کشی دهۀ 
در روآندا جلوگيری کند، گفته که اقدامات فعلی ايران عليه بهائيان او را به ياد آنچه در ) ۱۹۹۰دهۀ (

 ه می اندازد.آفريقا ديد
شباهت ها با آنچه در روآندا ديدم، مطلقاً غير قابل انکارند، اين اقدامات مثل هم «سناتور دالر گفت: 

 »هستند ... و در حقيقت به ظاهر با همان شور و حرارت به کار برده می شوند.
 »ما شاهد يک تمرين آهستۀ آمادگی برای نسل کشی هستيم.«او اخطار داد: 

 
ر نظرات خود را در جريان تحقيق سنای کانادا دربارۀ آزار بهائيان ايران بيان کرد. او سناتور دال

خطاب به سناتورهای ديگر گفت زندانی کردن بهائيان صرفاً به خاطر باورشان با وضعيت روآندا قابل 
 مقايسه است.

 بخوانيد. اينجا سخنرانی سناتور دالر را
زندان های روآندا تقريباً به همان داليل پر از مردم قوم توتسی بود. فقط جرم آنها به جای «او گفت: 

 »دين، بر مبنای قوميت شان بود.
شباهت ديگری را می توان در آزار مدّرسان بهائی يافت که سعی می کنند در برابر تالش های 

 ن اعضای جوان جامعه از دانشگاه، به آنها آموزش دهند.حکومت برای محروم کرد
هر ايرانی که بهائی شناخته شود، از آموزش عالی، از داشتن ِسمتی در حکومت، يا شرکت «او گفت: 

 »در روند سياسی محروم است.
اين حمالت عليه رهبران و استادان بهائی به عنوان نقض حقوق بشر به اندازۀ کافی مشکل زا هستند. «

اّما چون اين موارد در بستر سرکوب شديد کّل جامعۀ بهائی توسط دولت ايران انجام گرفته، آزاردهنده 
تر نيز هستند. سناريوی مشابهی در روآندا انجام شد، جايی که اقليت قومی توتسی در کشور خود اجازۀ 

ر را ترک می دسترسی به آموزش عالی پيدا نکرد. آنها برای دسترسی به آموزش عالی بايد کشو
 »کردند.

، سناتور دالر فرماندهی مأموريت کمک به روآندای سازمان ملل متّحد را بر )۱۹۹۴( ۱۳۷۳در سال 
روآندايی شکست خورد.  ۸۰۰۰۰۰عهده داشت که در نهايت در جلوگيری از کشتار دسته جمعی حدود 

تحت تهديد، در سراسر جهان او از آن زمان به سبب کار انسان دوستانه و دفاع دليرانه اش از مردم 
مورد عّزت و احترام قرار گرفته است. او همچنين عضو کميتۀ مشاور دبير کّل سازمان ملل متّحد برای 

 جلوگيری از نسل کشی بوده است.
او گفت وقتی حقايق و گرايش های مربوط به آزار بهائيان در ايران کنار هم قرار داده می شود، حّد اقل 

 می نامد، بالغ می شود.» نسل کشی ايدئولوژيکی«به چيزی که او 
يک عنصر اساسی نسل کشی ايدئولوژيکی نيّت تخريب کلی يا جزئی جامعۀ بهائی به عنوان يک «

 »موجوديت دينی جداگانه است. همين نيّت است ... که نيازمند توّجه فوری و آگاهانۂ ماست.
رسيدگی نشود، امکان قساوت های دسته جمعی  او گفت فراتر از آن اگر به سرکوب بهائيان در ايران

 باقی می ماند.
افزايش هشدار دهنده در زندانی شدن بهائيان و به ويژه رهبران شان، احکام نامتناسب و وثيقه های «

نامعقول و تبليغات شرم آوری که بهائيان را شبه فرقه ای و بخشی از يک توطئۀ صهيونيستی برای 

http://bahainews.ca/images/Dallaire-statement.pdf
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توصيف می کند، همه ... نادرست اند. اين ها همه ابزاری برای تبرئه تخريب دولت اسالمی ايران 
 »کردن آن حکومت از اقدامات عمدی خود جهت از ميان بردن اين دين در درون مرزهايش است.

اشتباه نکنيد، اينها فقط فهرستی از آزار در گذشته و حال نيست، بلکه نشانه های «سناتور دالر گفت: 
اوت های دسته جمعی و نسل کشی است. بگذاريد شاهد مورد ديگری از آن نباشيم اخطاردهنده ای از قس

 »و نسبت به نتايج پيش رو کامالً هشيار باشيم.
 مبينا سناتور نظرات سناتور دالر ضمن تحقيق سنای کانادا دربارۀ مسئلۀ آزار بهائيان ايران که توّسط

ژوئن) از کانادا خواست  ۲۱خرداد ( ۳۱آغاز شد، ابراز گرديد. سناتور جافر در سخنان خود در  جافر
از ايران بخواهد در برابر رفتار غير قابل قبول خود با بهائيان پاسخگو «بردارد تا » گام های تازه ای«

 »باشد.
نيز در اين بررسی حضور يافت و رنج وارده به بهائيان را، به ويژه  سيگال هيو سناتور ر ماه اکتبر،د

، »ا مقدس می دانندهمۀ اديان ر«شناخته می شوند که » آئين صلح جو«چون آنها به عنوان يک 
 توصيف کرد.» روشمند و ظالمانه«
 
 
 
 
 

 تهران: صدور حکم پنج سال زندان برای آقای عزيزهللا سمندری
 

آقای عزيزهللا سمندری ساکن تهران به اتّهام اقدام عليه امنيت ملّی از طريق عضويت در يک سازمان 
ان محکوم شده است. حکم او در مرحلۀ غير قانونی (يعنی مؤسسۀ آموزش عالی بهائی) به پنج سال زند

 ۱۳۸۷دی  ۲۵تجديد نظر قرار دارد. پيش تر گزارش شد که آقای سمندری همراه چهار نفر ديگر در 
بهائی در تهران توسط مأموران وزارت  ۱۲طّی يورش هايی به خانه های ) ۲۰۰۹ژانويۀ  ۱۴(

  اطّالعات دستگير شد.
ها و ديگر مطالب مرتبط با آئين بهائی را ضبط کردند. آقای مأموران کامپيوترها، کتاب ها، سی دی 

 ۷۰۰۰۰۰۰۰۰با ارائۀ وثيقه ای به ارزش گزاف ) ۲۰۰۹مارس  ۱۱( ۱۳۸۷اسفند  ۲۱سمندری در 
دالر آمريکا) آزاد شد. او پس از دستگيری در زندان اوين بازداشت شده  ۷۳۴۵۰لایر ايرانی (حدود 

 بود.
 
 
 
 
 
 

 مربوط به شهروندان بهائی-خبرهای کوتاه از ايران
 

http://www.parl.gc.ca/Content/Sen/Chamber/411/Debates/009db_2011-06-21-e.htm?Language=E#51
http://www.parl.gc.ca/Content/Sen/Chamber/411/Debates/009db_2011-06-21-e.htm?Language=E#51
http://www.parl.gc.ca/Content/Sen/Chamber/411/Debates/017db_2011-10-05-e.htm#28
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 وثيقه قرار با او آزادی و زاده مهدی ميعاد آقای دستگيری شيراز:
 )۲۰۱۱ نوامبر ۲۳( ۱۳۹۰ آذر ۰۲

مسلّح  آخرين خبرها از ايران: اخيراً آقای ميعاد مهدی زاده ساکن شيراز که اکنون در نيروهای
و مستقر در کرج خدمت می کند، به اتّهام تبليغ آئين بهائی دستگير و پس از ارائۀ وثيقه ای به 

 دالر آمريکا) آزاد شد. ... ۲۰۰۰۰ميليون تومان (حدود  ۲۰ارزش 
 
 

 وسايل ضبط و مأمور ۱۲ توسط دارابی هللا ذات و اکبری کمال آقايان های خانه به يورش
 )۲۰۱۱ نوامبر ۲۳( ۱۳۹۰ آذر ۰۲

مأمور به خانه های آقای  ۱۲، )۲۰۱۱نوامبر  ۱( ۱۳۹۰آبان  ۱۰آخرين خبرها از ايران: در 
کمال اکبری و آقای ذات هللا دارابی رفتند و ضمن بدرفتاری با آنها، کتاب ها و مطالب مربوط 

 ايل شخصی آنها را با خود بردند. ...به آئين بهائی و ديگر وس
 
 

 سال پنج برای آن تعليق و نژاد کاشانی شراره خانم برای زندان سال يک حکم صدور بابل:
 )۲۰۱۱ نوامبر ۲۳( ۱۳۹۰ آذر ۰۲

بل به يک سال زندان محکوم و حکم آخرين خبرها از ايران: خانم شراره کاشانی نژاد ساکن با
او به يک دورۀ تعليقی پنج ساله تبديل شده است. همان طور که پيش تر گزارش شد، خانم 

همراه شوهرش، آقای پژمان نيکونژاد، ) ۲۰۱۱ژوئن  ۴( ۱۳۹۰خرداد  ۱۴کاشانی نژاد در 
 دستگير شده بود. ...

 
 
 
 
 

 زمينۀ مراقبت از گور پدرتبريز: اخطار به پسر و عروس يک شهيد بهائی در 
 

اخيراً در شهر تبريز، عامالن وزارت اطّالعات آقای ميثاقی و همسرش را مورد بازجويی قرار دادند. 
به علت اعتقاد به ديانت بهائی ) ۱۹۸۱( ۱۳۶۰آقای ميثاقی پسر آقای هللا وردی ميثاقی است که در سال 

اليت های جامعه، مقامات اظهار داشتند که اعدام شد. پس از مطرح کردن چندين سؤال دربارۀ فعّ 
گذاشتن ُگل روی گورهای شهيدان [بهائی] 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 همسرش نسبت به اين مسئله 
 نجام نخواهند داد.اعتراض کردند و گفتند اين خواسته ها را ا

 
در ممقان متولّد شد. او که در اوايل دوران بزرگ سالی اش ) ۱۹۲۰( ۱۲۹۹آقای هللا وردی ميثاقی در 

مزرعه دار بود، بعداً در دانشگاه تبريز مدرکی در ادبيات دريافت کرد و در مدرسه مشغول به آموزش 

http://news.persian-bahai.org/%202011112303
http://news.persian-bahai.org/%202011112304
http://news.persian-bahai.org/%202011112305
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 ۲۲( ۱۳۵۹ارديبهشت  ۲خانه اش در شد. ازدواج کرده بود و پنج فرزند داشت. هنگام دستگيری در 
 ۱۳۶۰مرداد  ۷، عضو محفل روحانی محلّی بهائيان تبريز بود. او تا زمان اعدام در )۱۹۸۰آوريل 

 ، زندانی بود.)۱۹۸۱ژوئيۀ  ۲۹(
 
 
 
 
 

 يک بهائی تبريز: ممانعت از خاکسپاری

اکتبر)، آقای خليل نورمحّمدی شيشوان در تبريز درگذشت. مأموران به خانواده اطّالع  ۲۵آبان ( ۳در 
دادند که خاکسپاری او بايد مطابق آداب اسالمی انجام شود که البتّه خانواده آن را نپذيرفت. آن گاه 

ردند و در نبود خانواده و بدون مأموران جسد را به گلستان جاويد [گورستان بهائی] ميان دو آب ب
اطّالع آنها، سرپرست بهائی گورستان را مجبور کردند جسد را به خاک سپارد. خانواده برای شکايت 

 رسمی از مقامات اقدام ميکند.
 
 

 نادر کسايی، شهروند بهايی ساکن سمنان بازداشت شد
 

 
 نادر کسايی، شهروند بهايی ساکن سمنان جهت اجرای حکم حبس بازداشت شد. –خبرگزاری هرانا 

بنا به اطالع گزارشگران هرانا از سمنان، نادر کسايی که پيشتر از سوی دادگاه انقالب به سه سال 
 زندان سمنان منتقل شد. حبس محکوم شده بود روز دهم آذر ماه در پی احضار تلفنی بازداشت و به

افشين ايقانی، مهران بندی از جمله شهروندان بهايی  بهفر خانجانی، سيامک ايقانی، علی احسانی، 
 ساکن سمنان هستند که هم اکنون جهت اجرای حکم در زندان بسر می برند.

 بررسی موارد حقوقی نقض شده در اين گزارش:
 

عقايد ممنوع است و هيچ کس را نمی  تفتيشقانون اساسی جمهوری اسالمی: ۲۳ اصل
 توان به صرف داشتن عقيده ای مورد تعرض و مواخذه قرار داد.

هيچکس را نمی توان بمناسبت  ميثاق بين المللی حقوق مدنی و سياسی: ۱۹ ماده ۱ بند
 عقايدش مورد مزاحمت اخافه قرار داد.

http://religionkomitee.blogspot.de/2011/12/blog-post_2751.html
http://www.hra-news.org/images/stories/new/B/bazdasht16.jpg
http://www.hra-news.org/images/stories/new/B/bazdasht16.jpg
http://www.hra-news.org/images/stories/new/B/bazdasht16.jpg�
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حق آزادی بيان دارد. اين هر کس  ميثاق بين المللی حقوق مدنی و سياسی: ۱۹ ماده ۲ بند
حق شامل آزادی تفحص و تحصيل و اشاعه اطالعات و افکار از هر قبيل بدون توجه به 
سر حدات خواه شفاهاً يا بصورت نوشته يا چاپ يا بصورت هنری يا به هر وسيله ديگر به 

 انتخاب خود می باشد.
 يان دارد.هر فردی حق آزادی عقيده و ب اعالميه جهانی حقوق بشر: ۱۹ ماده
هر شخصی حق دارد از آزادی انديشه، وجدان و دين  اعالميه جهانی حقوق بشر: ۱۸ ماده
مند شود: اين حق مستلزم آزادی تغيير دين يا اعتقاد و همچنين آزادی اظهار دين يا  بهره

ها و مراسم دينی به تنهايی يا به  ها و اجرای آيين اعتقاد، در قالب آموزش دينی، عبادت
 جمعی، به طور خصوصی يا عمومی است.صورت 

هرکس حق آزادی و امنيت  ميثاق بين المللی حقوق مدنی و سياسی: ۹ ماده ۱ بند
 شخصی دارد. هيچ کس را نميتوان خودسرانه دستگير يا بازداشت کرد.

هر کس حق آزادی فکر، وجدان  ميثاق بين المللی حقوق مدنی و سياسی: ۱۸ ماده ۱ بند
ن حق شامل آزادی داشتن يا قبول يک مذهب يا معتقدات به انتخاب خود، و مذهب دارد. اي

همچنين آزادی ابراز مذهب يا معتقدات خود، خواه بطور فردی يا جمعی، خواه به 
 طورعلنی يا در خفا در عبادات و اجرای آداب و اعمال و تعليمات مذهبی می باشد.

 
 
 
 
 

 و محکوم است اطالعيه : عدم امنيت ديپلمات ها غير قانونی
 
  کنوانسيون وين در مورد حقوق معاهدات                     

 الملل سازمان ملل متحد از کميسيون حقوق بين 
 عدم امنيت ديپلمات ها غير قانونی و محکوم است

قانون الحاق دولت جمهوری اسالمی ايران به کنوانسيون وين راجع به نمايندگی دول در  
 ۱۳۶۷تير ماه  ۲۸مصوب  -المللی جهانی  بين هایروابط خود با سازمان

       

 

http://2.bp.blogspot.com/-w3nqR8HokEc/Ttuhr6kbA6I/AAAAAAAAACU/Fn0RvobdzyA/s1600/1.jpg
http://2.bp.blogspot.com/-w3nqR8HokEc/Ttuhr6kbA6I/AAAAAAAAACU/Fn0RvobdzyA/s1600/1.jpg
http://2.bp.blogspot.com/-w3nqR8HokEc/Ttuhr6kbA6I/AAAAAAAAACU/Fn0RvobdzyA/s1600/1.jpg�
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 مصونيت اماکن - ۲۳ماده 
اماکن مأموريت مصونيت دارند و مأمورين دولت پذيرنده جز با رضايت رئيس  - ۱

 مأموريت حق ورود باين اماکن را خواهند داشت.
الف) دولت پذيرنده وظيفه خاص دارد که کليه تدابير الزم را به منظور اينکه اماکن  -  - ۲

متزلزل نگردد، اتخاذ  نگرفته و آرامش و شؤون آن مأموريت مورد تجاوز و خسارت قرار
 نمايد.

ب) در صورتيکه اماکن مأموريت مورد حمله قرار گيرد، دولت پذيرنده کليه تدابير الزم  -
 عمل خواهد آورد. اند، به را برای تعقيب و مجازات افرادی که مرتکب حمله شده

ود در آن و وسائل نقليه مأموريت اماکن مأموريت و اسباب، اثاثيه و ساير اموال موج - ۳
 خواهد بود. مصون از تفتيش، مصادره و توقيف يا اقدامات اجرايی

 مصونيت بايگانی و اسناد ماموريت از تعرض - ۲۵ماده 
  بايگانی و اسناد مأموريت در هر زمان و در هر مکان از تعرض مصون خواهد بود.  

 مصونيت از تعرض - ۲۸ماده 
کارمندان ديپلماتيک مأموريت از تعرض مصون خواهند بود و به هيچ  رؤسای مأموريت و 

با افراد مذکور رفتار  توان آنها را توقيف يا بازداشت نمود. دولت پذيرنده  عنوان نمی
ای که در شأن آنهاست، خواهد داشت و کليه اقدامات الزم را برای ممانعت از هر  محترمانه

آنها به عمل خواهد آورد و اشخاص معترض را  ت گونه تعرض به شخص و آزادی يا حيثي
 تحت تعقيب قرار داده و مجازات خواهد نمود.

 مصونيت محل اقامت و اموال - ۲۹ماده 
محل اقامت خصوصی رئيس مأموريت و کارمندان ديپلماتيک مانند اماکن مأموريت،  - ۱

 مصون و مورد حمايت خواهد بود.
و کارمندان ديپلماتيک مأموريت و همچنين با رعايت  اسناد و مکااتبات رئيس مأموريت - ۲

 نيز مصون خواهد بود.  اموال آنها  ،۳۰ماده  ۲بند 
337 

 کانون دفاع از حقوق بشر در ايران 
 
 
 

http://2.bp.blogspot.com/-CNPqg4rCwqQ/Ttuhv8z0gDI/AAAAAAAAACc/UxkYeTc0ACg/s1600/2.jpg
http://2.bp.blogspot.com/-CNPqg4rCwqQ/Ttuhv8z0gDI/AAAAAAAAACc/UxkYeTc0ACg/s1600/2.jpg
http://2.bp.blogspot.com/-CNPqg4rCwqQ/Ttuhv8z0gDI/AAAAAAAAACc/UxkYeTc0ACg/s1600/2.jpg�


1390وضعيت پيروان اديان در ايران در   

296 
 

 
 نادر کسايی، شهروند بهايی ساکن سمنان بازداشت شد

 
 

 بازداشت شد. نادر کسايی، شهروند بهايی ساکن سمنان جهت اجرای حکم حبس –خبرگزاری هرانا 
بنا به اطالع گزارشگران هرانا از سمنان، نادر کسايی که پيشتر از سوی دادگاه انقالب به سه سال 

 حبس محکوم شده بود روز دهم آذر ماه در پی احضار تلفنی بازداشت و به زندان سمنان منتقل شد.
از جمله شهروندان بهايی افشين ايقانی، مهران بندی  بهفر خانجانی، سيامک ايقانی، علی احسانی، 

 ساکن سمنان هستند که هم اکنون جهت اجرای حکم در زندان بسر می برند.
 بررسی موارد حقوقی نقض شده در اين گزارش:

تفتيش عقايد ممنوع است و هيچ کس را نمی توان به صرف قانون اساسی جمهوری اسالمی: ۲۳ اصل
 داشتن عقيده ای مورد تعرض و مواخذه قرار داد.

هيچکس را نمی توان بمناسبت عقايدش مورد  ميثاق بين المللی حقوق مدنی و سياسی: ۱۹ ماده ۱ ندب
 مزاحمت اخافه قرار داد.

هر کس حق آزادی بيان دارد. اين حق شامل  ميثاق بين المللی حقوق مدنی و سياسی: ۱۹ ماده ۲ بند
توجه به سر حدات خواه شفاهاً يا  آزادی تفحص و تحصيل و اشاعه اطالعات و افکار از هر قبيل بدون

 بصورت نوشته يا چاپ يا بصورت هنری يا به هر وسيله ديگر به انتخاب خود می باشد.
 هر فردی حق آزادی عقيده و بيان دارد. اعالميه جهانی حقوق بشر: ۱۹ ماده
مند  ههر شخصی حق دارد از آزادی انديشه، وجدان و دين بهر اعالميه جهانی حقوق بشر: ۱۸ ماده

شود: اين حق مستلزم آزادی تغيير دين يا اعتقاد و همچنين آزادی اظهار دين يا اعتقاد، در قالب آموزش 
ها و مراسم دينی به تنهايی يا به صورت جمعی، به طور خصوصی يا  ها و اجرای آيين دينی، عبادت
 عمومی است.

آزادی و امنيت شخصی دارد. هيچ هرکس حق  ميثاق بين المللی حقوق مدنی و سياسی: ۹ ماده ۱ بند
 کس را نميتوان خودسرانه دستگير يا بازداشت کرد.

هر کس حق آزادی فکر، وجدان و مذهب  ميثاق بين المللی حقوق مدنی و سياسی: ۱۸ ماده ۱ بند
دارد. اين حق شامل آزادی داشتن يا قبول يک مذهب يا معتقدات به انتخاب خود، همچنين آزادی ابراز 

معتقدات خود، خواه بطور فردی يا جمعی، خواه به طورعلنی يا در خفا در عبادات و اجرای  مذهب يا
 آداب و اعمال و تعليمات مذهبی می باشد.
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آذر بار ديگر سرکوب گسترده و سيستماتيک دانشجويان توسط  16به مناسبت 
 جمهوری اسالمی را محکوم می کنيم

 اطالعيه:
 کميته دفاع از حقوق جوان و دانشجو:-شر در ايرانکانون دفاع از حقوق ب 

 اعالميه جهانی حقوق بشر  19ماده 
هر انسانی محق به آزادی عقيده و بيان است؛ و اين حق شامل آزادی داشتن باور و عقيده ای بدون 

[نگرانی] از مداخله [و مزاحمت]، و حق جستجو، دريافت و انتشار اطالعات و افکار از طريق هر 
 .ه ای بدون مالحظات مرزی استرسان
 اعالميه جهانی حقوق بشر  20ماده 

 .هر انسانی محق به آزادی گردهمايی و تشکيل انجمنهای مسالمت آميز است .۱
 .هيچ کس نمی بايست مجبور به شرکت در هيچ انجمنی شود .۲

سالمی را آذر بار ديگر سرکوب گسترده و سيستماتيک دانشجويان توسط جمهوری ا 16به مناسبت 
 محکوم می کنيم

 
 

 احمد قندچی مهدی شريعت رضوی مصطفی بزرگ نيا
دی روزی که آزا عنوان روز دانشجو ياد می شود می گذرد. سال از واقعه ای که امروز از آن به 58

 دانشجو پرداخت. 3به خاک و خون کشيده شدن  انديشه بهای ايستادن در برابر استبداد را با 
آذر  16اما امروز و با گذشت بيش از نيم قرن از آن واقعه، آزادی انديشه همچنان در بند است. در 

پرچمدار  دانشجويان ايران حرکتی را آغاز نمودند که تا به امروز با دادن هزاران قربانی، 1332
مبارزه با استبداد است و امروز به حدی از بلوغ رسيده که خود را نه ابزار دست اين يا آن حزب و 

 گروه بلکه امانت دار ميراث گرانبهای صد سال مبارزه ملت ايران برای آزادی و دموکراسی می داند.
ملت ايران و دنيای آزاد  صاحبان قدرت در ايران به چنان هراسی از اين قشر آگاه و پيوند خورده با

مبتال شده اند که نه تنها بيش از پيش به بازداشت، آزار و اذيت، شکنجه و زندانی کردن دانشجويان 
منتقد می پردازند بلکه طی روزهای گذشته برای آلوده کردن نام و اعتبار دانشجو عده ای از وابستگان 

رای غارت و تجاوز به حريم سفارت انگلستان حکومتی و بسيجيان را با عنوان دانشجويان خود جوش ب
و اقامتگاه ديپلمات ها در باغ قلهک اجير می کنند که شايد ذره ای بتوانند چهره دانشجويان مستقل و 

 مبارز را در برابر ديدگان مردم ايران و افکار عمومی جهان مخدوش کنند.
ر با بزرگداشت اين روز، هرگونه آذ 16کميته دفاع از حقوق جوان و دانشجو بمناسبت فرا رسيدن 

استفاده ابزاری و سياسی از نام دانشجو بويژه در جهت نقض قوانين و معاهدات بين المللی، همچنين 
تشديد سرکوب دانشجويان توسط دولت جمهوری اسالمی ايران که بخصوص پس از وقايع انتخاباتی 
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تانه و اعالميه جهانی حقوق بشر دانسته روندی تصاعدی يافته است را مغاير با اصول بشردوس 88سال 
   و قويا محکوم می نمايد.

339      
VVMIran 

Vereinigung zur Verteidigung der Menschenrechte im Iran e.V. 
Postfach 91 11 22 

30431 Hannover 
Tel.: +49 511 44 04 84 
Fax: +49 511 26173 76 

Email: info@bashariyat.de    www.bashariyat.de   
 کميته دفاع از حقوق جوان و دانشجو
 کانون دفاع از حقوق بشر در ايران

 
 
 
 

 ! : كليساهای معتبر رغبتی به تبشير ندارندكارشناس مذهبی
 

 
محمد مسجدجامعی از روحانيون و تحليلگران مذهبی و سياسی جمهوری اسالمی ضمن انتقاد از 

انگيزد. وی  مسيحيت تبشيری ادعا کرد که اين مسئله سوء ظن همگان و منجمله مسلمانان را برمی
 بر امروز رغبتی به تبشير ندارند !مدعی شد کليساهای معت

محمد مسجدجامعی از روحانيون و تحليلگران » محبت نيوز«به گزارش آژانس خبری مسيحيان ايران  
مذهبی و سياسی جمهوری اسالمی در گفت و گو با سايت خبرآنالين نزديك به علی الريجانی نماينده 

های اخير منطقه خاورميانه و شمال آفريقا به  مجلس ايران، به بيان ديدگاه های خود در مورد انقالب
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 
ای  ای خاورميانه ای که نگريسته شود پديده و از هر زاويه مسيحيت هرگونه که تعريف شود«گفت: 

کرد و از  تبليغ مسيح از خاورميانه برخاست و در همين منطقه« است. مسجد جامعه ای می گويد: 
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همين منطقه بود که مسيحيت به نقاط ديگر راه يافت. شکل گيری اوليه ايمان و جامعه مسيحی از همين 
 »نقطه اتفاق افتاد.

ارشناس مذهبی با انتقاد از مسيحيت تبشيری ادعا کرد که اين مسئله سوء ظن همگان و منجمله اين ک
ها  ها و بعضن خود کاتوليک انگيزد. به ادعای او بودائيان و هندوها و حتی ارتدوکس مسلمانان را برمی

دعی شد که نسبت به مسئله تبشير حّساسيت دارند و حساسيت ها تنها از جانب مسلمانان نيست. او م
 کليساهای معتبر، امروز رغبتی به تبشير ندارند و احيانن با آن مخالف هستند !

کليساهای بزرگ با شفافيت بيشتری   افزود، برای ايجاد اطمينان و اعتماد بهتر است که  وی سپس
 حساب خود را از کليساهای تبشيری جدا سازند كه اين جريان در نهايت به نفع همگان است !

چه سخنان آخوند محمد مسجد جامعی در خصوص بشارت در مسيحيت سخنانی بيهوده است چرا اگر 
كه بشارت دادن و يا ترويج و رساندن پيام و كالم انجيل مسيح برای تمام كليساها در دنيا با هر تفكر و 

 انديشه در بين تمام گروههای مسيحی در اولويت قرار دارد .
مسيحی از جمله ارتدكس و كاتوليك ها به عنوان مخالفين تبشير  در حالی از گروههای مختلف  وی
 ويژه اهميت "بشارت" موضوع بر نيز پاپ مسيحيت نام می برد ، كه مسيحيان كاتوليك و شخص  آئين
 و آن را يکی از وظايف کليسای کاتوليک می داند. است قائل ايی

پاپ بنديکت، معتقد است بشارت دادن و ترويج مسيحيت در بين مردم حق کليسای کاتوليک است و گفته 
محق است و وظيفه دارد که مردم را به کيش مسيحيت در آورد و بشارت دادن  است کليسای کاتوليک

آئين مسيحيت را يکی از وظايف کليسا و همه مومنان به آن دانست. پاپ همچنين ضمن تاكيد بر اين 
موضوع به مسيحيان کاتوليک گفته است كه آنها حق دارند ديگران را به کيش خود در آورند چرا که 

 دی مذهبی است.اين مبين آزا
بشارت يکی از ارکان اصلی ايمان مسيحی است. آخرين کالمی که از عيسی مسيح در گوش شاگردان 

شما در اورشليم و تمامی يهوديه و سامره و تا دورترين نقاط جهان شاهدان من «افکند اين بود:   طنين
مسيح به شاگردان خود  که عيسیخوانيم  نيز می ۱۹آيه   ۲۸در متی باب ).  ۸ : ۱  (اعمال» خواهيد بود

القدس  ها را شاگرد سازند و آنان را به اسم پدر و پسر و روح دهد که رفته، تمامی قوم مأموريت می
 تعميد دهند. بنابراين در اهميت "بشارت" شکی نيست.

 
 
 

 شرايط وخيم چهار درويش گنابادی در زندان پيربنان شيراز
 

 يط بسيار بدی در زندان پيربنان شيراز نگهداری می شوند.در شرا چهار تن از دراويش گنابادی
محمد جالل  ،به گزارش خبرنگار سايت مجذوبان نور ؛ آقايان فرزاد درويش ، محمد علی سعدی 

پس از انتقال  ،مهرماه در سروستان بازداشت شده اند  16که در تاريخ   نيکبخت و حجت هللا سعيدی
ابتدايی ترين حقوق خود اعم از تغذيه مناسب ، خدمات درمانی و  ايشان به زندان پيربنان شيراز از

بهداشتی در زندان محروم هستند و تا کنون پيگيری خانواده های ايشان جهت رسيدگی به وضيعت اين 
 دراويش و انتقال آنان به زندان عادل آباد شيراز بی نتيجه مانده است.

 معتاد و قاچاقچی و مجرمين خطرناک می باشد .زندان پيربنان شيراز مخصوص نگهداری زندانيان 
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 ۱۳الزم به ذکر است از اين ميان محمد علی سعدی يکی از مجروحينی است که در عصر روز 
شهريور ماه سال جاری به همراه شهيد وحيد بنانی و دو تن ديگر از دراويش گنابادی در ورودی شهر 

 ت .کوار مورد اصابت گلوله نيروهای امنيتی قرار گرف
تيرماه سال جاری از سوی شعبه اول دادگاه  ۲۱اين دراويش گنابادی در تاريخ  ،ياد آور می شود 

 ضربه شالق محکوم شده بودند . ۴۰ماه حبس و  ۶عمومی سروستان به اتهام اخالل در نظم عمومی به 
 
 
 
 
 
 

 دومين شماره خبرنامه مجذوبان نور منتشر شد
 

 
 

جامعه امروز به مدد گسترش راههای ارتباطی با وجود برخی مضيقه ها و موانع در حال عوض شدن 
است . شاهد تغيير محسوسی در همه زمينه ها از ادبيات محاوره ای جامعه گرفته تا اصول مديريتی و 

ين تحوالت حتی بر باور ها و الگوهای برخی جوامع نيز اثر اقتصادی آن هستيم به شکلی که گسترش ا
 گذار بوده است .

همه   ،جامعه دراويش گنابادی نيز خارج از اين جامعه زندگی نمی کند و متاثر از اين تحوالت می باشد
ما شنيده ايم جمله هايی که از عوض شدن دوره و تغيير حال و هوای امروز جامعه دراويش سخن 

از اينکه ديگر حسينيه ها مثِل سابق آن حال و هوا را ندارند که بعضا با ابراز تاسف گوينده  ،ميگويد 
    نيز همراه است .

 
تقابل ؟ سوال   حال تصوف در اين جريان چه جايگاهی دارد ؟ در سازش با اين تحوالت است يا در

م را در جايگاهی متفاوت اساسی تر آنکه آيا تصوف هم رديف با مدرنيته است يا خير بايد هر کدا
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و در آخر تصوف موثر از اين تحوالت است يا به عکس اثر گذار بر تحوالت روز جامعه   بررسی کرد
 می باشد ؟

جامعه ايست که درک متقضيات زمان خويش را کرده و از تحوالت و اثرات آن آگاهی  ،جامعه ی پويا 
اعتقادات خود را دانسته و اثر گذاری و اثر پذيری چنين جامعه ای جايگاه باورها و  ،کامل داشته باشد 

ها را بررسی کرده است . جامعه ای که بر روند تغيير و تحوالت ابراز تاسف نخواهد 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 .
نگاهی کوتاه و گذرا به  ،عالوه بر انتشار اخبار دراويش گنابادی و اخبار روز جامعه در اين شماره 

 تاثيرات مدرينيته بر جامعه امروز خواهيم داشت.
 
 

 ممانعت نيروهای امنيتی از بازسازی زيارت گاه اهل حق
 

 
گروهی از پيروان آئين ياری(اهل حق) که قصد بازسازی زيارتگاه تخريب شده  -خبرگزاری هرانا 

 سيد فرخ واقع در جاللوند کرمانشاه را داشتند با ممانعت نيروهای امنيتی مواجه شدند.
ی اين بنا به اطالع گزارشگران هرانا از کرمانشاه، اين عده که با هزينه شخصی خود قصد بازساز

 زيارتگاه را داشتند با جلوگيری نيروهای امنيتی مواجه شده اند.
کيلومتری جنوب کرمانشاه قرار دارد که  70زيارتگاه سيد فرخ در روستای خوبياران جاللوند در 

توسط نيروهای حکومتی در تابستان امسال بصورت کامل تخريب شد. و تا کنون حتی اجازه آوار 
 گرفته نيز به اهالی منطقه داده نشده است. برداری تخريب های صورت
روستا است که اکثرا پيرو دين ياری هستند و حکومت با جلوگيری از  ۶۰منطقه جاللوند دارای حدود 

  برگزاری آيين های مذهبی سعی در شيعه کردن مردم اين مناطق دارد.
يری يافته است و هفته بر اساس گزارشات رسيده اعمال فشار بر پيروان آئين ياری افزايش چشمگ

گذشته نيز سيد ميرزا حسينی از پيروان آئين ياری به اداره اطالعات احضار و تهديدشده است که نبايد 
 به جای آورد.» ده موسی«مراسم مذهبی در جمخانه روستای 

 
 
 

 بازداشت و بی خبری از وضعيت سه شهروند اهل حق در کرمانشاه
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 با گذشت بيست روز از بازداشت سه شهروند اهل حق هيچ اطالعی از وضعيت ايشان در دست نيست.

بنا به اطالع گزارشگران هرانا از کرمانشاه، سيد محمد اکبری، خيرهللا حق جويان و سيد فرهاد 
آبان ماه  ۲۷سالگرد سيد خليل عالی نژاد بودند که از  ذوالنوری سه تن از شرکت کنندگان در دهمين

 توسط نيروهای امنيتی منطقه (شهر صحنه) بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شدند.
 

آبان ماه همزمان با دهمين سالگرد سيد خليل عالی نژاد يکی از بزرگان آئين ياری (اهل حق) جمعی  ۲۷
تن از ايشان بر سر مزار وی بر اساس رسوم چند ساله  ۱۵د از پيروان اين آئين برغم احضار و تهدي

 جمع شده و ياد وی را گرامی داشتند.
 
 
 
 
 
 

اطالعيه به مناسبت روزجهانی حقوق بشر/کانون دفاع از حقوق بشر در ايران 
 / نمايندگی هانوفر

 
 اعالميه جهانی حقوق بشر 1ماده 

حيثيت و حقوق با هم برابرند. همه داراي عقل و وجدان تمام افراد بشر آزاد به دنيا مي آيند و از لحاظ 
 مي باشند و بايد نسبت به يکديگر با روح برادري رفتار کنند.

 اعالميه جهانی حقوق بشر 2ماده 
الف/ هر کس ميتواند بدون هيچگونه تمايز مخصوصا از حيث نژاد، رنگ، جنس، زبان، مذهب، عقيده 

از تمام  ،ليت، وضع اجتماعي، ثروت، نسب يا هر موقعيت ديگرسياسي يا هر عقيده ديگر و همچنين م
 حقوق و کليه آزاديهائي که در اعالميه حاضر ذکر شده است بهره مند گردد.

ب/ بعالوه هيچ تبعيضي به عمل نخواهد آمد که مبتني بر وضع سياسي، اداري و قضائي يا بين المللي 
، خواه اين کشور مستقل، تحت قيمومت يا غيرخود کشور يا سرزميني باشد که شخص به آن تعلق دارد
 مختار بوده يا حاکميت آن به شکلي محدود شده باشد.

حقـوق بشر را در شرايـطی گـرامی ميداريم کـه، تـحـقـق اين آرزوی ديريـن  دهم دسامبر روز جهانی
 بيرون نرفته است بـشری هـنـوز از حـد امضـای اين اعالميه
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ا مردم جهان و برای بزرگداشت اين روز جهانی، اعضای نمايندگی هانوفر در راستای همبستگی ب
کانون دفاع از حقوق بشر در ايران ضمن بزرگداشت اين روز اعتراض خود را نسبت به نقض مستمر 

 و برنامه ريزی شده کليه حقوق ايرانيان اعالم نموده ياد آور ميشود.
 مردم ايران حق دارند بپرسند

ايران حق دارند بپرسند که، محکوميتهای مکرر حکومت سرکوبگر ايران در مجامع  مردم آری براستی
 بين المللی، چه تأثيری بر رفتار ضد حقوق بشری حکومت فقها گذاشته است؟!

اگر اين محکوميتها هم نباشد، اگر سرکوب حقوق بشر در ايران اعتراضی را در سطح  پاسخ ما اينکه و
نقض فاحش حقوق بشر در ايران با سکوت و مماشات جامعه بين المللی  بين المللی برنيانگيزد، اگر

همراه شود، حکومت ايران دست خود را در اعدامها، بازداشتها، اعمال مجازات قرون وسطايی، عدم 
آزادی بيان وانديشه با شکستن قلمها و خفه کردن صداهای منتقدين، پايمال کردن کمترين حقوق انسانی، 

 .ی ضد زن و جلوگيری از فعاليت سنديکايی بازتر خواهد ديدپيشبرد سياستها
 با آرزوی تحقق و اجرای کليه مواد اعالميه جهانی حقوق بشر و ميثاق های آن در ايران

340                                
VVMIran 
Vereinigung zur Verteidigung der Menschenrechte im Iran e.V. 

Postfach 91 11 22 
30431 Hannover 

Tel.: +49 511 44 04 84 
Fax: +49 511 26173 76 

Email: info@bashariyat.de    www.bashariyat.de   
 نمايندگی هانوفر کانون دفاع از حقوق بشر در ايران /

 
 
 

 د صد ميليونی برای وکالی دراويش گنابادیصدور قرارهای چن
 

 
بازپرس پرونده وکالی دراويش گنابادی قرار کفالت و وثيقه به ارزش چند صد ميليون تومانی برای 

 ايشان صادر کرد .
آقايان امير اسالمی   ،تن از وکالی دراويش گنابادی  ۳جذوبان نور ؛ برای به گزارش خبرنگار سايت م

که از اين ميان  ،قرارهای چند صد ميليون تومانی صادر شده است  ،پور  اميد بهروزی و افشين کرم ،

mailto:info@bashariyat.de
http://www.bashariyat.de/
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ميليون تومانی وثيقه صادر شده و در همين حال برای امير اسالمی و  ۱۰۰برای اميد بهروزی قرار 
 ميليون تومانی کفالت صادر گرديده است . ۴۰۰پور قرار  مافشين کر

 
 ۱۳پور دو تن از وکالی دراويش هستند که در تاريخ  يادآور می شود ؛ امير اسالمی و افشين کرم

شهريور به دعوت فرمانداری شهرستان کوار به آنجا رفته و توسط نيروهای امنيتی بازداشت و به بند 
که از اين مدت بيش از دو ماه را در سلولهای انفرادی بند امنيتی زندان  ،دند امنيتی زندان اوين منتقل ش

 اوين گذارنده اند .
شهريور ماه سال جاری توسط نيروهای امنيتی و لباس شخصی  ۱۶اميد بهروزی نيز در تاريخ 

گی وی در مدت زمان حبس انفرادی به سبب شکست ،بازداشت و به بند امنيتی زندان اوين منتقل شد 
و عدم رسيدگی مسئولين زندان دچار سرمازدگی شديد شده و حال جسمی   شيشه سلول و ورود سرما

 وی وخيم گزارش شده است.
الزم به ذکر است پروانه وکالت اميد بهروزی در ارتباط با واقعه تخريب حسينيه دراويش گنابادی در قم 

  توسط قوه قضاييه باطل گرديده است
 
 
 

 لی شهروند مسيحی به دو سال و نيم زندانمحکوميت مريم جلي
 

 
برد به دو سال و نيم زندان  مريم جليلی نوکيش مسحی که از تابستان سال جاری در بازداشت به سر می

 محکوم شده است.
چند ماه قبل بازداشت و در بند عمومی زنان زندان اوين مريم جليلی نوکيش مسيحی است که از 

 شود. وی از سوی دادگاه به دو سال و نيم زندان تعزيری محکوم شده است. نگهداری می
زندان اوين گذارنده و سپس  ۲۰۹مريم جليلی چندين ماه را در بند » خانه حقوق بشر ايران«به گزارش 

 با به بند عمومی منتقل شده بود.
 

دو تن  ميترا زحمتی و شهال رحمتی تر اعالم شده است. پيش» عضويت در گروه غيرقانونی«وی  اتهام
ت شده بودند نيز هر کدام به همين اتهام به دو سال و نيم های وی که قبل از وی بازداش از هم پرونده

 زندان محکوم شده بودند.
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شش سال زندان برای مسلمان مسيحی شده؛ تبليغ عليه نظام با انجام غسل 
 تعميد در ترکيه

 

 
دادگاه  ۲۸يرضا سيدين، مسلمان زاده ای که چهار سال پيش به دين مسيحيت گرويده است در شعبه عل

سال حبس تعزيری محکوم شد. محمد علی دادخواه، وکيل اين متهم با اعتراض به  ۶انقالب اسالمی به 
نظام و اقدام  اتهامات موکل من تبليغ عليه« حکم دادگاه به کمپين بين المللی حقوق بشر در ايران گفت:

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 

وکل بنده می خواسته با اين کار بگويد که همين جا غسل تمعيد بدهند. استنباط قاضی دادگاه اين بود که م
 »اين قدر در ايران آزادی وجود نداشته که برای غسل تمعيد به ترکيه رفتم. 

 
اتهامات ديگر موکلم اين بود که او فيلم « محمدعلی دادخواه در خصوص اتهامات ديگر موکلش گفت:

ی هم داشته است. اتهام ديگر او غسل تمعيدش را در سايت ها پخش کرده و در اين رابطه مصاحبه هاي
داشتن کليسای خانگی بود. او با چند نفر ديگر که آنها هم مسلمان های مسيحی شده بودند جلسات خانگی 

داشته است. اما آنها در دادگاه نبودند و فقط عليرضا محاکمه شد. بهرحال قاضی دادگاه همه اين موارد 
شور عنوان کرد. من در دادگاه از موکلم خيلی دفاع کردم و گفتم را تبليغ عليه نظام و اقدام عليه امنيت ک

که همه اينها را که می گويد می تواند زير مجموع اتهام تبليغ عليه نظام قرار بگيرد و مجازاتش يکسال 
 »زندان است.

ساله و مسلمان زاده از چهار سال پيش به ديدن مسيحيت گرويده و دارای کليسای  ۳۱عليرضا سيدين، 
ميليون تومان آزاد  ۵۰بازداشت شد و پس از مدتی با قرار وثيقه  ۱۳۸۹انگی بوده است. او در سال خ

آبان  ۲۸دادگاه انقالب اسالمی در تاريخ  ۲۸شد. اولين جلسه دادگاه اين مسلمان مسيحی شده در شعبه 
يه نظام و اقدام عليه سال حبس تعزيری به اتهام تبليغ عل ۶برگزار شد. او بر اساس حکم دادگاه بدوی به 

امنيت کشور محکوم شده است. در حال حاضر وکالی اين مسيحی در حال تنظيم دفاعيه برای دادگاه 
 تجديد نظر هستند.

به گفته محمد علی دادخواه در حکم دادگاه موکلش صراحتا اعالم شده است که او می توانست در ايران 
ر ترکيه و به نوعی تبليغ عليه نظام است. به باور اين غسل تمعيد شود و اتهام اصلی او غسل تمعيد د

وکيل پس از دادگاه های جنجالی يوسف ندرخانی، دادگاه ها ديگر اينگونه جريانات را دنبال نمی کنند و 
 حتی اگر از مواردی هم آگاه باشند آن را ظاهرا مورد تعقيب قرار نمی دهند.
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قاضی از او خيلی سوال « اعيات موکلش نيز گفت:محمد علی دادخواه در خصوص فضای دادگاه و دف
پرسيد، اينکه چرا به ترکيه برای غسل تمعيد رفته است که موکلم هيچ پاسخی به اين سوال نداد و همين 

 »طور در مقابل اتهام پخش فيلم غسل تمعيدش در سايت ها هم چيزی نگفت و بهرحال منکر نشد.
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 بدون قيدوشرط يوسف ندرخانی شدکلينتون خواستار آزادی 
 

هيالری کلينتون، وزير خارجه آمريکا، خواستار آزادی فوری و بدون قيد و شرط يوسف ندرخانی، 
هزار شهروند آمريکايی در حمايت از کشيش  ۲۰۰ای با امضای  کشيش ايرانی شد. درهمين حال نامه

 ندرخانی به دولت آمريکا ارسال شده است.
خواهيم تمامی زندانيانی که به خاطر عقيده و انديشه خود  ها می ما از تمامی دولت« خانم کلينتون گفت:

 »اند، از جمله کشيش يوسف ندرخانی را فوری و بدون قيد و شرط آزاد کنند. به زندان افتاده
اظهارات خانم کلينتون مقارن با روز جهانی حقوق بشر ايراد شد. سخنان هيالری کلينتون درباره اين 

هزار شهروند آمريکايی بيانيه مرکز آمريکايی قانون و  ۲۰۰ش ايرانی پس از آن بود که بيش از کشي
 اند. عدالت را امضا کرده و در آن خواستار اقدام دولت آمريکا برای نجات کشيش يوسف ندرخانی شده

 
اه سالگی به مسيحيت گراييده است، دو سال پيش به همر ۱۹ساله که در سن  ۳۳يوسف ندرخانی 

» ترک دين«خردادماه آقای ندرخانی را به ۲۳همسرش در شهر رشت بازداشت شد و دادگاه بدوی در 
ابراز مخالفت «و » ايجاد يک کليسای مخفی در خانه خود«، »دعوت ساير مسلمانان به مسيحيت«و 

 متهم کرد.» آشکار با اسالم
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شده است که دادگاه پس از شنيدن وی ذکر » ارتداد«در متن حکم بدوی يوسف ندرخانی با تأکيد بر 
اعالم شده از » فتاوی«هللا خمينی و  آيت» مسئله هشت از تحريرالوسيله«اظهارات متهم، با توجه به 

 محکوم کرده است.» آويز متهم را به مجازات اعدام به طريق حلق«سوی مراجع تقليد، 
فردا گفته بود حکم اعدام برای اين  عباس سلمان پور، وکيل آقای ندرخانی پيشتر در گفت وگو با راديو

 کشيش پروتستان، نقض شده است.
حکم اعدام نقض شده و رسيدگی مجدد هم در شعبه صادرکننده حکم «وکيل آقای ندرخانی گفته بود: 

 »قبلی انجام شده و االن در انتظار صدور حکم جديد هستيم.
ما ضمن «کلينتون تقدير کرده وگفته است:  ای از موضع خانم مرکز آمريکايی قانون و عدالت، در بيانيه

تقدير از سخنان وزير خارجه آمريکا در حمايت از آزادی کشيش يوسف ندرخانی، کماکان از سازمان 
خواهيم اين نقض جدی حقوق بشر دست  ملل، سازمان کنفرانس اسالمی و سران کشورهای مسلمان می

 »ورند.به کار شوند و برای آزادی کشيش ندرخانی فشار بيا
ای، رهبر جمهوری اسالمی در  پيش بينی ما اين است که نظر آيت هللا علی خامنه«افزايد:  اين بيانيه می

های خود و همکاری با وزارت  مورد اين پرونده قرار است در ماه جاری اعالم شود و ما به تالش
 »خارجه آمريکا برای نجات يوسف ندرخانی ادامه خواهيم داد.

کشيش » يوسف ندرخانی«ای اعالم كرده پرونده اتهامی  ور هم پيشتر در اطالعيهديوان عالی كش
در اين ديوان نقض شده و تاكنون نظر نهايی درباره آن داده نشده » نقص تحقيقاتی«مسيحی به دليل 

است. محمد علی دادخواه، ديگر وکيل آقای ندرخانی هم به راديو فردا گفته بود اين پرونده برای کسب 
 به آيت هللا علی خامنه ای ارجاع شده است. نظر،

 
 
 
 

مهلت سه روزه مسئوالن قضايی به شعله طائف شهروند بهايی جهت اجرای 
 حکم تبعيد

 

 
 کميته گزارشگران حقوق بشر
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  خبر تکميلی:
ای خانواده طائف، مسئوالن قضايی به وی سه ه های رسيده و در پی پيگيری بر اساس آخرين گزارش

اند تا مراجعه به شهر سمنان( شهر محل زندگی خود)، مقدمات انتقالش از اين شهر را  روز مهلت داده
فراهم کند. شعله طائف، عالوه بر مدت حبس خود، به دو سال تبعيد از شهر سمنان نيز محکوم شده 

ر زندان، موظف است که در شهری به جز سمنان، است و پس از پايان يافتن مدت محکوميتش د
 سکونت کند.

رغم پايان محکوميت وی و در حالی که خانواده ايشان منتظر آزادی او بودند، روز  گفتنی است، علی
چهارشنيه، اين شهروند بهايی، با دو سربازبه دادسرای اوين انتقال يافت تا مقدمات اجرای حکم تبعيدش 

 فراهم شود.
 خبر قبلی:

به رغم پايان دوران قانونی محکوميت خانم شعله طائف، شهروند بهايی ساکن سمنان، مقامات قضايی 
 آورند. از آزادی وی ممانعت به عمل می

به گزارش کميته گزارشگران حقوق بشر، دوران محکوميت يک سالهٴ خانم طائف از روزچهارشنبه 
اند که بايد ايشان  ندان اوين در اين روز اعالم کردهآذر به پايان رسيده است، با اين حال، مسئولين ز ۱۶

سال تبعيد، به اجرای احکام سمنان تحويل دهند. با اين وجود به دليل نداشتن  ۲را برای اجرای حکم 
آذر  ۱۹روز بيشتر در زندان اوين نگه داشته اند تا روز شنبه  ۳مامور زن در دادگاه، ايشان را برای 

 به سمنان منتقل نمايند.
بازداشت شده بود؛ بر اساس رای دادگاه انقالب سمنان به تحمل يک  ۸۸شعله طائف که در آذرماه سال 

سال حبس تعزيری در تهران و دوسال تبعيد خارج از سمنان محکوم شده بود. اتهامات شعله طائف، 
 عنوان شده بود.»اقدام عليه امنيت ملی و تبليغ عليه نظام به نفع بهائيت «
 
 
 
 

 وخيم چهار درويش گنابادی در زندان پيربنان شيراز شرايط
 

 در شرايط بسيار بدی در زندان پيربنان شيراز نگهداری می شوند. چهار تن از دراويش گنابادی
محمد جالل  ،به گزارش خبرنگار سايت مجذوبان نور ؛ آقايان فرزاد درويش ، محمد علی سعدی 

پس از انتقال  ،مهرماه در سروستان بازداشت شده اند  16که در تاريخ   نيکبخت و حجت هللا سعيدی
ايشان به زندان پيربنان شيراز از ابتدايی ترين حقوق خود اعم از تغذيه مناسب ، خدمات درمانی و 
بهداشتی در زندان محروم هستند و تا کنون پيگيری خانواده های ايشان جهت رسيدگی به وضيعت اين 

 ن عادل آباد شيراز بی نتيجه مانده است.دراويش و انتقال آنان به زندا
 زندان پيربنان شيراز مخصوص نگهداری زندانيان معتاد و قاچاقچی و مجرمين خطرناک می باشد .

 
 ۱۳الزم به ذکر است از اين ميان محمد علی سعدی يکی از مجروحينی است که در عصر روز 

ديگر از دراويش گنابادی در ورودی شهر شهريور ماه سال جاری به همراه شهيد وحيد بنانی و دو تن 
 کوار مورد اصابت گلوله نيروهای امنيتی قرار گرفت .
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تيرماه سال جاری از سوی شعبه اول دادگاه  ۲۱اين دراويش گنابادی در تاريخ  ،ياد آور می شود 
 د .ضربه شالق محکوم شده بودن ۴۰ماه حبس و  ۶عمومی سروستان به اتهام اخالل در نظم عمومی به 

 
 

 انتقال دو زندانی بهائی به زندان پيربنو
 

 
خانه حقوق بشر ايراندو زندانی بهائی که نهم آذر ماه در شيراز بازداشت شده بودند از زندان مرکزی 

 ر انتقال داده شدند.آن شهر به زندانی کوچکتر در نزديکی اين شه
در شيراز دستگير و به زندان مرکزی اين  ۹۰دو تن از چهار زندانی بهائی که چهارشنبه نهم آذرماه 

 شهر، عادل آباد منتقل شده بودند، به زندانی در نزديکی شيراز انتقال داده شدند.
اطالع داده اند که ، روز گذشته به فرهام معصومی و وحدت دانا »خانه حقوق بشر ايران«به گزارش 

به زندان پيربنو انتقال داده می شوند. کيوان کرمی، فرهام معصومی، وحدت دانا و افشين احسنيان 
بازداشت شده و مدتی را در بازداشتگاه اداره اطالعات  ۸۸شهروندان بهائی شيرازی هستند که در سال 

 شيراز گذرانده و سپس با توديع وثيقه آزاد شدند.
 

و در منتهی اليه جنوب شرقی شيراز؛واقع در جاده کمربندی که از شهرک ميانرود شروع زندان پيربن
می شود و به دهستان قره باغ منتهی می شود قرار داد. از وضعيت اين زندان و امکانات آن اطالعی 

 در دست نيست.
 
 
 

 كلينتون خواستار آزادی يوسف ندرخانی شد
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به اعدام محکوم شد. طبق قانون مجازات اسالمی که در » ارتداد«وی دو سال پيش بازداشت و به جرم 

 شود. شود درصورت ابراز پشيمانی محکوم از تغيير دين اسالم، حکم اعدام لغو می ايران اجرا می
آذرماه از ايران خواست تا يوسف ندرخانی را که به خاطر تغيير  ۲۰رخارجه آمريکا يکشنبه،وزير امو

 قيد و شرط آزاد کند. دين محکوم به مرگ شده، بی
هزار آمريکايی با امضای  ۲۰۰که  ، پس از آنبه نقل از منابع خبری اينترنتی» محبت نيوز«به گزارش 
واستند که برای نجات جان يوسف ندرخانی دخالت کند، ای از دولت اياالت متحده خ نامه درخواست

 هيالری کلينتون، وزير امورخارجه آمريکا سرانجام خواستار آزادی فوری يوسف ندرخانی شد.
خواهيم که زندانيان عقيدتی و از جمله کشيش يوسف  ها می خانم کلينتون گفت: امروز، ما از همه دولت

 اد کنند.قيد و شرط آز ندرخانی را سريعن و بی
به اتهام خروج از دين اسالم که ارتداد خوانده  ۸۸ساله ايرانی در سال  ۳۳آقای ندرخانی، شهروند 

 شود، به اعدام محکوم شد، اگرچه خود او همواره تاکيد کرده که هرگز مسلمان نبوده است. می
 و در شهر شمالی رشت دستگير شد. ۱۳۸۸وی در مهر ماه 

گفته می شود وی در رشت  باشد. می تثليثی) غير ( فرقه از و مذهبی انديشان دگر از ندرخانی يوسف 
شته است. در گزارش های مربوط به او همفكرانش از وی رهبری يك اجتماع خانگی را بر عهده دا

  "کشيش انجيلی گروه کليسای ايران " ذکر کرده اند.  بعنوان
به اعدام محکوم شد. طبق قانون مجازات اسالمی که در » ارتداد«او دو سال پيش بازداشت و به جرم 

 شود. م، حکم اعدام لغو میشود درصورت ابراز پشيمانی محکوم از تغيير دين اسال ايران اجرا می
در تاريخ سوم تا ششم مهرماه سال جاری دادگاه رشت سه بار از آقای ندرخانی «ها  براساس گزارش

خواست توبه کند تا حکم ارتداد او لغو شود. اما گفته می شود ايشان توبه نکرده و در زندان رشت در 
 »انتظار دريافت حکم است.

رخانی پيشتر در گفت وگو با راديو فردا گفته بود حکم اعدام برای اين عباس سلمان پور، وکيل آقای ند
 کشيش پروتستان، نقض شده است.

قانون اساسی جمهوری اسالمی  ۲۳يوسف ندرخانی در شرايطی زندانی شده است که براساس اصل
 ای مورد تعرض و توان به صرف داشتن عقيده کس را نمی تفتيش عقايد ممنوع است و هيچ«ايران 

 »مؤاخذه قرار داد.
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 :آخرين خبرها ازبهائيان ايران

 
 آزادی خانم فاران حسامی 

شهريور  ۲۳نوامبر)، خانم فاران حسامی از زندان آزاد شد. پيشتر گزارش شد که در  ۲۸آذر ( ۷در 
، آقای کامران رحيميان، همسرش، خانم فاران حسامی، آقای شکيب )۲۰۱۱سپتامبر  ۱۴( ۱۳۹۰

قای کيوان رحيميان به دادگاه احضار و دستگير شدند. هر چهار نفر فارغ التحصيل روان نصرهللا و آ
شناسی بودند و به صورت خصوصی به اين کار اشتغال داشتند. به آنها گفته شد مدارک فوق ليسانس 
 شان غير قانونی است و بنابراين کارشان به عنوان مشاور نيز غير قانونی است. آنها به استفاده از

 گواهی های غير قانونی، کاله برداری و ترويج بی بند و باری متّهم شدند.
 

 اصفهان: آزادی آقای کيوان دهقانی از زندان مشهد با قرار وثيقه
 

، آقای کيوان دهقانی ساکن اصفهان که در مشهد زندانی بود، با )۲۰۱۱نوامبر  ۱۹( ۱۳۹۰آبان  ۲۸در 
دالر آمريکا) آزاد شد. گزارش شد که آقای  ۵۴۰۰۰ان (حدود ميليون توم ۶۰قرار وثيقه ای به ارزش 

طّی يورش مقامات حکومتی به خانۀ آقای نويد پروينی ) ۲۰۱۱ژوئيۀ  ۱۲( ۱۳۹۰تير  ۲۱دهقانی در 
در اصفهان دستگير شد. آقای نويد پروينی، خانم پروينی (نگار صبحانيان)، آقای فرشيد بدخش و هشت 

اضر بودند، نيز طّی يورش دستگير شدند. مقامات پيش از دستگيری ها، دوست ديگر اين بهائيان که ح
از خانه فيلم برداری و کتاب ها و کامپيوتر را ضبط کرده بودند. هشت دوست بهائيان روز بعد آزاد 

اکتبر)، آقای  ۲۳آبان ( ۱شدند، در حالی که چهار بهائی به زندان فرستاده شدند. بعداً گزارش شد که در 
 به شهر مشهد منتقل شد.دهقانی 

 کرج: دستور به لغو اعتبار جواز ادارۀ مؤّسسۀ هنری متعلّق به هنرمند بهائی سعيد ميرزازاده
 

اخيراً ادارۀ نظارت بر اماکن عمومی تهران در نامه ای به ادارۀ فرهنگ شهر کرج دستور داده جوازی 
مؤّسسۀ هنری آوای پارسه در تهران،  که به آقای سعيد ميرزا زاده، هنرمند بهائی ساکن کرج و صاحب

 اجازه می داد آن مؤّسسه را اداره کند، لغو و از فّعاليت مؤّسسه جلوگيری شود.
 ساری: انتقال آقای انور مسلمی به زندان ساری برای آغاز دوران محکوميت

 
شد تا ، آقای انور مسلمی ساکن ساری به زندان ساری منتقل )۲۰۱۱نوامبر  ۱۲( ۱۳۹۰آبان  ۲۱در 

آذر  ۲دوران محکوميت يک سالۀ زندان خود را آغاز کند. پيشتر گزارش شد که آقای مسلمی نخست در 
با قرار وثيقه آزاد، در ) ۲۰۰۸دسامبر  ۱۴( ۱۳۸۷آذر  ۲۴دستگير، در ) ۲۰۰۸نوامبر  ۲۲( ۱۳۸۷

اً به يک محاکمه و متعاقب» شرکت در تبليغ عليه نظام«به خاطر ) ۲۰۰۹ژوئن  ۷( ۱۳۸۸خرداد  ۱۷
 ۱۸دوباره دستگير و در ) ۲۰۰۹اوت  ۵يا  ۳( ۱۳۸۸مرداد  ۱۴يا  ۱۲سال زندان محکوم شد. او در 

همراه خانم وصال يوسفی و پسرش آقای پيام يوسفی ساکن ) ۲۰۰۹سپتامبر  ۹( ۱۳۸۸شهريور 
 ۸( ۱۳۸۸شهريور  ۱۷ماهفروزک و نيز خانم ديدار هاشمی از ساری آزاد شد. آقای پيام يوسفی در 

از اتّهامات مطرح شده تبرئه شد. مشخص نيست که آيا سه نفر ديگر با قرار وثيقه آزاد ) ۲۰۰۹سپتامبر 
دالر آمريکا) جريمه  ۳۰۰هزار تومان (حدود  ۳۰۰شده اند يا خير. آقای مسلمی بعداً به پرداخت 

 محکوم شد.
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 کاشان: ممنوع الخروج شدن آقای امرهللا منوچهری از شهر

  منوچهری ساکن کاشان از خروج از [شهر] ممنوع شد.آقای امرهللا
 اصفهان: غيبِت در نتيجۀ اخراج دليل رسمی اخراج آقای روح هللا تشکر از دانشگاه عنوان می شود

 
آقای روح هللا تشکر که يک ماه پيش طّی دومين سال تحصيالت خود در مهندسی عمران در دانشگاه 

جويان برتر بود، به اتهام غيبت گسترده (که علّتش اخراج او بوده) صنعتی اصفهان اخراج شد و از دانش
آقای تشکر در حال پيگيری مسئله از مقامات ÷. نامه ای از ادارۀ خدمات آموزشی دانشگاه دريافت کرده

 دانشگاه است.
 شيراز: دستگيری آقای ميعاد مهدی زاده و آزادی او با قرار وثيقه

 
ساکن شيراز که اکنون در نيروهای مسلّح و مستقر در کرج خدمت می  اخيراً آقای ميعاد مهدی زاده

ميليون تومان (حدود  ۲۰کند، به اتّهام تبليغ آئين بهائی دستگير و پس از ارائۀ وثيقه ای به ارزش 
 دالر آمريکا) آزاد شد. ۲۰۰۰۰

 

 

 

 

 مديران آموزش پزشکی به ايران می گويند مدّرسان زندانی بهائی را آزاد کند
 

 
 

 ۵۰حدود  –، سرويس خبری جامعۀ جهانی بهائی)۲۰۱۱دسامبر  ۸( ۱۳۹۰آذر  ۱۷واشنگتن دی سی، 
سان نفر از مديران آموزش پزشکی در اياالت متّحده به اعتراض جهانی عليه آزار دانشجويان و مدرّ 

 بهائی توّسط حکومت ايران پيوسته اند.
که در مجموع بيش از يک سوم مديران  -چهل و هشت رئيس و معاون ارشد مدارس پزشکی آمريکا

دانشکده های پزشکی آمريکا هستندـ نامۀ سرگشاده ای را خطاب به نمايندۀ ايران در سازمان ملل متّحد 
روزی که جنبش های دانشجويی ايران ساالنه آن را به  –دسامبر)  ۷آذر ( ۱۶امضا کرده اند. نامه در 

به زبان فارسی » تحصيلی تبعيض با مبارزه انجمن«در وبگاه  –عنوان روز دانشجو گرامی می دارند 
 به چاپ رسيد.
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ما به عنوان افرادی که رهبری مؤّسسات آموزشی شناخته شده در سطح جهان را بر «ده: در نامه آم
عهده داريم، اين نامه را می نويسيم تا نگرانی خود را دربارۀ برخورد با دانشجويان و مدّرسان بهائی 

 »در ايران ابراز کنيم.
ی بشری است. ما در ما به عنوان مديران آموزش پزشکی، باور داريم که آموزش يک حّق ذات«

مؤّسسات خود دانشجويان، شاگردان، همکاران و استادان مهمان را از همه جای دنيا و بدون توّجه به 
عقايد دينی شان پذيرفته و می پذيريم. ما از ورود اين جمعيت متنّوع به اجتماعات آموزشی خود استقبال 

 »باشيم.کرده ايم تا در کشف و توزيع دانش به نفع نوع بشر سهيم 
امضاکنندۀ ارشد نامه، دکتر فيليپ پيزو که رئيس دانشکدۀ پزشکی دانشگاه استنفورد است، ماه گذشته 
در گرد هم آيی ساالنۀ شورای رؤسای دانشکده های پزشکی در انجمن مدارس پزشکی آمريکا در جمع 

 آوری امضاها کمک کرد.
يک اقدام غير رسمی جامعه معروف به مؤّسسۀ در اين بيانيه جزئيات حملۀ روشمند مقامات ايرانی به 

) که برای ارائۀ آموزش به جوانان بهائی محروم از ورود به دانشگاه BIHEآموزش عالی بهائی (
تأسيس شده بود، مطرح شده است. هفت بهائی مرتبط با مؤّسسه اکنون در حال گذراندن دوره های 

 چهار و پنج سالۀ محکوميت زندان خود هستند.
دستگيری استادان و مديران مؤّسسه و نيز محروم کردن نسل های بهائيان از «مه آمده است: در نا

) ۱۹۴۸( ۱۳۲۷آموزش، صرفاً بر مبنای پيشينۀ دينی شان اعالميۀ جهانی حقوق بشر را که در سال 
ا توّسط سازمان ملل متّحد به تصويب رسيد و ميثاق بين المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ر

 »که ايران يکی از دولت های عضو آن است، نقض می کند.
بنابراين از حکومت شما می خواهيم استادان و مديران مؤّسسۀ آموزش عالی بهائی را از زندان آزاد «

کنيد. ما هم چنين تقاضا داريم که حکومت شما همان حقوق آموزشی را که ما در مؤّسسات خود به هر 
از ميراث، دين يا کشور خاستگاه شان ارائه می کنيم، به دانشجويان و  دانشجو و استادی، صرف نظر

 »استادان بهائی در ايران تعميم دهد.
 بيانيۀ نامۀ سرگشاده در همان روزی به چاپ رسيد که وضعيت مدّرسان و دانشجويان بهائی در

سناتور های آمريکايی مارک کرک و جوزف ليبرمن،  –وه قانون گزاران بين المللی از گر مشترکی
نمايندۀ مجلس کانادا ايروين کاتلر، نمايندۀ مجلس بريتانيا دنيس مک شين، نمايندۀ مجلس استراليا مايکل 

 طرح شد.دانبی، نمايندۀ مجلس ايتاليا فياّما نيرنستين و نمايندۀ مجلس ليتوانی امانوئليس زينگريس م
 ادامۀ اعتراضات

نامۀ سرگشاده درست چند روز پس از مطرح شدن وضعيت مدّرسان و دانشجويان بهائی در يک 
بی «، اّولين سناتور مسلمان کانادا، گفت  جافر مبينا سناتور استعالم سنای کانادا منتشر شده است.

 ست که ايران آموزش به افراد جوان را جرم اعالم کرده است.ا» سابقه
موج محکوميت زندانی شدن هفت مدّرس بهائی جهان را درنورديده است. دبير کل سازمان ملل 

 اسقف ايزۀ نوبل صلح،، همراه شخصيت های جهانی برجسته ای مانند برندگان جمون کی بان متّحد،
، فرماندۀ پيشين نيروی حفظ صلح سازمان ملل دالر رامئو سپهبد ، وهورتا راموس خوزه و توتو دزموند

در روآندا را متوقّف سازد، رهبر انتقادها از اقدامات ) ۱۹۹۰دهۀ ( ۷۰متّحد که کوشيد نسل کشی دهۀ 
 ايران بوده اند.

کشور نامۀ سرگشاده ای را در  ۱۶در  برجسته الهيون و فيلسوفان از نفر ۴۳ در مهر (اکتبر)، حدود
 اعتراض به حمله بر مؤّسسۀ آموزش عالی بهائی امضا کردند.
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http://news.persian-bahai.org/story/326
http://news.persian-bahai.org/story/312
http://news.persian-bahai.org/story/306
http://news.persian-bahai.org/story/306
http://news.persian-bahai.org/story/325
http://news.persian-bahai.org/story/311
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خواهان آزادی فوری اين هفت نفر شدند، در حالی که در استراليا،  برجسته استاد ۴۵ در آلمان، حدود
تن از دانشگاهيان، و  ۷۳کانون وکالی نيو ساوت ولز، کميتۀ حقوق بشر وکيالن جوان نيو ساوت ولز، 

است، نامه های  که نمايندۀ نايب رئيسان همۀ دانشگاه های استراليا» دانشگاه های استراليا«نهاد 
 اعتراضی خود را ارسال کرده اند.

مگان اجازۀ در ايرلند از مقامات ايرانی خواستند به ه دانشگاهيان از تن ۵۰ ماه گذشته، بيش از
از حکومت  سينما صنعت متخّصصان از نفر ۲۶ دسترسی به آموزش عالی را بدهد، در حالی که

روزنامه نگاران و مدّرسان بهائی دفاع کند و از ايران خواستند  برزيل خواستند از حقوق فيلم سازان،
 زندانيان را فوراً آزاد کند.

 امضاکنندگان نامه
 دکتر فيليپ پيزو، رئيس دانشکدۀ پزشکی دانشگاه استنفورد

دکتر استفن ک. کالسکو، دارای مدرک دکترا و فوق ليسانس مديريت تجاری، مدير کّل اجرايی دانشگاه 
 لوريدای جنوبی، رئيس دانشکدۀ پزشکی دانشگاه فلوريدای جنوبیبهداشت ف

 دکتر د. کريگ بريتر، رئيس دانشکدۀ پزشکی دانشگاه اينديانا
دکتر لوآ مارگارت نورا، دارای مدرک دکترا و فوق ليسانس مديريت تجاری، رياست موقّت 

 دانشگاه/دانشکده، دانشکدۀ پزشکی کامن ولث
 گرين ويل -بنيان گذار دانشکدۀ پزشکی دانشگاه کارولينای جنوبی  دکتر جری ر. يوکی، رئيس و

 دکتر رابرت فولبرگ، رئيس و بنيان گذار دانشکدۀ پزشکی دانشگاه ويليام بومونت اوکلند
 دکتر جيمز ووليس کرافت، رئيس دانشکدۀ پزشکی دانشگاه ميشيگان

 گاه روآندکتر پال کاتز، رئيس و بنيان گذار، دانشکدۀ پزشکی کوپر دانش
 دکتر و پروفسور ج. کوين دورسی، رئيس و مسئول دانشکدۀ پزشکی دانشگاه ايلينوی جنوبی

دکتر هرولد ل. پاز، دارای مدرک دکترا و فوق ليسانس علوم، نايب رئيس ارشد امور بهداشتی و رئيس 
 دانشکدۀ پزشکی ايالتی پنسيلوانيا

 دپارتمان، دانشکدۀ پزشکی دانشگاه ماساچوستدکتر ترنس ر. فالت، رئيس و مسئول و رئيس اجرايی 
 دکتر مارشا د. رپلی، رئيس دانشگاه ايالتی ميشيگان، دانشکدۀ پزشکی انسانی

 دکتر م. ديوين اندروز، نايب رئيس ارشد و مسئول و رئيس اجرايی دانشکدۀ پزشکی دانشگاه اکالهما
 مرکز علوم بهداشتی -کو دکتر پال ب. راث، رئيس دانشگاه و دانشکده، دانشگاه نيومکزي

 دکتر و پروفسور لری و. الفلين، رئيس دانشکدۀ پزشکی دانشگاه يونيفرمد سرويسز
 دکتر توماس ل. شونک، رئيس و نايب رئيس علوم بهداشتی دانشگاه نوادا رنو

 دکتر استيون برک، رئيس و نايب رئيس اجرايی دانشگاه فنّی تگزاس، مرکز علوم بهداشتی
 توبمن، رئيس و نايب رئيس علوم بهداشتی دانشگاه روچستردکتر مارک ب. 

دانشکدۀ پزشکی  -دکتر و پروفسور پيتر س. آمنتا، رئيس دانشگاه پزشکی و دندان پزشکی نيوجرسی 
 رابرت وود جانسون

نظام پزشکی يهودی النگ آيلند  –دکتر الرنس ج. اسميت، رئيس دانشگاه هافسترا، دانشکدۀ پزشکی 
 نورث شاير

دانشکدۀ پزشکی  –ر رابرت ل. جانسون، رئيس دانشگاه پزشکی و دندان پزشکی نيوجرسی دکت
 نيوجرسی

 دکتر استيون ج. شاينمن، رئيس پيشين، دانشگاه پزشکی آپاستيت
 دکتر س. ری ميچل، رئيس دانشگاه جرج تاون، دانشکدۀ پزشکی

http://www.bahai.de/artikel/article/professoren-aus-deutschland-richten-protestschreiben-an-iranische-regierung.html?tx_ttnews%5bbackPid%5d=14&cHash=b89891f64c
http://www.theaustralian.com.au/higher-education/call-for-iran-to-release-bahai-academics/story-e6frgcjx-1226170010998
http://www1.folha.uol.com.br/ilustrada/1001917-cineastas-pedem-que-governo-brasileiro-defenda-colegas-iranianos.shtml
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 دکتر فردريک مورين، رئيس دانشگاه ورمونت، دانشکدۀ پزشکی
 يکل ا. کين، رئيس و نايب رئيس علوم بهداشتی، دانشگاه بوفالودکتر ما

 دکتر جان پ. فوگارتی، رئيس دانشگاه دولتی فلوريدا، دانشکدۀ پزشکی
 دکتر رلف آ. اُ کانل، رئيس و مسئول، دانشکدۀ پزشکی نيويورک

 دکتر جان ا. راک، رئيس و نايب رئيس ارشد امور پزشکی، دانشگاه بين المللی فلوريدا
 دکتر ويليام ل. روپر، رئيس و مدير کل اجرايی، دانشگاه کارولينای شمالی، دانشکدۀ پزشکی

 دکتر چارلز ج. الکوود، رئيس و نايب رئيس، دانشگاه ايالتی اوهايو، مرکز پزشکی
 دانشکدۀ پزشکی برودی –دکتر پال ر. کانينگهام، رئيس، دانشگاه کارولينای شرقی 

 ارشد و رئيس، دانشگاه تولين، دانشکدۀ پزشکی دکتر ب. پ. ساش، نايب رئيس
 دکتر چارلز پ. موتون، رئيس و نايب رئيس ارشد، دانشکدۀ پزشکی مهاری، دانشکدۀ پزشکی

 دکتر جف ساسمن، رئيس دانشگاه اوهايوی شمال شرقی
 کانزاس سيتی، دانشکدۀ پزشکی –دکتر بتی م. دريز، رئيس، دانشگاه ميزوری 

ب. ديويس، رئيس و نايب رئيس امور پزشکی، دانشگاه کيس وسترن ريزرو،  دکتر و پروفسور پامال
 دانشکدۀ پزشکی

 دکتر پال راث من، رئيس دانشگاه پزشکی کارور آيووا
 دکتر ويلی سوبا، نايب رئيس امور بهداشتی و رئيس دانشکدۀ پزشکی دارتموث

 دکتر راجر هدلی، رئيس دانشگاه لوما ليندا
 يس دانشگاه راش شيکاگو، دانشکدۀ پزشکیدکتر توماس آ. داچ، رئ

 دکتر دبرا ه. فيزر، رئيس دانشگاه علوم پزشکی آرکانزاس
 دکتر لری شپيرو، رئيس دانشکدۀ پزشکی دانشگاه واشنگتن در سينت لوئيز

 دکتر دنيل و. شيدلو، رئيس موقّت دانشکدۀ پزشکی دانشگاه درکسل
 و رئيس دانشکدۀ پزشکی مورهاوس دکتر والری مونتگومری رايس، نايب رئيس اجرايی

 دکتر پيتر ف. باکلی، رئيس دانشگاه علوم بهداشتی جورجيا، دانشکدۀ پزشکی جورجيا
 دکتر مارک س. جانسون، رئيس دانشگاه هاوارد

 دکتر اندرو ل. چسون، رئيس مرکز علوم بهداشتی ال اس يو هلث شروپورت
 نشگاه بوستوندکتر کارن انتمن، رئيس و مسئول دانشکدۀ پزشکی دا

 
 

 .سال زندان محکوم شد ۶به اتهام غسل تعميد در تركيه و انتشار فيلم آن به 
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مسلمان زاده ای که چهار سال پيش دين ، عليرضا سيديان، » محبت نيوز«آژانس خبری مسيحيان ايران 

 سال حبس تعزيری محکوم شد. ۶دادگاه انقالب اسالمی به  ۲۸اسالم را ترك كرده است در شعبه 
محمد علی دادخواه وکيل اين متهم در گفتگو با كمپين حقوق بشر ايران، با اعتراض به حکم دادگاه  

 ليه امنيت کشور است.اتهامات موکل من تبليغ عليه نظام و اقدام ع« گفت:
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 همچنين گفته است، انقدر کشيش در ايران داريم که می 

 توانستند او را در همين جا ( ايران ) غسل تعميد بدهند.
 

گفته وكيل ايشان گويا استنباط قاضی دادگاه اين بوده که موکل بنده می خواسته با اين کار بگويد که به 
 »اين قدر در ايران آزادی وجود نداشته که برای غسل تعميد به ترکيه رفته است. 

وی فيلم غسل تعميدش را در سايت ها « محمدعلی دادخواه در خصوص اتهامات ديگر موکلش گفت:
ی پخش کرده و در اين رابطه مصاحبه هايی هم داشته است. اتهام ديگر او برگزاری جلسات اينترنت

خانگی بود. وی با چند نفر ديگر که آنها هم مسلمان های مسيحی شده بودند جلسات خانگی داشته است. 
 اما آنها در دادگاه نبودند و فقط عليرضا محاکمه شد.

وارد را تبليغ عليه نظام و اقدام عليه امنيت کشور عنوان کرد. دادخواه افزود قاضی دادگاه همه اين م
وی گفت من در دادگاه از موکلم خيلی دفاع کردم و گفتم که همه اينها را که قاضی به آن اشاره می كند 

 »می تواند زير مجموع اتهام تبليغ عليه نظام قرار بگيرد و مجازاتش يکسال زندان است.
و مسلمان زاده از ديگر همفكران يوسف ندرخانی است كه از چهار سال ساله  ۳۱عليرضا سيديان، 

شده وی همچنين با ديگر همفكرانش جلسات خانگی برگزار گفته  است گرويده تثليثی غير فرقه پيش به
 ميكرد .

 ۲۸بازداشت شده بود. اولين جلسه دادگاه اين دگر انديش مذهبی در شعبه  ۱۳۸۹عليرضا در سال 
 آبان ماه سالجاری برگزار شد. ۲۸دادگاه انقالب اسالمی در تاريخ 

هام تبليغ عليه نظام و اقدام عليه امنيت سال حبس تعزيری به ات ۶وی بر اساس حکم دادگاه بدوی به 
کشور محکوم شده است. در حال حاضر وکيل ايشان در حال تنظيم دفاعيه برای دادگاه تجديد نظر 

 هستند.
به گفته محمد علی دادخواه در حکم دادگاه موکلش صراحتن اعالم شده است که او می توانست در ايران 

ل تعميد در ترکيه و به نوعی تبليغ عليه نظام است. به باور اين غسل تعميد بگيرد و اتهام اصلی او غس
وکيل پس از دادگاه های جنجالی يوسف ندرخانی، دادگاه ها ديگر اينگونه جريانات را دنبال نمی کنند و 

 حتی اگر از مواردی هم آگاه باشند آن را ظاهرن مورد تعقيب قرار نمی دهند.
قاضی از او خيلی سوال « دگاه و دفاعيات موکلش نيز گفت:محمد علی دادخواه در خصوص فضای دا

پرسيد، اينکه چرا به ترکيه برای غسل تعميد رفته و به چه دليل فيلم غسل تعميدش را در سايت ها 
 منتشر كرده است كه عليرضا در برابر اين سواالت فقط سكوت كرد.

http://mohabatnews.com/images/stories/mohabatnews/2011/iranchristian/alireza-seyedian-iran.jpg
http://mohabatnews.com/images/stories/mohabatnews/2011/iranchristian/alireza-seyedian-iran.jpg
http://mohabatnews.com/index.php?option=com_content&view=article&id=3466:nadarkhani-iran-church&catid=34:editor-picks&Itemid=283
http://mohabatnews.com/images/stories/mohabatnews/2011/iranchristian/alireza-seyedian-iran.jpg�
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نی به طور موقت آزاد شدند همچنين ميليون توما ۳۰طبق منابع خبری ايشان در حال حاضر با وثيقه 
 گفته می شود نامبرده در حال حاضر در يكی از شهرهای تركيه بسر می برد.

فرقه به اصطالح مسيحيان ( غير تثليثی ) افرادی هستند كه با تعصب خاصی تعاليم يک واعظ 
ست که ادعا می کرد آمريکايی به نام ويليام م. برانهام را پيروی کرده و قبول دارند. برانهام کسی ا

روی زمين است و آموزه تثليت را آموزه ای شيطانی می پنداشت. طبق نظريه   آخرين نبی خدا بر
ايشان تنها 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.
 
 

 

 زداشت دوباره يک دانشجوی نوکيش مسيحی در مشهدبا
 

آبان ماه ناپديد گرديده ، با وجود  احسان بهروز دانشجوی نوکيش مسيحی ساکن مشهد که از اواسط  آيا 
دوباره توسط ماموران امنيتی   سپردن وثيقه هشتاد ميليون تومانی برای آزادی موقت در سال گذشته ،

 بازداشت شده است؟
بکه خبر مسيحيان فارسی زبان به نقل از منابع مسيحی مشهد ، اکنون نزديک بيش از يک به گزارش ش

ماه است که دوستان و نزديکان "احسان بهروز" دانشجوی نوکيش مسيحی ساکن مشهد از او هيچ 
 اطالعی ندارند.

نبود يکی از دوستان احسان گفته است " در صفحه فيس بوک احسان پس از چند روز که از او خبری 
شد که به نظر می رسيد او حضور دارد. وقتی برای او پيام گذاشتم، شخصی به   ناگهان فعاليتهائی ديده

من جواب داد و گفت من احسان نيستم و از دوستانش هستم. احسان از من خواسته است که پيامهايش را 
که او دوباره به  فت کنترل کنم ! همان شخص که کنترل صفحه فيس بوک احسان را در اختيار داشت گ

 دادگاه احضار و بازداشت شده است."
تيرماه  17 ساله مسيحی که در رشته مديريت در دانشگاه مشهد تحصيل می کند ، 24اين دانشجوی  

) وقتی که همراه با عده ديگری از ايمانداران مشهدی عازم شهرستان 2010جوالی  8( 1389سال 
بودند در يك   آن شهر  به منظور ديدار و مشاركت با برخی مسيحيان بجنورد از توابع استان خراسان 

 . روهای امنيتی اداره كل اطالعات خراسان بازداشت شدندبرنامه ريزی از پيش تعيين شده توسط ني
نفر ذکر کردند  11نفر ذکر شده بود ولی بعدا منابع آگاه تعداد آنان را  15اين عده که ابتدا تعداد آنان 

نفر پس  8واقع در بلوار وكيل آباد مشهد منتقل شدند. در آنجا   همگی به بازداشتگاه اداره اطالعات
بازجوئی با اخذ تعهد آزاد شدند. اما احسان بهروز به همراه يک زوج مسيحی چون   هازحدود يک هفت

 فرمهای تعهد را امضا کنند در همان محل در بازداشت باقی ماندند.  حاضر نشدند
در تعهد نامه ها از آنان خواسته شده بودکه ضمن رد اعتقادات دينی خود و انكار ايمان مسيحی ، از 

شركت در جلسات كليسائی در صورت آزاد شدن خودداری   راسم آئينی مسيحی وشركت در هرگونه م
با   نامش در شناسنامه  تن از بازداشت شدگان " احسان بهروز" به اين دليل كه ۳كنند . در ميان اين 

گزارش شد كه مسئوالن  عنوان " سيد " درج شده است تحت فشار بيشتری قرار گرفت . آن زمان 
اگر او ايمان مسيحی خود را انكار نكند به احتمال زياد با حكم "ارتداد   اده او گفته اندقضايی به خانو

 "روبرو خواهد شد .

http://us.mg1.mail.yahoo.com/index.php?option=com_content&view=article&id=1920:1389-05-03-16-54-53&catid=104:iranianchristian&Itemid=500
http://us.mg1.mail.yahoo.com/index.php?option=com_content&view=article&id=1920:1389-05-03-16-54-53&catid=104:iranianchristian&Itemid=500
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دادگاه انقالب مشهد واقع در خيابان كوهسنگی تشكيل پرونده شد و هفته  ۹۰۱برای احسان در شعبه 
ماه شعبه  3پس از گذشت های متمادی او را در بازداشتگاه اطالعات مشهد نگه داشتند تا باالخره 

ميليون  80رسيدگی کننده به پرونده او در دادگاه انقالب مشهد قرار بازداشت او را به قرار وثيقه 
 او را بطور موقت تا زمان رسيدگی به پرونده اش آزاد کردند. تومانی تبديل کرد.پس از تامين وثيقه 

ر اين مدت احسان بهروز از لحاظ روحی به آبان ماه ادامه داشت. د  اين آزادشدن ظاهری تا اواسط 
شدت تحت فشار بود و احساس می کرد عده ای دائم مراقب او هستند. او علی رغم همه فشارهای 

 موجود به هيچ وجه حاضر به ترک کشور نمی شد.
او هفته است که هيچکدام از دوستان و نزديکان احسان او را نديده اند و نتوانسته اند با  5اکنون حدود 

تماسی بگيرند. خانواده او در پاسخ سوال دوستان احسان بطور سربسته می گويند که در مسافرت است. 
 به نظر می رسد آنها از افشای بازداشت مجدد فرزندشان نهی شده اند.

نزديکان احسان مطمئن شده اند که او بار    اطالعات موثق  بر اساس  باوجود همه شک و ترديدها 
يل بازداشت شده است و هيچ خبری از علت دستگيری ، نحوه دستگيری ، اتهامات وارده ديگر بدون دل

 به او و وضعيت فعلی پرونده اش در دست نيست.
دوستان احسان از اين نکته بسيار تعجب زده و نگران هستند که به گفته آنها او در مدت بيش از يک 

يش از گذشته خود را درگير هيچ فعاليتی نمی سالی که از آزادی موقتش می گذشت مانند قبل و حتی ب
هميشه يک ايماندارمسيحی ساده است و بخصوص پس از آزادی موقت   کرد. آنها می گويند که احسان

خود تالش داشته است که در هيچ فعاليتی شرکت نکند که بتواند بهانه ای به دست ماموران اطالعات يا 
ميليونی  80گفته بود که خانواده اش با زحمت بسيار زياد وثيقه دادگاه انقالب بدهد. او به دوستان خود 

مورد درخواست دادگاه انقالب مشهد را فراهم کرده اند و او از اين جهت در قبال خانواده اش احساس 
 مسئوليت می کند.

 که در بار اول با اتهام ارتداد روبرو شده بود  بازداشت مجدد احسان بهروز ايماندار نوکيش مسيحی
موجی از نگرانی را در مسيحيان ساکن مشهد سبب شده است. زندان مشهد و دادگاه انقالب آن شهر به 
خاطر اجرای احکام اعدام بی سر وصدا و بدون طی مراحل قانونی زير ذره بين فعاالن حقوق بشر و 

 جامعه جهانی قرار دارند.
دن ايام کريسمس و جشنهای تولد ياد آور می شود در شهرهای مختلف کشور ، همزمان با نزديک ش

عليه مسيحيان ايران شدت   به تحرکات هميشگی خود  ، نيروهای اطالعات و امنيت  عيسی مسيح
بطور پی در پی به احضار  بخشيده اند. گزارشات نشان می دهد نيروهای اطالعاتی جمهوری اسالمی 

در ايران هرسال با نزديک شدن ايام   و بازجوئی نوکيشان مسيحی به مراکز امنيتی مبادرت می نمايند.
تولد عيسی مسيح (کريسمس) و جشنهای آغاز سال نو مسيحی (ژانويه) ، نهادهای امنيتی و قضائی 

 جمهوری اسالمی فشارها را بر مسيحيان افزايش می دهند.
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 آزادی دو تن از دراويش گنابادی

 
دو تن از دراويش گنابادی ساکن کوار روز گذشته با قيد قرارهای کفالت و وثيقه به صورت موقت آزاد 

 شدند .
جان دهقان دو تن از دراويش گنابادی  به گزارش خبرنگار سايت مجذوبان نور ؛ مهرداد کشاورز و علی

ی کفالت و وثيقه به صورت موقت آزاد آذرماه با توديع قرارها ۲۲ساکن کوار هستند که روز گذشته 
 شدند .

ماه توسط نيروهای امنيتی بدون ارائه حکم قانونی بازداشت شده  آبان ۳مهرداد کشاورز که در تاريخ 
آبان ماه با  ۱۹جان دهقان که در تاريخ  ميليون تومانی و در همين حال علی ۵۰بود با توديع وثيقه 

  ازداشت شده بود با قرار کفالت آزاد شدند .يورش نيروهای امنيتی و لباس شخصی ب
 
 

شود که در ماه گذشته شهرستان کوار در ادامه فشارها و بازداشتها بر دراويش گنابادی ساکن  يادآور می
درويش گنابادی و  ۵منطقه شاهد موجی از بازداشت و آزار اذيت ايشان بود که منجر به بازداشت 

 دراويش منطقه شد . ها تن از تفتيش و بازرسی منازل ده
 
 
 

 سومين شماره خبرنامه مجذوبان نور منتشر شد

 
 

به اذعان همه مدافعين حقوق بشر و  ،آذر مطابق با ده دسامبر روز جهانی حقوق بشر بود  ۱۹
اعالميه جهانی حقوق بشر به واقع  ،اند  های حکومتی قرار گرفته انسانهايی که مورِد ظلم و ستم دستگاه

 ضمانت اجرايی ندارد و صرفا برای طرح هنجارهای حقوق بشری تدوين شده است .
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با اين حال دانستن اين حقوق و  ،متاسفانه امروزه در کشور شاهد نقض صريح حقوق بشر هستيم 
ه بر اين دانستن حقوق و قوانين مدنی رايج در کشور تواند بکند ؟ عالو هنجارها چه کمکی به ما می

 چون قانون اساسی چه الزامی برای دراويش گنابادی خواهد داشت ؟
 

 ،حق طلبی امام حسين و جان دادن ايشان در اين راه شايد عالوه بر اشاره به دفاع از عقيده و ثبات قدم 
کمااينکه قشر عظيمی از آنان  ،داشته باشد  ای بر آگاهی از حقوق اجتماعی ومدنی يک جامعه نيز اشاره

که حسين را به کوفه خواندند از آن جهت بود که شيعه در آن زمان در منگنه و فشار قرار داشت و 
خواستند  ايشان حسين را برای گشايش در امور روزمره زندگی خود و دفاع از حقوق مدنی خويش می

پشت  ،شاری از سوی حکومت وقت و پيشنهاد زر و سيم و شايد از همين رو بود که با اندک افزايش ف
چه بسا اندک آگاهی از حقوق شهروندی و تالش در مسير  ،به امام خويش کرده و او را تنها گذاشتند 

 برد . تحقق آن قبل از گرفتار شدن به چنين معضلی ايشان را به سمت اين وضعيت نمی
های روز  بر مقاالت و اخبار مرتبط با وقايع و مناسبت عالوه ،در اين شماره از خبرنامه مجذوبان نور 

باشد که ياد اين شهيد و خوِن  ،ايم  ی شريف و بزرگوار شهيد وحيد بنانی گفتگو کرده با خانواده ،جامعه 
 ی جامعه خويش . جاری وی محرکی باشد برای درک و دفاع از حقوق حقه

 
 

  

  
 
 
 
 

 جلوگيری از چاپ ديوان شعر زنده ياد استاد ولی بيگانه در ايالم
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ه کردستان که به پدر ايالم (باوگ ئيالم استاد زنده ياد ولی محمد اميدی (ولی بيگانه)شاعر گرانماي 
)معروف است . اشعارش بر سر زبان هر کورد ايالمی جاری شده .ئگه رخوسروو بوم ده س وه جامه 

 وه .....ئروام گه ل مه خوی وه ئيالمه وه
ولی محمد شناسنامه مردم ايالم است. شناسنامه کوردی اين ملت .استادی که درميانمان بود و برايمان 

تاريخ . فرهنگ .جقرافيا می گفت .در اشعارش سرچشمه های دجله و فرات را نشان ميداد يعنی از
هزار سال قدمت تاريخی.در اشعارش از ايل و اتحاد 12000ميزوپتاميا يعنی کردستان امروزی با 

. از  ايلياتی ايالميان کورده مال به زبان می آورد که درد چند هزار ساله اين ملت است و رمز پيروزی
 زيبايهای طبيعت ايالم و کوه زيبای مانشت و رشادتهای زنان و مردان ايالمی می سرايد

مخالفت با چاپ ديوان زنده ياد استاد ولی محمد اميدی بيانگر سياست جمهوری اسالمی نسبت به مردم 
ست امحا ايالم و ملت کورد هستش .و اين سياست در تاريخ مبارزاتی ملت کورد نشان داده که يک سيا

و انکار مدرن است. ولی در هر صورت محکوم می باشد .کسان يا اشخاص کورد ايالمی هستند که در 
خدمت سياستهای رزيم قرار گرفته اند خواسته يا ناخواسته در بی هويتی و اسميالسيون اين مردم دست 

د به انها اعالم کنم که دارند .اين اشخاص در جنايتی دست دارند که به ژينوسايد سفيد معروف است .باي
تاريخ بی رحم است تنها نگاه کوچکی به کشور دوست امروزی و دشمن ديروزی عراق فدرال داشته 
باشند که چگونه عاملين ژينوسايد مردم کورد و عراقی محکوم و به دار آويخته ميشوند .دور نيست 

 نزديک است صبح آزادی
واهيد برد چون (ولی بيگانه ) يک انديشه است نه يک با جلوگيری از چاپ اين کتاب راه به جايی نخ

کتاب ولی بيگانه نماد مردم ايالم است و هيچ وقت از بين نخواهد رفت بلکه روز به روز در دل و فکر 
هرانسان کوردايالمی نقش می گيرد. .تنها دليل چلوگيری از چاپ اين کتاب هويت و مليت کوردی اين 

ن اين استاد بزرگ سروده ای به زبان فارسی نداشته و اشعارش بومی شاعر گرانقدر ايالمی است .چو
و ملی است و رنگ و بوی ساز مخالف را دارد محکوم و ممنوع ميشود بايد گفت خوشبينيم که افکار 

 . ولی محمد و اشعارش امروز لرزه به جان دشمنان و اشقالگران ايالم انداخته
 .تا به ی گه ی وه زه يد کورده ماله وهگه ردم به ن وه ده س بای شه ماله وه ..

 
 2.12.2011علی ئيالمی 

 
 
 
 

 سال حبس ۵محکوميت قطعی پنج شهروند مسيحی به 
 

  

 
پرويز خلج، بنا به اطالع گزارشگران هرانا، ارگان خبری مجموعه فعاالن حقوق بشر در ايران، 

http://www.hra-news.org/1389-01-27-05-24-07/10684-1.html
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بهروز 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 مهدی فروتن از دو ماه پيش تاکنون در زندان پيربنو شيراز در بند معتادين به مواد مخدر 
 وس است.محب

 اند. اين شهروندان مسيحی هرکدام به تحمل يک سال حبس تعزيری محکوم
ای تعيين کردند که در  روزه ۲۰از سوی ديگر ماموران امنيتی برای وثيقه گذاران اين افراد مهلت 

  ها را مصادره نمايند. ها در مهلت مقرر وثيقه صورت عدم معرفی آن
 
 
 
 
 
 

 ئیاخراج پويا محمدی دانشجوی بها

 
 از دانشگاه اخراج شد. رشته دندانپزشکی دانشگاه اصفهان دانشجوی بهائی پويا محمدی دهج

 
اين دانشجوی بهائی  دفاع از حقوق بشر در ايرانکانون کمبته دفاع از حقوق پيروان اديان/ به گزارش
دانشگاه   از 3ترم تحصيل در رشته دندانپزشکی دانشگاه اصفهان و در آغاز ترم  2پس از  ساکن يزد

در  2منطقه  57کشوری و  118موفق به کسب رتبه  89در کنکور  اصفهان اخراج شد. پويا محمدی که
دانپزشکی دانشگاه اصفهان پذيرفته شود.او پس از دو ترم تجربی شده بود موفق شد در رشته دن رشته

به وی اعالم کردند که بدليل بهائی بودن حق تحصيل در  از طرف حراست دانشگاه احضار و تحصيل ،
 دانشگاه را ندارد و او را از دانشگاه اخراج کردند.

ئين بهائی" از دانشگاه دانشجوی بهائی به دليل "اعتقاد به آ ۱۰ در طول چند ماهه گذشته نزديک به
هللا تشکر، بشير تشکر، البرز نورانی، آوا توکل، مونا  توان به روح اخراج شدند. از اين جمله می

 مومنی، ارکيده آقايی، حنانه کنعانی، هومن رحمانيان و مليکا وزيرزاده اشاره کرد.
ائی ديده شده است.با آغاز در چند ماه گذشته موارد زيادی از اخراج دانشجويان به الزم به ذکر است 

های گذشته تعداد زيادی از دانشجويان بهائی در مرحله انتخاب  سال  سال جديد تحصيلی نيز همچون 
رشته و يا دريافت کارنامه اوليه با "نقص پرونده" روبرو شدند. "نقص پرونده" عبارتی است که 

حکومت در کنکور  دگرانديش و منتقد بسياری از داوطلبان بهائی کنکور کارشناسی و يا دانشجويان  
 اند. اند و از تحصيل محروم شده کارشناسی ارشد با آن روبرو شده

 
  مورد ذيل نقض نموده است  2قانون اساسی خود را حداقل در  عمال  دولت جمهوری اسالمی ايران

 : 14اصل 

https://encrypted-tbn2.google.com/images?q=tbn:ANd9GcQL5pKuhYXY64zqj6vioUQt5uNfN9Qsl2lkxkcJIYr2ZZGVe9MbLA
https://encrypted-tbn2.google.com/images?q=tbn:ANd9GcQL5pKuhYXY64zqj6vioUQt5uNfN9Qsl2lkxkcJIYr2ZZGVe9MbLA
https://encrypted-tbn2.google.com/images?q=tbn:ANd9GcQL5pKuhYXY64zqj6vioUQt5uNfN9Qsl2lkxkcJIYr2ZZGVe9MbLA�


1390وضعيت پيروان اديان در ايران در   

323 
 

يخرجوکم من ديارکم ان تبروهم و  ال ينهاکم هللا عن الذين لم يقاتلوکم فی الدين و لم«به حکم آيه شريفه 
موظفند نسبت به افراد  دولت جمهوری اسالمی ايران و مسلمانان» تقسطوا اليهم ان هللا يحب المقسطينَ 

اسالمی عمل نمايند و حقوق انسانی آنان را رعايت کنند، اين  غيرمسلمان با اخالق حسنه و قسط و عدل
 توطئه و اقدام نکنند. م و جمهوری اسالمی ايراندر حق کسانی اعتبار دارد که برضد اسال اصل
 :۲۳ اصل

ای مورد تعرض و مُواخذه قرار  توان به صرف داشتن عقيده کس را نمی تفتيش عقايد ممنوع است و هيچ
 دارد.

 
مورد ذيل نقض نموده  2حداقل در   اعالميه جهانی حقوق بشر  عمال  دولت جمهوری اسالمی ايران

  است 
 جهانی حقوق بشر:عالميه 18 ماده

هر کس حق دارد که از آزادی فکر ، وجدان و مذهب بهره مند شود .اين حق متضمن آزادی تغيير 
و ايمان می باشد و نيز شامل تعليمات مذهبی و اجرای مراسم دينی است . هرکس می   مذهب يا عقيده

 باشد. تواند از اين حقوق يا مجتمعاً به طور خصوصی يا به طور عمومی بر خوردار
 عالميه جهانی حقوق بشر:-27ماده 
هر کس حق دارد در زندگی فرهنگی اجتماع شرکت کند ، از فنون و هنرها متمتع گردد و در  الف

 پيشرفت علمی و فوائد آن سهيم باشد.
هر کس حق دارد از حمايت منافع معنوی و مادی آثارعلمی ، فرهنگی يا هنری خود برخوردار  -ب

 شود
 
 

 «خواهند مسيحيان را بترسانند می«در ايران، 
 

 
 ۷۰، بيش از ۲۰۱۱اند که از ابتدای سال جديد ميالدی،  خبری نزديک به مسيحيان ايران گزارش داده

 اند. ايران بازداشت شده نوکيش مسيحی به دست ماموران امنيتی جمهوری اسالمی
ماه از  دی ۱۴گيرد که مرتضی تمدن، استاندار تهران، روز  های اخير در حالی صورت می دستگيری

در مسيحيت نام برده و از بازداشت » جريان منحرف و فاسد«به عنوان » مسيحيان تبشيری«آئين 
 ها خبر داد. شان و نيز برخورد شديدتر با آن رهبران

زبان در لندن و مدير موسسه مسيحی ايالم، در اين مورد با  رهبران مسيحيان فارسی سام يقنظر، از
 وگو کرده است. راديوفردا گفت
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گويند تحت فشار شديدند  راديوفردا: آقای يقنظر، در ايران مسحيان پروتستانی که به آنها تبشيری هم می
وهابيون مقايسه کرده و منحرف و فاسد و اخيراً مرتضی تمدن، استاندار تهران، آنها را با طالبان و 

 خوانده است. پاسخ شما به چنين اظهاراتی چيست؟
مسيحيت در ايران دو هزار سال قدمت دارد و يک دين ايرانی است و فرقه انجيلی در حدود  سام يقنظر:

 سال است که در ايران فعاليت دارد و شناخته شده است و چند کليسا بيشتر نيست. ۲۰۰
سال گذشته رژيم جمهوری اسالمی حتی اجازه يک ساختمان کليسا نداده، مسيحيان  ۳۱ف چون در ظر

تواند نظارت داشته باشد بر اينها. به اين  مجبورند در کليساهای خانگی جلسات داشته باشند و دولت نمی
تی دنيا ها و کليسای انجيلی يا بشار خواند. در صورتی که پروتستان خاطر اينها را فاسد و طالبان می

 ميليون نفرند در دنيا. ۶۳۸
يکی از ايرادهايی که به اين فرقه از مسيحيت که همان طور که گفتيد طرفداران بسياری هم در سراسر 

خوانند. در حالی که  دهند و می اند اين است که انجيل را به زبان فارسی درس می جهان دارند، گرفته
ندارند. اين قانون با اعالميه حقوق بشر تناقض دارد. کليساهای رسمی ايران اجازه چنين کاری را 

 کليسای شما چه اقدامی در اين زمينه انجام داده است؟
 

زبان ايران حق دارند که پرستش کنند. اين در قانون اساسی ايران  کليساهای ايران، کليساهای فارسی
آنها را بگيرد. ولی از نظر  تواند جلوی است که حقوق بشر را قبول کرده. از نظر قانونی ايران نمی

 توانند انجام دهند. خواهند می غيرقانونی هر کاری که می
خواهد داشته باشد. يک نفر که جز زبان فارسی چيز  اين حق هر ايرانی است که هر باوری که می

تواند عبادت کند. قبل از رژيم جمهوری اسالمی  ديگری بلد نيست، عيسی مسيح را به زبان خودش می
 داد و آزادی کامل داشتند. حيت به زبان فارسی در ايران مراسم انجام میمسي

شوند و  دانيد در بريتانيا و کشورهای ديگر جهان بعضی از مسيحيان مسلمان می همان طور که می
گذارند. برای عبادت به مسجدهای متعددی که در  کنند و آقايان ريش می شان روسری سر می های خانم

روند. هيچ کس هم به آنها کار ندارد و در محل کار هم تبعيضی عليه آنها  وجود دارد می سراسر بريتانيا
نيست. در حالی که در ايران جرم افرادی که از اسالم به دين ديگری بروند اعدام است. شما به اين يک 

 بام و دو هوا بودن ارزشی چه پاسخی داريد؟
 

داده و هر کس که اين آزادی را از انسان بگيرد،  اين که آزادی يک نعمتی است که خدا به انسان
 مشکلش با خود خداست.

گويد که ما نبايد باورهای مردم را تحت سوال بياوريم و مواخذه کنيم. اين  قانون اساسی کشور ما هم می
قانون اساسی ايران است و ايران به قوانينی که قبل از جمهوری اسالمی بسته شده بين ايران و ممالک 

شود غيرقانونی است. در روز بعد از  شناسد. چيزی که در ايران انجام می ر، آنها را به رسميت میديگ
نژاد به مسيحيان عيد کريسمس را  کريسمس، دو روز بعد از اين که رئيس جمهور ايران آقای احمدی

دستگير  نفر را ۷۰های مردم و در آن روز بيش از  تبريک گفت، دو روز بعد مامورينش ريختند خانه
اوين تحت  ۲۰۹اند، در بخش  نفر داريم که در زندان ۱۴کردند و آنها را بردند. االن از آن گروه هنوز 

 روز است که آنجا هستند. ۱۸های انفرادی هستند. بيش از  بازجويی هستند، در سلول
ی مختلف، ها نفر در شهرستان ۱۲۰اند. بيش از  در ضمن از آن روز به بعد عده بيشتری دستگير شده

در اصفهان، مشهد، اهواز، همدان، رشت، تهران، کرج و سراسر ايران رفتند مسيحيان را گرفتند، 
 کنند اين است که مسيحيان را بترسانند بازجويی کردند. سين جيم کردند. هدفی که دنبال می
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 عليرضا سيدين به اتهام انجام غسل تعميد در ترکيه به زندان محکوم شد
 

 
ساله که چهار سال  ۳۱گزارش وبسايت کمپين حقوق بشر ايران، قاضی پرونده عليرضا سيدين، ايرانی 

ست. پيش اسالم را ترک کرده و به مسيحيت گراييده است، او را به شش سال زندان محکوم کرده ا
ما به اندازه کافی کشيش برای غسل تعميد در ايران داريم و اين که متهم در ترکيه «قاضی دادگاه گفته 

 »اين کار را کرده، اقدام عليه نظام محسوب می شود.
 

قاضی دادگاه می گويد «محمد علی دادخواه، وکيل اين پرونده به کمپين حقوق بشر ايران گفته است: 
تعميد در ترکيه، اقدام عليه نظام تلقی می شود و اگر او واقعا نياز به غسل تعميد اقدام متهم برای غسل 

 »داشت، ما به اندازه کافی در ايران کشيش داريم که اين کار را انجام دهد.
 
 

 »به نظر قاضی، متهم با اين کار فقط خواسته فقدان آزادی در ايران را نشان دهد.«وی افزود: 
 

، اين پرونده بيش از آن که متوجه تغيير دين متهم باشد، به اين مسئله متمرکز شده به گفته آقای دادخواه
 که چرا مراسم غسل تعميد در ترکيه انجام شده است.

 
که مقر آن در لندن است به راديو » اتحاد مسيحيان جهان«مسئول امور مطبوعاتی » کری کاکونده«

 »هام های پرونده آقای سيدين را دريافت کرده ايم.ما هم اخبار نگران کننده در مورد ات«فردا گفت: 
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اين گونه فشارها بر نوکيشان مسيحی ادامه همان سياست های قبلی است که در ايران «وی افزود: 
 »اعمال می شود و ما خواستار آزادی و نيز رفع اتهامات عليرضا سيدين هستيم.

 
لين بار حدود دو سال پيش دستگير شده و با قيد آقای سيدين که يک کليسايی خانگی را اداره می کند، او

 دادگاه انقالب برگزار شد. ۲۸وثيقه آزاد شد. نخستين جلسه دادگاه او چند هفته پيش در شعبه 
 

به گفته وکيل پرونده، عليرضا سيدين با موارد اتهامی ديگری از جمله پخش کردن ويدئوهايی در مورد 
 مصاحبه در مورد غسل تعميد روبرو است. غسل تعميد و همچنين انجام گفت وگو و

 
همچنين موکل من با اتهام راه اندازی و اداره کليسايی خانگی روبرو است. «محمد علی دادخواه گفت: 

وی در کليسای خانگی خود با ديگر کسانی که به مسيحيت گراييده بودند ديدار داشته ولی فقط موکل من 
دگاه معتقد تمامی موارد اتهامی، در راستای اقدام عليه نظام قاضی دا«وی افزود: » دستگير شده است.

 »تعريف می شود.
 

من در اليحه دفاعی سعی کردم به قاضی بگويم می توان اين اتهام ها را تبليغ عليه نظام «وی افزود: 
 »هم تعريف کرد که مجازات آن فقط يک سال زندان است.

 
های  يحيت را به رسميت شناخته است، اما در سالهر چند قانون اساسی جمهوری اسالمی، آئين مس

های مذهبی و به ويژه  ای را برای اقليت های گسترده های جمهوری اسالمی محدوديت گذشته مقام
توان به بازداشت شماری از کشيشان مسيحی و  اند که از آن جمله می مسيحيان در ايران اعمال کرده

 محاکمه آنان اشاره کرد.
 

دشمن   ای، رهبر جمهوری اسالمی ايران پيشتر و در جريان سفرش به قم گفته بود امنهآيت هللا علی خ
در صدد تضعيف دين در » کليساهای خانگی«و » بهائيت«، »های کاذب عرفان«از طريق ترويج 

 جامعه است.
 
 
 
 
 

 محکوميت يک شهروند بهايی در سمنان به هفت سال حبس
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زهره نيک آيين شهروند بهايی ساکن سمنان از سوی دادگاه انقالب اين شهر به هفت  -خبرگزاری هرانا 
 سال حبس تعزيری محکوم شد.

شهروند بهايی ساکن سمنان طبق حکم » زهره نيک آيين«بنا به اطالع گزارشگران هرانا از سمنان، 
تبليغ عليه نظام، عضويت در ضيافت نوزده روزه، گروه علوم و «انقالب شهر مزبور به اتهام دادگاه 

به هفت سال حبس تعزيری » فنون، طرح روحی و راه اندازی کالس درس اخالق برای کودکان بهايی
 محکوم شد.

رده مهلت روز برای درخواست تجديد نظر به نامب ۲۰آذر ماه ابالغ و  ۱۷اين حکم در روز پنجشنبه 
  داده شد.

 
 

گردد زهره نيک آيين در اواخر اسفند ماه سال گذشته به همراه چند شهروند بهايی ديگر  ياداوری می
 ميليون تومان آزاد شد. ۱۰۰اهل سمنان مدتی بازداشت که در فروردين ماه با وثيقه معادل 

 بررسی موارد حقوقی نقض شده در اين گزارش:
تفتيش عقايد ممنوع است و هيچ کس را نمی توان به صرف  ری اسالمی:قانون اساسی جمهو ۲۳اصل 

 داشتن عقيده ای مورد تعرض و مواخذه قرار داد.
هيچکس را نمی توان بمناسبت عقايدش مورد  ميثاق بين المللی حقوق مدنی و سياسی: ۱۹ماده  ۱بند 

 مزاحمت اخافه قرار داد.
هر کس حق آزادی بيان دارد. اين حق شامل  و سياسی: ميثاق بين المللی حقوق مدنی ۱۹ماده  ۲بند 

آزادی تفحص و تحصيل و اشاعه اطالعات و افکار از هر قبيل بدون توجه به سر حدات خواه شفاهاً يا 
 بصورت نوشته يا چاپ يا بصورت هنری يا به هر وسيله ديگر به انتخاب خود می باشد.

مند  دارد از آزادی انديشه، وجدان و دين بهره هر شخصی حق اعالميه جهانی حقوق بشر: ۱۸ماده 
شود: اين حق مستلزم آزادی تغيير دين يا اعتقاد و همچنين آزادی اظهار دين يا اعتقاد، در قالب آموزش 

ها و مراسم دينی به تنهايی يا به صورت جمعی، به طور خصوصی يا  ها و اجرای آيين دينی، عبادت
 عمومی است.

 هر فردی حق آزادی عقيده و بيان دارد. نی حقوق بشر:اعالميه جها ۱۹ماده 
هر کس حق آزادی فکر، وجدان و مذهب دارد.  ميثاق بين المللی حقوق مدنی و سياسی: ۱۸ماده  ۱بند 

اين حق شامل آزادی داشتن يا قبول يک مذهب يا معتقدات به انتخاب خود، همچنين آزادی ابراز مذهب 
دی يا جمعی، خواه به طورعلنی يا در خفا در عبادات و اجرای آداب و يا معتقدات خود، خواه بطور فر

 اعمال و تعليمات مذهبی می باشد.
 
 
 
 
 

 وزير امور خارجه آمريکا خواستار آزادی کشيش يوسف ندرخانی شد
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با گذشت دو ماه از موافقت دستگاه قضايی جمهوری اسالمی با لغو حکم اعدام  -نا خبرگزاری هرا

يوسف ندرخانی، نوکيش مسيحی و از رهبران کليسای خانگی در ايران، وزير خارجه آمريکا، 
 خواستار آزادی فوری و بدون قيد و شرط اين کشيش ايرانی بازداشتی شد.

ند آمريکايی در حمايت از کشيش ندرخانی به دولت هزار شهرو ۲۰۰ای با امضای  همزمان نامه
 آمريکا ارسال گرديد.

ما «به گزارش راديو فردا، هيالری کلينتون طی سخنانی مقارن با روز جهانی حقوق بشر گفته است: 
اند، از  خواهيم تمامی زندانيانی که به خاطر عقيده و انديشه خود به زندان افتاده ها می از تمامی دولت

  »شيش يوسف ندرخانی را فوری و بدون قيد و شرط آزاد کنند.جمله ک
 

هزار شهروند  ۲۰۰سخنان هيالری کلينتون درباره اين کشيش ايرانی پس از آن بود که بيش از 
آمريکايی بيانيه مرکز آمريکايی قانون و عدالت را امضا کرده و در آن خواستار اقدام دولت آمريکا 

 اند. ی شدهبرای نجات کشيش يوسف ندرخان
سالگی به مسيحيت گراييده است، دو سال پيش به همراه  ۱۹ساله که در سن  ۳۳يوسف ندرخانی 

و » ارتداد«خردادماه آقای ندرخانی را به  ۲۳همسرش در شهر رشت بازداشت شد و دادگاه بدوی در 
مخالفت ابراز «و » ايجاد يک کليسای مخفی در خانه خود«، »دعوت ساير مسلمانان به مسيحيت«

 متهم کرد.» آشکار با اسالم
وی ذکر شده است که دادگاه پس از شنيدن » ارتداد«در متن حکم بدوی يوسف ندرخانی با تأکيد بر 

 اظهارات متهم، وی را به مجازات اعدام محکوم کرده است.
شده  عباس سلمان پور، وکيل ندرخانی چندی پيش گفته بود حکم اعدام برای اين کشيش پروتستان، نقض

 و رسيدگی مجدد هم در شعبه صادرکننده حکم قبلی انجام گرديده و در انتظار صدور حکم جديد هستيم.
ما «ای از موضع کلينتون تقدير کرده وگفته است:  همچنين، مرکز آمريکايی قانون و عدالت، در بيانيه

انی، کماکان از ضمن تقدير از سخنان وزير خارجه آمريکا در حمايت از آزادی کشيش يوسف ندرخ
خواهيم اين نقض جدی حقوق  سازمان ملل، سازمان کنفرانس اسالمی و سران کشورهای مسلمان می

 »بشر دست به کار شوند و برای آزادی کشيش ندرخانی فشار بياورند.
کشيش » يوسف ندرخانی«گفتنی است، ديوان عالی کشور دو ماه پيش اعالم کرده بود پرونده اتهامی 

در اين ديوان نقض شده و تاکنون نظر نهايی درباره آن داده نشده » نقص تحقيقاتی«ليل مسيحی به د
 است.

 
 
 
 

 سال حبس ۵محکوميت قطعی پنج شهروند مسيحی به 
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های پرويز خلج، بهروز صادق  ساکن شيراز به نام دادگاه انقالب پنج تن از مسيحيان -خبرگزاری هرانا 

خانجانی، محمد بلياد، نازلی مکاريان و مهدی فروتن را جمعاً به تحمل پنج سال حبس قطعی محکوم 
 کرده است.

بنا به اطالع گزارشگران هرانا، ارگان خبری مجموعه فعاالن حقوق بشر در ايران، پرويز خلج، 
اد و نازلی مکاريان که از سوی دادگاه انقالب محکوميت قطعی بهروز صادق خانجانی، محمد بلي

 دريافت کرده بودند، از سوی اجرای احکام دادگاه انقالب احضار شدند.
گفتنی ست که مهدی فروتن از دو ماه پيش تاکنون در زندان پيربنو شيراز در بند معتادين به مواد مخدر 

 محبوس است.
 اند. مل يک سال حبس تعزيری محکوماين شهروندان مسيحی هرکدام به تح

ای تعيين کردند که در  روزه ۲۰از سوی ديگر ماموران امنيتی برای وثيقه گذاران اين افراد مهلت 
 ها را مصادره نمايند. ها در مهلت مقرر وثيقه صورت عدم معرفی آن

 
 
 
 
 

در مرز توسط » آيين ياری«کشته شدن يک شهروند کرمانشاهی پيرو 
 ه پاسداران به ضرب گلولهنيروهای سپا

 

 
آذرماه نيروهای  ۲۴شب پنچ شنبه  يک منبع محلی به کمپين بين المللی حقوق بشر در ايران گفت که

آيين «تازه آباد دو شهروند کرمانشاهی پيرو از توابع شهرستان ” بمو ” سپاه پاسداران در منطقه مرزی 
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فرزند هر  ۵را به نامهای فرخ فرجی متاهل و دارای يک فرزند و حميد محمدی متاهل و دارای » ياری
 اند. دو ساکن شهرک مهديه شهرک کرمانشاه را مورد هدف تيراندازی مستقيم قرار داده

محل جان سپرده است. حميد  ت در همانبه گزارش منبع ياد شده فرخ حميدی به دليل شدت جراحا
محمدی نيز از ناحيه هر دو پا به شدت زخمی شده است و احتمال قطع هر دو پای وی وجود دارد. يکی 
از نزديکان اين دو تن به اين منبع محلی کمپين گفته است که اين دو شهروند ُکرد به دليل بيکاری به 

حامل هر گونه کاالی خارجی بوده  سپاه بدون اينکه کاسبکاری مرزی روی آورده بودند و نيروهای 
 اند. باشند، آنها مورد هدف قرار داده

 
اکنون در بيمارستان بيستون شهر کرمانشاه تحت مراقبت پزشکی و زير  شود حميد محمدی هم گفته می

يران گفت يک فعال مدنی کردستانبه کمپين بين المللی حقوق بشر در ا نظر ماموران انتظامی قرار دارد.
برای ايجاد اشتغال پايدار ، تبعيض در تقسيم عدم سرمايه گذاري ، نبود زيرساختهاي اقتصاديبهدليل  :

درآمدهای ملی و افزايش آمار فقر و بيکاری در مناطق کردنشنين غرب کشور، مردم اين مناطق 
.( کولبر به شوند مجبور به روی آوردن به کارهای کاذبی همچون کولبری و کاسبکاری مرزی می

شود که کاالهای همچون پوشاک، چای و پارچه قاچاخ را از مناطق صعبالعبور مرزی  افرادی گفته می
رساند ). نيروهای نظامی مستقر در  بر کول خويش حمل کرده و در شهرهای مرزی به فروش می

رسانند. بر طبق  تل میمرزها به بهانه مبارزه با قاچاخ کاال ساالنه دهها تن از شهروندان ُکرد را به ق
تن نيز را  ۷۶تن را به قتل رسانده و  ۶۶حدالقل  ۸۹آمارهای گردآوری شده نيروهای نظامی در سال 

اند. عدم تعقيب قضايی اين نيروها سبب گشته روند کشتار شهروندان مرزنشين روزانه  زخمی کرده
يل موانع اطالع رسانی آزاد و فشار بر به دل به گفته اين فعال حقوق بشر در کردستان» افزايش پيدا کند.

المللی مدافع حقوق بشر نسبت به  خانواده اين قربانيان در مناطق کردنشين تا به امروز نهادهای بين
 اند. چنين کشتارهای واکنش نشان نداده

 
 
 
 
 
 

 ! يوسف ندرخانی يک سال ديگر در زندان خواهد ماند
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يوسف ندرخانی دست کم بايد يک سال ديگر را در زندان بماند تا پس از آن تکليف حکم بحث برانگيز 
 او مشخص شود.

وث كه عمومن اخبار مربوط به گزارش آژانس خبری مسيحيان ايران "محبت نيوز"، سايت پرزنت تر
  و ديگر همفكران ( غير تثليثی ) آنان را از قول منابع نزديك به ايشان منتشر می كند  به ندرخانی

"مقامات قضايی ايران می خواهند از اين فرصت يک ساله استفاده کنند تا بتواند به گفته   نوشت،
 خودشان ندرخانی را به اسالم بازگردانند".

گفت: "رئيس قوه قضاييه، آيت هللا صادق الريجانی به قاضی دادگاه   اين وب سايتدمارس مسئول 
 رشت دستور داده است که "به مدت يک سال هيچ کاری نکنيد."

 
قول يکی از وکالی ندرخانی نقل کرد: "دستور اين بود که در مدت تعيين شده حکمی صادر   ايشان از

به دادگاه گفته شده است تا از هر وسيله برای وادار نمودن نشود و ندرخانی در زندان بماند. همچنين 
 ندرخانی و بازگشت او به اسالم استفاده کنند."

  حکم با افزايش فشار های بين المللی برای آزادی اين دگرانديش مذهبی، دادگاه رشت تصميم گرفت تا
را هم درباره اعدام شدن يا نشدن ندرخانی جويا شود. نقش رهبر جمهوری اسالمی  ای خامنه علی سيد

 ادامه بازداشت ندرخانی به مدت يک سال در زندان هنوز مشخص نيست.  در خبر اخير مبنی بر
ساله كه همفكرانش از وی بعنوان كشيش خطاب می كنند وابسته به گروهی  ۳۶"يوسف ندرخانی" 

تاكنون در زندان رشت بسر می برد وی  ۱۳۸۸مهرماه  ۲۰است كه در  ايران" "كليسای موسوم به
 سالگی از دين اسالم خارج شده است. ۱۹متهم است که در سن 

 
 
 
 
 
 

 شهر برگزاری دادگاه کامران رحيميان و انتقال وی به زندان رجايی
 

 
شهر  اش به زندان رجايی خانه حقوق بشر ايرانکامران رحيميان، شهروند بهايی پس از برگزاری دادگاه

 منتقل شد.
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 شهروند بهايی به زندان رجايی شهر کرج منتقل شد.  عصر امروز کامران رحيميان،
، امروز دادگاه کامران رحيميان در حالی برگزار شد که هنوز »حقوق بشر ايران خانه«به گزارش 

 شهر منتقل شد. اش به زندان رجايی ی آن در دست نيست. وی پس از برگزاری دادگاه خبری از نتيجه
 

به همراه همسر خود فاران حسامی، برادرش   شهريور ماه سال جاری ۲۲کامران رحيميان در تاريخ 
ميان و همچنين شکيب نصرهللا، همگی از مدرسين موسسه علمی بهاييان در زمينه کيوان رحي

 روانشناسی، بازداشت شده بودند.
اين درحاليست که کامران رحيميان و فاران حسامی دارای يک کودک خردسال هستند که در طول اين 

 برد. مدت در وضعيت بالتکليفی به سر می
 
 
 

 سنندج بهايی شهروندان منازل به اطالعات ماموران ی گسترده يورش
 

 خانه حقوق بشر ايران

 
ماموران مسلح وزارت اطالعات با يورش گسترده به منازل شهروندان بهايی شهر سنندج، اقدام به 

 فراد کردند.تفتيش گسترده و ضبط انواع وسائل شخصی اين ا
آذر به منزل تعدادی از شهروندان بهايی ساکن  ۲۸صبح روز  ۶ماموران وزارت اطالعات ساعت 

 سنندج به طور سيستامتيک يورش بردند.
طور همزمان به منازل تعدادی   ، ماموران وزارت اطالعات که به»خانه حقوق بشر ايران«به گزارش 

ی منازل اين افراد، به ضبط  ه بودند، ضمن تفتيش گستردهاز شهروندان بهايی ساکن سنندج مراجعه کرد
 تاپ و بسياری از وسائل شخصی ايشان اقدام کردند. دی، چندين دستگاه کامپيوتر و لپ کتب، سی

اين در حاليست که طبق اخبار رسيده به خبرنگار خانه حقوق بشر ايران، تعدادی از ماموران وزارت 
 اند. و برخورد شديدی با شهروندان بهايی اين شهر داشته اطالعات در اين يورش، مسلح بوده
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روايت يك نوكيش مسيحی از شكنجه و ضرب شتم توسط ماموران اطالعات + 
 عكس

 

 
كيش مسيحی يکی ديگر از صدها ايمانداری است که با وجود آنکه ذهن و روحش در يک نو اين

خانواده مسلمان پرورش يافته اما با خواست قلبی و پس از آشنايی با آئين مسيحيت، با در نظر گرفتن 
 شرايط سخت و ساختارهای امنيتی حاکم در جمهوری اسالمی به عيسی مسيح ايمان آورده است.

آئين مسيحيت را برگزيد و اين درحالی بود که همسر او كمی  ۱۳۸۷در سال » جالو نژادعباس سار«
ساله اش مجبور شدند  ۹به مسيح ايمان آورده بود. عباس بهمراه همسر و كودك  ۱۳۸۵قبل تر در سال 

برای حفظ جان و امنيت خود ناخواسته شهر و ديارشان را ترک کنند و راهی ديار غربت شوند. روايت 
عباس سارجالو نژاد" از سختی هايی که او و خانواده اش متحمل آن شده اند تنها بخشی ناچيزی از "

شرايط انسان های آزاده ايست که نور ايمان به مسيح در قلبشان طلوع نموده اما ظلمت و جهل حاکمان 
 د.مستبد در ايران آنچنان عرصه برجانشان تنگ کرده که ناچار به ترک موطن خويش شده ان

 
من حدود سه سال پيش توسط «...ساله در توصيف شرايط خود به "محبت نيوز" می گويد :  ۳۷عباس 

همسرم به عيسی مسيح ايمان آوردم، در ايمانمان شاد بوديم، به کليسا می رفتيم و می خواستيم تا 
ه و حقيقی به ديگران نيز در شاديمان شريک باشند. بشارت می داديم و همه چيز در زندگيمان رنگ زند

خود گرفته بود. تا اسفندماه سال گذشته که خانواده من از مسيحی شدنمان با خبر شدند و از آن هنگام 
 »بود که همه چيز دگرگون شد.

 مسيح به آنها ايمان از عباس خانواده يافتن اطالع -
ا گرفته بود، ساله عباس در كريسمس سال گذشته هديه ايی از طرف كانون شادی كليس ۹فرزند ...« 

وقتی خانواده مذهبی عباس به منزل آنها آمده بودند پسر كوچك هديه كليسا را آورده و به مهمانان نشان 
» می دهد و می گويد كه كليسا اين هديه را به او داده است و همانجا آنها به اين موضوع شك می کنند.

عباس در خانه اشان برگزار می كردند همچنين در جلسات مذهبی كه بمناسبت های اسالمی پدر و مادر 
آنها به هيچ وجه از زمانی که به مسيح ايمان آوردند در آن جلسات شركت نمی كردند كه اين هم باعث 
شك و ترديد آنها شده بود. كه بعدن با گفته های پسر كوچكشان و هديه كريسمس ديگر مطمئن شده 

 »بودن.
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 خانواده آميز تهديدات برخورد -

آنها بسيار مذهبی و افراطی و برادرانش نيز از جمله بسيجيان « ر مورد خانواده اش گفت: عباس د
فدايی سيد علی خامنه ای بودند و همين موضوع مشکالت شديدی را برای عباس و همسر و فرزندش 

مادرم سعی می کرد با پند و نصيحت نظرمان را عوض کند او می «به وجود آورد. عباس افزود: 
که ما گمراه شديم و بايد توبه کنيم، ولی از آنجا که موفق نشد و می ديد که ما از ايمانمان با پنداشت 

منطق و عشق دفاع می کنيم اين موضوع را با ديگر اعضای خانواده در ميان گذاشت. برادرم ابتدا با 
مسرم اغفال شده ام خشم و تهديد برآن شد که ما را به اسالم بازگرداند. حتا با اين باور که من توسط ه

) به طول 1390اين کشمکش ها تا فرودين ماه سالجاری (» به من گفت که بايد از همسرم جدا شوم.
فرودين ماه برادر بزرگم به همراه يک آخوند و يکی از دوستان سپاهی اش با نام (شهرام  ۵انجاميد. در 

ن نرم و اندرز گونه ما را متقاعد کند که سحرخيز) به منزل ما آمدند. در ابتدا آخوند سعی می کرد با زبا
در اشتباه هستيم و گمراه شده ايم، او به قول خودش از زيبايی های دين اسالم می گفت [حرفهايی که تا 
آن روز هزاران بار شنيده بوديم] بعد از گذشت چند ساعت لحن گفتار آخوند عوض شد و حرفهای به 

تا جاييکه ما را دعوت به مباهله کرد. هنگامی که منزل ما را اصالح منطقی اش تبديل به تهديد گرديد 
ترک می کرد شروع به اتمام حجت کرد و گفت حکم شما " ارتداد" است و جزای سنگينی در 

را نداری و  درد و رنج انتظارتان است. برادرم محکم به سينه من زد و گفت مطمئن باش تو تحمل
 »همگی منزل ما را ترک کردند.

د برادرم را جدی نگرفتم، چطور ممكن است برادری که دوران کودکی بسيار شادی با او داشتم من تهدي
 »روزی بخواهد برای من مشکل ايجاد کند

 امنيتی ماموران حضور و بازداشت -
روايت "عباس" از يورش شبانه ماموران وزارت اطالعات به منزل ايشان و دستگيری اش توصيف 

دگرانديشان در ايران با آن روبرو هستند. عباس با يادآوری خاطرات تلخ آن شرايط تلخی است از آنچه 
، حدود ۱۳۹۰فروردين  ۱۲چند روزی از اين ماجرا گذشت. شامگاه «شب به "محبت نيوز" گفت: 

شب، به همراه همسر و پسرم در حال تماشای تلويزيون بوديم که صدای زنگ درب آپارتمان  8ساعت 
تا درب را باز کند. ناگاه با شنيدن صدای همسرم که انگار با چند نفر بحث می شنيده شد. همسرم رفت 

کند از اطاق خارج شدم. ديدم چهار مامور لباس شخصی که يک نفر از آنها بی سيم در دست داشت به 
زور وارد خانه شده اند. گفتم با چه اجازه ای وارد منزل من شديد؟ مرد بيسيم به دست که حاجی 
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کردند گفت ما از اداره اطالعات و امنيت ملی آمده ايم و احتياج به اجازه و حکم نداريم. خطابش می 
شوکه شده بودم. چرا که ما نه فعاليت سياسی داشتيم و نه وابسته به هيچ حزب و گروهی. ناگهان به 

ند. آنها ذهن خودم خطور کرد که با پليس تماس بگيرم ولی آنها مانع شدند و شروع به تفتيش منزل کرد
حتی اتاق خواب ما را هم بازرسی كردند، حتا من سعی كردم تا مانع آنها بشوم و به آنها گفتم در اطاق 
خواب لوازم شخصی ما نگه داشته می شود، اما يکی از ماموران سيلی محکمی به صورتم زد. فرزندم 

و پدر خانم من که در  ترسيده بود و گريه می کرد. از صدای گريه پسرم و فريادهای همسرم، مادر
طبقه باال منزلمان زندگی می کردند پايين آمدند. پدر خانم بنده سعی داشت که از آنها حکم بازجويی 

 »بخواهد ولی با رفتار توهين آميز همراه با تهديد آنها مواجه شد.
می شد به  عباس ادامه داد: ماموران امنيتی آن شب تمام سی دی های ما که شامل کارتن های پسرم نيز

جلد انجيل و يک جلد کتاب مقدس و رسيور ماهواره را جمع کردند  6همراه چند کتاب مسيحی همراه با 
و با خود بردند. به من گفتند بايد همراه ما بيايی. همسرم خيلی سعی کرد مانع از بردن من شود اما 

که با اسرار مادر همسرم  فردی که حاجی صدايش می کردند می خواست همسرم را نيز با خود بياورند
 »و من از اين کار منصرف شدند.

 
  بازجويی - نامعلوم ای نقطه به انتقال -

به گفته عباس، ماموران وزارت اطالعات در آسانسور دستانش را از پشت با يک کمربند پالستيکی 
مام علی شديم سر زمانی که وارد اتوبان ا«بستند و او را سوار بر يک خودروی پژو نمودند. او گفت : 

مرا با کيسه ای پارچه ای پوشاندند و با سختی در کف خودرو نگه داشتند تا متوجه مسير نباشم. بعد از 
حدود سی چهل دقيقه وارد يک ساختمان شديم. مرا از ماشين پياده کردند و از چند پله پائين بردند. بعد 

با چندين درب فلزی کوچک که مرا در  از مدتی کيسه را از سرم برداشتند، داخل راهرويی بوديم
انتهای راهرو در داخل يکی از داالن های 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 

ی من ميز بزرگی بود که مردی درشت هيکل ديگری منتقل کردند. درب را که باز کردند در روبرو
پشت آن نشسته بود. به محض وارد شدن به اطاق با ضربه ای به شکمم نقش بر زمين شدم. متوجه شدم 
فرد ديگری هم در اطاق هست که من او را نديده بودم. در اين بازجويی که بيشتر وقت آن به ضرب و 

ليسايی که می روم، کليسای خانگی و افراد کليسا و نام شتم توهين و تحقير گذشت از من خواستند اسم ک
کشيش يا معلمين را به آنها بدهم. اينکه جواب درستی از من نشنيدند بر شکنجه های 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 
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بار  2رد. در دو روزی که من را در بازداشت نگه داشته بودند ديگری با نرمی با من صحبت می ک
بازجويی شدم. در نهايت با تعهدی که به من ديکته شد آزادم کردند و از من خواستند در دسترس باشم و 
گفتند که مرا تحت مراقبت قرار خواهند داد. پس از دو روز که به خانه برگشتم هم از نظر جسمی و هم 

بودم. تا مدتی احتياط می کردم و کمتر به کليسا می رفتيم و بيشتر در خانه دعا می  روحی آسيب ديده
کرديم. ولی از آنجا که نياز به کليسا و اتحاد در دعا داشتيم پس از گذشت سه هفته به کليسا رفتيم. پس 

م بوده تا مرا از چند جلسه کليسا رفتن فکر کردم اتفاقی که برايم افتاده بود فقط تهديدی از طرف برادر
 »بترساند و از ايمان بازدارد.

 شكنجه و مجدد بازداشت -
روزی بود که عباس بار ديگر در مقابل منزلش توسط چند لباس  1390ارديبهشت ماه  ۲۲هفت صبح 

شخصی دستگير و به اداره اطالعات منتقل شد وبه مدت يک هفته در بازداشت بود. در اين مدت بارها 
بازجويی هايی که با شکنجه و شالق همراه بود. آثار سوختگی سيگار تنها بخشی از  از او بازجويی شد.

سند جناياتی است که او با آن دست و پنجه نرم کرده است. به شکنجه های جسمی می بايست آزار و 
فشار روانی و شکنجه های روحی را هم افزود. بازجويان به او می گفتند همسر و پسرش را نيز گرفته 

و به زندان انداخته اند. به عباس عکسی را نشان دادند که در کليسا به همراه همسرش در آن ديده اند 
از آنجايی که من انسان هستم ترس بر من غلبه کرده بود. ترس نه از جان «می شد. عباس می گويد: 

، چرا که همه خودم بلکه از جان همسرم و فرزنم و آزاری که ممکن بود به آنها وارد شود ترسيده بودم
می دانند در زندانهای ايران عالوه بر تجاوز و شکنجه چه جناياتی صورت می گيرد. آنجا متوجه شدم 
که از نظر دولت جمهوری اسالمی هر ايمان و اعتقادی به جز اعتقادات و پيروی کورکورانه از اسالم 

 »امنيت ملی را به خطر می اندازد.
زار روحی و جسمی شديد به شرط همکاری با ماموران امنيتی با اين نوکيش مسيحی پس از يک هفته آ

تعهد کتبی آزاد می شود. گويا کابوس آنچه در بازداشتگاه وزارت اطالعات بر او گذشت و ترس از 
تکرار آن فجايع تمامی نداشت. او به همراه همسر و فرزند ش مظلومانه مجبور به ترک خانه خود می 

 را در منزل دوستانشان سپری می کنند.شوند و به طور موقت مدتی 
در اين ميان ماموران امنيتی ضمن تماس تلفنی با موبايل همسر ايشان، از آنها خواسته می شود تا در 
اسرع وقت به ساختمانی در شعبه اتوبان همت ابتدای خيابان پاسداران حاضر شوند. پيش از اين نيز از 

چند تن از ديگر نوكيشان و ايمانداران کليسا به وزارت طريق برخی دوستان خود مطلع می شوند که 
اطالعات احضار شدند. آنها 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 

 ده اند. بنابراين به ناچار تصميم به ترک وطن می گيرند.توسط ماموران اطالعات بازداشت ش
 
 
 
 
 
 

 ؛ اقليت ها حق شرکت در کنکور را ندارند۹۱کنکور سال 
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مسيحيان نام برده شده است كه حق اگر چه در قسمت شرايط عمومی داوطلبين دفترچه كنكور از 

شركت در كنكور را دارند اما بطور قطع منظور از مسيحيان از نظر جمهوری اسالمی همانا قوميت 
 های ارامنه و آشوری كشور هستند.

، داوطلبان شرکت در کنکور سراسری بايد ۹۱طبق اطالعات مندرج در دفترچه کنکور سراسری سال 
اديان کليمی، مسيحی يا زرتشتی باشند. گفته می شود بنا بر اين تغيير، پيروان  معتقد به اسالم يا يکی از

 ساير اديان از جمله بهائيان اجازه شرکت در کنکور سراسری را ندارند.
 

رهسا به نقل از جمعيت مبارزه با تبعيض تحصيلی نوشت، در دفترچه امسال » محبت نيوز«به گزارش 
ومی داوطلبين در صفحه پنج اين دفترچه عنوان شده است : کنکور سراسری در قسمت شرايط عم

"اعتقاد به اسالم و يا يکی از اديان مصرح (کليمی، مسيحی، زرتشتی) در قانون اساسی جمهوری 
اسالمی ايران".همچنين در قسمت ديگر ذکر شده است که "احراز شرايط عمومی داوطلبان به صورت 

 ی می باشد".استعالم است که به عهده مراجع قانون
ای از داوطلبان  پذيرد که در تابستان امسال عده اين تغيير در دفترچه کنکور سراسری در حالی انجام می

ی کنکور به  بهائی کنکور سراسری که در اعتراض به درج مذهب اسالم در کارت ورود به جلسه
ابه از سوی مسوولين های مش مراکز تعيين شده از سوی سازمان سنجش مراجعه کرده بودند با جواب

نامه، شرکت بهائيان در  مواجه شدند. مسئولين اين مراکز به داوطلبين کنکور اعالم کردند که طبق آيين
 کنکور مجاز نيست و آن ها حق ورود به دانشگاه را ندارند.

 هاست که بسياری از بهائيان داوطلب اين تغيير آشکار رويکرد از سوی مسئولين در حالی است که سال
با عبارت   کنکور خود و يا نتيجه انتخاب رشته  اوليه  شرکت در کنکور سراسری، هنگام دريافت نتيجه

مورد "نقص پرونده" تنها در  ۸۰۰توان به بيش از  شوند که از اين جمله می "نقص پرونده" مواجه می
از چند ترم تحصيل  های کشور نيز بعد اشاره کرد. بعضی از بهائيان پذيرفته شده در دانشگاه ۸۶سال 

های  دانشجوی بهائی از دانشگاه ۲۰بيش از  ۹۰شوند. به طور مثال تنها در سال  در دانشگاه اخراج می
 اند. سراسر کشور اخراج شده

الزم به توضيح است که با توجه به اينکه در فرم ثبت نام کنکور هيچ کجا از مذهب داوطلبين سوال 
احراز شرايط داوطلبين از طريق استعالم از مراجع قانونی، به شود و اشاره سازمان سنجش به  نمی

رسد که "نقص پرونده" داوطلبين بهائی به دستور مستقيم نهادهای امنيتی و وزارت اطالعات  نظر می
 پذيرد. صورت می

از مسيحيان نام برده شده است كه حق   اگر چه در قسمت شرايط عمومی داوطلبين دفترچه كنكور
ور را دارند اما بطور قطع منظور از مسيحيان از نظر جمهوری اسالمی همانا قوميت شركت در كنك

های ارامنه و آشوری كشور هستند و گزينه ايی برای نوكيشان مسيحی كه به فارسی تكلم می كنند 
خود گزينه مسيحيت را انتخاب كند در بحث پذيرش   وجود ندارد و يا اگر داوطلب با نامهای فارسی

 ص داوطلب مورد بازخواست قرار خواهد گرفت .قطعن شخ
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ديدار و گفتگوی حميد حميدی،فعال حقوق بشر با احمد شهيد گزارشگر ويژه 
 سازمان ملل

 
 حميد حميدی

 
 دربروکسل،در همکارانشان و شهيد احمد آقای با يکساعته ديداری در ۲۰۱۱ دسامبر ۶ تاريخ در

 اعمال اسالمی حکومت سوی از که ايران بشردر حقوق آشکار نقض مثابه به( زير موارد با ارتباط
 .پرداختم رسانی اطالع و گفتگو ،به)ميگردد

 جمهوری رياست دهم انتخابات در ای خامنه آقای توسط قانون آشکار نقض -الف
 انتخابات از پس در شدگان ردستگي قانونی غير بازداشت-ب
 فشارهای و مومنی آموئی،عبدهللا احمدی آبدی،بهمن زيد صميمی،احمد کيوان وضعيت از گزارشی -ج

 يعغوب بنی ژيال وضعيت و زندانيان خانواده بر امنيتی و اطالعاتی نيروهای
 زندان زنان ديگر و شيرازی فرشته وضيعت از گزارشی-ح
 برای امنيتی و اطالعاتی نيروهای ممانعت و 1367 سال کشتار با ارتباط در مستنداتی ارائه-خ

 .سال هر جمعه آخرين و شهريور 10 در جانباختگان اين آوری ياد حق با ارتباط در بازماندگان
 برخی توسط ساالنه مراسم برگزاری در ممانعت و ای زنجيره های قتل با ارتباط در مستنداتی ارائه-چ
 امنيتی و اطالعاتی نيروهای توسط دوانی پيروز قتل نهادن سکوتم و ها خانواده اين از
 شهيد احمد آقای اوليه گزارش با ارتباط در انتقادی-پيشنهادی گزارش-د
 

 :ای خامنه آقای توسط قانون آشکار نقض-الف
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 به خطاب خود پيام در ای خامنه آقای کشور، وزارت سوی از انتخابات نتايج اعالم از پس روز يک

 :کرد اعالم مردم
 
 پديد ملّی انتخابهای طوالنی ی سلسله در ئی تازه نصاب ايران، ملت هنرنمائی با خرداد، ۲۲ انتخابات»

 رئيس به ميليونی وچهار بيست رأی و صندوقها پای در مردم درصدی هشتاد از بيش مشاركت. آورد
 اعتالی و پيشرفت ستتوان خواهد الهی، ی قوه و حول به كه است واقعی جشن يك منتخب، جمهور
 «.كند تضمين را پايدار نشاط و شور و ملی امنيت و كشور

 
 امانتداری و اخالص با كه نگهبان محترم شورای و كشور وزارت از: «افزود بيانيه اين ادامه در او

 «!....كردند عمل كوشانه سخت و صادقانه خود خطير ی وظيفه به كامل
 

 نقض باعث و قانون از آشکار تخلف مرتکب ای خامنه المی،آقایاس حکومت انتخابات قانون اساس بر
 .شدند کانديداها ديگر حقوق

 
 شورای نظريه وصول از پس كشور وزارت جمهوری رياست انتخابات قانون 17 ماده موجب به

 امحای دستور رهبری مقام توسط جمهوری رياست حكم امضای و انتخابات خاتمه بر مبنی نگهبان
 .نمود خواهد صادر را رأی قاورا و تعرفه

 
 ضرورت صورت در و هفته يك ظرف نگهبان شورای که دارد می مقرر نيز قانون اين 79 ماده

 انتخابات به نسبت را خود قطعی نظر جمهوری رياست انتخابات نتيجه دريافت از پس روز ده حداكثر
 به را نهايی نتيجه روهیگ های رسانه طريق از كشور وزارت و اعالم كشور وزارت به شده انجام

 .رساند خواهد مردم اطالع
 

 تا داوطلبان صالحيت نهايی اعالم تاريخ از اند موظف اجرايی های هيأت مذکور قانون 80 ماده طبق
 جلسه در ساعت 24 ظرف و بپذيرند را واصله ،شكايات انتخابات رأی اخذ نتيجه اعالم از پس روز دو

 را نتيجه و نمايند رسيدگی آنها به مربوط شهرستان در نگهبان ایشور ناظرين و اجرايی هيأت مشترك
 .دارند اعالم كشور وزارت به و نموده جلسه صورت

 
 داشته شكايت انتخابات برگزاری نحوه از كه كسانی کند؛ می تصريح نيز قانون اين 80 ماده 1 تبصره

 يا نگهبان شورای ناظرين به را دخو مستند شكايت رأی اخذ تاريخ از روز سه ظرف توانند می ، باشند
 .دارند تسليم نيز شورا اين دبيرخانه

 
 رئيس ، نگهبان شورای از اعتبارنامه وصول از پس كشور ،وزير موصوف قانون 83 ماده براساس
 .نمايد می معرفی رهبری شورای يا رهبر حضور به را منتخب جمهور

 
 از انتخابات نتيجه اعالم از پس هفته يک حداقل که شده اشاره فرايند ،ماداميکه شده ياد قانون از مستفاد
 انتخابات نتايج تائيد بر مبنی نگهبان شورای نظر و نشده ،طی انجامد می طول به کشور وزارت سوی
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 و انتخابات سقم و صحت مورد در داوری هرگونه ، نگرديده واصل کشور وزارت به آن خاتمه و
 .است قانونی وجاهت فاقد جمهوری رياست داوطلبان زا يک هر به منتخب جمهور رئيس اطالق

 
 انتخابات صحت تائيد و قانونی مهلت در واصله شکايات و اعتراضات به رسيدگی از قبل ديگر بيان به
 مورد در قطعی نظر اظهار ،هرگونه کشور وزارت توسط آن وصول اعالم و نگهبان شورای سوی از

 حاليست در واين.نيست برخوردار الزم وجاهت از انتخابات سالمت و داوطلبان ،آرای مشارکت ميزان
 نقض خود پيام با را موارد اين تمامی انتخابات برگزاری از پس يکروز درست ای خامنه آقای که

 .نمودند
 

 :قانونی غير های بازداشت-ب
 
 جمله از يزن دهم انتخابات که نمود استنتاج اينگونه الف،ميتوان قسمت در مطروحه موارد به توجه با

 پس در افراد از بيشماری تعداد بازداشت به منجر الزم، های طراحی با که بوده شده مهندسی انتخابات
 .است گرديده انتخابات از
 

 ....و صميمی کيوان وضعيت از گزارشی -ج
 

 تحصيل از محروم دانشجويان و صلح شورای عضو و نامه شده توقيف نشريه مدير صميمی کيوان
 ...و نگار وحدت،روزنامه تحکيم ادوار دفتر مسئولين از آبادی،يکی زيد احمد

 کروبی آقای شهروندی حقوق ستاد عضو و وحدت تحکيم دفتر دانشجويان از مومنی عبدهللا
 نويسنده و نگار اموئی،روزنامه احمدی بهمن

 غيرعادالنه ماحکا به عادالنه دادرسی روند بدون و بازداشت اساس بی اتهامات به افراد اين تمامی
 .گرديدند محکوم

 
 با ادواری های مالقات در امنيتی، نيروهای و بازجويان سوی از افراد اين با ناشايست رفتار بر عالوه

 قرار امنيتی و اطالعاتی نيروهای استفاده مورد ابزاری افراد،بصورت هايشان،اين خانواده
 (.بود ها خانواده با مالقات شروط کمترين از بازجويان خواست نمودن برآورده.(گرفتند

 
 وهم نمودن القلم ممنوع بر مبنی) اموئی احمدی بهمن همسر(يعغوب بنی ژيال وضعيت بيان با چنين هم

 در ايشان اذيت و آزار با ارتباط در اجتماعی و نگاری روزنامه های های فعاليت از محروميت چنين
 .گرديد مطرح مطالبی ادواری های مالقات

 
 :زندان زنان ديگر و شيرازی فرشته وضيعت زا گزارشی-ح
 

 بر تاکيد و) بيان و عقيده زندانيان و زنان و اجتماعی فعالين حوزه در(زندانی زنان از ليستی ارائه
 سال شهريور در او.گرديد اشاره شيرازی فرشته آن نمونه آخرين احکام،به اين تمامی بودن ناعادالنه

 زمان همان در ای مصاحبه در وی.شد فراخوانده آمل شهر در اطالعات وزارت خبری ستاد به 1380
 :گفت چنين برابری و تغيير با
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 خواسته من از و ام شده احضار بازجويی برای خبری ستاد از تلفنی تماس با بار سومين برای امروز"

 به اامض ميليون يک کمپين در فعاليتم مورد در توضيحات از ای پاره ادای برای صبح 10 ساعت شده
 ."کنم مراجعه خبری ستاد

 
 در کارش محل و منزل تفتيش از پس نيز مرداد 22 و 21 روزهای در اين از پيش که شيرازی فرشته

 کارش محل و منزل تفتيش و احضار روند خصوص در است گرفته قرار بازجويی مورد خبری ستاد
 است خياطی کارگاه که کارم محل به شخصی لباس مامور پنج مرداد، 21 روزچهارشنبه: " گفت

 ماموران از يکی که ببندم را در خواستم. نبود تنم مانتو من و کرد باز را در دخترم. کردند مراجعه
 متوجه که داد نشان من به را حکمی آنها از نفر يک. آمدند داخل به زور با و گذاشت در الی را پايش
 اين با. ندادند نشان شناسايی کارت کدام هيچ اما دارند را منزل بازرسی قصد دادستانی ی برگه با شدم
 شديدا که همکارم به و دادند قرار بازرسی مورد هم را کارم محل داشتند را منزل تفتيش حکم که

 مامور دو. برويم منزل به بايد گفتند مدتی از بعد. بخورد تکان صندلی روی از ندادند اجازه بود ترسيده
 و پسر شخصی لوازم و کمدها تمام. رفتيم منزلم به ديگر نفر سه اههمر به من و ماندند کارم محل در

 شخصی، های دستنوشته کمپين دفترچه تعدادی نهايت در و دادند قرار بازرسی مورد نيز را دخترم
 ."بردند همراه به را منزل تلفن دفتر و کامپيوتر کيس و دی سی تعدادی

 
 از ای برگه پشت داشتند اصرار و برگشتيم کار محل به وسايل ضبط از بعد: "داد ادامه کمپين فعال اين
 ای برگه هيچ نخوانم تا گفتم آنها به که کنم معرفی خبری ستاد به را خود شنبه روز که بگيرند تعهد من
 که داد نشان را ای برگه زد می حرف تند لحن با که ماموران از يکی نهايت در. کنم نمی امضا را

 از کشور از خارج های رسانه و ها سايت با ارتباط و اکاذيب نشر و نظام با مخالفت اتهام از آن روی
 منتظر که گرفتند تماس روز همان فردای. داشت دادستانی مهر برگه و بودند شده قيد که بود مواردی

 ."بمانم آنها تماس
 

 برخورد نيز و شده پرسيده او از ها بازجويی روز دو طی در که سواالتی محور مورد در شيرازی
 و گرفتند ديگری تماس کارم محل و منزل تفتيش از بعد هفته يک: " گفت هايش بازجويی در ماموران

 .کردند احضارم خبری ستاد به
 

 خبری ستاد به پسرم با من که بود اين جالب ی نکته. شدم بازجويی شهريور سوم و دوم روزهای
 که بهتر چه گفت بازجو که بماند منتظر ریديگ اتاق در بايد او که کردم می تصور و کردم مراجعه
 شما چون بنشيند اينجا که بخواهم برادران از يکی از شدم می مجبور من وگرنه هست همراهت پسرت

 و کمپين مورد در که ها بازجويی اين حال هر به! کنم بازجويی تنهايی من شود نمی هستيد زن
 پيدا ادامه پسرم حضور در با بود آمل در تانمدوس و خودم وبالگ های نوشته مانند ديگری موضوعات

 قرار سوال مورد هم پسرم موارد از بسياری در. شد می تکرار مرتبا که بود همراه تهديدهايی با و کرد
 آزار بسيار فضا اين و باشيد وکيل فکر به يا شود می دادگاهی مادرت که شد می گفته او به و گرفت می

 می او که شد پرسيده پسرم از بهاييت مورد در سواالتی که رفت پيش جايی تا برخوردها اين. بود دهنده
 و زد می شدت به قلبش کردند می من بازداشت به تهديد که جاهايی و سخت های لحظه اين در گويد

 ."لرزيد می پاهايش



1390وضعيت پيروان اديان در ايران در   

342 
 

 
 10 شنبه سه امروز گفت داد خبر کامپيوترش کيس استرداد از که حالی در انتها در شيرازی فرشته

 سه امروز که شد خواسته من از: " اند کرده احضار خبری ستاد به را او بار سومين برای شهريور
 در و ام شده احضار تلفنی تماس با هم باز اما. بروم خبری ستاد به بار سومين برای شهريور دهم شنبه
 خاطر به ما شد فتهگ من به است اساسی چه بر ها بازجويی اين ی ادامه که اين برای من مقاومت مقابل

 است قرار کمپين مورد در و مانده هنوز شما از اصلی سواالت وگرنه کنيم می مراعات تان بيماری
 ."کند سوال شما از مفصل طور به ديگری شخص

 
 در شرکت خاطر به قبل روز دو محسنی الهام وی دختر که گرديد بازداشت درحالی شيرازی فرشته
 شيرازی فرشته دادگاه 1380 ماه مهر ششم. بود شده بازداشت نيز آمل در پارکی در بازی آب مراسم

 است اتهاماتی جمله از مسئولين به توهين نشراکاذيب، ملی، امنيت عليه اقدام. شد برگزار آمل دادگاه در
 .نپذيرفت را مذکور اتهامات نيز فرشته که شد تفهيم او به که

 
 وزارت دفتر به اينکه از بعد شهريور 12 روز رزندف دو مادر و زنان حقوق فعال شيرازی، فرشته

 نيز کنون تا او دستگيری اصلی دليل. شد منتقل آمل زندان به و دستگير شد احضار آمل در اطالعات
 و زنانش حقوق فعاليتهای با رابطه در قبل سال دو که ای پرونده به رود می گمان ولی است نامعلوم
 .باشد داشته ارتباط دش باز او عليه بالگش در ها نوشته

 
 و شد احضار آمل در اطالعات وزارت دفتر به شيرازی فرشته مرداد، 22 و 21 در پيش سال دو

 کارزار اين با رابطه در هايش نوشته همينطور و آمل، در دوستانش امضا، ميليون يک کارزار درباره
 .گرفت قرار بازجويی مورد شخصيش بالگ در

 
 زندانی 90 حدود همراه به او. است نداشته را باپسرش مالقات امکان نونتاک وی بازداشت، زمان از

 و زندان نامناسب وضعيت تشنج، و بيماری سابقه داشتن. برد بسرمی متری 60 اتاقی در ديگر زن
 نگران شدت به او سالمت مورد در را فرشته همراهان و خانواده ، او بر روانی و روحی فشارهای

 اسالمی حکومت توسط که افراديست جمله از قربانی فرشته برادر که شدم دآوريا چنين هم.است کرده
 شرايط و فرشته بيماری بيان ضمن پايان در.است مدفون خاوران در و اعدام عادالنه غير محاکمات با

 .نمودم جلب زندانی زنان خصوص در بيشتر تمرکز به را شهيد احمد آقای آمل،توجه زندان نامناسب
 

 برای امنيتی و اطالعاتی نيروهای ممانعت و 1367 سال کشتار با ارتباط در مستنداتی ارائه -خ
 .....بازماندگان

 
 که) شد خواهد باغ روزی آنجا(67 تابستان کشتار به نگاهی مستند فيلم از نسخه يک ارتباط اين در

 به توجه با و ارائه ايشان به بود داده قرار برسی مورد را جنايات ناچيز،آن بسيار امکانات با پيش سالها
 دسته گورهای در جانباختگان اين که اماکنی ساير و خاوران گلزار در بازماندگان مراجعه حق اينکه

 می آنها يادبود و بزرگداشت مراسم جهت به بازماندگان تمامی اوليه حقوق اند،از آرميده آن در جمعی
 خانواده اين اذيت و آزار و بازداشت از مواردی يراخ سالهای در ميشود،بلکه گرفته ناديده تنها باشد،نه

 از بارها نيز شيرازی فرشته که نمودم اشاره ارتباط همين در.گرديد است،اشاره داشته همراه به را ها
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 واز بود گرفته قرار اذيت و آزار خاوران،مورد گلزار به مراجعه دليل به امنيتی ماموران سوی
 که جانباختگان آن برای مراسم برگزاری در محدويت به توان میبود، نوشته وبالگش در که مواردی

 .نمود بود،اشاره انها از نيز وی برادر
 

 .....ساالنه مراسم برگزاری در ممانعت و ای زنجيره های قتل با ارتباط در مستنداتی ارائه-چ
 

 با و ارائه ايشان به بود شده تهيه پيش سالها ای،که زنجيره های قتل فيلم از نسخه يک نيز ارتباط اين در
 های خانواده از برخی وکالی تهديد و نظامی دادگاه سوی از پرونده نمودن مسدود به توجه

 در قضائی نيروهای سکوت زرافشان،به ناصر دکتر و عبادی شيرين خانم جانباختگان،سرکار
 سوی زا صريح خواستارپاسخ او وضغيت براعالم دوانی،مبنی پيروز خانواده تقاضای خصوص
 توسط آن عادالنه بررسی و ها پرونده اين مجدد گشايش و دوانی پيروز خصوص در قضائی نيروهای

 .گرديدم چنايات اين يابی حقيقت جهت در بيطرف وکالی
 
 بر در تقويمی لحاظ به را فوق موارد از شهيد،بعضی احمد آقای گزارشگری دوره اينکه به توجه با

 را خود تالش تمام گرديد متذکر و استقبال شده عنوان مطالب از دقت اب ايشان حال اين گرفت؛با نمی
 خواهد بوده،مبذول دوره اين در ايرانيان حقوق نقض تمامی برگيرنده در که گزارش يک تهيه برای
 .نمود سپاسگزاری گزارش اين تهيه با ارتباط در تالشگران تمامی همراهی از و نمود

 
 گزارش يک قالب در الزم پيشنهادات و ايشان اوليه گزارش به سبتن انتقادی موارد نيز خاتمه در

 .گرديد ارائه ايشان به جداگانه
 
 
 

 سرکوب، بازداشت و خشونت عليه زنان را محکوم ميکنيم
 
 
 

 اطالعيه کيته زنان کانون دفاع از حقوق بشر در ايران
 اعالميه جهانی حقوق بشر 2ماده 
حيث نژاد، رنگ، جنس، زبان، مذهب،  تمايز مخصوصا ازهر کس ميتواند بدون هيچگونه  الف/

سياسي يا هر عقيده ديگر و همچنين مليت، وضع اجتماعي، ثروت، نسب يا هر موقعيت ديگر از  عقيده
 تمام حقوق و کليه آزاديهائي که در اعالميه حاضر ذکر شده است بهره مند گردد.

بر وضع سياسي، اداري و قضائي يا بين المللي  بعالوه هيچ تبعيضي به عمل نخواهد آمد که مبتني ب/
کشور يا سرزميني باشد که شخص به آن تعلق دارد، خواه اين کشور مستقل تحت قيمومت يا غيرخود 

 مختار بوده يا حاکميت آن به شکلي محدود شده باشد.
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 خشونت عليه زنان را محکوم ميکنيم سرکوب، بازداشت و
 

ن يکی از واقعيت های تلخ جهان معاصر است و خشونت عليه زنان نابرابری جنسی و خشونت بر زنا
 رايجترين شکل نقض حقوق بشر بشمار ميرود.

خشونت عليه زنان مرز نميشناسد و هر چه جامعه بيشتر تحت تاثير فرهنگ مذهبی قرار ميگيرد اين 
ه معکوسی را خشونتها عريانتر می شوند. در طول حيات حکومت اسالمی در کشورمان اين روند چرخ

 طی کرده است.
حکومت اسالمی از فردای دستيابی به قدرت، آشکارا به اعمال خشونت عليه زنان در عرصه های 

، ۱۳۵۴ فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و سياسی روی آورد. حذف قانون حمايت خانواده مصوب سال
... از نخستين اقدامات تحميل حجاب اجباری، کاهش سن ازدواج دختران، اخراج هزاران کارمند زن و

خشونت بار رژيم عليه زنان بوده است. تحميل حجاب اجباری خود به تنهايی يکی از خشونت های 
 سال بر زنان ايرانی اعمال ميشود. ۳۰ آشکاری است که طی بيش از

در اين سالها هزاران زن و دختر به دليل رعايت نکردن حجاب، مورد ضرب و جرح ماموران گشت 
ثارهللا و دهها گشت ديگر قرار گرفته، دستگير و بعضا مورد تجاوز جنسی سرکوبگران قرار  جندهللا،

 گرفته اند.
همچنين زنان زندانی سياسی در زندان های ايران و در بيدادگاه های اسالمی در موارد بسياری به دليل 

 زن بودن متحمل تحقير، خشونت ها و احکام مضاعف شدهاند.
و عامل اصلی اعمال خشونت بر عليه زنان است و با قانونی کردن تبعيض  حکومت اسالمی منشاء

جنسيتی در عرصه های مختلف اجتماعی و اقتصادی، باعث تقويت تفکر و رفتار های مرد ساالرانه 
شده است. تفکری که خود سرچشمۀ بسياری از خشونت های وارده بر زنان است. قوانين کيفری و 

االرانه بوده، از زنان در برابر تعرضات و آسيب های جسمی و روانی از جزايی در ايران نيز مردس
سوی مردان حمايتی نميکند. قانون مجازات اسالمی در جرايمی مانند جراحت ،نقص عضو و يا قتل 
(از آنجا که ارزش جسم و جان زنان در قانون مجازات اسالمی نصف مردان محسوب می شود) عمال 

 .بر عليه زنان شده است باعث تشويق خشونت مردان
بر برابری حقوق زنان و مردان تاکيد می  و هرگونه نا برابری و اعمال خشونت، بر زنان را محکوم

 نمائيم
هرچند امکان آمارگيری دقيق در ايران وجود ندارد اما آمارهای رسمی دولت که فاصلۀ زيادی با ارقام 

 زنان در حوزههای خصوصی و عمومی است.واقعی دارند،حاکی از رشد قابل توجه خشنونت عليه 
افزايش گسترده و دردناک ميزان خشونت عليه زنان در ايران طی سالهای اخير حاصل ساختار فکری 

است که در آن زنان موجوداتی هستند که اختيار خود را ندارند. صاحب اختيار زنان در  و نظام سياسی
 .می استعرصۀ خصوصی، مردان و در عرصۀ عمومی، حکومت اسال

ما بر اين باوريم مادامی که در جامعهای نابرابری جنسی و خشونت بر زنان يکی از واقعيت های تلخ 
آن باشد و حکومت ها نيز با اعمال خشونت حکومتی بر شدت آن بيافزايند، نمی توان جامعهای 

 دمکرات و آزاد داشت.
341 

 کانون دفاع از حقوق بشر در ايران
 زنان کميته دفاع از حقوق

 



1390وضعيت پيروان اديان در ايران در   

345 
 

  
 
 
 
 
 
 

 ۳۵۰تن از دراويش گنابادی به بند  ۷انتقال 
 

 
 منتقل شدند.... ۳۵۰به بند  ۲۰۹آذرماه از بند  ۲۸تن از دراويش گنابادی دوشنبه شب  7
 

 منتقل شدند. ۳۵۰به بند  ۲۰۹ذرماه از بند آ ۲۸تن از دراويش گنابادی دوشنبه شب  ۷
به گزارش خبرنگار کلمه، شش نفر از اين دراويش به نام های افشين کرم پور، فرشيد يدالهی فارسی، 
اميراسالمی بورکی، اميد بهروزی، حميد رضا مرادی سروستانی، رضا انتصاری پس از حوادث 

 داشت شدند.ارديبهشت سال جاری باز ۱۳شهرستان کوار در تاريخ 
ارديبهشت امسال  ۲۸است که از تاريخ  ۳۵۰مصطفی دانشجو يکی ديگر از دراويش منتقل شده به بند 

 ۲۰۹آبانماه به بند  ۷ماهه حبس خود در زندان ساری بود که در تاريخ  ۷مشغول گذراندن دوران 
 زندان اوين منتقل شد.

 
کی، اميد بهروزی از وکالی دراويش گنابادی افشين کرم پور، فرشيد يدالهی فارسی، امير اسالمی بور

 هستند.
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.
 زندانی سياسی از مديران سايت مجذوبان نور بودند. ۷اين 
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 اهل تسنن از زندان مرکزی سنندج به زندان گوهردشت کرجزندانی  27تبعيد 
 
 

 زندانی اهل تسنن از زندان مرکزی سنندج به زندان گوهردشت کرج 27تبعيد 
زندانی مذهبی اهل تسنن از زندان  27انتقال ” فعالين حقوق بشر و دمکراسی در ايران“به گزارش 

 مرکزی سنندج به زندان گوهردشت کرج.
زندان  10زندانی مذهبی اهل تسنن از زندان مرکزی سنندج به بند  27آذر ماه،  30روز چهارشنبه 

گوهردشت کرج تبعيد شدند.از چند هفته پيش رژيم ولی فقيه علی خامنه ای اقدام به تفکيک مذهبی در 
زندان گوهردشت کرج نمود و به اين منظور سالنی برای نگهداری زندانيان اهل تسنن ايجاد نموده و در 

ل گسترش آن است و به نظر می آيد که قصد دارند ساير زندانيان اهل تسنن از زندانهای مختلف حا
 ايران را به اين زندان منتقل کنند.

 
 زندانی اهل تسنن بدليل عقايد مذهبی در آنجا نگهداری می شوند. 80در حال حاضر بيش از 

 3ساله که نزديک به  29ام هادی حسينی از طرفی ديگر روز گذشته به يکی از زندانيان اهل تسنن به ن
زندان اوين بسر برده بود،  209سال در بازداشت بسر می برد و اکثر مدت بازداشت خود را در بند 

 اعالم گرديد که به اعدام محکوم شده است.
فعالين حقوق بشر و دمکراسی در ايران، تفکيک مذهبی که از مدتی پيش در زندان گوهردشت کرج 

است و تمامی هموطنان اهل تسنن را به دليل اعتقادات مذهبی و سياسی در آن نگهداری می  ايجاد شده
شوند 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 جهت گرفتن

 تصميمات الزم اجرا می باشد.
 منبع:فعالين حقوق بشرو دمکراسی در ايران

 2011دسامبر  22برابر با  1390دی  01
 
 
 
 
 

 زندان اوين ۳۵۰انتقال وکال و مديران سايت مجذوبان نور به بند 
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و مديران سايت مجذوبان نور صبح امروز از بند امنيتی زندان اوين به بند وکالی دراويش گنابادی 
 همين زندان منتقل شدند . ۳۵۰

افشين  ،اميد بهروزی  ،حميد مرادی  ،به گزارش خبرنگار سايت مجذوبان نور ؛ رضا انتصاری 
وبان نور پس از وکال و مديران سايت مجذ  مصطفی دانشجو و فرشيد يداللهی  ،امير اسالمی  ،پور  کرم

همين    ۳۵۰آذر ماه به بند  ۲۹گذشت بيش از سه ماه حبس در بند امنيتی زندان اوين صبح امروز 
   زندان منتقل شدند . 

 
در ادامه اين گزارش آمده است تاکنون وکالی اين دراويش زندانی از حق دخالت در پرونده محروم 

در مدت سه   ،بازداشت ايشان نيستند . عالوه براين و داليل   بوده و مراجع قضايی پاسخگوی اتهامات
 .اند  با خانواده خود محروم بودهدرويش از حق مالقات حضوری  ۷ماه گذشته اين 

ای از فشارها و  شود اين دراويش گنابادی در اواخر تابستان سال جاری با آغاز دور تازه يادآوری می
های انفرادی بند  ی و قضايی بازداشت شده و به سلولبازداشت دراويش گنابادی بدون ارائه حکم قانون

امنيتی زندان اوين منتقل شدند . فشار بر اين دراويش زندانی و شرايط نامطلوب نگهداری ايشان  ۲۰۹
در اين مدت به نحوی بود که منجر به رو به وخامت نهادن وضعيت جسمی چند تن از ايشان شد که از 

اری قلبی آقايان امير اسالمی و حميد مرادی و انتقال ايشان به بهداری توان به شدت يافتن بيم ميان می
  زندان اوين اشاره کرد .

 
 
 
 
 
 
 

 بازداشت يک درويش گنابادی در تهران
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  وسط نيروهای امنيتی بازداشت شد .نصرهللا الله مدير انتشارات حقيقت و يکی از دراويش گنابادی ت

به گزارش خبرنگار سايت مجذوبان نور ؛ نصرهللا الله مدير انتشارات حقيقت و يکی از دراويش 
آذر ماه توسط نيروهای امنيتی بدون ارائه حکم قانونی و قضايی بازداشت و  ۲۹گنابادی ظهر سه شنبه 

  به مکان نامعلومی منتقل شد .
ی امنيتی و لباس شخصی با حمله به منزل شخصی و محل کار ايشان عالوه بر نيروها ،گفتنی است 

  اند . وسايل شخصی ايشان را نيز ضبط کرده ،تفتيش و بازرسی غيرقانونی 
گنابادی از   از مدتی پيش در ادامه فشار بر دراويش  ،اين درويش گنابادی و مدير انتشارات حقيقت 

  عات احضار تلفنی شده بود .سوی نيروهای امنيتی به اداره اطال
شود بازداشت و آزار و اذيت دراويش گنابادی از اواخر تابستان سال جاری با موجی از  يادآور می

  و شيراز آغاز شد  بازداشتهای گسترده و ضرب و شتم دراويش در شهرستان کوار و شهرهای تهران
ها تن از ايشان  بادی به شهادت رسيد و دهکه در ادامه اين فشارها و بازداشتها يکی از دراويش گنا ،

  بازداشت شدند .
 
 
 
 
 
 

 بازداشت و محکوميت فعالين کرد
 

 
زندان محکوم شده و  خانه حقوق بشر ايرانيک فعال کرد اهل بانه از طرف دادگاه انقالب اسالمی به

همزمان چهار تن از فعالين کرد در سقز و مهاباد بازداشت و يک تن در اروميه به پنج سال حبس 
 اند. محکوم شده
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آژانس خبری موکريان گزارش داده است که يک فعال کرد اهل بانه به نام عثمان (ريبوار) رحيمی از 
يک حزب مخالف کردی به شش ماه زندان محکوم  سوی دادگاه انقالب اسالمی سقز به اتهام همکاری با

 شده است.
عثمان (ريبوار) رحيمی که اهل شهر بانه واقع در استان کردستان است هم اکنون در زندان مرکزی 

 شهر سقز دوران محکوميت خود را سپری می نمايد.
 

د در سقز و اين منبع خبری همچنين گزارش داده است که طی روزهای اخير چهار تن از فعالين کر
 مهاباد بازداشت و يک تن در اروميه به پنج سال حبس محکوم شده است.

بر اساس اين گزارش، يک شهروند اهل سقز واقع در استان کردستان به نام جعفر سوران سقزی توسط 
نيروهای امنيتی در اين شهر دستگير و روانه زندان شد. وی پس از بازداشت به زندان مرکزی شهر 

 ل شده است.سقز منتق
برادوست از توابع شهر اروميه از سوی دادگاه انقالب  -هم چنين کوروش پاشايی از اهالی سوما

اسالمی به اتهام همکاری با يک حزب مخالف دولت به تحمل پنج سال حبس محکوم شد. وی هم اکنون 
 در زندان مرکزی اروميه دوران محکوميت خود را سپری می نمايد.

نيز از بازداشت دست کم سه تن از شهروندان در شهرستان مهاباد در آذربايجان  آژانس خبری کردپا
ی اين  غربی خبر داده است، بر اساس اين گزارش زانيار قادرزاده، هيوا بيرمی و مراد فاطمی از جمله

 باشند. بازداشت شدگان می
اد بازداشت شده توسط رود که تعداد افر شدگان، گمان می ی يکی از بستگان بازداشت بر اساس گفته

 نفر برسد. ۱۷دستگاه اطالعاتی حکومت اسالمی ايران به 
تا لحظه انتشار اين خبر اين منبع خبری از داليل بازداشت و محل نگهداری اين چند شهروند کرد 

 اطالعی نداده است.
 پايان پيام
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مان آن در هجوم به کليسای جماعت ربانی اهواز و بازداشت کشيش و خاد
 آستانه کريسمس

 
ماموران لباس شخصی همه حاضران در محل جلسه هفتگی کليسا حتی کودکان خردسال شرکت کننده 

 هستند.در کانون شادی را دستگير کردند. شبان کليساو همسرش در بازداشت 
، وقتی که جلسه سرويس هفتگی کليسای  صبح  ۱۱دسامبر ، ساعت  ۲۳ روز جمعه دوم دی ماه برابر 

اهواز در جريان بود ، ماموران اداره اطالعات آن شهر با چند دستگاه اتومبيل به آن  جماعت ربانی 
 کليسا هجوم بردند.

 
حتی بچه های کوچک که در کالس اين ماموران که با لباس شخصی بودند همه حاضران در جلسه 

بازداشت نمودند. آنها ابتدا تلفنهای موبايل همه افراد   مخصوص کانون شادی کليسا حضور داشتند را
 حاضر در کليسا را جمع کردند و بعد تمام اتاقها توسط ايشان مورد بازرسی قرار گرفتند.

صوتی و تصويری متعلق به کليسا و ماموران از اين محل چند دستگاه کامپيوتر ، کليه دستگاههای 
صدها جلد کتاب مسيحی را خارج نمودند . حاضران در جلسه کليسا را نيز با دو دستگاه مينی بوس از 

 بيرون بردند.  به مقصد نامشخصی جلسه پرستشی هفتگی 
پس از خارج کردن ايمانداران در محل   عده ای از ماموران لباس شخصی مجهز به اسلحه و بی سيم

ساختمان کليسا واقع در خيابان سوم کيانپارس باقی ماندند و تا ساعتها به بازرسی دقيق محل مشغول 
 بودند.

کشيش فرهاد “ مطابق گزارشات دريافتی همه ايمانداران بازداشت شده چند ساعت بعد آزاد شدند ولی
ليسا به به همراه دو تن از خادمان ک خانم شهناز و همسرش  شبان اين کليسا ”سبک روح

 همچنان در بازداشت به سر می برند. ناصر و ديويد نامهای
ماموران موبايلهای افراد آزاد شده را نيز پس نداده اند و از آنها خواسته اند که بعدا در زمانی که به 

 اطالعشان رسانده خواهد شد می توانند برای پس گرفتن موبايلهای خود مراجعه کنند.
خادم کليسا و علت دستگيری آنها هنوز خبری  ۲هاد و همسرش به همراه از محل نگهداری کشيش فر

 در دست نيست.
ز طريق احضار و بازجوئی و تعقيب مسيحيان به خصوص در از حدود يک ماه قبل فشارها ا

انتظار اين وجود داشت که امسال نيز مانند سال گذشته بارديگر  شهرستانهای کشور باال گرفته بود.
سال نيروهای اطالعاتی و امنيتی در آستانه کريسمس دست به اقداماتی عليه ايمانداران مسيحی بزنند.

گذشته در همين ايام هجوم همه جانبه ای به فعاالن مسيحی در تهران ، اهواز ، اصفهان ، مشهد و چند 
دی ماه سال گذشته به اسامی  از بازداشتيهای شناخته شده هنوز حداقل دوتن  شهر ديگر کشور شد.

نورهللا قبيتی زاده و فرشيد فتحی به ترتيب در زندانهای کارون اهواز و اوين تهران در بازداشت به سر 
 می برند.
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سال گذشته در ماههای دی و بهمن نيز حمالتی به کليساهای خانگی در شهرهای دزفول ، اهواز و 
انديمشک توسط ماموران اطالعات و امنيت صورت پذيرفت و تعدادی از هموطنان مسيحی در آن 

 حمالت بازداشت شدند.
 
 
 
 
 

دسامبر روز جهانی حقوق بشر در  10اعتراضی به مناسبت  گزارش تجمع
 شهر برلين

 

 
 

 ندسامبر روز جهانی حقوق بشر در شهر برلي 10گزارش تجمع اعتراضی به مناسبت 
 
 

دروازه براندنبورگ به مناسبت روز  ، درمرکز شهر برلين و در محل2011دسامبر10شنبه،  در تاريخ
جهانی حقوق بشر برای اعتراض عليه نقض سيستماتيک حقوق بشر در جمهوری اسالمی ايران 

 برگزار شد. 18تا  15آکسيونی اعتراضی از جانب فعالين سياسی ايرانی از ساعت 
 

 تجمع آمده بود: در فراخوان اين
 

 های آزاديخواه ! انسان
رژيم جمهوری اسالمی ايران از ابتدای به قدرت رسيدنش با دستگيری، شکنجه، کشتار،اعدام،   کارنامه

های مذهبی و  های تحت ستم و اقليت سنگسار، ترور، قطع اعضای بدن، مجازات شالق و سرکوب خلق
نان، دانشجويان ، معلمان و ... رقم خورده است. روزی های مردمی مانند: کارگران، ز جنسيتی و جنبش

نيست که شاهد نقض حقوق بشر درايران نباشيم. قانون اساسی، مدنی و... در اين نظام در تناقض 
 بنيادی با بيانيه جهانی حقوق بشرند.
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به  -سی فقط در سال گذشته اين کارنامه ننگين شامل افزايش اعدام به طور عمومی، اعدام زندانيان سيا
ويژه زندانيان سياسی کرد، اعدام جوانان ، همجنسگرايان، اعدام شهروندان افغانی، سانسور ، اختناق و 

و افزايش فشار  -از جمله در آذربايجان -شالق زدن ، دستگيری ، زندان مخالفين ، منتقدين و معترضين
 بر بهائيان، زنان و.. بوده است.

 
 آزاديخواهان!

 آيم: در برلن گرد هم می بشر حقوق در روز جهانی
 عقيدتی –زندانيان سياسی   آزادی همه  برای        -
 و سنگسار مجازات اعدام، شکنجه لغو        -
 جدائی دين از دولت        -
 های بی قيد و شرط سياسی، آزادی قلم ، بيان ،تشکل و اجتماعات برای تحقق آزادی        -
  اری و برابری زنانبرای لغو حجاب اجب        -
 مردم ايران  برای دفاع از جنبش اعتراضی و آزاديخواهانه        -
 برای رفع ستم ، سرکوب و هر گونه تبعيض جنسيتی ، ملی و ..        -
 سال گذشته؛ دو و علنی آمرين و عاملين کشتارهای سی و  عادالنه محاکمه        -

 آزادانديشان،
انه نگاه جامعه جهانی بيشتر به مشکالت سياست های اتمی رژيم دوخته شده و در ماه های اخير متاسف 

نقض سيستماتيک و روزانه حقوق بشر در جمهوری اسالمی ايران معموال به حاشيه رانده می شود. ما 
بر اين باوريم نه حمله نظامی به جمهوری اسالمی ايران که تالش مردم ايران برای استقرار يک رژيم 

می تواند هم برای مردم ايران و هم      مبتنی بر حقوق بشر و عدالت اجتماعی به جای آن دمکراتيک
    برای منطقه صلح و آرامش بيشتری همراه داشته باشد.

همزمان با بسياری از نيروهای مدافع حقوق بشر شهرهای اروپا و امريکای شمالی به نقض 
 جمهوری اسالمی ايران نه بگوئيم. سيستماتيک حقوق بشر در ايران اعتراض کنيم و به

 
که شاهد حضور جمع بسياری از ساکنين ايرانی شهر برلين و همچنين  اين گردهمايی همچنين در پايان

ايرانيهايی از شهرهای فرانکفورت و هانوفر آلمان و ايرانيهای مقيم کشور هلند و فرانسه که به قصد 
د و اطالعيه هايی به زبانهای انگليسی ، آلمانی ، شرکت در اين گردهمايی به برلين سفرکرده بودن

 فرانسه و فارسی در بين بازديد کننده ها نيز توزيع کردند، به شرح ذيل ميباشد.
 

که جسم زنان و مردان در زندانها ، در سلولهای انفرادی و در زير  زمانی را در سرزمين مان شاهديم 
بيدادگاههای رژيم جسم زنان  ر دارد ، زمانيست که درو تجاوز شکنجه گران رژيم ولی فقيه قرا شکنجه

يا جوخه های اعدام سپرده می شود ، مردم را  و مردانی که آزادی را فرياد می زنند به محبس و
آزاديخواهی  خيابانها به جرم شهر ها و روستاها قربانی فتنه گری و تفرقه سازی خود ساختند و در در

زمانيست که بی عدالتی ،  ان را به جرم دادخواهی به مسلخ کشاندند ،مردم را به گلوله بستند و مادر
فرمايشی حکومت اسالمی به تصويب می  نابرابريها و تبعيض های جنسی با پرچم اسالم و در مجلس

رسد. همه جای سرزمينمان را بوی خيانت گرفته است و حاکميت از هر ابزار و هر راهی برای نقض 
ن استفاده می کند فعالين مدنی و آزادی خواهانی همچون محمد صديق کبودوند حقوق ملتهای دربند ايرا

صدای حق طلبی ملت کرد را به گوش جهانيان می رساندند را به زندان و شکنجه گاه ميبرد ند و   که
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از فعالين مدنی  در حالی روز جهانی حقوق بشر را گرامی می داريم که بسياری  2011اينک در سال 
جرم دادخواهی و عدالت طلبی در زندانهای رژيم به سر ميبرند و درشرايط قرون وسطايی  مدتهاست به

امکاناتی همچون حق  .اوليه انسانی محروم هستند به اسارت گرفته شده اند و از حداقل امکانات
برخورداری از درمان جراحات و صدمات ناشی از شکنجه و محروميتهای داخل زندانها ، محروم 

حتی قطع تماسهای تلفنی و محروم  فرزندان خود  ان و پدران زندانی از به آغوش کشيدنکردن مادر
و مجبور شدن  کيفيت و کميت پايين غذای زندان  کردن خانواده از شنيدن صدای عزيزان خود،

با قيمت های چند برابراز فروشگاههای زندان، ازدحام بيش از حد  زندانيان به خريد مواد غذايی
 قطع عمدی و مستمر وسايل گرمايشی و غيرو .... . ،زندانيان 

 
کانون پناهندگان سياسی ايرانی در برلين و کميته دفاع از  در پايان اين تجمع که با همکاری و فراخوان

برلين برگزار شد. همکار کميته اقوام و ملل کانون دفاع از حقوق بشردر ايران  -زندانيان سياسی ايران
با پخش اطالعيه هايی در بين کليه بازديد  کن برلين با حضور در اين جمع آقای علی افرازه، سا

کنندگان اعتراض اين کانون را در موج جديد اعدامها و وجود خطر اعدام بسياری از فعاالن سياسی و 
 .مدنی ايرانی را به اطالع عموم رسانيد
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 علی افرازه
 مسئول آکسيونهای اعتراضی

 اع از حقوق بشر در ايرانکانون دف  کميته دفاع از حقوق اقوام و ملل ,
 
 
 
 
 
 

معرفی افرادی که در نقض حقوق شهروندان بهائی در شهر سمنان نقش داشته 
 اند

 

 
شاهد شدت يافتن برخوردهای  1387بهاييان ساکن شهر سمنان از سال  –کميته گزارشگران حقوق بشر 

بازداشت، احضار و صدور  قهرآميز دستگاه های امنيتی و قضايی کشور بوده اند. اين برخوردها شامل
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تن از آنان بوده است. محل کسب تعدادی از شهروندان بهايی در اين شهر پلمب  30احکام برای بيش از 
 شده و برای بسياری از آنان محدوديت های اقتصادی زيادی به وجود آمده است.

د و سرکوب های در اين گزارش افرادی معرفی شده اند که براساس اطالعات به دست آمده در برخور
 سازماندهی شده بر عليه بهائيان در شهر سمنان نقش داشته اند.

نفر از بهائيان  20، وی دستور تفتيش منازل 1387دادستان کل سمنان در سال  قاسم دولتخواهی -1
 را صادر کرده است. 18/12/87و پويا تبيانيان در  25/9/87سمنان در 

سمنان، محمد زنگويی بيش از شش نفر از بهائيان شهر سمنان قاضی دادگاه انقالب  محمد زنگويی -2
را به فراخوانده و حکم آنان را صادر کرده است. به گفته شاهدين وی در جلسات دادگاه نظرات اداره 
اطالعات را از زبان خود بازگو می کرده و ضديت و دشمنی اين قاضی با شهروندان بهائی کامال 

ن بهائی که توسط ايشان محکوم شده اند می توان به صهبا رضوانی، پويا مشهود بوده است. از شهروندا
 تبيانيان، علی احسانی، سيامک ايقانی، افشين ايقانی، سوسن تبيانيان و منيژه منزويان اشاره کرد.

در دادگاه خانواده سمنان مشغول  رضوانی نژاد معاون دادستان کل در امور دادگاه انقالب، که با نام -3
ر است. وی تقريبا با حضور خود در تمامی دادگاه های بهائيان در شهر سمنان به عنوان نماينده به کا

دادستان حضور يافته و کيفر خواست را خوانده و برای متهمان بهايی در خواست اشد مجازات را کرده 
 است.

ائيان در سمنان را رئيس دادگاه انقالب سمنان، وی قضاوت دادگاه بسياری از به قاسم عين الکمالی -4
سال  1به عهده داشته و در پرونده قضاوتی او می توان به دادگاه افراد فوق اشاره کرد: شعله طائف (

 6سال حبس تعزيری)، گودرز بيدقی، عادل فنائيان( 4سال تبعيد)، بهفر خانجانی ( 2حبس تعزيری و 
 انيان(بازداشت بار دوم)سال حبس)، روفيا بيدقی، ژينوس نورانی، نادر کسائی و پويا تبي

سال است در سرکوب و  2که بيش از  1388فرهاد شهرياری فر، دادستان کل سمنان از سال  -5
بازداشت بهائيان سمنان و مناطق اطراف اين شهر نقش مستقيم داشته و دستورات از جانب وی صادر 

اشت موقت افرادی مانند و دستور بازد 1389نفر در اسفند  6می شده است. دستور بازداشت بيش از 
زهره نيکائين، الهام متعارفی، ژينوس نورانی، ترانه احسانی، نادر کسائی و پويا تبيانيان از سمت وی 

و تفتيش  23/12/89تن از بهائيان در تاريخ  13بوده است. همچنين صدور دستور تفتيش منازل 
از سمت وی صورت گرفته است. منازلشان در سمنان، سنگسر و شهميرزاد و دستور بازداشت موقت 

بازجويی بسياری از بهائيان سمنان از جمله شعله طائف، بهفر خانجانی، افشين ايقانی، گودرز بيدقی، 
عادل فنائيان و تعداد ديگری از بهائيان توسط فرهاد شهرياری انجام شده، حکم های صادره از سوی 

 فرهاد شهرياری همواره قابل توجه بوده است.
سال گذشته در سمت های  30دادگاه تجديد نظر که در طی  4حسين سالمی، قاضی شعبه محمد  -6

پيشين خود همچون قاضی، بازپرس و رياست دادگاه انقالب فشار زيادی بر شهروندان بهايی ساکن 
سمنان آورده است. آقای سالمی حاضر به مالقات با خانواده های زندانيان بهائی نبوده و همواره از اين 

 ر امتناع کرده است و حداقل حقوق زندانيان و خانواده آنان را رعايت نکرده است.کا
سال حبس تعزيری و سيامک ايقانی و علی  4هم اکنون بهفر خانجانی و افشين ايقانی هر کدام با 

 سال حبس تعزيری در زندان در زندان سمنان هستند. 2و  3احسانی هر کدام با 
 
 
 
 



1390وضعيت پيروان اديان در ايران در   

357 
 

 
 
 

 سيحيان بازداشتی اهوازبی خبری از وضعيت م

 
با گذشت سه روز از بازداشت جمعی از شهروندان مسيحی در کليسای جماعت  –خبرگزاری هرانا 

  ربانی اهواز از وضعيت سه تن از ايشان اطالعی در دست نيست.
زارشگران هرانا از اهواز، در پی يورش گسترده ماموران امنيتی به کليسای جماعت بنا به اطالع گ

ربانی شهر اهواز که موجب بازداشت عده ای از شهروندان مسيحی شد از وضعيت سه بازداشتی علی 
  رغم گذشت سه روز هيچ اطالعی در دست نيست.

ين کليسا در شهر اهواز است که بر اساس اين گزارش ناصر ضامن دزفولی هويت سومين بازداشتی ا
هم اکنون به همراه کشيش کشيش فرهاد سبک روح و همسرش شهناز در بازداشتگاه اداره اطالعات 

 اهواز نگهداری می شود.
در ميان بازداشت شدگانی که هم اکنون در بازداشت وزارت اطالعات به سر می برند فردی به نام 

 وی شناسايی نشده است.نيز وجود دارد که هويت کامل » ديويد«
صبح روز جمعه دوم دی ماه ماموران امنيتی با مراجعه به کليسای جماعت ربانی که در  ۱۱در ساعت 

حين برگزاری مراسم هفتگی خود بودند جمعی از شهروندان مسيحی بازداشت و با دو اتوبوس حاضر 
اوليه با ثبت هويتشان آزاد  در محل به مکان نامعلومی منتقل شدند، اکثر بازداشت شدگان در ساعت
 شدند و چهار تن از خادمين کليسا به بازداشتگاه اداره اطالعات منتقل شدند.
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 يوسف اسالم دوست از اقلييت های مذهبی ترک سنی اعدام شد
 

 
يوسف اسالم دوست از اقلييت مذهبی ترک سنی (کوره سنی)  پيشين خبرگزاری هرانا بر اساس گزارش

 از جمله هفت اعدامی زندان اروميه بوده است.
ز ترک های سنی بنا به اطالع گزارشگران هرانا، چند ماه قبل در روز دهم اکتبر، سه نفر ديگر ا

روستای ايستی سو به نامهای جمال شيخ زاده فرزند، فرهاد اسالم دوست ومحمد جنگلی در زندان 
 اورميه اعدام شده بودند.

و احمد جمشيد جم   حداقل دو تن ديگر از اقليت سنی های آذربايجان، به نامهای هللا وئردی احمدپورآذر
 اعدام هستند. قولونجو و بالوو اروميه در خطر  از قصبات

دسامبر امسال منتشر شد، ضمن اشاره به خطر اعدام يوسف  ۱۵در گزارش عفو بين الملل که روز 
اسالمدوست در مورد او چنين نوشته بود:بسياری از کسانی که به اتهام به اصطالح قاچاق مواد مخدر 

  دستگير می شوند، تحت شکنجه و بدرفتاری مجبور به "اعتراف" می گردند.
مود اسالمدوست، پدر اين زندانی محکوم به اعدام به عفو بين الملل گفت: "پسرم بی گناه است. مح

قاضی به ماه گفته بود که يوسف به شش يا هفت ماه زندان محکوم خواهد شد. بعد حکم اعدام او با 
 روز تحت بدترين شکنجه ها بازجويی شده بود." ۵۰خواست اداره اطالعات صادر شد. پسرم 
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 بانی دوگال: جامعۀ بين المللی نقض حقوق بشر را در هيچ کجا نمی پذيرد
 

 
بهائی در سازمان ملل متّحد، در واکنش به قطعنامه محکوميت جمهوری نمايندۀ ارشد جامعۀ جهانی 

رأی امسال مجمع عمومی سازمان ملل نارضايتی مطلق «اسالمی در مجمع عمومی سازمان ملل گفت: 
به گزارش ». جامعۀ بين المللی را از ظلم مداوم ايران نسبت به شهروندان خود کامالً روشن می سازد

 ۸۹انی بهائی همزمان با تصويب قطعنامه محکوميت جمهوری اسالمی با سرويس خبری جامعۀ جه
رأی ممتنع در مجمع عمومی سازمان ملل متحد بانی  ٦٤رأی مخالف و  30رأی موافق در برابر 

درصد باالی آراء امسال در عين «دوگال، نمايندۀ ارشد جامعۀ جهانی بهائی در سازمان ملل متّحد گفت: 
امعۀ بين المللی نقض حقوق بشر را در هيچ کجا نمی پذيرد و تعداد روز افزونی حال نشان ميدهد که ج

به گفتۀ خانم دوگال، عامل ديگری ». از ملّت ها بيش از پيش مايل و خواهان دفاع از حقوق بشر هستند
که در باال بودن سطح آراء مؤثر بوده است نارضايتی بسياری از ملّت ها از سرپيچی مکّرر ايران در 

 مکاری با سازمان ملل متّحد و امتناع از پذيرا شدن بازپرسان ويژۀ حقوق بشر است.ه
وی اشاره کرد که ايران هنوز به احمد شهيد، گزارشگر ويژه ای که سازمان ملل به تازگی برای  

رسيدگی به وضعيّت حقوق بشر در ايران تعيين کرده، اجازۀ ديدار از آن کشور را نداده است. خانم 
از زمان انتصاب احمد شهيد، ايران نه تنها از سفر او به آن کشور استقبال نکرده، بلکه «گفت:  دوگال

در قطعنامۀ امسال از گسترۀ وسيع سوء ». حتّی مشروعيّت انتصاب او را نيز زير سؤال برده است
ادن مدافعان رفتار ها در ايران، از جمله "افزايش چشم گير" اعدام ها، استفاده از شکنجه، هدف قرار د

حقوق بشر به صورت روشمند، اعمال خشونت فراگير عليه زنان و تبعيض مداوم عليه اقليّت ها، از 
کشور ارائه شده،  ۴۲جمله پيروان آئين بهائی، ابراز نگرانی شده است. اين قطعنامه که مشترکاً توسط 

دۀ فزاينده از مجازات اعدام تا زمينۀ نگرانی را فهرست می کند که از جمله شکنجه و استفا ۱۶به ويژه 
"محدوديّت های روشمند و جّدی عليه آزادی تجّمع مسالمت آميز" و "سختگيری و محدوديّت های شديد 
در زمينۀ حق آزادی انديشه، وجدان، دين يا عقيده" را شامل می شود. در مورد بهائيان در اين قطعنامه 

اشاره شده است. اين قطعنامه از "افزايش قابل مالحظه  به "افزايش حمالت بر بهائيان و مدافعان آنها"
ای در تعداد بهائيان دستگير و بازداشت شده" و "اقدامات تازه برای محروم کردن بهائيان از اشتغال در 

 بخش های عمومی و خصوصی" خبر ميدهد.
 کميته دانشجويی دفاع از زندانيان سياسی
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 عد از هشت ماهآزادی شهال رحمتی شهروند مسيحی ب
 

خانه حقوق بشر ايران شهال رحمتی شهروند مسيحی بعد از هشت ماه با تبرئه در دادگاه تجديد نظر از 
 زندان اوين آزاد شد.

ومی زنان زندان اوين به شهروند مسيحی که از بهار سال جاری بازداشت و در بند عم شهال رحمتی
 برد، با تبرئه در دادگاه تجديد نظر از زندان آزاد شد. سر می

تر در دادگاه بدوی به اتهام عضويت در گروه  شهال رحمتی پيش» خانه حقوق بشر ايران«به گزارش 
از  غير قانونی به دو سال و نيم زندان محکوم شده بود که اين حکم در دادگاه تجديد نظر بررسی و وی

 اتهام وارده تبرئه شد.
 زندان اوين به سر برده بود. ۲۰۹وی نزديک به سه ماه را در بند 

ميترا زحمتی   برند. ای وی کماکان در زندان اوين به سر می ه دو هم پروند ميترا زحمتی و مريم جليلی
 برد. به دو سال و نيم زندان محکوم شده و مريم جليلی همچنان در بازداشت به سر می

 
 
 
 
 

 چهارمين شماره خبرنامه مجذوبان نور منتشر شد

 
 
به نحوی که  ،امروزه مشکالت و معضالت زندگی روزمره به شکل چشمگيری در حال افزايش است  

با مشکالت  ،يک شهروند ايرانی عالوه بر معضالت سياسی و نقض حقوق مسلم بشری توسط حاکميت 
 .  باشد شديد اقتصادی و فرهنگی نيز درگير می

برند با مشکالت  ردم سراسر جهان از آن رنج میجامعه امروز عالوه بر بحران جهانی اقتصاد که م
اقتصادی و مالی مضاعفی با وجود گذشت يکسال از اجرای طرح هدفمندی يارانه ها دست و پنجه نرم 

   کند . می
نقش يک  ،اکنون با اذعان به وجود تمام اين معضالت و بن بستی که جامعه امروز به آن رسيده 

توان  فان برای ارائه راه برون رفت از اين وضعيت چيست ؟ آيا میدرويش يا به عبارتی ديگر نقش عر
ايم که  اقتصادی و معضالت روز جامعه را داشت ؟ شنيده ،از عرفان انتظار ورود به مسائل اجتماعی 

دانند و در حل مشکالت و معضالت يک جامعه  برخی درويشی و تصوف را گوشه نشينی و انزوا می
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در طول   قائل نيستند . آيا اين ديدگاه با توجه به نقش عرفان در زندگی جايی برای حضور يک درويش
 قرنهای متمادی صحيح و قابل اعتناست ؟

در اين شماره از خبرنامه مجذوبان نور عالوه بر انتشار آخرين اخبار از وضعيت دراويش گنابادی و 
ويشی و عرفان در ورود به برای درک بهتر نقش در ،نقض حقوق بشر و اشاره به مسائل روز جامعه 

ی آن در زندگی بشری با دکتر  معضالت و مشکالت جامعه و بررسی جهان بينی عرفان و گستره
 ايم بيدآباد به گفتگو پرداخته

 
 
 
 
 
 
 

 تفهيم اتهام وکال و مديران سايت مجذوبان نور

 
سايت مجذوبان نور  جلسه رسيدگی به وضعيت حقوقی و تفهيم اتهام وکالی دراويش گنابادی و مديران

 در دادسرای اوين برگزار شد .
 

  ،مصطفی دانشجو  ،اميد بهروزی  ،به گزارش خبرنگار سايت مجذوبان نور ؛ آقايان امير اسالمی 
افشين کرم پور و رضا انتصاری وکال و مديران سايت مجذوبان نور  ،حميد مرادی  ،فرشيد يداللهی 

  تفهيم اتهام شدند.
 ،تشويش اذهان عمومی  ،توهين به رهبری  : ر اين دراويش گنابادی از اين قرار استاتهامات وارده ب

الزم به ذکر است  ،و عضويت در گروهک انحرافی ،نشر اکاذيب  ،اجتماع و تبانی عليه امنيت ملی 
متهم به تخريب  ،اساس  حميد مرادی از مديران سايت مجذوبان نور عالوه بر اين اتهامات واهی و بی ،
 است . موال عمومی نيز شده ا
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شود که چهار ماه از بازداشت و حبس وکال و مديران سايت مجذوبان نور در زندان اوين  يادآور می
توان به  که از ميان می ،اند  در اين مدت ايشان شرايطی بسيار پر فشار و سخت را گذرانيده و گذرد می

ی و فشار بر اين زندانيان اشاره کرد که منجر به بيش از دوماه نگهداری در سلول انفرادی تحت بازجوي
 وضعيت جسمی اين دراويش زندانی از جمله حميد مرادی و امير اسالمی شد .  وخامت

 
 شدند منتقل ۳۵۰ بند به اوين زندان ۲۰۹ بند از ماه آذر ۲۹ تاريخ در زندانی دراويش اين

 
 
 
 
 
 
 
 

 يقتبی خبری مطلق از نصرهللا الله مدير انتشارات حق

 
پس از گذشت يک هفته از بازداشت نصرهللا الله توسط نيروهای امنيتی و لباس شخصی تا کنون هيچ 

  خبری از وضعيت وی بدست نيامده است .
 

حقيقت و از دراويش گنابادی  به گزارش خبرنگار سايت مجذوبان نور ؛ نصرهللا الله مدير انتشارات
آذر توسط نيروهای امنيتی و لباس شخصی بدون ارائه حکم قانونی و  ۲۹ظهر روز سه شنبه   که

های وکالی دراويش گنابادی و خانواده وی تا کنون هيچ  قضايی بازداشت شده بود با وجود پيگيری
 اطالعی از محل بازداشت و وضعيت ايشان بدست نيامده است .

 
 

نياز به مراقبتهای پزشکی دارد که همين  ،ان توجه است اين درويش گنابادی به دليل کهولت سن شاي
  هايی نسبت به سالمتی جسمی ايشان شده است . مسئله سبب بروز نگرانی

 
نيروهای امنيتی با تفتيش و بازرسی غيرقانونی منزل و دفتر انتشارات اقدام به ضبط  ،شود  يادآور می

  اند . اقالم فرهنگی و علمی انتشارات حقيقت کرده وسايل شخصی و
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فشار بر دراويش گنابادی و آزار اذيت ايشان که از اواخر تابستان سال جاری شدت  ،الزم به ذکر است 

به شکلی جدی از  ،درويش شده است  ۱۵يافته و منجر به شهادت يک درويش گنابادی و زندانی شدن 
  ودش سوی نيروهای امنيتی دنبال می

 
 
 
 
 
 
 
 

 تعليق حکم يکی از مسئولين دانشگاه آنالين بهايی در دادگاه تجديد نظر

 
دادگاه تجديدنظر  ۵۴وحيد محمودی از مسئولين دانشگاه آنالين بهايی توسط شعبه  -خبرگزاری هرانا 

  سال با احتساب ايام بازداشت تبديل شد. ۴سال حبس تعليقی به مدت  ۵استان تهران به 
سال حبس  ۵دادگاه انقالب به  ۲۸ش کميته گزارشگران حقوق بشر، وی که پيش تر در شعبه به گزار

سال حبس تعليقی به مدت  ۵دادگاه تجديدنظر استان تهران به  ۵۴تعزيری محکوم شده بود، توسط شعبه 
يی شهر سال با احتساب ايام بازداشت تبديل گشته و با توجه به ابالغ حکم به اجرای احکام زندان رجا ۴

  روز تا ساعاتی ديگر آزاد خواهد شد. ۲۲۰قانوناً اين زندانی عقيدتی پس از گذشت 
محمودی دوم خرداد ماه و در پی بازداشت و تفتيش مسئولين و مرتبطين موسسه علمی (دانشگاه آنالين 

منتقل  زندان اوين ۲۰۹بهائيان) پس از احضار و مراجعه به دادسرای انقالب کرج بازداشت و به بند 
 شد.

سبحانی، محمود بادوام،   سال حبس تعزيری و رياض ۵در ارتباط با اين دانشگاه کامران مرتضايی به 
رامين زيبايی، فرهاد صدقی و خانم نوشين خادم هر يک به چهار سال حبس تعزيری محکوم شدند که 

 تجديد نظر در حال بررسی است. ۳۶پرونده اين افراد در شعبه 
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 تن از بازداشت شدگان كليسای جماعت ربانی اهواز ۴نی از وضعيت نگرا

 

 
 

از  در پی يورش گسترده ماموران امنيتی به كليسای جماعت ربانی اهواز كه منجر به بازداشت شماری
تن از  ۴مسيحيان و حتی كودكان نيز شده بود، نگرانی جامعه مسيحيان ايران نسبت به وضعيت 

 بازداشت شدگان اين واقعه افزايش يافته است.
، با گذشت بيش از يكهفته از يورش »محبت نيوز«به نقل از گزارشگران آژانس خبری مسيحيان ايران 

 ۴جماعت ربانی اهواز، نگرانی و بی خبری از وضعيت نيروهای امنيتی وزارت اطالعات به كليسای 
 تن از بازداشت شدگان اين واقعه افزايش يافته است.

بازداشت شدگان عبارتند از كشيش كليسای جماعت ربانی اهواز، "فرهاد سبكروح"، همسر ايشان 
اود عليجانی "شهناز " و دو تن از خادمين و از نوكيشان مسيحی بنام های "ناصر ضامن دزفولی" و "د

" ملقب به (ديويد) می باشند كه از زمان بازداشت تا كنون اطالع دقيقی از وضعيت سالمت و محل 
 نگهداری آنان در دست نيست .

) ۲۰۱۱دسامبر  ۲۳(  ۱۳۹۰صبح روز جمعه دوم دی ماه  ۱۱، در ساعت »محبت نيوز«به گزارش 
ورش گسترده به کليسای جماعت ربانی اهواز ماموران امنيتی در اقدامی از قبل سازماندهی شده با ي

كليه اعضا و افراد شرکت كننده در مراسم هفتگی كليسا را بازداشت و با دو دستگاه اتوبوس به مكان 
 نامعلومی منتقل كردند.

بر پايه اين گزارش نيروهای امنيتی که به هنگام يورش به داخل کليسا صورت های خود را پوشانده 
ی کوچک کانون شادی كه به شدت وحشت كرده بودند را نيز با خود بردند كه اين ها بودند حتی بچه

 موضوع آسيب جدی به روحيه اين كودكان وارد كرده است .
كليه بازداشت شدگان پس از تهديد و بازجويی و ثبت مشخصات و آدرس آنان پس از ساعاتی آزاد 

 شدند.
اشت بسر می برند كه بر طبق آخرين خبر دريافتی، تن از اين افراد همچنان در بازد ۴در حال حاضر 

كشيش "فرهاد سبكروح" و همسرشان "شهناز" كه ايشان بدليل داشتن بيماری واريس از نظر سالمت 
دی ماه در بازداشتگاه اداره اطالعات در بازداشت بودند  ۷دچار مشكل نيز می باشد تا روز چهارشنبه 

جدا و هر كدام را به مكانی نامعلوم انتقال داده اند و در حال حاضر كه گويا از آن تاريخ آنان را از هم 
 نيز خبری از وضعيت و محل نگهداری آنان در دسترس نمی باشد .
سال سن و دارای شغل آزاد و  ۶۰دو تن ديگر از بازداشت شدگان؛ "ناصر ضامن دزفولی" حدود 

شد كه نامبرده پيش از اين به بعنوان مهندس ساله می با ۳۰همچنين "داود عليجانی" ( ملقب به ديويد ) 
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پتروشيمی در بندر ماهشهر به كار مشغول بود كه به دليل گرويدن به مسيحيت و داشتن باورها و ايمان 
 مسيحی بارها احضار و مورد تهديد قرار گرفته بود كه در نهايت اين امر موجب اخراج ايشان گرديد.

مت اين افراد نيز اطالعی دقيقی در دست نيست و گفته شده در حال حاضر از وضعيت نگهداری و سال
ممكن است همچنان يا در بازداشتگاه اداره اطالعات شهر اهواز و يا زندان كارون اهواز نگهداری می 

 برای مشخص شدن وضعيت آنان نيز نتيجه ايی در بر نداشت.  شوند. تا كنون پيگيری خانوادهای آنان
وضعيت اين افراد باعث موجی از نگرانی را در ميان مسيحيان و خانواده  بی اطالعی و بی خبری از

های آنان و بخصوص رهبران كليساهای ايران ايجاد گرده است . بطوری كه خبرها ی رسيده حكايت 
از آن دارد كه وزارت اطالعات حتی از رهبران كليساهای جماعت ربانی در داخل ايران خواسته است 

 قدامی نكنند .تا در اين زمينه ا
اميدواريم كه در اين ايام كريسمس، زاد روز تولد عيسی مسيح كه همزمان با شادی و جشن سرور 
برای خانوادههای مسيحی در آستانه سال نو می باشد، ضمن اتخاذ تمهيداتی برای رفع سوء تفاهمات 

 زمينه آزادی هر چه سريعتر اين افراد فراهم شود.
 ز سوی دستگاههای امنيتیكنترل شديد كليساها ا - 

و در ايران يك   دسامبر روز كريسمس و تولد عيسی مسيح كه مصادف است با روز يكشنبه ۲۵روز 
روز غير تعطيل می باشد بر همين اساس مسيحيان ايران برای بزرگداشت و شكر گزاری اين روز 

عمومی در كشورهای دسامبر) را كه يك روز تعطيل  ۲۳دی ماه برابر با (  ۲فرخنده روز جمعه 
مسيحيان در كليساهای ساختمانی گردهم آمده و به دعا و جشن و شكرگزاری می   اسالمی می باشد،

 پردازند.
بر طبق گزارشات دريافتی به "محبت نيوز"، ماموران اداره اطالعات شهر اهواز كه گويا از قبل پيش 

ين ايام وارد كليسا شوند از روزهای بينی اين موضوع را ميكردند كه ممكن است جمعيت زيادی در ا
قبل كليه رفت و آمدهای كليسا را بدقت كنترل و زير نظر داشتند. تا اينكه در روز جمعه همزمان با 

 برگزاری مراسم كريسمس به كليسا يورش برده و كليه حاضران را بازداشت نمودند.
جشن كليسايی آن روز و همچنين  گفته شده يكی از داليل ورود ماموران امنيتی و برهم زدن مراسم

بازداشت افراد عدم توجه به تذكرات و دستورات وزارت اطالعات به مسئوالن كليسا بوده است . 
وزارت اطالعات جمهوری اسالمی با كنترل شديد كليساهای ساختمانی مبنی بر نظارت بر افراد و 

ه دستورالعمل هايی را به آنان ارائه اعضا آن و همچنين احضار شبانان و رهبران كليسايی بطور ماهان
 می كنند كه رهبران كليسا ملزم به اجرای آنان هستند.

قانون اساسی جمهوری اسالمی به صراحت بيان می كند كه ايرانيان زرتشتی،  ۱۳با اين حال اصل 
خود شوند که در حدود قانون در انجام مراسم دينی  کليمی و مسيحی تنها اقليت های دينی شناخته می

کنند. اگر چه عمل مقامات امنيتی  آزادند و در احوال شخصيه و تعليمات دينی بر طبق آيين خود عمل می
و قضايی جمهوری اسالمی برخالف قوانين و دخالت در امور كليسايی محسوب می شود اما جمهوری 

 اسالمی گويا بر طبق عادت حكمرانی خود هيچ واهمه ايی از اين موضوع ندارند.
دی ماه سالجاری به كليسای جماعت ربانی اهواز و در  ۲ه يورش ماموران اطالعات و امنيت در واقع

پی آن دستگيری افراد، گويا بدليل حضور بيشمار و استقبال ميهمانان و نوايمانان از برنامه های آن 
اين  روز بمناسبت كريسمس بوده است كه ظاهرن مسئوالن كليسا به توصيه های وزارت اطالعات در

 خصوص توجه ايی نكرده بودند و جمعيت زيادی در كليسا حضور داشتند.
الزم به ذكر است كه كليساهای ساختمانی ايران به شدت تحت كنترل ماموران اطالعات می باشد و اين 

شخصی بخواهد وارد كليسا شود، مسئوالن و يا   اگر  كنترل به حدی است كه در برخی از شهرستانها



1390وضعيت پيروان اديان در ايران در   

366 
 

يسا از ورود آنان به دليل فشارهای دستگاههای اطالعاتی جلوگيری می كنند و يا اينكه انتظامات كل
شخص بايد بر طبق مقرارت حكومتی بايد به دفاتر وزارت ارشاد اسالمی مراجعه و از آنجا كارت 

 ورود به كليسا در قبال ارائه هويت و مشخصات خود كنند !
ه اقليت های مذهبی در سه دهه گذشته همواره يكی از گفتنی است آزار و اذيت و اعمال تبعيض علي

 موارد عمده نقض حقوق بشر توسط حاكميت بوده است.
 
 
 
 
 
 

 يورش ماموران امنيتی و دلجويی از كودكان كانون شادی كليسای اهواز
 

 
 

در پی يورش گسترده به كليسای جماعت ربانی اهواز توسط نيروهای امنيتی كه منجر به بازداشت حتی 
كودكان نيز شده است اين عمل موجب صدمات روحی شديدی به آنان شده كه مسيحيان و كليساها 

نند از اين عزيزان دلجويی های تبريك و شادمانی خود می توا  ايرانی و غير ايرانی با ارسال كارت
 نمايند.

، در پی يورش گسترده توسط نيروهای امنيتی »محبت نيوز«به گزارش آژانس خبری مسيحيان ايران 
اهواز كه در آستانه ميالد مسيح صورت گرفت بر همين اساس کميته ماده   به کليسای جماعت ربانی

و غير ايرانی دعوت می كند تا با امضا و و شورای کليساهای همگام، از کليه کليساهای ايرانی  ۱۸
های روحی و  فرستادن کارتهای تبريک کريسمس، برای کودکانی که در پی اين تهاجم دچار آسيب

 اند، ايامی پر از ُصلح و سالمتی آرزو کرده و همبستگی خود را با اين کودکانی نشان دهند. روانی شده
نيروهای امنيتی که به هنگام يورش به داخل کليسا صورت های خود را  در پی گزارش منتشره،

كرده بودند را نيز با خود بردند كه های کوچک کانون شادی كه به شدت وحشت  پوشانده بودند حتی بچه
 اين موضوع آسيب جدی به روحيه اين كودكان وارد كرده است .
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دولت ها « ازادي انديشه و مذهب آمده است:   پيمان نامه جهانی كودك در خصوص 14برطبق ماده 
 »بايد آزادي انديشه و مذهب كودك و حق هدايت كودك توسط والدين خود را محترم بشمارند

پيمان نامه جهانی حقوق کودک را پذيرفته و متعهد به اجرای  1373هوری اسالمی ايران در سال جم
سال از پذيرش پيمان نامه می گذرد ، جا دارد  17مفاد آن در کشور شده است . اکنون که حدود 

ودك كه مسئوالن قضايی و امنيتی و متوليان امور به اين پرسش اساسی پاسخ دهند که به راستی آيا يك ك
بهمراه والدينش در يك مكان دينی و مذهبی حضور أاشته بايد با اين نونهاالن همانند مجرمين برخورد 

 كرد و پای آنان را از هم اكنون به مركز امنيتی و يا زندانها كه جايگاه متهمان و مجرمين است كشاند ؟
يساهای ايرانی و غير ايرانی و شورای کليساهای همگام، از کليه کل ۱۸بر همين اساس کميته ماده 

دعوت می كند تا با امضا و فرستادن کارتهای تبريک کريسمس، برای کودکانی که در پی اين تهاجم 
اند، ايامی پر از ُصلح و سالمتًی را برای آنان آرزو کنند. کودکان  های روحی و روانی شده دچار آسيب

با شرکت در اين کمپين، حمايت و همبستگی خود شوند تا  کانون شادی در روز يکشنبه کليسا تشويق می
 را با کودکانی که امکان جشن ميالد منجيمان از آنها سلب شده شرکت نمايند.

توانند به نشانی که در پائين اين گزارش آمده ارسال شده و در همکاری با سازمان  ها می اين کارت
 رستاده شوند.بندی شده به مقصد ف جهانی همبستگی مسيحيان، به صورت دسته

تواند از خاطره تلخ  بعد از ايام کريسمس و سال نو می» دو هفته«اميد است که دريافت اين هدايا حتی 
 اين کودکان در روز جمعه گذشته بکاهد.

 
 
 
 
 
 

 آزادی موقت يك تن از بازداشت شدگان جشن كريسمس دركليسای اهواز
 

 
 

در كليسای جماعت ربانی اهواز  ۲۰۱۱در پی يورش گسترده ماموران امنيتی در روز جشن كريسمس 
است ، همسر كشيش فرهاد   تن ديگر از خادمين آن كليسا شده ۳كه منجر به بازداشت كشيش كليسا و 

 ه و بطور موقت آزاد شد.سبكروح با سپردن وثيق
، خانم " شهناز جيزان" همسر » محبت نيوز« به نقل از گزارشگران آژانس خبری مسيحيان ايران 

 ۱۳۹۰دی ماه  ۱۱كشيش فرهاد سبكروح و از خادمين كليسای جماعت ربانی، روز يكشنبه مورخ 
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ردن وثيقه بطور موقت روز بازداشت با سپ ۱۰پس از  ۲۰۱۲برابر با اولين روز از سال نو ميالدی 
 آزاد شد .

تن ديگر از خادمين كليسا جهت بازجويی به بازداشتگاه اداره  ۲وی پس از بازداشت بهمراه همسر و 
اطالعات شهر اهواز منتقل شدند . ايشان همچنين بدليل داشتن بيماری واريس از اين موضوع دچار 

 ناراحتی بودند .
در حالی صورت می گيرد كه آژانس خبری مسيحيان ايران آزادی موقت همسر كشيش فرهاد سبكروح 

جامعه مسيحيان ايران نسبت به اين در خصوص ابراز نگرانی  " محبت نيوز" طی روزهای گذشته
و وضعيت نامعلوم سه تن ديگر از بازداشت شدگان بطور گسترده در فضای آنالين خبرهايی را  رويداد

 منتشر كرده بود.
دسامبر  ۲۳(  ۱۳۹۰خانم "شهناز جيزان" در پی يورش گسترده ماموران امنيتی در دوم دی ماه 

ه منجر به بازداشت كليه اعضا و شركت كنندگان و حتی به كليسای جماعت ربانی اهواز ك) ۲۰۱۱
 كودكان نيز شده بود بازداشت شد .

و محل نگهداری "كشيش فرهاد   گزارش دادند كه هنوز از وضعيت» محبت نيوز« منابع آگاه به 
سبكروح "و دو تن ديگر از خادمين كليسا بنامهای "ناصر ضامن دزفولی" و "داود عليجانی " ملقب به 

 تاكنون اطالع دقيقی در دست نيست.  يويد)(د
ماموران ) ۲۰۱۱دسامبر  ۲۳(  ۱۳۹۰صبح روز جمعه دوم دی ماه  ۱۱الزم به ذكر است در ساعت 

امنيتی در اقدامی از قبل سازماندهی شده با يورش گسترده به کليسای جماعت ربانی اهواز كليه اعضا و 
ازداشت و با دو دستگاه اتوبوس به مكان نامعلومی منتقل افراد شرکت كننده در مراسم هفتگی كليسا را ب

 كردند.
بر پايه اين گزارش نيروهای امنيتی که به هنگام يورش به داخل کليسا صورت های خود را پوشانده 

را نيز با خود بردند كه اين  های کوچک کانون شادی كه به شدت وحشت كرده بودند بچه بودند حتی
 موضوع آسيب جدی به روحيه اين كودكان وارد كرده است .

تولد " عيسی كليه اعضا و شركت كنندگان مراسم هفتگی كليسا كه به مناسبت روز جشن كريسمس 
مسيح" جهت شكرگذاری و پرستش گردهم آمده بودند پس از تهديد و بازجويی و ثبت مشخصات و 

 آدرس آنان پس از ساعاتی آزاد شدند.
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 بازداشت يکی ديگر از دراويش گنابادی در کوار
 

 
 يکی ديگر از دراويش گنابادی در کوار روز يکشنبه توسط نيروهای امنيتی بازداشت شد.

به تفتيش و ” رضا پيشکار“به گزارش وبسايت مجذوبان نور، نيروهای امنيتی با حمله به منزل 
 بازرسی غيرقانونی پرداخته و او را به زندان عادل آباد شيراز منتقل کردند.

گزارش رضا پيشکار چندی پيش نيز مورد حمله نيروهای امنيت و لباس شخصی قرار  بر پايه اين
 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.

 
 
 
 
 
 
 

 وندان بهائی در شهرهای شمالی ايرانافزايش فشار بر شهر
 

 
در طی هفته های گذشته در شهرهای ساری و رشت بيش از سی بهايی مورد احضار و بازجويی   

مورين قرار گرفته و برای ترک کشور مورد فشار قرار گرفته اند. بنا بر اخبار واصله در ماه گذشته ما
تن از شهروندان بهايی اين شهر مراجعه و ضمن  30اماکن شهرستان ساری به محل کسب بيش از 

تفتيش محل کسب ايشان، برخی را نيز به اماکن احضار نموده اند. هم چنين طی چند روز گذشته از 
از  سوی اطالعات ساری به محل کسب ارسطو نوبخت، علی بابا نوبخت و عارف گلی مراجعه نموده و
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ايشان در مورد نحوه کسب سرمايه شان و نيز علل عدم مهاجرت و در ايران ماندن ايشان سوال نموده 
 اند.

جمعه گذشته نيز مامورين اطالعات، بهائيانی را که به جلسه عبادی خود (ضيافت) در محله بيست و  
د اين شهروندان پرداخته اند. دو بهمن ساری ميرفته اند، زير نظر داشته و به فيلم برداری از رفتار و آم

در عين حال گزارشات رسيده از شهر رشت حاکی از آن است که اطالعات اين شهر در هفته های 
گذشته تعدادی از اعضای خانواده های بهايی ساکن رشت را احضار و ايشان را در مورد محل زندگی، 

ائيان ساکن رشت و مسايل دينی محل کسب، ميزان درآمد، مراسم عبادی (ضيافت)، اسامی سايرين به
مورد سوال و بازجويی قرار داده اند. اين احضار به نحوی بوده است که در مرتبه اول به عنوان رفع 

هفته بعد از تماس اول  2نواقص پرونده سيم کارت با ايشان تماس گرفته شده و در مرحله دوم و حدودا 
 آن ها را به اطالعات احضار نموده اند.

 ته گزارشگران حقوق بشرمنبع:کمي
 
 
 
 
 
 

  اوين ۲۰۹نگهداری نصرهللا الله مدير انتشارات حقيقت در بند 
 

 
 

در بند امنيتی زندان اوين در بازداشت  حقيقت انتشارات گنابادی و مدير دراويش الله از نصرهللا
 باشد . می

 ۲۹ت که روز سه شنبه به گزارش خبرنگار سايت مجذوبان نور ؛ نصرهللا الله مدير انتشارات حقيق
زندان اوين منتقل شده و  ۲۰۹آذرماه توسط نيروهای امنيتی در تهران بازداشت شده است به بند امنينی 

 شود. در سلول انفرادی نگهداری می
های ويژه پزشکی و  الزم به ذکر است وضعيت جسمی اين درويش گنابادی با توجه نياز وی به مراقبت

ها از به خطر افتادن  فته گذشته در شرايط وخيمی قرار دارد و نگرانیها طی دو ه فشار بازجويی
 سالمتی ايشان در حال افزايش است .
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رضا پيشکار ديگر درويش گنابادی  ،شود عالوه بر بازداشت نصرهللا الله در روزهای اخير  يادآور می
 ز منتقل شده اشت .دی ماه در شهر کوار بازداشت و به زندان عادل آباد شيرا ۱۱نيز در تاريخ 

 
 
 
 
 
 
 

 حمله و يورش نيروهای امنيتی به منزل يک درويش گنابادی

 
تن از نيروهای امنيتی مسلح به سالحهای گرم به منزل يک درويش گنابادی در کوار حمله کردند و  ۵

  نزل وی منجر به وخامت حال جسمانی همسر اين دوريش شدند .عالوه بر تخريب و تفتيش م
 

تن از نيروهای امنيتی و لباس  ۵ ،دی ماه  ۱۴به گزارش خبرنگار سايت مجذوبان نور ؛ عصر امروز 
پور يکی از دراويش گنابادی ساکن کوار عالوه بر تفتيش و  شخصی با حمله به منزل نظام ملک

م به تخريب اموال و وسايل شخصی و ايجاد رعب و وحشت در بين بازرسی غيرقانونی منزل وی اقدا
 خانواده ايشان کردند .

 
حمله وحشيانه نيروهای امنيتی و لباس شخصی عالوه بر صدمات و تخريب های اشاره شده منجر به 

ی اين  پور و انتقال ايشان به بيمارستان نيز شده است . خانواده وخامت وضعيت جسمی همسر نظام ملک
ای که سالمتی ايشان را  رويش گنابادی مقامات امنيتی اين شهرستان را مسئول هرگونه آسيب و صدمهد

  دانند . می ،تهديد کند 
 

پور  الزم به ذکر است حمله مسلحانه نيروهای امنيتی و لباس شخصی به قصد دستگيری نظام ملک
  بازداشت نشد . ،صورت گرفت که به علت عدم حضور وی در منزل 

 
آبان ماه سال جاری نيز مورد حمله نيروهای  ۱۰منزل اين درويش گنابادی در تاريخ  ،شود  يادآور می

 امنيتی قرار گرفته بود .
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ی شهريور سال جاری از سوی نيروهای  ی بازداشت و آزار و اذيت دراويش گنابادی از نيمه موج تازه
 دامه داشته است .امنيتی و لباس شخصی با شدتی بی سابقه آغاز و تاکنون ا

 
 
 
 
 
 
 
 
 

سوء استفاده سازمانهای اطالعاتی جمهوری اسالمی از خبر رسانی غير شفاف 
 درباره ندرخانی

 

 
نی به دنيا نشان دستگاههای اطالعاتی حکومت تالش می کنند با استفاده از خبر رسانی درباره ندرخا

 دهند که مسيحيان ايران در انتشار اخبار جفا بر مسيحيان صادق نيستند.
 

بسياری از کاربران اف سی ان ان اين سوال را دارند که چرا با آنکه شبکه خبر مسيحيان فارسی زبان 
باره نمی  يوسف ندرخانی بود،مدتهاست در اين  نخستين منبع برای انتشار اخبار مربوط به زندانی شدن

 نويسد؟
 

 15اکنون بيش از دو ماه و نيم از انتشار آخرين خبر درباره يوسف ندرخانی در اف سی ان می گذرد(
گو با خبرگزاری فرانسه  و مهر ماه). آن زمان محمدعلی دادخواه، وکيل پرونده آقای ندرخانی، در گفت

 9د و گفته بود که از روز شنبه از صدور حکم ديوان عالی در مورد موکلش در روزهای آتی خبر دا
 در را المللی بين واکنشهای خبر اين در انتظار حکم صادر شده از سوی اين ديوان خواهد بود. مهرماه 

 داشت. همراه به ندرخانی يوسف اعدام حکم محکوميت
با توجه به اظهارات اين وکيل که از فعاالن شناخته شده حقوق بشر می باشد، مسئله دربرخی رسانه 

اينطور عنوان شده بود که حکم اعدام صادر شده از   های غير حرفه ای از قول نزديکان آقای ندرخانی
او گويا به تصويب دادگاه تجديد نظر رسيده است و بعد به آن اعتراض شده سوی دادگاه اوليه برای 

 دوباره و صدور رای نهائی به ديوان عالی کشور ارسال گرديده.  است و برای بررسی
در اين مرحله قوه قضائيه جمهوری اسالمی با انتشار اخبار ضد و نقيض ، بدون روشن نمودن 

ين جو دامن می زد. تا آنجا که بازهم همان رسانه های جنجال ساز وضعيت پرونده از لحاظ قانونی بر ا
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اين شايعه را منتشر کردند که ديوان عالی کشور از خامنه ای رهبر جمهوری اسالمی در اين مورد 
 نظر خواسته است. اين شايعه را نيز قوه قضائيه نه تائيد کرد و نه تکذيب نمود.

مورد ندرخانی خبری نشد، مصاحبه های بعدی وکيل وقتی از صدور حکم ديوانعالی کشور در 
پرونده ندرخانی هنوز در همان مرحله تجديد نظر در دادگاه استيناف استان   ندرخانی نشان داد که گويا

گيالن است و تائيد رسمی حکم اعدام وی هنوز از سوی دادگاه تجديد نظر انجام نشده است.سخنگوی 
يک اظهار نظر دوپهلو اعالم کرد که درباره پرونده اين متهم ديوانعالی کشور نيز با زيرکی در 

 تذکراتی به دادگاه استان داده است.
 می نظر به که گزارشی ماه آبان اوايل در از اينجا بود که نقش اداره اطالعات در ماجرا آشکار شد.

 وی" تی "پرس تلويزيون از است شده تهيه  جمهوری اطالعات وزارت همکاری  وبا فارشس به رسيد
در اين گزارش که به سبک گزارشات بيست و  شد. پخش ايران دولتی تلويزيون کشور از خارج واحد

 سی سيما تهيه شده بود بر دو نکته تاکيد شده بود.
ده است و رسانه های مسيحی و حقوق بشر نخست اينکه حکم قطعی قضائی برای ندرخانی صادر نش 

 در اينباره به دروغ سر و صدا راه انداخته اند.
دوم اينکه ندرخانی يک "مسيحی غير تثليثی" است که مسيحيان او را به عنوان مسيحی قبول ندارند و 
عنوان کشيشی او يک عنوان جعلی است. در اين گزارش با کشيش يکی از کليساهای رسمی داخل 

مصاحبه شده بود و اينطور تلقين ميشد که گويا اواعالم می کند ندرخانی مسيحی نيست. همچنين  کشور
خود ندرخانی نيز اعالم کرد که تثليث راقبول ندارد و نمی داند مدرک کشيشی او از کجا صادر شده 

 است.
ه کمک به وضوح مشخص بود که سازنده اين گزارش قسمتهای زيادی را از آن حذف کرده است و ب

تدوين آنچه خود می خواست نتيجه بگيرد نشان داده است. کشيشی که با او مصاحبه شد از يک مسئله 
کلی صحبت می کرد و اطالعاتی عمومی را به درستی بيان می کرد. ندرخانی نيز مطالبی را تائيد می 

چيده شده بود که سازنده طوری در کنار هم   کرد که همه از آن قبال اطالع داشتند. اما همه اينها حقايق
 آن بتواند نتيجه اشتباه مورد نظر خود را موجه جلوه دهد.

اطالعاتی کثيف بود که به کمک آن حکومتگران اسالمی تالش کردند تا حد  –اين يک بازی تبليغاتی 
 امکان به اعتماد و همدلی که نسبت به مسيحيان ايران در سراسر جهان به وجود آمده است ضربه بزنند.

آقای   متاسفانه برخی از رسانه های تازه کار مسيحی و حقوق بشری و همچنين نزديکان هياهوگر
 فارسی مسيحيان خبر شبکهندرخانی نيز به اين دام پهن شده وزارت اطالعات جمهوری اسالمی افتادند.

 بود. داده تذکراتی رسانی خبر نوع اين درباره قبال زبان
البته مطابق بررسيهای انجام شده اکثريت جامعه مسيحی ايران متوجه اين فريبها شدند. تقريبا همه 

ادعای برخی از نزديکان آقای  مسيحيان ايران معتقدند که نداشتن اعتقاد به آموزه کتاب مقدسی تثليث و
ندرخانی بر کشيش بودن او بدون داشتن مدارک کافی ، هيچکدام دليل موجهی بر صدور حکم ناعادالنه 

 نمی تواند باشد. در زندان به جرم تغيير دين   اعدام و نگهداشتن طوالنی مدت ايشان
ت برخوردار هستند و اين وظيفه جامعه مسيحيان ايران از بلوغ کافی برای تشخيص تعاليم غلط از درس

به مسيحيان راهنمائی الزم را بکنند نه وزارت   کشيشان مسيحی است که در مورد تعاليم ناصحيح
و نيروهای امنيتی جمهوری اسالمی که از اساس کتاب مقدس مسيحيان را رد می کند و حتی   اطالعات

 آن را در آتش بر آمده از جهل خود می سوزانند.
ران کليسای ايران معتقدند که هموطنان مسيحی بايد در اين مورد بسيار هوشيارانه عمل کنند بيشتر رهب

و فريب تبليغات مکارانه مخالفان عيسی مسيح و برقراری ملکوت خداوند در سرزمين ايران را 
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لکه خواستار لغو حکم اعدام آقای ندرخانی بشوند ب  نه تنها  نخورند.همه مسيحيان ايران بايد يک صدا
 آزادی فوری و بدون قيد و شرط او را از زندان طلب نمايند.

 
 
 
 
 
 
 

 ۹۰روز شمار نقض حقوق شهروندان بهايی آذر 
 

 
ار، نشر و در تدوام سرکوب اقليت مذهبی بهايی گزارشی ماهانه از سوی واحد آم -خبرگزاری هرانا 

شود که گزارش زير نقض حقوق بهائيان در آذرماه  آثار مجموعه فعاالن حقوق بشر در ايران منتشر می
 سال جاری است.

 متن اين گزارش به قرار زير است:
رشته مهندسی مکانيک  ۹۰دانشجوی بهايی ورودی سال » شيما رنجبر«آذر: طی روزهای گذشته  ۱

وم کشاورزی گرگان به دليل اعتقاد به آئين بهايی از دانشگاه مزبور ماشين آالت کشاورزی دانشگاه عل
 اخراج شد.

شهروند بهايی ساکن بابل که در خرداد ماه سال جاری مدتی همراه » شراره کاشانی نژاد«آذر:  ۲
سال  ۵همسرش بازداشت بود طبق حکم دادگاه به يک سال حبس تعزيری محکوم که حکم مزبور به 

  ل شد.حبس تعليقی تبدي
 استان انتظامی فرماندهی عمومی اماکن بر ناظر پليس ۱۱/۸/۹۰ تاريخ به ای نامه طی: آذر ۳

 و اصناف در مذهبی های اقليت شناسايی درخواست استان صنفی عمومی مجمع رياست به کرمانشاه
 .شد خواستار را پليش به ايشان معرفی در همکاری

 کسب اماکن از تعدادی به مراجعه با کرمان اماکن اداره ماموران گذشته های هفته طی: آذر ۵
 اده کسبشان اماکن تعطيل برای ماهه دو مهلت ايشان به شهرمزبور سرباز محله در بهايی شهروندان

 .شود می
 در کسبی جواز هيچ گذشته ماههای طی رسيده خبر بهايی، شهروندان بر اقتصادی فشارهای بدنبال -

 .است نشده تمديد کرمان استان در رفسنجان شهر
 .شد آزاد وثيقه قيد به اوين زندان از بازداشت نيم و ماه دو از پس حسامی فاران: آذر ۷
 اوين زندان در ساله سه محکوميت گذراندن از پس سمنان ساکن بهايی شهروند رضوانی صهبا: آذر ۸

 .شد آزاد
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 فرهام« و »کرمی انکيو« ،»دانا وحدت« های نام به شيراز ساکن بهايی شهروند سه: آذر ۹
 معرفی شيراز ۱۰۰ پالک بازداشتگاه به را خود ماهه ۱۰ محکوميت دوره گذراندن برای »معصومی

 .نمودند
 محکوم تعزيری حبس سال ۳ به اين از پيش که سمنان ساکن بهايی شهروند »کسايی نادر: «آذر ۱۰
 .شد زندان راهی محکوميت دوران گذراندن برای بود شده
 به را خود ماهه ۱۰ محکوميت گذراندن برای شيراز ساکن بهايی شهروند »سنياناح افشين» -

 .شد زندان راهی و معرفی – ۱۰۰ پالک – اطالعات اداره بازداشتگاه
 .شد الخروج ممنوع کشور از »منوچهری امرهللا« نام به کاشان ساکن بهايی شهروند يک: آذر ۱۴
 اوين زندان در ساله يک محکوميت اتمام از پس نانسم ساکن بهايی شهروند »طائف شعله: «آذر ۱۶
 از خارج به ساله ۲ تبعيد دوره گذراندن برای تا شد داده روزه سه مهلت يک نامبرده به ولی گرديد آزاد

 .کند معرفی سپس و آماده را خود سمنان
 حبس سال ۷ به انقالب دادگاه حکم طبق سمنان ساکن بهايی شهروند »آيين نيک زهره: «آذر ۱۷

 راه فنون، و علوم روزه، نوزده ضيافت روحی، گروه در عضويت به متهم نامبرده شد محکوم تعزيری
 بيت پيامهای دريافت طريق از نظام عليه تبليغ و بهايی کودکان برای اخالق درس کالسهای اندازی
 .باشد می آن اجرای و العدل

 ميليون ۱۶ معادل وثيقه قيد به بازداشت زرو ۱۹ از پس شهر قائم ساکن بهايی شهروند گرجی سيمين -
 .شد آزاد تومان

 مازندران دانشگاه کامپيوتر مهندسی رشته ۹۰ سال ورودی بهايی دانشجوی »صالحی نگار: «آذر ۱۹
 .شد اخراج دانشگاه از بهايی آئين به اعتقاد دليل به

 ۵ از پس بود شده منتقل مشهد به بازداشت از پس که اصفهان ساکن بهايی شهروند »اشتياق فرهود» -
 .شد آزاد مشهد اطالعات اداره از وثيقه قيد به موقت بازداشت ماه
 شتگذ ماه در که شهر قائم ساکن بهايی شهروند دو بابايی پريسا و احمدی علی: آذر ۲۱

 
 
 
 
 
 

 پور، از دراويش گنابادی استان فارس اقدام به بازداشت نظام ملک
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پور يکی از دراويش گنابادی ساکن  منابع خبری از اقدام به بازداشت نظام ملک -خبرگزاری هرانا 
 کوار استان فارس گزارش می دهند.

تن از نيروهای امنيتی مسلح به سالحهای گرم به منزل يک  ۵به گزارش تارنمای مجذوبان نور، 
گنابادی در کوار حمله کردند و عالوه بر تخريب و تفتيش منزل وی منجر به وخامت حال  درويش

 جسمانی همسر اين درويش شدند.
 

پور يکی از  بر اساس اين گزارش، نيروهای امنيتی و لباس شخصی با حمله به منزل نظام ملک
اقدام به تخريب اموال و  دراويش گنابادی ساکن کوار عالوه بر تفتيش و بازرسی غيرقانونی منزل وی

 وسايل شخصی و ايجاد رعب و وحشت در بين خانواده ايشان کردند.
 

حمله نيروهای امنيتی و لباس شخصی عالوه بر صدمات و تخريب های اشاره شده منجر به وخامت 
 پور و انتقال ايشان به بيمارستان نيز شده است. وضعيت جسمی همسر نظام ملک

ای که  گنابادی مقامات امنيتی اين شهرستان را مسئول هرگونه آسيب و صدمهی اين درويش  خانواده
 دانند. می ،سالمتی ايشان را تهديد کند 

پور  الزم به ذکر است حمله مسلحانه نيروهای امنيتی و لباس شخصی به قصد دستگيری نظام ملک
 بازداشت نشد. ،صورت گرفت که به علت عدم حضور وی در منزل 

آبان ماه سال جاری نيز مورد حمله نيروهای امنيتی قرار  ۱۰ويش گنابادی در تاريخ منزل اين در
 گرفته بود.

ی شهريور سال جاری از  ی بازداشت و آزار و اذيت دراويش گنابادی از نيمه گفتنی است، موج تازه
 سوی نيروهای امنيتی و لباس شخصی با شدتی بی سابقه آغاز و تاکنون ادامه داشته است.

ز گذشته نيز گزارش رسيد که نصرهللا الله مدير انتشارات حقيقت و از پيروان اين طريقت، در بند رو
 باشد. امنيتی زندان اوين در بازداشت می
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 بازداشت عدالت و فرامرز فيرروزيان دو شهروند بهايی ساکن سمنان

 

 
 

صبح امروز نيروهای امنيتی با مراجعه به منزل عدالت و فرامرز فيرروزيان، اين  -خبرگزاری هرانا 
 دو شهروند بهايی را بازداشت کردند.

صبح تنی چند از ماموران امنيتی با مراجعه  ۹به گزارش کميته گزارشگران حقوق بشر، امروز ساعت 
فر پس از تفتيش محل و ضبط لوازم شخصی، کامپيوتر و کتب مذهبی، ايشان به محل سکونت اين دو ن

 را بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل نموده اند.
 

عدالت و فرامرز فيرروزيان پيش تر نيز از لحاظ اقتصادی مورد فشار قرار گرفته بودند و چاه زمين 
رفتن محصوالت کشاورزی آن ها شده  کشاورزی ايشان در سمنان پلمپ شده بود که منجر به از بين

 بود.
 

تن از شهروندان بهايی سمنان بازداشت شده اند و در حال حاضر بهفر خانجانی،  ۱۰تا کنون بيش از 
افشين ايقانی، سيامک ايقانی و علی احسانی و نادر کسايی شهروندان بهايی هستند که در حال گذراندن 

د. در عين حال فشارهای اقصادی بر اين شهروندان در دوران محکوميت خود در زندان سمنان هستن
 تن در چند ماه گذشته در اين شهر پلمپ پلمپ شده است. ۵حال افزايش است و محل کسب بيش از 

 
تا اين لحظه از علت بازداشت عدالت و فرامرز فيروزيان اطالع دقيقی در دست نيست، اما براساس 

می رسد که اين بازداشت به علت اعتقادات و فعاليت های مذهبی اطالعات رسيده از منابع آگاه به نظر ن
 اين دو شهروند بهايی باشد.
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 شهناز جيزان شهروند مسيحی به صورت موقت آزاد شد
 

 
 

يش کليسای جماعت ربانی اهواز با سپردن وثيقه روز يک شهناز جيزان همسر کش -خبرگزاری هرانا 
 شنبه از بازداشتگاه اداره اطالعات به صورت موقت آزاد شد.

همسر کشيش فرهاد سبکروح و از » شهناز جيزان«بنا به اطالع گزارشگران هرانا از اهواز، خانم 
روز بازداشت با  ۱۰پس از  ۱۳۹۰دی ماه  ۱۱خادمين کليسای جماعت ربانی، روز يکشنبه مورخ 

 سپردن وثيقه بطور موقت آزاد شد.
وی به همراه همسرش و جمعی از اعضای کليسای جماعت ربانی اهواز در روز جشن کريسمس 

 بازداشت شده بود. ۲۰۱۱
 

، »فرهاد سبک روح«اکثر بازداشت شدگان پس از ساعاتی آزاد شدند، اما وی به همراه همسرش 
دو تن از خادمين کليسا به بازداشتگاه اداره اطالعات اهواز » عليجانی داود«و » ناصر ضامن دزفولی«

 منتقل شدند.
 گفتنی است علی رغم آزادی شهناز جيزان از وضعيت سه بازداشتی ديگر اطالعی در دست نيست.

 
 
 
 
 
 
 

 اخراج يک دانشجوی بهايی از دانشگاه زاهدان
 

 ITکه در حال تحصيل در رشته مهندسی  ۹۰ورودی سال » شادی مودی«يک دانشجوی بهايی به نام 
 در دانشگاه پيام نور شعبه زاهدان بود به دليل اعتقاد به آئين بهايی از ادامه تحصيل محروم شد.

http://hra-news.org/images/stories/new/F/farhad-sabokroh.jpg
http://hra-news.org/images/stories/new/F/farhad-sabokroh.jpg
http://hra-news.org/images/stories/new/F/farhad-sabokroh.jpg�


1390وضعيت پيروان اديان در ايران در   

379 
 

دی ماه نامه ای را دريافت می کند که در آن  ۱۰به گزارش منابع خبری دانشجوئی، نامبرده در تاريخ 
ی دانشگاه به اطالع ميرساند ادامه تحصيل شما در اين به استناد ابالغيه معاونت آموزش«قيد شده 

 »دانشگاه ممنوع می باشد
  در ادامه اين گزارش آمده است:

شادی مودی سپس به دانشگاه مراجعه و درخواست مشاهده ابالغيه مذکور را می کند که در پاسخ به 
به اداره ارشاد مراجعه کند وی گفته می شود که نمی توانند ابالغيه را به ايشان نشان دهند و بايد 

نامبرده به اداره ارشاد مراجعه می کند که آنجا هم به وی پاسخ روشنی داده نمی شود فقط بطور شفاهی 
گفته می شود بخاطر اعتقادات دينی اش اخراج شده و ابالغيه مزبور را فقط می تواند از تهران پيگيری 

 کند.
 
 
 
 
 
 
 
 

ژۀ حکومت ايران برای هدف قرار دادن روزنامه نگار مسيحی ايرانی ازپرو
 مسيحيان پروتستان پرده برمی دارد

 
امسال با فرا رسيدن ايام کريسمس به نظر می آيد مقامات ايران مجددا در حال   )۱۳۹۰ديماه  ۱۵(

به گزارش شبکۀ   تشديد نظارت و آزار و اذيت مسيحيان پروتستان و کليساهای خانگی ايران هستند.
)، که صرفا مسايل مسيحيان را پوشش ميدهد، ظرف هفته های FCNNفارسی زبان (خبری مسيحيان 

تعدادی مسيحی در تهران و شش شهر ديگر به مراکز امنيتی حکومتی احضار شده، به مدتهای “اخير 
طوالنی بازجويی شده اند، و با هشدار نسبت به اين که مجددا احضار خواهند شد و بهتر است به 

 ”د آزاد شده اند.دستورات عمل کنن
مسيحی پروتستان و  ۱۰۰، مقامات ايرانی بيش از ۲۰۱۰ظرف هفته های منتهی به ايام کريسمس سال 

بسياری از اين افراد در   نوکيشان مسيحی را در تهران و ساير شهرهای سراسر ايران دستگير کردند.
 دند.کليساهای خانگی فعال بودندو در انتها مقامات اکثر آنان را آزاد کر

برای درک بهتر مشکالت زندانيان عقيدتی مسيحی در ايران، کمپين بين المللی برای حقوق بشر در 
 ) به گفتگو نشست.FCNNايران با مدير و سردبير شبکۀ خبر مسيحيان فارسی زبان (

 
 و کار خود را معرفی کنيد. FCNNلطفا   : کمپين

FCNN :   در حدود پنج سال پيش توسط گروهی از افراد لزوم وجود شبکۀ خبر مسيحيان فارسی زبان
اين شبکه اول به   در داخل ايران که سابقۀ کارهای فرهنگی و مطبوعاتی داشتند تشخيص داده شد.

صورت يک وبالگ آغاز به کار کرد و به تدريج توسعه پيدا کرد. تالش شبکۀ خبر اين بوده که کار را 
يت آغاز به اين فعاليت کرديم، يکی اينکه مسيحيان داخل ما به دو ن  به صورت حرفه ای انجام بدهد.
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ايران را از اخباری که ميگذرد آگاه کنيم، و ديگری اينکه صدای مسيحيان ايران را به گوش جهان 
بنابراين در حال حاضر شبکۀ خبری مسيحيان فارسی زبان به عنوان يکی از منابع رسمی   برسانيم.

ليساهايی در سراسر جهان که می خواهند بيشتر در مورد مسيحيت برای بسياری از مراجع رسمی و ک
به عنوان مثال ، کميساريای عالی سازمان ملل   و وضعيت مسيحيت (درايران) بدانند قرار گرفته است.

) با شبکۀ ما تماس می گيرد و از وبسايت ما به عنوان يکی از منابع UNHCRمتحد برای پناهندگان (
 ی کند.معتبر خود استفاده م

که در حال حاضر در بازداشت به  آيا می توانيد از برخی موارد مهم زندانيان عقيدتی مسيحی  کمپين:
 سر می برند نام ببريد؟

FCNN:    ما فقط می توانيم در خصوص مواردی صحبت کنيم که اجازۀ کامل ازطرف خانواده ها
نورهللا قبيتی زاده در زندان کارون داشته باشيم. من در حال حاضر می توانم بطور رسمی راجع به 

در موج بازداشتهای سال گذشته هنوز  ۱۳۸۹ديماه  ۳اهواز صحبت کنم که پس از دستگيری در تاريخ 
آزاد نشده است، همچنين فرشيد فتحی در زندان اوين تهران ، و يوسف ندرخانی که به جرم خروج از 

اقدام عليه امنيت ” اتهام فرشيد فتحی   سر می برند. در زندان الکان استان گيالن در حبس به  دين اسالم
 می باشد.” ارتباط با سازمانهای متخاصم در خارج از کشور“و ” ملی

اما در هر دو مورد، براساس اخباری که از داخل زندان به ما می رسد، موضوعی که مورد بحث است 
تند قبيتی زاده از مسيحيت دست مسئلۀ مسيحيت اين افراد است. به عنوان مثال ، مقامات می خواس

رسما اعالم کند که مسلمان است. اما او حاضر به انجام اين کار نشده است و به آنها اعتراض  بردارد و 
کرده است که درحال حاضر او بيش از يک سال است که از دسترسی به کتاب انجيل محروم بوده 

 است.
انيم که در هر دو مورد گفته اند اگر شما به اسالم اين پرونده ها سياسی عنوان می شوند اما ما می د

 بازگرديد، ما شما را آزاد خواهيم کرد.
فرشيد يک مسيحی بسيار فعال در تهران بود. او يکی از کسانی بود که به مسيحيت ايمان آورد و با 

اين  در واقع او يک فعال اجتماعی بود. جالب…بسياری از تيپ های جوان و دانشجو در ارتباط بود
است که دادستانی حکم آزادی او را داد، حتی از داخل زندان هم او را بيرون آوردند تا آزادش کنند، اما 

 دفتر دادستانی مستقر در زندان گفت که او اجازه ندارد برود و او را نگهداشتند. در آخرين لحظه 
نان اقامه نشده و محاکمه نشده هر دوی اين افراد هنوز در زندان هستند اما هرگز اتهامات رسمی عليه آ

 اند.
 کمپين: چرا بسياری از مسيحيان به جرائم سياسی متهم شده اند؟

FCNN :   مقابله با يک حرکت روحانی برای جمهوری اسالمی بسيار مشکل است، اما مقابله با يک
 حرکت سياسی برای حکومت جمهوی اسالمی بسيار آسان است.

هيچوقت آپوزيسيون حکومت جمهوری اسالمی ايران نمی دانيم ، ولی  ما مسيحيان ايران ، خودمان را
حکومت ميخواهد ما را سياسی نشان بدهد چون می خواهد ما را وابسته به خارج از کشور، و وابسته و 

 تحت حمايت بيگانگان قلمداد کند و به اين ترتيب و با اين بهانه ما را سرکوب کند.
هيچ چيز سياسی در   ميشود که دولت اينقدر با آن مخالف است؟ مگر در کليساهای خانگی چه گفته

 کليساهای خانگی گفته نميشود.
در واقع مسيحيان چيزی نمی گويند که حکومت بتواند به آن بهانه بگيرد، جز اينکه در جلساتشان در 

دا اگر کسی را به خاطر اينکه در مورد خ  مورد خدا صحبت می کنند و خدا را ستايش می کنند.
بنابر اين مجبور   صحبت کرده است بکشند يا زندانی بکنند با تناقض بسيار بزرگی روبروخواهند شد.
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هستند بگويند که اينها سياسی هستند و تحت حمايت خارجی هستند و مسئله را سياسی کنند تا بتوانند 
 سرکوب کنند.

سلمان مسيحی شده ای را می گرفتند، پيش از اينکه اين مسئله در داخل ايران عموميت پيدا کند، وقتی م
برای مثال، کشيش حسين سودمند يا کشيش مهدی ديباج که هر دو   او را به جرم ارتداد می بردند.

بر اساس قوانين ” ارتداد از اسالم“اين دو را اصوال با جرم   مسلمانانی بودند که مسيحی شده بودند.
اما وقتی که مسئله عمومی تر شد، ديدند   گاه بردند.شريعت و قوانين مجازات اسالمی به زندان و داد

نمی توانند ساالنه چندصد نفر را بگيرند و به جرم ارتداد زندانی کنند، چون اين ميتواند بحث بسيار 
تشکيل “و ” اقدام عليه امنيت ملی“بنا براين اينها را با اتهام   بزرگی در جامعۀ جهانی ايجاد کند.

اما در طول   طبق قوانين مجازات اسالمی دستگير می کنند.” هوری اسالمیگروههای مخالف نظام جم
 بازجويی ها، تاکيد را بيشتر روی مسئلۀ ارتداد و خارج شدن از دين اسالم می گذارند

 
 
 
 
 
 
 

 ممانعت از آزادی وحيد محمودی از مسئولين دانشگاه آنالين بهايی /
 

 
سال حبس تعزيری وحيد محمودی از آزادی اين زندانی عقيدتی و از مسئولين  5با وجود تعليق حکم 

 دانشگاه آنالين بهايی بنا به دالئل واهی ممانعت به عمل آمده است.
سال حبس تعزيری وحيد محمودی هم  5روز از تعليق حکم  10بر اساس اين گزارش، با وجود گذشت 

داليل واهی از آزادی وی ممانعت به عمل آمده و علت اين امر نيز از سوی مسئوالن دادگاه  چنان بنا به
انقالب و اجرای احکام زندان اوين و زندان رجائی شهر طی شدن مراحل اداری عنوان شده است؛ اين 
در حالی است که بنا بر قانون پس از تعليق حکم يک زندانی، نگهداری متهم حتی برای يک ساعت 

 عملی غير قانونی است.
 

سال حبس تعزيری محکوم شده بود که اين حکم  5دادگاه انقالب به  28وحيد محمودی پيش تر در شعبه 
سال با احتساب ايام  4سال حبس تعليقی به مدت  5دادگاه تجديدنظر استان تهران به  54از سوی شعبه 

داشت و تفتيش مسئولين و مرتبطين موسسه بازداشت تبديل شده است. ايشان دوم خرداد ماه و در پی باز
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علمی ( دانشگاه آنالين بهائيان) پس از احضار و مراجعه به دادسرای انقالب کرج بازداشت و به بند 
 زندان اوين منتقل شد. ۲۰۹

 منبع:کميته گزارشگران حقوق
 
 
 
 
 
 

 اخطار به پسر و عروس يک شهيد بهائی در زمينۀ مراقبت از گور پدر
 

 تبريز: اخطار به پسر و عروس يک شهيد بهائی در زمينۀ مراقبت از گور پدر
 را مورد بازجويی قرار دادند. آقای ميثاقی و همسرش اخيراً در شهر تبريز، عامالن وزارت اطّالعات

به علت اعتقاد به ديانت بهائی  )۱۹۸۱( ۱۳۶۰ است که در سالآقای ميثاقی پسر آقای هللا وردی ميثاقی 
 اعدام شد.

پس از مطرح کردن چندين سؤال دربارۀ فّعاليت های جامعه، مقامات اظهار داشتند که گذاشتن ُگل روی 
گورهای شهيدان [بهائی] تبليغ محسوب می شود و از آقای ميثاقی خواستند از گذاشتن گل روی قبر پدر 

 از سنگ گور خودداری کند. يا مراقبت
 

 .آقای ميثاقی و همسرش نسبت به اين مسئله اعتراض کردند و گفتند اين خواسته ها را انجام نخواهند داد
در ممقان متولّد شد. او که در اوايل دوران بزرگ سالی اش  )۱۹۲۰( ۱۲۹۹ در آقای هللا وردی ميثاقی

در ادبيات دريافت کرد و در مدرسه مشغول به آموزش مزرعه دار بود، بعداً در دانشگاه تبريز مدرکی 
 شد. ازدواج کرده بود و پنج فرزند داشت.

) ، عضو محفل روحانی محلّی ۱۹۸۰ آوريل ۲۲( ۱۳۵۹ ارديبهشت ۲ هنگام دستگيری در خانه اش در
 .، زندانی بود)۱۹۸۱ ژوئيۀ ۲۹(  ۱۳۶۰ مرداد ۷ بهائيان تبريز بود. او تا زمان اعدام در
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 اطالعي از وضعيت همسرش سقط جنين همسر يك وكيل زنداني به دليل بي

 
 

اطالعي  مريم اسالمي، همسر امير اسالمي، وكيل ِ دربند ِ دراويش گنابادي، به دليل استرس ناشي از بي
 ماهه خود را از دست داد. 5اش ، سقط جنين كرد و دوقلوهاي  زندانياز وضعيت همسر ِ 

 
اين اتفاق در حالي افتاده است كه وي بعد از هشت سال   به گزارش خبرنگار سايت مجذوبان نور ؛

 باردار شده بود.
شهريور، در جريان حادثه كوار كه طي آن يك درويش گنابادي  ۱۳گفتني است امير اسالمي، روز 

شماري از آنان زخمي و دستگير شده بودند، بازداشت و پس از چند روز از زندان امنيتي  كشته و
   شيراز به زندان اوين در تهران منتقل شد.

اين وكيل و عضو كميسيون حقوق بشر كانون وكال كه هنوز از پيشامد ياد شده اطالعي ندارد، همراه با 
نور ، از جمله اميد بهروزي، فرشيد يداللهي، افشين  ديگر همكاران وكيل خود و مديران سايت مجذوبان

 زندان اوين محبوس است. 350در بند   حميد مرادي و رضا انتصاری ،پور، مصطفي دانشجو  كرم
 
 
 

 حکم پلمپ واحد صنفی يک شهروند بهايی در ساری
 

فی آرمان نيروی انتظامی واحد اماکن عمومی شهر ساری پس از بازديد واحد صن -خبرگزاری هرانا 
  صفايی حکم پلمپ واحد صنفی ايشان را صادر کردند.

دی ماه نيروی انتظامی واحد اماکن عمومی  ۱۵به گزارش کميته گزارشگران حقوق بشر، در مورخه 
شهر ساری پس از بازديد واحد صنفی اقای آرمان صفايی به بهانه حضور خواهر ايشان که پوشش 

ده بود و بدون هيچ گونه مورد مشکوکی حکم پلمپ واحد صنفی اسالمی مقنعه و هدبند را رعايت کر
  قانون نظام صنفی صادر کرد. ۲۸و  ۲۷اين شهروند بهايی را بر اساس ماده 

همچنين يک دستگاه لب تاپ ايشان حاوی اطالعات مربوط به حسابداری نيز با عنوان وجود موسيقی 
  ضبط شده است.

کند و غير از مورد  و اينکه ايشان حق عضويت خود را واريز میبا در نظر گرفتن مواد قانونی مذکور 
 ذکر شده در جواز به شغل ديگری مشغول نيست، پلمپ واحد صنفی نامبرده غيرقانونی است.
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 وحيد محمودی يکی از مسئولين دانشگاه آنالين بهائيان آزاد شد
 

يد محمودی اين زندانی عقيدتی و از سال حبس تعزيری وح ۵در پی تعليق حکم  -خبرگزاری هرانا 
 مسئولين دانشگاه آنالين بهايی عصر روز گذشته از زندان رجايی شهر آزاد شد.

روز  ۱۲بنا به اطالع گزارشگران هرانا، ارگان خبری مجموعه فعاالن حقوق بشر در ايران، با گذشت 
 زندان رجايی شهر آزاد شد. سال حبس تعزيری وحيد محمودی اين زندانی سرانجام از ۵از تعليق حکم 

سال حبس تعزيری محکوم شده بود که اين حکم  ۵دادگاه انقالب به  ۲۸تر در شعبه  وحيد محمودی پيش
سال با احتساب ايام  ۴سال حبس تعليقی به مدت  ۵دادگاه تجديدنظر استان تهران به  ۵۴از سوی شعبه 

 بازداشت تبديل شده است.
بازداشت و تفتيش مسئولين و مرتبطين موسسه علمی (دانشگاه آنالين  ايشان دوم خرداد ماه و در پی

زندان اوين منتقل  ۲۰۹بهائيان) پس از احضار و مراجعه به دادسرای انقالب کرج بازداشت و به بند 
 شد.

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 حکم پلمپ واحد صنفی يک شهروند بهايی در ساری
 

شهر ساری پس از بازديد واحد صنفی آرمان  نيروی انتظامی واحد اماکن عمومی -خبرگزاری هرانا 
 صفايی حکم پلمپ واحد صنفی ايشان را صادر کردند.

دی ماه نيروی انتظامی واحد اماکن عمومی  ۱۵به گزارش کميته گزارشگران حقوق بشر، در مورخه 
شهر ساری پس از بازديد واحد صنفی اقای آرمان صفايی به بهانه حضور خواهر ايشان که پوشش 

می مقنعه و هدبند را رعايت کرده بود و بدون هيچ گونه مورد مشکوکی حکم پلمپ واحد صنفی اسال
  قانون نظام صنفی صادر کرد. ۲۸و  ۲۷اين شهروند بهايی را بر اساس ماده 
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همچنين يک دستگاه لب تاپ ايشان حاوی اطالعات مربوط به حسابداری نيز با عنوان وجود موسيقی 
  ضبط شده است.

کند و غير از مورد  نظر گرفتن مواد قانونی مذکور و اينکه ايشان حق عضويت خود را واريز می با در
 ذکر شده در جواز به شغل ديگری مشغول نيست، پلمپ واحد صنفی نامبرده غيرقانونی است.

 
 
 
 
 
 

 دادگاه پنج شهروند مسيحی فردا در رشت برگزار می شود
 

 
 ۲صبح فردا دادگاه رسيدگی به اتهامات پنج تن از شهروندان مسيحی در شعبه  –خبرگزاری هرانا 

 دادگاه انقالب رشت برگزار می شود.
بنا به اطالع گزارشگران هرانا از رشت، عماد فروحی، کمال نعمانيان، احمد نيک نژاد، سهراب 

 هروند مسيحی هستند که به جهت محاکمه به دادگاه انقالب احضار شدند.صيادی چهار ش
ميليون  ۱۰افراد ياد شده در پی احضار به شعبه بازپرسی در آبان ماه به صورت موقت و با وثيقه 

 تومانی تا زمان صدور حکم نهايی آزاد شدند.
 

 است. الزم به ذکر است متهم پنجم اين پرونده چندی پيش از کشور خارج شده
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 مولوی حبيب هللا مرجانی آزاد شد

 
 ۸مولوی حبيب هللا مرجانی، يکی از اساتيد دارالعلوم زاهدان، پس از تحمل بيش از  -خبرگزاری هرانا 

  دی ماه آزاد شد. ۱۹ماه بازداشت، ظهر روز دوشنبه 
 

روز  ۲۴۸به گزارش سنی آنالين، مولوی حبيب هللا مرجانی، يکی از اساتيد دارالعلوم زاهدان، پس از 
  بازداشت، ظهر دی ماه آزاد شده و به منزلش بازگشت.

 
سال محکوم  ۵دادگاه عمومی و انقالب زاهدان مولوی مرجانی را به يک سال حبس تعليقی به مدت 

 نمود.
  
 

اردی بهشت ماه سال جاری قبل از نماز صبح و  ۱۱انی در تاريخ يکشنبه گفتنی است مولوی مرج
 هنگام رفتن به مسجد، توسط مأمورين امنيتی بازداشت شده بود.

 
 
 
 
 
 

 حمله و يورش نيروهای امنيتی به منزل يک درويش گنابادی
 

 
روهای امنيتی مسلح به سالحهای گرم به منزل يک درويش گنابادی در کوار حمله کردند و تن از ني ۵

  عالوه بر تخريب و تفتيش منزل وی منجر به وخامت حال جسمانی همسر اين دوريش شدند .
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تن از نيروهای امنيتی و لباس  ۵ ،دی ماه  ۱۴به گزارش خبرنگار سايت مجذوبان نور ؛ عصر امروز 

پور يکی از دراويش گنابادی ساکن کوار عالوه بر تفتيش و  مله به منزل نظام ملکشخصی با ح
بازرسی غيرقانونی منزل وی اقدام به تخريب اموال و وسايل شخصی و ايجاد رعب و وحشت در بين 

  خانواده ايشان کردند .
 
 

شده منجر به  حمله وحشيانه نيروهای امنيتی و لباس شخصی عالوه بر صدمات و تخريب های اشاره
ی اين  پور و انتقال ايشان به بيمارستان نيز شده است . خانواده وخامت وضعيت جسمی همسر نظام ملک

ای که سالمتی ايشان را  درويش گنابادی مقامات امنيتی اين شهرستان را مسئول هرگونه آسيب و صدمه
  دانند . می ،تهديد کند 

پور  منيتی و لباس شخصی به قصد دستگيری نظام ملکالزم به ذکر است حمله مسلحانه نيروهای ا
  بازداشت نشد . ،صورت گرفت که به علت عدم حضور وی در منزل 

آبان ماه سال جاری نيز مورد حمله نيروهای  ۱۰منزل اين درويش گنابادی در تاريخ  ،شود  يادآور می
 امنيتی قرار گرفته بود .

 
ی شهريور سال جاری از سوی نيروهای  يش گنابادی از نيمهی بازداشت و آزار و اذيت دراو موج تازه

 امنيتی و لباس شخصی با شدتی بی سابقه آغاز و تاکنون ادامه داشته است .
 
 
 
 
 
 

 بازداشت يک درويش گنابادی ديگر در کوار
 

 
گنابادی روز گذشته توسط نيروهای امنيتی در کوار بازداشت و به زندان رضا پيشکار يکی از دراويش 

 عادل آباد شيراز منتقل شد .
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ماه با حمله به منزل  دی ۱۱به گزارش خبرنگار سايت مجذوبان نور ؛ نيروهای امنيتی روز گذشته 
برای شخصی رضا پيشکار در کوار عالوه بر تفتيش و بازرسی غيرقانونی و ايجاد رعب و وحشت 

 اين درويش گنابادی را بازداشت و به زندان عادل آباد شيراز منتقل کردند . ،خانواده وی 
ماه به همراه يک دوريش ديگر در شهر کوار مورد  آبان ۲۶شود رضا پيشکار در تاريخ  يادآور می

داشت ها برای باز در آن حادثه لباس شخصی ،حمله نيروهای امنيتی و لباس شخصی قرار گرفته بود 
اين دو تن حتی اقدام به تيراندازی به سوی ايشان نيز کردند که در نهايت موفق به دستگيری اين دو 

  درويش نشده بودند .
و آزار و اذيت دراويش گنابادی از چهارماه گذشته تا حال ادامه داشته است به نحوی که در   بازداشت

  له مدير انتشارات حقيقت و از دراويش گنابادیها از سوی نيروهای امنيتی نصرهللا ال آخرين دستگيری
 آذرماه بازداشت شد و تاکنون هيچ اطالعی از وضعيت ايشان بدست نيامده است . ۲۹در تاريخ 

 
 
 
 
 
 
 

  اوين ۲۰۹نگهداری نصرهللا الله مدير انتشارات حقيقت در بند 
 

نيتی زندان اوين در بازداشت در بند ام حقيقت انتشارات گنابادی و مدير دراويش الله از نصرهللا
 باشد . می

 ۲۹به گزارش خبرنگار سايت مجذوبان نور ؛ نصرهللا الله مدير انتشارات حقيقت که روز سه شنبه 
زندان اوين منتقل شده و  ۲۰۹آذرماه توسط نيروهای امنيتی در تهران بازداشت شده است به بند امنينی 

 شود. در سلول انفرادی نگهداری می
های ويژه پزشکی و  ذکر است وضعيت جسمی اين درويش گنابادی با توجه نياز وی به مراقبت الزم به

ها از به خطر افتادن  ها طی دو هفته گذشته در شرايط وخيمی قرار دارد و نگرانی فشار بازجويی
 سالمتی ايشان در حال افزايش است .

 
رضا پيشکار ديگر درويش گنابادی  ،اخير شود عالوه بر بازداشت نصرهللا الله در روزهای  يادآور می

 دی ماه در شهر کوار بازداشت و به زندان عادل آباد شيراز منتقل شده اشت . ۱۱نيز در تاريخ 
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 ی احسان مهرابی های زندانی؛ نوشته نگاهی به وضعيت بهايی

 
 نگار احسان مهرابی روزنامه

 
 

موضوع شوخی زندانيان  اين جمله آيت هللا خمينی  )۱اند اينها.(  آقا بترسيد شما از اينها؛ يک جانورهايى
دردسرهای مضاعفی را برای بهائيان به ارمغان آورد اما  ۸۸بود. انتخابات  اوين با آنان  ۳۵۰بند 

که فعاالن سياسی،روزنامه نگاران و حتی فعاالن حقوق بشری حداقل يک حسن بزرگ داشت و آن اين
 دانند. ها چه قدر کم می تازه فهميدند درباره بهايی

دردسرهای مضاعفی را برای بهائيان به ارمغان آورد، اما حداقل يک حسن بزرگ داشت  ۸۸انتخابات 
ها چه  ه فهميدند درباره بهايینگاران و حتی فعاالن حقوق بشری تاز و آن اينکه فعاالن سياسی، روزنامه

دانند. زندانيان سياسی فهميدند به جز داستان تلخ آنان داستان ديگری نيز هست. داستان حداقل  قدر کم می
کنند و  نيم ميليون انسانی که تنها دوست دارند هرروز به سرکار روند به تکليف بچه هايشان کمک می

ها دور هم جمع  گاهی هم درمکانی سربسته به دور از همه نگاهبچه هايشان را به دانشگاه بفرستند و گاه 
 شوند و عبادت کنند

 انگونه که دوست دارند.
ای  تر ازاميد زندانيان سياسی بود. نه سودای انتخابات داشتند و نه حتی داعيه اميدهای آنان بسيار ساده

ديدند. تنها  شان با ديگران نيز نمی های به اشتراک گذاشتن انديشه برای حق آزادی بيان. آنان نيازی هم 
در همه گفتگوهای بهائيان  خواستند کسی وادارشان نکند دين خود را تغيير دهند. يک سوال اما  می

چرا شما درکنکور و ديگر موارد دين خود را پنهان و به اصطالح شيعيان چرا تقيه «مشترک بود: 
ر پنهان کردن دين باشد به مرور زمان ديگر هيچ بهايی پاسخ آنان البته اين بود که اگر بنا ب» کنيد. نمی

 ماند! باقی نمی
نماينده مجلس ششم  رضا يوسفيان ای از نگاران خاطره دريکی از گفتگوها بود که يکی از روزنامه

بهايی بودن برايش دردسرهای زياد درست کرده بود و به تعريف کرد. يوسفيان هم از يک بهايی که 
مجلس ششم برای دادخواهی امده بود همين را پرسيده بود و جواب شنيده بود که شما که نماينده 

طلبی خود پنهان کنيد و  توانيد اصالح طلبی برايتان دردسردارد آيا می طلب هستيد و اصالح اصالح
 گرائيد؟ بگوئيد اصول

هللا خمينی را  شان شايد همين جمله آيت تر بودند و برخی بانان البته عجيب ايی برای زندانزندانيان به
ها نجس هستند و شما که  اين بهايی«باور داشتند. روزی رئيس زندان ازيکی از زندانيان پرسيده بود 

وان استقامت برای فعاالن سياسی که خود تا  »کنيد. خوانيد دراتاق چطور طهارت را رعايت می نماز می
ها نيز ستودنی بود هر کدام از زندانيان سياسی که گذرشان به  پرداختند مقاومت بهائی درراه عقيده می
سپری کرده بودند و  ۲۰۹در که دو سال را ها بهايیشنيدند حکايت افتاده بود می ۲۰۹طبقه زير پله 

های مامورين امنيتی شوند. آنان جلسه دادگاه نمايشی را نيز ترک کرده  حاضر نشده بودند وارد برنامه
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اگر زندان سهم سران  ۸۸برای فعاالن سياسی امری ستودنی بود.پيش ازانتخابات  بودند و اين اقدام
تقسيم کرد. دادگاه حوادث عاشورا اوج نمايش  زندان را بين بهائيان ۸۸جامعه بهايی بود. انتخابات 

اند. پيش  تان آمده ايد بهائيان برای غارت دين داران را به هراس اندازد که چه نشسته حاکميت بود تا دين
اعالم کرد که اين بهائيان هم در سازماندهی روز عاشورا نقش  جعفری دولت آبادی از اين دادگاه نيز

 اسلحه و گلوله جنگی کشف شده است.  ازآنان  داشتند هم به خارج تصوير ارسال کردند و هم
به محاکمه شد.  ۸۸خواندند دردادگاه عاشورای  می» بنجامين باتن«که زندانيان سياسی او را  پيام فنائيان

سال حبس محکوم شد و پس از ان با گذراندن يک سال حبس آزاد شد.  ۶فنائيان دردادگاه ابتدايی به 
و يا  ژينوس سبحانی  و آرتين غضنفری ناختند؛ش يک زوج بهايی را نيز می ۳۵۰زندانيان سياسی بند 

کردند که همسرش مشهورتر از  يادآوری میبه آرتين  ۳۵۰ها زندانيان بند  بالعکس، چرا که درشوخی
ای بود برای اينکه او را هم به  او است چرا که او منشی کانون مدافعان حقوق بشر بود و همين بهانه

دليل بهايی بودن تحت فشار بگذارند و هم به دليل کانون مدافعان حقوق بشر و شيرين عبادی. سبحانی و 
 ورا بازداشت شدند و حکم گرفتند.آرتين غضنفری هر دو پس از حوادث عاش

آرتين غضنفری ديد و بازديدهای نوروزی را که تمام کرد به اوين رفت تا برای محکوميت يک ساله 
دانست گاهی به همراه ديگر دوستان  خود را معرفی کند. غضنفری که عکاس بود و دف نواختن می

 ۳۵۰بهائيان بند   زندان را قابل تحمل تر کند.های  نواخت تا اندکی از سختی اش برای زندانيان می زندانی
را دو زندانی بهايی بودند که وقت خود  سما نورانیو پيمان کشفیکردند. کتابخانه داری هم می

بابت «ای کتبی،  با احضاريه ۸۸مهر ماه  ۲۷گذراندند. پيمان کشفی  می ۳۵۰درکتابخانه محقر بند 
منتقل شد. جرم او برگزاری  ۲۰۹به دادگاه انقالب تهران رفت و از همان جا به » ای توضيحات پاره

 ضيافت نوزده روزه بود از جمله فرايض دينی.
خواندندش، به دليل بهايی بودن از حق تحصيل  می» ابیچ«های زندان  سما نورانی که برخی بچه

زندان اوين البته  ۳۵۰سال حبس. بهائيان بند  ۱محروم شده است و به دليل فعاليت تبليغی عليه نظام به 
ها بودند چرا که به دليل تجمع زندانيان سياسی دراين زندان هم شرايط  تر از ديگر بهايی خوش شانس

شان ساده تر بود. زندانيان سياسی پس از گذشته دو سال درباره  ل زندان برایبهتری داشتند و هم تحم
گويند  هللا خمينی را گاه به بهائيان می اند هر چند که به شوخی هنوز اين جمله آيت بهائيان بسيار اموخته

جدی ايران،  داران شيعه اين شوخی البته هنوز برای برخی از دين». اند  اينها؛ يک جانورهايى«که 
 شود. گرفته می

 منبع: خودنويس
 
 
 
 

 بازداشت يک درويش گنابادی در شيراز
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 کسری نوری يکی از دراويش گنابادی امروز توسط نيروهای امنيتی در شيراز بازداشت شد.

 
ماه با حمله به منزل شخصی  دی ۲۱به گزارش خبرنگار سايت مجذوبان نور؛ نيروهای امنيتی امروز 

غيرقانونی و ايجاد رعب و وحشت برای خانواده  از عالوه بر تفتيش و بازرسیکسری نوری در شير
وی و ضبط وسايل شخصی ايشان (لپ تاپ و تلفن همراه) اين درويش گنابادی را بازداشت و به مکان 

  نامعلومی منتقل کردند.
 

وی نيروهای موج تازهٴ بازداشت و آزار و اذيت دراويش گنابادی از نيمهٴ شهريور سال جاری از س
و آزار و اذيت   بازداشت سابقه آغاز و تاکنون ادامه داشته است. امنيتی و لباس شخصی با شدتی بی

ها از  دراويش گنابادی از چهارماه گذشته تا حال ادامه داشته است به نحوی که در آخرين دستگيری
حقيقت و از دراويش  سوی نيروهای امنيتی رضا پشتکار در کوار و نصرهللا الله مدير انتشارات

 اند. زندان اوين تهران منتقل کرده ۲۰۹آذرماه بازداشت شد و به بند  ۲۹گنابادی در تاريخ 
 
 
 
 
 
 
 

 پنجمين شماره خبرنامه مجذوبان نور منتشر شد
 

 
ی فشار بر دراويش طريقت نعمت اللهی گنابادی ،  ز آغاز دور تازهبا وجود گذشت بيش از چهارماه ا

هنوز بازداشت و آزار و اذيت ايشان ادامه دارد ، در روزهای گذشته شاهِد حمله به منزل يک دوريش 
ی وی بوديم ، به  سابقه از سوی ماموران امنيتی و لباس شخصی در خانه گنابادی و بروز توحشی بی

 منجر به انتقال همسر اين درويش گنابادی به بيمارستان شد. نهايت  نحوی که در 
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ها از سوی نيروهای امنيتی با جامعه دراويش گنابادی کم نبوده  در طول ساليان گذشته اين چنين برخورد

ها و مجالس دراويش گنابادی  بلکه به شکلی مستمر و مداوم ادامه داشته است ، تخريب و پلمپ حسينيه
تن از پيروان اين سلسله  ۱۰۰۰اساس برای بيش از  های قضايی با اتهاماتی واهی و بی و تشکيل پرونده

ها نشان  و برخورد با وکالی دراويش و ابطال پروانه وکالت و زندانی کردن ايشان در طی اين سال
 ی عدم رعايت قوانين رايج مملکت و نقض حقوق مسلم دراويش گنابادی است. دهنده

ی حاضر است ،  عيتی آگاه بودن به حقوق قانونی خود از الزامات زندگی در دورهبا توجه به چنين وض
در بخشی از شماره پنجم خبرنامه مجذوبان نور به بررسی داليل لزوم آگاهی از قوانين و حقوق 

 شهروندی پرداخته خواهد شد
 
 
 
 

  

  
 
 
 
 
 
 
 

 آزادی خانم فاران حسامی شهروند بهائی
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شهريور   ۲۳نوامبر)، خانم فاران حسامی از زندان آزاد شد. پيشتر گزارش شد که در  ۲۸آذر ( ۷در 
، آقای کامران رحيميان، همسرش، خانم فاران حسامی، آقای شکيب )۲۰۱۱سپتامبر  ۱۴( ۱۳۹۰

آقای کيوان رحيميان به دادگاه احضار و دستگير شدند. هر چهار نفر فارغ التحصيل روان نصرهللا و 
  شناسی بودند و به صورت خصوصی به اين کار اشتغال داشتند.

به آنها گفته شد مدارک فوق ليسانس شان غير قانونی است و بنابراين کارشان به عنوان مشاور نيز غير 
از گواهی های غير قانونی، کاله برداری و ترويج بی بند و باری متّهم قانونی است. آنها به استفاده 

 شدند.
 
 
 
 
 
 
 
  

 قائم شهر: آزادی خانم سيمين گرجی با قرار وثيقه
 

 
 

، خانم سيمين گرجی ساکن قائم شهر پس از ارائۀ وثيقه به ارزش )۲۰۱۱دسامبر  ۸( ۱۳۹۰آذر  ۱۷در 
روز در زندان بود. خانم گرجی  ۲۰دالر آمريکا) آزاد شد. او حدود  ۱۴۵۰۰ميليون تومان (حدود  ۱۶

، نخست در بازداشتگاه شهيد کچويی )۲۰۱۱نوامبر  ۱۹( ۱۳۹۰آبان  ۲۸پس از دستگيری اش در 
 اشت بود و سپس به بند زنان زندان قائم شهر منتقل شد. بازد

دستگير شده و به زندان ساری منتقل ) ۲۰۱۱نوامبر  ۲۲( ۱۳۹۰آذر  ۱پيشتر گزارش شد که او در 
خانۀ او و دو نفر ديگر کامالً ) ۲۰۱۱اکتبر  ۲۲( ۱۳۹۰مهر  ۳۰شده بود. يک ماه پيش از آن، در 

  سی قرار گرفته بود.توّسط مأموران اطّالعات مورد بازر
سپتامبر  ۱۷( ۱۳۸۴شهريور  ۲۶دستگير و در ) ۲۰۰۵اوت  ۳( ۱۳۸۴مرداد  ۱۲خانم گرجی در 

فروردين  ۱۵دستگير و در ) ۲۰۰۸ژانويه  ۱( ۱۳۸۶دی  ۱۱با قرار وثيقه آزاد شد؛ سپس در ) ۲۰۰۵
ارديبهشت  ۷ پس از گذراندن محکوميت پنج ماهۀ زندان آزاد شد؛ او در) ۲۰۰۸آوريل  ۳( ۱۳۸۷
، کمتر از يک ماه پس از آزادی اش، دوباره دستگير و زندانی شد و دوباره )۲۰۰۸آوريل  ۲۶( ۱۳۸۷

 آزاد شد. ) ۲۰۰۸اکتبر  ۲۹( ۱۳۸۷آبان  ۸در 
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ارديبهشت  ۶مورد بازجويی قرار گرفت و پس از احضار در ) ۲۰۰۹ژوئيه  ۸( ۱۳۸۸تير  ۱۷او در 
در قائم شهر دستگير شد تا شش ) ۲۰۱۰مه  ۵( ۱۳۸۹بهشت اردي ۱۵، در )۲۰۱۰آوريل ۲۶( ۱۳۸۹

 ماه باقيماندۀ محکوميت يک سالۀ زندان خود را بگذراند.
 
 
 
 
 

ساری: آزادی زودتر از موعد خانم سميرا يوسفی (سميعی) و خانم طّره تقی 
 (زاده (ثنائی

  
 

، خانم سميرا يوسفی (سميعی) و خانم طّره تقی زاده (ثنائی)، )۲۰۱۱دسامبر  ۱۰( ۱۳۹۰آذر  ۱۹در 
 هر دو ساکن ساری، پس از پايان نيمی از دوران محکوميت خود آزاد شدند. 

شده بود تا دوران محکوميت يک سالۀ زندان  زندانی) ۲۰۱۱مه  ۲۹( ۱۳۹۰خرداد  ۸خانم يوسفی در 
دسامبر  ۲۸( ۱۳۸۸دی  ۷دستگير و در ) ۲۰۰۹دسامبر  ۱۵( ۱۳۸۸آذر  ۲۴خود را آغاز کند. او در 

 دالر آمريکا) آزاد شد. ۵۰۰۰۰ميليون تومان (حدود  ۵۰پس از ارائۀ وثيقه به ارزش ) ۲۰۰۹
ۀ خود بود؛ تاريخ دقيق زندانی شدن او ماه ۲۲خانم تقی زاده در حال گذراندن دوران محکوميت 

اسفند  ۱۰دستگير و پس از ارائۀ وثيقه در ) ۲۰۰۹فوريه  ۱۵( ۱۳۸۷بهمن  ۲۷مشّخص نيست. او در 
 آزاد شد.) ۲۰۰۹فوريه  ۲۸( ۱۳۸۷

 
 
 
 
 
 
 

 قائم شهر: آزادی آقای علی احمدی و خانم پريسا بابائی با قرار وثيقه
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، آقای علی احمدی و خانم پريسا بابائی ساکن قائم شهر که در )۲۰۱۱دسامبر  ۱۲( ۱۳۹۰آذر  ۱۹در 
و  ۳۵۰۰۰ود ميليون تومان (حد ۵۰و  ۴۰ساری زندانی بودند، پس از ارائۀ وثيقه به ترتيب معادل 

روز در زندان بودند. پيشتر  ۴۰روز و خانم بابائی  ۲۷دالر آمريکا) آزاد شدند. آقای احمدی  ۴۵۰۰۰
، دو هفته پس از )۲۰۱۱نوامبر  ۱۶( ۱۳۹۰آبان  ۲۵گزارش شد که آقای علی (چراغعلی) احمدی در 

، يک کامپيوتر، همۀ اکتبر) انجام شد ۳۰آبان ( ۸بازرسی خانه اش دستگير شد. طّی بازرسی که در 
 مطالب مربوط به آئين بهائی و ديگر دارايی ها توسط مأموران وزارت اطّالعات ضبط شد.

دستگير و با قرار وثيقه آزاد ) ۲۰۰۶حدود ( ۱۳۸۵و  ۱۳۸۴آقای احمدی هم چنين در فاصلۀ سال های 
مه  ۸( ۱۳۸۶هشت ارديب ۱۸شد. تقاضای تجديد نظر او در دادگاه تجديد نظر استان مازندران در 

ماه زندان و يک سال  ۱۰، او به )۲۰۰۷اوت  ۵( ۱۳۸۶مرداد  ۱۴رد شد. در زمان دادگاه در ) ۲۰۰۷
رد شد. ) ۲۰۰۷نوامبر  ۹( ۱۳۸۶آبان  ۱۸تبعيد محکوم شد؛ تقاضای تجديد نظر او به اين حکم در 

زندانی ) ۲۰۰۸مه  ۱۹( ۱۳۸۷ارديبهشت  ۱۳آقای علی احمدی پس از رّد تقاضای تجديد نظرش، در 
با پايان اين ) ۲۰۰۹فوريه  ۳( ۱۳۸۷بهمن  ۱۵شد تا دوران محکوميت زندان خود را آغاز کند و در 

 حکم آزاد شد تا دوران تبعيد خود را شروع کند.
هنگامی که خانه های چهار بهائی در قائم شهر ) ۲۰۱۱نوامبر  ۳( ۱۳۹۰آبان  ۱۲خانم پريسا بابائی در 
نوامبر)، مأموران لباس شخصی وزارت  ۲آبان ( ۱۱گرفت، دستگير شد. در  مورد بازرسی قرار

اطّالعات به مادر خانم بابائی فرمی مبنی بر احضار دخترش برای روز بعد به دفتر اطّالعات شهر 
نشان داده بودند. مأموران اشاره کرده بودند که طّی بازرسی خانه اش، شواهد جرمی يافت شده که 

 ۲۲( ۱۳۹۰مهر  ۳۰صدور حکم او بايد پاسخگو می شد. مأموران اطّالعات در  برای جلوگيری از
نوامبر) به  ۳آبان ( ۱۲صبح  ۸خانۀ او را کامالً بازرسی کرده بودند. خانم بابائی ساعت ) ۲۰۱۱اکتبر 

به  دفتر گفته شده رفت، اّما بازنگشت. خانوادۀ او توانسته اند خبر بگيرند که او را برای بازجويی بيشتر
 بازداشتگاه شهيد کچوئی، متعلق به وزارت اطّالعات در ساری، منتقل کرده اند.
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 اصفهان: آزادی آقای فرهود اشتياق با قرار وثيقه

  
 

، آقای فرهود اشتياق ساکن اصفهان که به مّدت شش ماه در )۲۰۱۱دسامبر  ۱۰( ۱۳۹۰آذر  ۱۹در 
زندان مشهد در بازداشت موقّت به سر برد و طبق گزارش ها از نظر جسمی وضعيت خوبی نداشت، 

) ۲۰۱۱فوريه  ۲۸( ۱۳۸۹اسفند  ۹پس از ارائۀ اسناد ملکی به عنوان وثيقه آزاد شد. آقای اشتياق در 
 پس از ارائۀ وثيقه آزاد شد.) ۲۰۱۱آوريل  ۲۵( ۱۳۹۰ارديبهشت  ۵ستگير و در د

 دستگير شد.) ۲۰۱۱ژوئن  ۲۶( ۱۳۹۰تير  ۵او دوباره در 
 
 
 
 
 
 
 

 حمايت رؤسای دانشگاه های کانادا از مدّرسان بهائی
 

 
 

 هستند. ايران در بهائی دانشجويان و مدّرسان آزار به دادن پايان خواهان که کانادا در دانشگاه رئيس دو
 وينيپگ شگاهدان رئيس راست، سمت اکسورثی، لويد است. اتاوا دانشگاه رئيس چپ، سمت راک، الن

 اشنايدر. اوان و گارتن مارک از ملل سازمان های عکس است.
رؤسای  –، سرويس خبری جامعۀ جهانی بهائی )۲۰۱۲ژانويه  ۹( ۱۳۹۰دی  ۱۹تورنتو، کانادا، 

سرشناس دو دانشگاه کانادا از هموطنان خود می خواهند در تقاضا از ايران برای پايان دادن به آزار 
 يان بهائی به آنها بپيوندند.مدّرسان و دانشجو

اين درخواست را لويد اکسورثی، وزير پيشين امور خارجۀ کانادا و رئيس دانشگاه وينيپگ، و الن 
 اند. راک، رئيس دانشگاه اتاوا و سفير پيشين کانادا در سازمان ملل متّحد، مطرح کرده
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خود را از اين که بهائيان در » يقناراحتی عم«ای در نسخۀ کانادايی هافينگتون پست،  آنها در مقاله

» حکومت خشن تهران«ايران از دسترسی به آموزش عالی محروم هستند، عنوان کرده و از اين که 
 کنند. ابراز نگرانی می» نشنيده گرفته است«تقاضاها برای پايان دادن به اين آزار روشمند را 

 بخوانيد اينجا را پست هافينگتون مقالۀ
ما به عنوان رؤسای دانشگاه های کانادا، برای دسترسی جوانان به دانش و مهارت های «آنها مينويسند: 

الزم برای موفقيت شان در جهان فردا ارزش بسياری قائل هستيم. ما آموزش را کليدی به سوی آينده 
دانيم و اعتقاد راسخ داريم که همۂ افراد حّق دسترسی به تحصيالت را  ی بهتر برای همۀ مردم میا

 »دارند.
مقالۀ آنها به ويژه توجه خوانندگان را به حمالتی که مقامات ايران عليه اقدامات غيررسمی جامعه بهائی 

، جلب می کند. اين مؤسسه اند )، آغاز کردهBIHEاين کشور، معروف به مؤّسسۀ آموزش عالی بهائی (
با هدف فراهم کردن امکان آموزش برای بهائيان جوان محروم از ورود به دانشگاه راه اندازی شده 

 است.
به خاطر ارتباط با مؤّسسۀ آموزش عالی بهائی دستگير ) ۲۰۱۱از جمله کسانی که در خرداد ماه (مه 

ديريت بازرگانی از دانشگاه کارلتون در شدند، نوشين خادم، دانش آموختۀ دورۀ کارشناسی ارشد م
اتاوا، است. او در حال گذراندن دوران چهار سالۀ محکوميت زندان خويش است. کامران رحيميان و 
فاران حسامی، زوجی که اکنون در انتظار محاکمه هستند، مطالعات کارشناسی ارشد خود را در روان 

 ان رساندند.درمانی در دانشکدۀ آموزش دانشگاه اتاوا به پاي
اند. مقامات ايرانی ابتدا  به آنها اتّهام تدريس بدون مدارک معتبر وارد کرده«شود:  در مقاله گفته می

مدارکی را که آنها از دانشگاه اتاوا دريافت کرده بودند، توقيف و سپس اّدعا کردند که اين دو نفر هرگز 
 »اند. چنين مدارکی نگرفته

تا در تقاضا از حکومت «را تشويق می کنند » همۀ کانادايی ها«اک، رؤسای دانشگاه، اکسورثی و ر
ايران برای پس گرفتن بی قيد و شرط همۀ اتّهامات مطرح شده عليه مدّرسان بهائی، متوقّف ساختن هر 
تجاوز ديگری به مؤّسسۀ آموزش عالی بهائی و دادن اجازۀ دسترسی بهائيان به آموزش هم آوا شوند. 

ايد بدانند که در مقاومت در برابر سرکوب ظالمانه از سوی کسانی که آنها را آزار بهائيان ايران ب
 »دهند، تنها نيستند. می

گروه فزاينده ای از دانشگاهيان، «اين دو رئيس دانشگاه از پيوستن شان به » افتخار«اين مقاله با ابزار 
» ئو دالر و خوزه راموس هورتامديران دانشگاهی و حاميان سرشناس صلح از جمله دزموند توتو، روم

 يابد. پايان می» محروم کردن افراد از حّق آموزش توسط رژيم ايران را محکوم می کنند«که 
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 ! بحرانی خواهد بود 2012مبشر مسيحی:وضعيت مسيحيان ايران درسال 

 
 
 

حالی كه برنامه هايی از سوی وزرات اطالعات برای متوقف كردن گسترش كليساها ی خانگی در 
داخل كشور در حال انجام است يك مبشر مسيحی اعالم كرد وضعيت برای مسيحيان ايران در سال 

 بدتر خواهد شد. 2012
 تيپيت" "سمی مسيحی عكس:مبشر
 تشديد تنش های جهانی با ايران دارد.  الدی سال پيش رو هنوز نيامده نشان ازسال جديد مي

 
اياالت متحده و ايران وارد درگيری لفظی در رابطه با  2012با نزديک شدن سال  -"محبت نيوز"

مسير های تجارت، تحريم ها، نفت و تسليحات هسته ای شده اند. از اين رو جمهوری اسالمی مانور 
ه ای راه براه انداخت که در آن سالح های پيشرفته و موشک های دريايی را آزمايش روز 10جنگی 

گذشته   کردند. بحران بستن تنگه هرمز و از سوی ديگر يکی از قضات فدرال آمريکايی در هفته های
 سپتامبر بودند. 11اعالم کرد که ايران، حزب هللا و القاعده مسئول حمله تروريستی 

يک دادخواهی صد ميليارد دالری توسط عضوی از خانواده يکی از قربانيان آن  اين سخن در نتيجه
با پشتيبانی مدعی عليه از  2001حمله مطرح شد. طبق حکم قاضی محلی آقای جرج دانيلز، حمله سال 

القاعده صورت گرفت. اين نتيجه همچنين نشان داد که ايران هنوز از القاعده حمايت می کند و مأمنی 
 بران و اعضای خوردتر القاعده فراهم می سازد.برای ره

، مبشر مسيحی "سمی تيپيت" به خبرگزاری »محبت نيوز« به گزارش آژانس خبری مسيحيان ايران 
ميسيون می گويد: " ديدن شواهد و شنيدن شهادت هايی که می دهند ما را بسيار از نقش ايران در اين 

 ی خانواده ها ناراحت کننده است.قضايا شکه کرد. اين موضوع بطور مخصوص برا
اين موضوعات شکه کننده هستند اما غافلگير کننده نيست. چيزی که آقای "تيپيت" بيشتر نسبت به آن 
هشيار است جنبه ای ديگر از اين پرونده است. وی گفت: " بسيار ناراحت کننده است که بدانيد بجای 

 قضيه بوده و در آن شرکت داشته است."يک گروه از مسلمانان بنيادگرا يک دولت پشت اين 
آقای " سمی تيپيت" با توجه به افزايش بی اعتمادی و خشن شدن دولت جمهوری اسالمی می گويد که  

را بايد از هم متمايز كرد . وی در   تفاوت بسيار زيادی ميان دولت و مردم ايران وجود دارد. و اين دو
ايران هستند که نمی خواهند در مسير دولت حرکت کنند و اين رابطه می گويد: "بخش عظيمی از مردم 

از رفتار ها و فعاليت های دولتشان نا اميد هستند. آنها آزادی می خواهند، من معتقدم اگر قرار باشد 
 چيزی ايران را تغيير دهد، آن جنبشی مردمی از داخل است."
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جمهوری اسالمی تاكنون   ولتبا اين حال، تالش ها برای تغيير تأثيری واکنشی داشته است. د
دگرانديشان، تظاهرات کنندگان و مخالفين و هر چيزی که خطری برای رژيم تصور شود را سرکوب 

 اين موضوع شامل "مسيحيان" هم می شود.  کرده است البته
 های شهر در هايی يورش از  "سمی تيپت" می گويد : آژانس خبری مسيحيان ايران، محبت نيوز،

خبر می دهد و می گويد که مقامات امنيتی در حال گسترش پروژه های مسيحيت ستيز  ايران مختلف
يشتر تحت نظر داشته باشند. آقای "تيپيت" در اين مورد افزود: "دولت ايران خود هستند تا کليسا ها را ب

  و شرايط را برای آنها بسيار دشوار ساخته است. بسياری زندانی  ايمانداران مسيحی را سرکوب کرده
و بازداشت شده اند. گزارشاتی از داخل ايران به ما رسيده است که بدليل ايجاد موانع و عدم مالقات 

 بسيار اهميت يافته اند."  انداران مسيحی با يگديگر و يا خروج آنان از كشور برنامه های تلويزيونیايم
 را خانگی کليساهای جنبش کريسمس از پيش اسالمی جمهوری اطالعات وزير حی،مصل حيدر

برای جوانان ايرانی خواند و از يک سری فعاليت های جديد گسترده برای جلوگيری از  تهديدی
را   گسترش کليساهای خانگی خبر داد. شهردار تهران هم مخالفت خود با مسيحيت انجيلی ( تبشيری)

 ابراز داشته است.
آقای "تيپيت" اضافه می کند: "به احتمال بسيار قوی، وضعيت برای مسيحيان بدتر می شود. واقعن نياز 
است که برای آنها دعا کنيم و آنها را به سوی خداوند برافرازيم. چرا که وقايع چند سال اخير اوضاع را 

 برای آنها بسيار سخت تر کرده است."
 تيپيت" "سمی خدماتی سازمان
و بشارتی آنها   مان مدت طوالنی است كه در کليسای ايران حضور داشته است. کارهای انجيلیاين ساز

توجه دولت را به خود جلب کرده و سبب شده که جمهوری اسالمی اين سازمان خدماتی را "دشمن 
 دولت" اعالم کند.

رديم و شروع به آقای " تيپيت" در خصوص فعاليت های موسسه می گويد :"ما وبسايت ی راه اندازی ک
  تربيت رهبران کليسايی با استفاده از مسيحيان خارج از کشور کرديم. در واقع برنامه ای تلويزيونی را

 هم آغاز کرديم که سالها پخش شد و سال گذشته به اتمام رسيد."
تا تيم سازمان "تيپيت" با توجه به تغييرات بوجود آمده در سراسر ايران در حال تجهيز دوباره است 

جوابگوی نيازهای کنونی باشد. اين سازمان گفته است: "ما امسال برنامه هايمان را با تمرکز بر 
موضوعات کاملن جديد شروع خواهيم كرد زيرا تعداد کسانی که از داخل ايران به سمت مسيح آمده اند 

تی که در ايران باورنکردنی است. ما در تالش برای شاگردسازی آنان بوده ايم. بدليل مسائل و مشكال
 بوجود آمده پخش برنامه های تلويزيونی مسيحی بسيار اهميت يافته است."

است که مانند چسباندن نان در تنور داغ ايران است.   برنامه های تلويزيونی مسيحی، حرکتی بشارت ی
نند سازمان "تيپيت" ضمن فراخوان تشويق به دعا می گويد: "برنامه های تلويزيونی مسيحی می توا

درست به قلب و خانه های ايرانيان دسترسی پيدا کنند. ما بسيار برای برنامه های تلويزيونی خود 
اشتياق داريم و مطمئن خواهيم بود كه استقبال فراوانی از آن خواهد شد برنامه در زمان اوج بينندگان 

 آغاز خواهد شد.  پخش و با شروع يک شبکه جديد مسيحی ماهواره ای بزودی
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 حکم پلمپ واحد صنفی يک شهروند بهايی در ساری
 

 
 

نيروی انتظامی واحد اماکن عمومی شهر ساری پس از بازديد واحد  -کميته گزارشگران حقوق بشر 
 صنفی اقای آرمان صفايی حکم پلمپ واحد صنفی ايشان را صادر کردند.

دی ماه نيروی انتظامی واحد اماکن عمومی شهر ساری پس از  15اين گزارش، در مورخه  بر اساس
بازديد واحد صنفی اقای آرمان صفايی به بهانه حضور خواهر ايشان که پوشش اسالمی مقنعه و هدبند 
را رعايت کرده بود و بدون هيچ گونه مورد مشکوکی حکم پلمپ واحد صنفی اين شهروند بهايی را بر 

 قانون نظام صنفی صادر کرد. 28و  27اس ماده اس
 

همچنين يک دستگاه لب تاپ ايشان حاوی اطالعات مربوط به حسابداری نيز با عنوان وجود موسيقی 
 ضبط شده است.

با در نظر گرفتن مواد قانونی مذکور و اين که ايشان حق عضويت خود را واريز می کند و غير از 
 ديگری مشغول نيست، پلمپ واحد صنفی نامبرده غيرقانونی است. مورد ذکر شده در جواز به شغل

 
 
 
 
 
 
 
 

 اخراج شروين فالح دانشجوی بهايی دانشگاه بجنورد
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دانشجوی مهندسی تکنولوژی  ۹۰شروين فالح دانشجوی ورودی  -کميته گزارشگران حقوق بشر 

 گاه دارالفنون بجنورد از دانشگاه اخراج شد.معماری دانش
ماه امسال در حين امتحانات پايان ترم به صورت  دی  ۲۰بر اساس اين گزارش اين دانشجو در روز 

شفاهی و بدون ذکر دليل مشخص و به جهت اعتقاد به "آيين بهائی" از دانشگاه اخراج شده است. وی از 
انتفاهی انديشه جهرم دوره کاردانی را سپری کرده بود و معماری دانشگاه غير  ۱۳۹۰تا  ۱۳۸۸سال 
 در رشته مهندسی تکنولوژی معماری دانشگاه بجنورد پذيرفته شد. ۱۳۹۰مهر 

 
دانشجوی بهائی به دليل "اعتقاد به آئين  ۲۰بيش از  ۱۳۹۰الزم به توضيح است که تنها در سال 

تی شريف و دانشگاه شيراز اخراج شدند. از های مختلف نظير صنعتی اصفهان، صنع بهائی" از دانشگاه
هللا تشکر، بشير تشکر، البرز نورانی، آوا توکلی، مونا مومنی، ارکيده آقايی،  توان به روح اين جمله می

حنانه کنعانی، هومن رحمانيان، مليکا وزيرزاده، نورا سهرنگی، فرنود جهانگيری، پويا محّمدی، شيده 
حدين، سميرا غالمی، شيما رنجبر، شادی مودی، نگار صالحی و درسا آبادی، دالرا دارابی، صهبا مت

 وردی اشاره کرد.اله 
ها دانشجوی بهائی ديگر نيز امسال به دليل "نقص پرونده" در مرحله  الزم به يادآوری است که ده

 انتخاب رشته از ورود به دانشگاه محروم شدند.
 
 
 
 
 

 انشگاه گرگاناخراج درسا اله وردی، دانشجوی بهائی از د
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 دانشگاه کشاورزی های ماشين مکانيک مهندسی ی رشته ۹۰ ورودی بهايی دانشجوی وردی اله درسا
 ۳۰گزارش جمعيت مبارزه با تبعيض تحصيلی، اين دانشجو در روز  .شد اخراج دانشگاه از گرگان

به دليل نقص پرونده بايد به سازمان سنجش مراجعه  شود که ماه امسال طی تماس تلفنی متوجه می آبان
شود که به دليل اعتقاد به "آيين  کند. روز دوم آذر ماه در پی مراجعه اين دانشجو، به وی ابالغ می

 بهائی" از دانشگاه اخراج شده است.
ن بهائی" دانشجوی بهائی به دليل "اعتقاد به آئي ۲۰بيش از  ۱۳۹۰الزم به توضيح است که تنها در سال 

های مختلف نظير صنعتی اصفهان، صنعتی شريف و دانشگاه شيراز اخراج شدند. از اين  از دانشگاه
هللا تشکر، بشير تشکر، البرز نورانی، آوا توکلی، مونا مومنی، ارکيده آقايی،  توان به روح جمله می

گيری، پويا محّمدی، شيده حنانه کنعانی، هومن رحمانيان، مليکا وزيرزاده، نورا سهرنگی، فرنود جهان
آبادی، دالرا دارابی، صهبا متحدين، سميرا غالمی، شيما رنجبر، شادی مودی و نگار صالحی اشاره 

 کرد.
 

ها دانشجوی بهائی ديگر نيز امسال به دليل "نقص پرونده" در مرحله انتخاب رشته از  گفتنی ست که ده
 ورود به دانشگاه محروم شدند.

 
 
 
 
 
 
 
 

امه به سفارت جمهوری اسالمی در الهه از سوی يک سازمان تسليم دادن
 مسيحی مدافع حقوق بشر

 
 

يوسف ندرخانی بود. سازمان مسيحی "کمپس دايرکت نيوز" با   اين دادنامه حاوی درخواست آزادی
ازمانهای مسيحی و مدافع مسيحيان ايرانی در اروپا و همچنين سازمانهای حقوق بشری اين همکاری س

 دادنامه را آماده کردند.
 25به گزارش شبکه خبر مسيحيان فارسی زبان به نقل از شبکه ايرانيان هلند، روز کريسمس ( 

ی و اداری کشور هلند، دسامبر) يک سازمان مسيحی بين المللی مدافع حقوق بشر در الهه پايتخت سياس
 هزار امضاء را به سفارت جمهوری اسالمی تحويل داد. 6دادنامه ای حاوی 
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يوسف ندرخانی بود. سازمان مسيحی "کمپس دايرکت نيوز" با   اين دادنامه حاوی درخواست آزادی

اين  همکاری سازمانهای مسيحی و مدافع مسيحيان ايرانی در اروپا و همچنين سازمانهای حقوق بشری
 دادنامه را آماده و به امضاء رساندند.

يوسف ندرخانی وابسته به يک گروه کوچک دگر انديش مذهبی است که خود را "مسيحی غير تثليثی" 
می دانند. او بيش از يک سال و نيم قبل پس از آن بازداشت شد که به مدرسه فرزندش در شهرستان 

استار ارائه تعليمات دينی مسيحی به جای اسالمی به الکان آز توابع استان گيالن مراجعه کرد و خو
 فرزندش شد.

از آن تاريخ تا کنون وی در زندان الکان تحت بازداشت است. اوائل سا لجاری متن حکم دادگاه الکان 
عليه اين متهم منتشر شد و مشخص گرديد برای وی درخواست اعدام به جرم ارتداد شده است. اواخر 

ل اين متهم عقيدتی اعالم کرد که منتظر رای ديوانعالی کشور در مورد حکم تابستان دادخواه وکي
 می باشد.  موکلش

اين موضوع توسط برخی رسانه های غوغاگر و غير حرفه ای مسيحی و همچنين همفکران آقای 
ندرخانی که می خواهند از هر موقعيتی برای مطرح کردن نام خود استفاده کنند، طور ديگری جلوه 

د. آنها مطرح کردند که حکم اعدام ندرخانی قطعی شده است و او در آستانه اعدام می باشد. اين داده ش
مسئله واکنش شديد جهانی را به همراه داشت و وزرای خارجه اياالت متحده و بريتانيا نيز در اين مورد 

 صحبت کردند.
حله دادگاه تجديد نظر استان کمی بعد اظهارات وکيل ندرخانی نشان داد که پرونده او همچنان در مر

است و هنوز رای دادگاه تجديد نظر درباره او صادر نشده است. قوه قضائيه با اطالع رسانی غير 
شفاف در مورد اين پرونده زمينه های بوجود آمدن فضای رسانه ای مغشوش را بوجود آورد تا بتواند 

 از آب گل آلود ماهی مورد نظر خود را بگيرد.
ندرخانی در يک برنامه تلويزيونی ظاهر شد تا پروژه وزارت اطالعات برای بی اعتبار  اواسط پائيز

ايران تکميل شود. اما مسيحيان ايران هوشمندانه بازهم يک صدا خواهان   کردن ادعای جفا بر مسيحيان
تالش  لغو حکم اعدام ندرخانی و آزادی فوری او شدند. اکنون نيز مسيحيان ايرانی ساکن اروپا به شدت

 درخواست آزادی ندرخانی به امضاء تعداد بيشتری برسد.  کردند تا
روزنامه هلندی " گزارش روزانه رفورميستها" که اين خبر را منتشر کرد تائيد نمود که دادنامه مذکور 

 به امضاء شش هزار فرد حقيقی دارای هويت مشخص رسيده است.
دگان ، شبکه خبر مسيحيان فارسی زبان فعاالنه در ياد آور می شود در روز جهانی دعا برای جفا دي

بسياری از جلسات دعا برای جفا ديدگان مسيحی ايران شرکت داشت . در اين جلسات به تفصيل 
 و لزوم آزادی او مورد بحث قرار گرفت.  موضوع ندرخانی
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 مصاحبه کوروش الهوتی سخنگوی "کليسای ايران" با علی فتوتی
 

 
 

ميالدی  ۲۰۱۱همان طور که در خبرها به صورت گسترده ای شاهد بوديم، سال  -خبرگزاری هرانا 
مسيحيان در ايران بود. بطوری که حتی مرتضی تمدن، استاندار تهران   ها بر اقليت سال افزايش فشار

ورد شديد با پيروان مذاهب و اقليت های دينی در ايران خبر داد و پس از از برخ ۲۰۱۱در آغاز سال 
هايی واهی مانند اقدام عليه امنيت  آن، شاهد دستگيری تعداد زيادی از مسيحيان در داخل ايران به اتهام

ميالدی گفتگويی انجام داده ايم با آقای  ۲۰۱۲ملی و تبليغ دين مسيحيت بوديم. اکنون، در آغاز سال 
"کليسای ايران" تا با آخرين وضعيت پيروان اين کليسا در  وروش الهوتی، بعنوان سخنگوی رسمی ک

ايران بيشتر آشنا شويم. شايان ذکر است "کليسای ايران" يکی از گروه های کنونی فعال مسيحيت در 
 داخل کشور می باشند.

 
 ن فرماييد.در ابتدا مختصری از آخرين وضعيت نوکيشان مسيحی در ايران را بيا

همان گونه که مطلع هستيد نوکيشان مسيحی از ابتدای شکل گيری جمهوری اسالمی در ايران به 
بعلت پا ” کليسای ايران“عناوين مختلف تحت آزار و اذيت و فشار قرار داشته اند. در اين مدت اعضای 

که اولين موج  ۸۵فشاری خود در فعاليت های کليسايی و تشکيل جلسات منظم، خصوصا پس از سال 
دستگيری ها ی اعضای اين کليسا از سوی مقامات امنيتی وقضايی نظام آغاز گرديد، به صورت 

. از آنجا که اين کليسا در مورد  متناوب با انواع تهديد و فشار از سوی حکومت روبرو گرديدند
ار مضاعفی بر فعاليتهای خود هيچگونه سازشی بامسوالن نظام نکرده، اين امر باعث آن شد که فش

روی اعضای اين کليسا قراربگيرد. اين آزارها و فشارها طی دو سال اخير طيف بسيار گسترده تری 
داشته که حتی منجر به يورش ماموران امنيتی حکومت به جلسات پرستشی کليسا و بازداشت تعدادی از 

 اعضا آن گرديد. اين فشارها همچنان با شدت ادامه دارد.
 در دست داريد؟” کليسای ايران“داد زندانيان و حکم های صادر شده عليه پيروان آيا آماری از تع

بايد خاطر نشان کنم احکام گوناگون و متفاوتی وجود دارد که در اينجا تنها به تعدادی از آنها به عنوان 
در حال حاضر کشيش يوسف ندرخانی، کشيش کليسای ” کليسای ايران“نمونه اشاره ميکنم. از اعضای 

رشت، به جرم ارتداد به اعدام محکوم شده است. ايشان بيش از دو سال است که در زندان الکان رشت 
و کشيش ” کليسای ايران“بسر می برد و وضعيت نامعلومی دارد. کشيش بهنام ايرانی از اعضای ارشد 

روتن که کليسای کرج که هم اکنون در زندان قزل حصار کرج زندانی می باشد. آقای مهدی (يطرس) ف
پس از ابالغ حکم يک سال حبس از سوی دادگاه شيراز در زندان عادل آباد شيراز دوران محکوميت 

در ” کليسای ايران“خود را طی ميکند. از ديگر موارد می توان به آقای پرويز خلج از اعضای ارشد 
شاره کرد. رشت که محکوم به يک سال حبس می باشد و در انتظار اجرای حکم بسر می برد نيز ا

هم يک پرونده در جريان دارد که هنوز منجر به صدور  ۸۵ضمنا نامبرده از زمان دستگيری در سال 
حکم برای ايشان نشده است وبا توجه به رويه ای که دستگاه قضايی ايران در پيش گرفته است، احتمال 
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ی صادر شود. آقای دارد که در صورت اجرای حکم زندان نامبرده برای اين پرونده هم حکم سنگين
 ۵در رشت هستند که محکوم به ” کليسای ايران“محمد رضا (شاهين) تقی زاده نيز از اعضای ارشد 

سال حبس تعليقی شده اند. آقای محمد (ويليام) بلياد از اعضای قديمی کليسای تهران که محکوم به 
زندان حکم دوم نيز در مورد سال حبس تعليقی گرديده اند، که در صورت مراجعه به  ۵يکسال زندان و 

ايشان اجرا خواهد شد. خانم نازلی مکاريان از اعضای کليسای تهران که به يک سال حبس محکوم شده 
سال حبس تعليقی شده  ۵اند. مورد ديگر آقای داود نجات ثابت از اعضای کليسای رشت که محکوم به 

دو سال حبس گرديده است و همچنين  است. آقای امين پيشکار از اعضای کليسای رشت که محکوم به
آقای حامد پيشکار از اعضای کليسای رشت نيز که محکوم به يکسال حبس گرديده است. همچنين آقای 

سال حبس محکوم شده است و در انتظار  ۶، که به ”کليسای ايران“عليرضا سيديان، از ديگر اعضای 
هم هستند که پرونده های در ” کليسای ايران“اجرای حکم می باشد. بايد يادآور شوم اعضای ديگری از 

جريان دارند که بزودی احکام آنها صادر خواهد شد. از جمله آنها می توان از آقای اميد کليبر نژاد از 
تهران و خانم مريم ترک کجوری (همسر کشيش بهروز صادق خانجانی) و همچنين آقای افشين 

د که ايشان در حال حاضر از تحصيل در دانشگاه نيز وفاداران و آقای مصطفی زنگويی بوشهری از يز
 محروم شده است، نام برد.

از آخرين وضعيت کشيش ندرخانی چه اطالعی در دست است؟ پيش بينی شما ازسرانجام اين پرونده 
  چيست؟

طبق اخبار غير رسمی که در مورد ايشان وجود دارد پرونده کشيش يوسف ندرخانی را در حال حاضر 
ار داده اند. ولی آنچه که مسلم است ايشان هنوز محکوم به اعدام به اتهام ارتداد هستند و با مسکوت قر

وجود تمام تبليغاتی که رژيم ايران در مورد اين پرونده انجام داده، هيچ گونه تغييری در حکم صادر 
کالی ايشان شده ايجاد نگرديده است و خطر اجرای حکم اعدام در مورد ايشان همچنان وجود دارد. و

همچنان در حال پيگيری پرونده می باشند. آن گونه که عملکرد مسوالن نظام در موارد مشابه ديده شده 
است، سعی براين است که با مسکوت گذاشتن اين پرونده از حربه گذشت زمان برای کم رنگ شدن 

از فشارهای بين المللی حساسيت موضوع از ديد جامعه جهانی استفاده کنند. به نظر می آيد قصد دارند 
موجود خالصی يابند و در زمانی مناسب نسبت به اجرای حکم اقدام نمايند. تا اين لحظه هيچ کاری که 
نشان دهنده تغيير حکم باشد انجام نشده است. اگر اين خبر که فرصت داده شده تا به هرطريق کيش 

صحت داشته باشد به نظر من شرايط برای يوسف ندرخانی را وادار به توبه و بازگشت به اسالم نمايند 
آقای ندرخانی در زندان سخت تر و خطرناک تر خواهد شد. چون با اين دستور العمل دست مسوالن 
زندان رشت برای انتخاب روش توبه دادن باز گذاشته شده است و در نتيجه خطر شکنجه و آزار 

يافت و چه بسا اجرای حکم از طريق  جسمی و روحی شديد کشيش يوسف ندر خانی نيز افزايش خواهد
شکنجه ميسر شود. بهر حال جوامع بين المللی بايد آگاهانه و با هشياری نسبت به اين بازی جمهوری 
اسالمی واکنش نشان دهند وهرگز نبايد اين فرصت به حکومت ايران داده شود که به نقض آشکار 

 حقوق بشر در کشور ادامه دهد.
 

ورد کشيش بهنام ايرانی توسط جمهوری اسالمی صادر شده است. در مورد اخيرا حکم جديدی در م
  پرونده و احکام ايشان چه اطالعاتی وجود دارد؟

در مورد کشيش بهنام ايرانی الزم می بينم توضيحات بيشتری بدهم. کشيش بهنام ايرانی از اعضای 
در اولين  ۸۵ايشان در سال در کرج هستند. ” کليسای ايران“و کشيش ناظر ” کليسای ايران“ارشد 

توسط ماموران امنيتی چندين روز در ” کليسای ايران“مرحله از دستگيری های گسترده اعضای 
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سال حبس تعليقی به جرم اقدام عليه  ۵بازداشت بسربرده است. پرونده ايشان منجر به صدور حکم 
در  ۸۸تا اينکه مجددا در سال  امنيت ملی گرديد. وی پس از آن همچنان به فعاليت های خود ادامه داد

يورش ماموران امنيتی به منزل يکی از اعضای کليسای کرج دستگير گرديد که اين دستگيری با توهين 
و ضرب و شتم همراه بود. پس از آن نامبرده چند ماه بدون هيچگونه مجوز قانونی در بازداشت بسر 

ونده جديدی که برای ايشان مطرح شد، محکوم برد و سپس با قرار وثيقه آزاد گرديد. وی مجددا در پر
به يک سال حبس به جرم تبليغ عليه نظام گرديد و مجددا جهت اجرای حکم دستگير و به زندان قزل 
حصار کرج منتقل شد. در حال حاضر ايشان همچنان در اين زندان در بند مخصوص اشرار و در 

تی در اين بند افرادی مامور ضرب و شتم و آزار شرايط بسيار نامناسب نگهداری ميشود و تا آنجا که ح
سال حبس نامبرده که مربوط به يک  ۵و اذيت وی شده اند. الزم به ذکر است که مقامات قضايی حکم 

پرونده ديگر بوده و بصورت تعليقی صادر شده بود را هم در مورد ايشان به اجرا در آورده اند. ايشان 
ندان بسر ببرند. الزم به ذکر است که در مورد کشيش بهنام ايرانی و سال آينده در ز ۵بايد همچنان تا 

ساير افرادی که احکام آنها صادر شده و از آنها ياد شد مسذله ارتداد در احکام انها از سوی مقامات 
قضايی مورد بررسی قرار نگرفته و بيم آن می رود که از اين مورد سواستفاده شده و احکام مشابه 

 ف ندرخانی صادر شود.حکم کشيش يوس
به آن اشاره شود، لطفا ” کليسای ايران“در پايان اگر مواردی وجود دارد که الزم ميدانيد به نمايندگی 

  آنها را ذکر فرماييد.
الزم است اعالم کنم آنچه که مسلم است جمهوری اسالمی ايران تا به امروز به هيچ يک از قوانين و 

سازمان های بين المللی تحت عنوان حقوق بشر تنظيم و تدوين شده  قواعد انسانی و بشری که از سوی
اين امر را ” کليسای ايران“حضور نداشته و هيچ نرمشی نيز در اين مورد از خود نشان نداده است. 

حق خود می داند که در صورت لزوم و ادامه فشارها از سوی حکومت ايران برای احقاق حق اعضای 
سالمی با ذکر نام در تمامی مجامع حقوقی بين المللی و حقوق بشری اعالم خود از مقامات جمهوری ا

شکايت و طرح دعوی نمايد و در اين راه از کليه مجامع بين المللی و دولت های آزاد انديش در 
 خواست همکاری می نمايد.

بن علی در انتها قصد دارم توجه مسوالن نظام جمهوری اسالمی را به گفتاری از امام شيعه حسين 
جلب نمايم. اين امام شيعه که جمهوری اسالمی خود را پيرو مکتب و جنبش عاشورايی وی و بقای نظام 

اگر دين نداريد الاقل آزاده “را در زنده نگه داشتن ياد او ميداند در يکی از سخنان خود گفته است 
افراد آزاده و آزاد  اگر خط مشی حکومت ايران بر اساس تفکر امامان خود است بايد برای” باشيد

 انديش که در جامعه ايرانی وجود دارند جايگاهی قايل باشد. 
حتی اگر اين افراد به زعم ايشان بی دين و مرتد باشند، چه رسد به افرادی که دارای تفکر الهی ولی 

و اسالمی باشند. باز هم ياد آور می شوم که حکومت جمهوری اسالمی عمال به هيچ يک از قوانين  غير
مناسبات حقوق بشری پايبند نبوده واين از عملکرد اين نظام در مورد افرادی مانند کشيش يوسف 
ندرخوانی و ساير افراد مشابه کامال مشخص است و جوامع بين المللی نبايد فريب اعمال ريا کارانه 

خداوند با  جمهوری اسالمی را بخورند. از وقتی که در اختيار من گذاشتيد بسيار سپاسگزارم. برکت
 شما باشد.

 
 
 
 



1390وضعيت پيروان اديان در ايران در   

407 
 

 
 
 

 بالتکليفی يک ساله يک زندانی مسيحی در زندان کارون اهواز

 
يک شهروند مسيحی که در يورش سازمان يافته نيروهای امنيتی در سال گذشته  -خبرگزاری هرانا 

  بود همچنان بالتکليف در زندان کارون اهواز نگهداری می شود. بازداشت شده
بنا به اطالع گزارشگران هرانا از اهواز، نورهللا قبيتی زاده از شهروندان مسيحی دزفول است که در 

همراه چند تن ديگر از اعضای يک کليسای  ۲۰۱۱بازداشت های گسترده سال گذشته در آستانه سال 
  شت شد.خانگی در دزفول بازدا

وی از زمان بازداشت تا کنون در سکوت خبری رسانه ها به صورت بالتکليف و تنها برای انکار 
 ايمان مذهبی خود در زندان کارون اهواز نگهداری می شود.

 
 
 
 
 
 
 

 وضعيت نامساعد هوشنگ فنائيان، زندانی بهايی در زندان شهر ساری
 

 
 

هوشنگ فنائيان، زندانی بهايی که زندان شهر ساری در حال گذراندن  -کميته گزارشگران حقوق بشر 
 دوران محکوميت است، در شرايط نامساعدی به سر می برد.
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بر اساس اين گزارش وی از لحاظ جسمی دچار مشکل سنگ کليه بوده و با وجود شرايط وخيم 
د و تنها پس از دفع سنگ و بدون اطالع خانواده اين زندانی، وی برای جسمی، به بيمارستان منتقل نش

مدت کوتاهی به بيمارستان منتقل شد. در عين حال با توجه به وضعيت جسمی ايشان، به بهانه های 
 مختلف از دادن مرخصی به وی جلوگيری می شود.

 
ذايی نيز در شرايط نامطلوبی در عين حال اين زندانی عقيدتی از لحاظ شرايط بهداشتی، گرمايی و غ

به سر می برد و مسئولين زندانی برای بهبود اين وضعيت تا کنون اقدامی انجام نداده اند. در عين حال 
وی به سبب ارتباط با ساير زندانيان نيز از سوی مسئولين زندان ساری تحت فشار بوده و به سبب اين 

 ارتباط ها تحت فشار قرار گرفته است.
سال و شش ماه حبس تعزيری محکوم شده  ۴د بهايی ساکن آمل پيش تر در دادگاه بدوی به اين شهرون

عضويت در «سال حبس تعزيری تقليل يافت. اتهامات وی  ۴بود که اين حکم در دادگاه تجديد نظر به 
(از طريق عضويت در فيس بوک) » تبليغ عليه نظام«، »های مذهبی جامعه بهايی و شرکت در مناسبت

 عنوان شده بود.» توهين به رهبری«ز و ني
روز را در سلول انفرادی  ۲۸بازداشت شد و مدت  ۱۳۸۹اسفند سال  ۲۲هوشنگ فناييان در روز 

 زندان کچويی شهر ساری در بازداشت به سر برد.
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 نماينده پارلمان آلمان بدون اجازه مالقات با ندرخانی به آلمان برگشت
 

 
ام کونيگز" رئيس کميسيون حقوق بشر پارلمان آلمان که به منظور بررسی وضعيت عبدالفتاح سلطانی 

زندانی را پيدا کند به يوسف ندرخانی به ايران سفر کرده بود، بدون اينکه اجازه مالقات با اين دو   و
 آلمان باز گشت.
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به نقل از خيرگزاری آلمان، رئيس کميسيون حقوق بشر پارلمان آلمان به » محبت نيوز« به گزارش 
يوسف ندرخانی از تاريخ سوم تا هفتم   قصد پيگيری وضعيت دو زندانی عقيدتی عبدالفتاح سلطانی و

ا مقامات ايرانی اجازه ديدار او با اين دو زندانی را دی به ايران سفر کرده بود ام ۱۷تا  ۱۳ژانويه، 
 ندادند.

 
ی يک مقام آگاه با آنکه قبل از سفر "تام کونيگز"، دولت ايران موضع مناسبی ابراز کرده و قول  به گفته

ای برای مالقات با اين دو  همکاری با او را داده بود اما در طول اقامت وی در ايران هيچگونه همکاری
 به عمل نيامد و او بدون نتيجه به آلمان بازگشت. زندانی

حکومتی که به «ای که بعد از بازگشتش به آلمان منتشر کرده، نوشته است:  کونيگز در بيانيه  آقای تام
های بين المللی در مورد حقوق  نهد و کنوانسيون بالد که شأن و جايگاه انسان را بسيار ارج می آن می

ا امضا کرده، قاعدتن نبايد مشکلی داشته باشد که از زندانيان بازديد به شهروندی و حقوق سياسی ر
عمل آيد. اما االن نگرانی من نسبت به وضعيت عبدالفتاح سلطانی و يوسف ندرخانی با وجود سفر به 

 ».ايران همچنان پابرجا باقی مانده است
شهريور  ۱۹وی از تاريخ عبدالفتاح سلطانی وکيل و عضو کانون مدافعان حقوق بشر ايران است. 

برد. اتهامات او شرکت در تاسيس "کانون مدافعان حقوق بشر ايران"،  در زندان اوين به سر می ۱۳۹۰
 ها درباره وضعيت موکالنش است. دريافت جايزه حقوق بشر شهر نورنبرگ آلمان و مصاحبه با رسانه

دادگاه انقالب به رياست  ۲۶) در شعبه دسامبر ۳۱دی /  ۱۰جلسه دادگاه عبدالفتاح سلطانی، روز شنبه (
 قاضی پيرعباسی تشکيل شد.

 " ايران كليسای " به موسوم گروهی در و است ) ليثیتث غير ( مذهبی انديشان دگر از ندرخانی يوسف
در شهر رشت زندانی است. دادگستری استان گيالن، ابتدا  ۱۳۸۸وی از مهر ماه سال  . دارد عضويت

او را به اتهام "ارتداد" به اعدام محکوم کرده بود. رای صادره برای بررسی به ديوان عالی کشور 
يوسف ندرخانی را بررسی کرد و عدم اجرای حکم اعدام او   اعدام فرستاده شد. ديوان عالی کشور حکم

 را منوط به "توبه" اين کشيش دانست.
 
 
 
 
 
 
 
 

 ۲۰۱۱ماه زندان برای اقليت های مذهبی در ايران درسال۳۷۷۶
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تن از شهروندان ايرانی را به  ۵۹۷ميالدی  ۲۰۱۱اه قضايی جمهوری اسالمی ايران در سال دستگ

ماه حكم زندان  ۳۷۷۶سال محروميت از حقوق اجتماعی محکوم کرده است. از اين رقم  ۳۰۲بيش از 
 برای اقليت های مذهبی بوده است.

ار مجموعه فعاالن حقوق بشر ، واحد نشر و آم»محبت نيوز« به گزارش آژانس خبر مسيحيان ايران 
ميالدی را با استناد به نمودار و ْآمار مورد  ۲۰۱۱در ايران، در گزارشی وضعيت حقوق بشر در سال 

بررسی قرار داد. آنچه مسلم است به دليل عدم اجازه جمهوری اسالمی ايران به نمايندگان و مدافعان 
همينطور ممانعت از گردش آزاد حقوق بشر جهت فعاليت در حوزه گزارش نقض حقوق بشر و 

اطالعات و عدم به رسميت شناختن چنين فعاليت هايی در ايران تهيه چنين گزارشاتی با موانع زيادی 
توانند حجم بسيار اندکی از نقض گسترده حقوق بشر در ايران را  روبروست و اين قبيل نهادها تنها می

 بررسی کرده و در رابطه با آن گزارش منتشر کنند.
 
 است کرده تشديد را مذهبی و دينی های اقليت بر فشار ايران -

در مجموع  2011بر اساس گزارش منتشر شده از سوی مجموعه فعاالن حقوق بشر در ايران در سال 
های حقوق  مورد نقض موارد و بندهای مقاوله نامه۱۱۲۰۰۷۷مورد گزارش جمع آوری شده و  ۲۷۵۱

 ۴۹۸ميالدی  ۲۰۱۱رت گرفته است. طبق اين گزارش در سال بشری جاری مستند شده در ايران صو
های مختلف کشور اعدام شدند.  نفر نيز دراستان ۵۲۹نفر ازسوی دستگاه قضايی به اعدام محکوم شده و 

 ۳۰۲تن از شهروندان ايرانی را به بيش از  ۵۹۷ميالدی  ۲۰۱۱همچنين دستگاه قضايی ايران در سال 
 ی محکوم کرده است.سال محروميت از حقوق اجتماع

 مذهبی های اقليت -
در گزارش منتشره كه بخشی از اين گزارش نيز اختصاص به موارد نقض حقوق بشر در حوزه اقليت 

گزارش از سوی نهاد آمار به ثبت رسيده  ۲۱۴های مذهبی داشت، در اين بخش در طی يکسال گذشته 
لوگيری از اجرای آيين مذهبی گزارش مورد ج ۹شهروند بازداشت شدند،  ۳۷۸است و بر اين اساس 

مورد آسيب  ۳۰های مذهبی،  مورد تخريب يا پلمپ اماکن اقليت ۱۳مورد ضرب و شتم،  ۴شده است، 
های  مورد ممانعت از فعاليت اقتصادی اقليت ۱۸مورد ممانعت از دفن اجساد،  ۳به امنيت شغلی، 

مورد متفرقه از نقض حقوق اقليت های  ۱۸۶قضايی و -مورد احضار به نهادهای امنيتی ۱۰۶مذهبی، 
 مذهبی گزارش شده است.

ماه حبس  ۳۵۷۲نفر از اقليت های مذهبی در كشور نيز از سوی نهادهای قضايی در مجموع  ۱۱۶
ماه  ۱۷۱۶ضربه شالق و  ۲۵۰ميليون لایر جريمه نقدی ،  ۲۵ماه حبس تعليقی،  ۲۰۴تعزيری، 

 محروميت از حقوق اجتماعی محکوم شدند.
مورد نقض حقوق اقليت های مذهبی برای  ۲۷۴گزارش استخراج شده در اين حوزه  ۲۱۴مجموع  از

مورد در صدر گزارشگر قراردارند  ۱۰۰نفر به ثبت رسيده است. پيروان آيين بهاييت با  ۸۷۶دستکم 
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 ۶مورد و اهل حق ۲۶مورد گزارش، اهل سنت  ۲۹مورد، مسيحيان  ۴۶و به ترتيب دراويش گنابادی 
 های بعدی ديده بانی گزارشگران حقوق بشر قرار دارند. در رده مورد

گزارش در صدر ديده بانی گزارشگران حقوق بشر قراردارند و به  ٪۴۷در اين حوزه، بهائيان با 
 گيرند. های بندی ديده بانی قرار می در رده٪۱۲و اهل سنت ٪۱۴، مسيحيان ٪۲۱ترتيب دروايش با 

قط توانسته حجم بسيار اندکی از نقض گسترده حقوق بشر در ايران با تمامی مشكالت اين گزارش ف
خاص اقليت های مذهبی را نشان دهد. اين واحد خطای خود را در گرد آوری اين گزارش در مقياس 

درصد دانسته است و منبع دريافت گزارش ها از منابع خبری و يا مقامات رسمی حکومتی و  ۳آماری 
 ل بوده است.همچنين نهاد های مدنی مستق
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جزئيات نحوه حمله به کليسای جماعت ربانی اهواز، بازجوئی ها و شرايط 
 سخت فعلی برای اعضای آن

 

 
د شدند، آزا  ايماندارانی که در کليسای جماعت ربانی اهواز دستگير و پس از چند ساعت بازجوئی

همچنان اجازه خروج از حوزه قضائی شهر را ندارند و در ترس شديد ناشی از امکان بازداشت مجدد 
 به سر می برند.

- جيزان شهناز خانم و اهواز کليسای داخل از ،تصويری جماعت کليسای ساختمان چپ: به باالراست 
 دزفولی(کليک ناصرضامن روح، سبک فرهاد کشيش عليجانی(ديويد)، داوود چپ: به راست پائين
 عکس) روی

به گزارش شبکه خبر مسيحيان فارسی زبان از شهرستان اهواز مرکز استان خوزستان ، به دنبال اعالم 
خبر آزادی خانم "شهناز جيزان" همسر کشيش فرهاد سبک روح در اولين روز سال نو ميالدی يعنی 
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د وجود داشت که بقيه بازداشت شدگان نيز به ميليون تومانی، اين امي 250با وثيقه  1390دی ماه  11
 زودی آزاد شوند. اما تا کنون چنين آرزوئی به تحقق نپيوسته است.

 
هنوز از وضعيت و محل نگهداری کشيش فرهاد سبک روح شبان کليسای جماعت ربانی اهواز و 

دست نيست.  آقايان داود عليجانی (ديويد) و ناصر ضامن دزفولی خادمان آن کليسا هيچ خبری در
هيچکدام از اعضای خانواده اين افراد پس از بازداشت تا کنون آنها را نديده اند و از وضعيتشان 

 اطالعی ندارند.
به نقل از ايمانداران کليساهای جماعت ربانی ساير شهرهای کشور، مسئولين و ناظران کليسای جماعت 

دهای حکومتی مراجعه کرده اند با جوابهای که برای پيگيری وضعيت اين عزيزان به قوه قضائيه و نها
سرباال و گاهی متناقض روبرو شده اند. در ابتدا به آنها گفته ميشد که بازداشت شدگان اهواز به زودی 
آزاد خواهند شد. ولی اکنون قوه قضائيه به آنها گفته است که نمی داند حمله به کليسای اهواز کار کيست 

 ار که هستند و در کجا می باشند !!اين افراد اکنون تحت اختي و 
 ! ممنوع رسانی خبر

 چند از پس و گيردست اهواز ربانی جماعت کليسای در کريسمس ويژه مراسم روز که ايماندارانی
، همچنان اجازه خروج از حوزه قضائی اهواز را ندارند و در ترس ناشی  شدند آزاد  بازجوئی ساعت

 از احتمال بازداشت مجدد به سر می برند.
تالش خبرنگاران اف سی ان ان برای ارتباط با اين افراد تا کنون به نتيجه نرسيده است. به آنها گفته 

ا رسانه ها در مورد اين حمله همه آنها مجددا بازداشت خواهند شد. ماموران در صورت صحبت ب  شده
به خانواده سه نفر در بازداشت مانده هم گفته اند ؛ در صورت اطالع رسانی در مورد   اطالعات

 عزيزانشان به رسانه های مستقل و بين المللی ممکن است هرگز دوباره عزيزان خود را نبينند.
ينی به اف سی ان ان گفته است ؛ در روز مذکور تعداد زيادی افراد نقابدار لباس يکی از شاهدان ع

شخصی و مسلح با چندين دستگاه خودرو سواری و مينی بوس به کليسا هجوم آوردند. آنها ابتدا تمامی 
راههای ورود و خروج خيابان سوم کيانپارس (محل استقرار کليسا) را بسته اند و ساختمان را محاصره 

به داخل کليسا هجوم بردند.اين شاهد عينی از صحنه دلخراش گريه و  11مودند. سپس حوالی ساعت ن
  وحشت زده کانون شادی کليسای جماعت ربانی اهواز هنگام خروج از ساختمان کليسا  زاری کودکان

ح به شدت و سوار شدن به مينی بوسها می گويد. کودکان خردسال که از ديدن قيافه افراد نقاب پوش مسل
 با عجله و به زور سوار خودروهای آنها شده اند. ترسيده بودند توسط ماموران 

 مدرسه در بازجوئی
افراد بازداشت شده پس از آزادی به دوستان خود گفته اند که تمام ماموران نقاب داشته اند و آنها که فقط 

شت ارائه نداده اند. آنها بازداشت خود را مامور امنيتی معرفی می کردند هيچ حکم قانونی برای بازدا
 ساختمان يک مدرسه در نقطه ای ناشناس منتقل می کنند.  شدگان را به

همه چيز از قبل آماده شده به نظر می رسيد ، محل نگهداری زندانی ها ، محل   در ساختمان مذکورگويا
آماده شده بازجوئی نشان فرمهای   وحتی  بازجوئی تک تک افراد ، نحوه قرار دادن ميزها و صندلی ها

 از اين داشت که اين اقدام از پيش طراحی و برنامه ريزی شده است.
ماموران پس از چند ساعت بازجوئی مفصل از تک تک بازداشت شدگان همه به جز کشيش، همسرش 

آزاد  و دو نفر خادمان کليسا را با گرفتن تعهد برای انجام هرگونه فعاليت بشارتی و ارتباط با رسانه ها
به آنها گفته   کرده اند. آنها مشخصات کامل بازداشت شدگان و اعضای خانواده آنها را ثبت کرده اند و
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اند که اجازه خروج از اهواز تا اطالع ثانوی را ندارند. همچنين تلفنهای همراه بازداشت شدگان را که 
 ضبط کرده بودند پس ندادند و گفته اند که آنها را به زودی دوباره

  
 
 
 

 . ان ان سی اف با ايران در بشر حقوق المللی بين کمپين مصاحبه
 

با مدير شبکه خبر مسيحيان فارسی زبان اينطور تيتر زد : "   پس از مصاحبه  سايت رسمی کمپين
روزنامه نگار مسيحی ايرانی ازپروژۀ حکومت ايران برای هدف قرار دادن مسيحيان پروتستان پرده 

 برمی دارد."
دی ماه سال جاری سايت کمپين بين المللی  15زارش شبکه خبر مسيحيان فارسی زبان ، در تاريخ به گ 

حقوق بشر در ايران ، که در همکاری نزديک با سازمان ديده بان حقوق بشر فعاليت جهانی گسترده ای 
ان درباره  را برای توجه به مسئله حقوق بشر در ايران انجام می دهد، متن مصاحبه با مدير اف سی ان

 به مسيحيان ايران را منتشر کرد.  اتهامات حکومت جمهوری اسالمی
بشر در "کمپين بين المللی حقوق  عالقه مندان برای خواندن متن کامل اين مصاحبه می توانند به سايت

مراجعه کنند. خالصه اين مصاحبه با عنوان "روزنامه نگار مسيحی ايرانی از پروژه حکومت  ايران"
 ايران برای هدف قرار دادن مسيحيان پروتستان پرده بر می دارد"، به شرح زير می باشد.

  
ظارت و آزار و امسال با فرا رسيدن ايام کريسمس به نظر می آيد مقامات ايران مجددا در حال تشديد ن

به گزارش شبکۀ خبری مسيحيان فارسی   اذيت مسيحيان پروتستان و کليساهای خانگی ايران هستند.
مسايل مسيحيان را پوشش ميدهد، ظرف هفته های  )، که بطور تخصصی FCNNزبان (

تعدادی مسيحی در تهران و شش شهر ديگر به مراکز امنيتی حکومتی احضار شده، به مدتهای “ اخير
طوالنی بازجويی شده اند، و با هشدار نسبت به اين که مجددا احضار خواهند شد و بهتر است به 

 ”عمل کنند آزاد شده اند.دستورات 
مسيحی پروتستان و  ۱۰۰، مقامات ايرانی بيش از ۲۰۱۰ظرف هفته های منتهی به ايام کريسمس سال 

بسياری از اين افراد در   نوکيشان مسيحی را در تهران و ساير شهرهای سراسر ايران دستگير کردند.
 آزاد کردند. کليساهای خانگی فعال بودندو در انتها مقامات اکثر آنان را

برای درک بهتر مشکالت زندانيان عقيدتی مسيحی در ايران، کمپين بين المللی برای حقوق بشر در 
 ) به گفتگو نشست.FCNNايران با مدير و سردبير شبکۀ خبر مسيحيان فارسی زبان (

 و کار خود را معرفی کنيد. FCNNلطفا   : کمپين
در حدود پنج سال پيش  ايران   خبر برای مسيحيانتخصصی  لزوم وجود يک شبکۀ  اف سی ان ان :

سابقۀ کارهای فرهنگی و مطبوعاتی داشتند تشخيص  توسط گروهی از افراد مسيحی که در داخل ايران 
و به تدريج توسعه پيدا کرد. تالش شبکۀ  اين شبکه اول به صورت يک وبالگ آغاز به کار   داده شد.

ما به دو نيت   اين بوده که کار را به صورت حرفه ای انجام بدهد.مسيحيان فارسی زبان از ابتدا  خبر 
آغاز به اين فعاليت کرديم، يکی اينکه مسيحيان داخل ايران را از اخباری که ميگذرد آگاه کنيم، و 

در حال حاضر شبکۀ خبری مسيحيان    ديگری اينکه صدای مسيحيان ايران را به گوش جهان برسانيم.
و کليساهايی در سراسر  ان يکی از منابع رسمی، برای بسياری از مراجع قانونی فارسی زبان به عنو

http://persian.iranhumanrights.org/1390/10/christian-journalist-interview/
http://persian.iranhumanrights.org/1390/10/christian-journalist-interview/
http://us.mg1.mail.yahoo.com/index.php?option=com_content&view=article&id=2717:1390-09-09-22-20-59&catid=104:iranianchristian&Itemid=500
http://us.mg1.mail.yahoo.com/index.php?option=com_content&view=article&id=2717:1390-09-09-22-20-59&catid=104:iranianchristian&Itemid=500
http://us.mg1.mail.yahoo.com/index.php?option=com_content&view=article&id=2717:1390-09-09-22-20-59&catid=104:iranianchristian&Itemid=500
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بدانند، شناخته شده است  وضعيت مسيحيت در ايران  جهان که می خواهند بيشتر در مورد مسيحيان و 
) در موارد مورد نيازش از UNHCR( به عنوان مثال ، کميساريای عالی پناهندگان سازمان ملل   .

و وبسايت ما به عنوان يکی از منابع معتبر آن سازمان و اداره   کسب اطالع می کند  ان  اف سی ان
در مورد رسيدگی به پرونده پناهجويان مسيحی ايرانی در سراسر دنيا   مهاجرت بسياری از کشورها

 .  مورد استفاده قرار می گيرد
که در حال حاضر در بازداشت به  حی آيا می توانيد از برخی موارد مهم زندانيان عقيدتی مسي کمپين:

 سر می برند نام ببريد؟
خود يا  ما فقط می توانيم در خصوص مواردی صحبت کنيم که اجازۀ کامل ازطرف  اف سی ان :

داريم. من در حال حاضر می توانم بطور رسمی  خانواده آن افراد برای بردن نامشان در رسانه ها 
ديماه  ۳در زندان کارون اهواز صحبت کنم که پس از دستگيری در تاريخ  نورهللا قبيتی زاده راجع به
در زندان اوين  فرشيد فتحی نوز آزاد نشده است، همچنيندر موج بازداشتهای سال گذشته ه ۱۳۸۹

در زندان الکان   اسند که به جرم خروج از دين اسالمرا همه می شن تهران ، و البته يوسف ندرخانی 
ارتباط با “و ” اقدام عليه امنيت ملی” اتهام فرشيد فتحی   استان گيالن در حبس به سر می برند.

 می باشد.” سازمانهای متخاصم در خارج از کشور
به ما می رسد، در هر دو مور قبيتی زاده و فتحی ، براساس اخباری که از داخل زندان  بطور مثال 

موضوعی که مورد بحث است مسئلۀ مسيحيت اين افراد است نه اتهامات سياسی . برای نمونه عرض 
رسما اعالم کند که  از مسيحيت دست بردارد و  قبيتی زاده خواسته اند که  می کنم ، بازجوها مرتب از 

اض کرده که درحال حاضر او مسلمان است. اما او حاضر به انجام اين کار نشده است و به آنها اعتر
 می باشد از دسترسی به کتاب انجيل محروم بوده .  بيش از يک سال

به زندانيان  توجه کنيد که اين پرونده ها سياسی عنوان می شوند اما ما می دانيم که در هر دو مورد 
 گفته اند اگر شما به اسالم بازگرديد، ما شما را آزاد خواهيم کرد.

در تهران بود. او يکی از کسانی بود که به  مسيحی و يک فعال فرهنگی و هنری  يک  فرشيد فتحی 
در واقع او يک فعال …مسيحيت ايمان آورد و با بسياری از تيپ های جوان و دانشجو در ارتباط بود

او را داد، حتی از داخل زندان هم او را  اجتماعی بود. جالب اين است که دادگاه حکم آزادی موقت 
دفتر دادستانی مستقر در زندان گفت که او اجازه  آوردند تا آزادش کنند، اما در آخرين لحظه بيرون 

ندارد برود و او را نگهداشتند. هر دوی اين افراد هنوز در زندان هستند اما هرگز اتهامات رسمی عليه 
 آنان اقامه نشده و محاکمه نشده اند.

 سی متهم شده اند؟کمپين: چرا بسياری از مسيحيان به جرائم سيا
مقابله با يک حرکت روحانی برای جمهوری اسالمی بسيار مشکل است، اما مقابله با  اف سی ان ان :

 يک حرکت سياسی برای اين حکومت بسيار آسان است.
ما مسيحيان ايران ، خودمان را هيچوقت آپوزيسيون حکومت جمهوری اسالمی ايران نمی دانيم ، ولی 

ا سياسی نشان بدهد چون می خواهد ما را وابسته به خارج از کشور، و وابسته و حکومت ميخواهد ما ر
 تحت حمايت بيگانگان قلمداد کند و به اين ترتيب و با اين بهانه ما را سرکوب نمايد.

بايد از حکومت جمهوری اسالمی پرسيد ؛ مگر در کليساهای خانگی چه گفته ميشود که دولت شما 
 هيچ چيز سياسی در کليساهای خانگی گفته نميشود.  ت؟اينقدر با آن مخالف اس

در واقع مسيحيان چيزی نمی گويند که حکومت بتواند به آن بهانه بگيرد، جز اينکه در جلساتشان در 
اگر کسی را به خاطر اينکه در مورد خدا   مورد خدا صحبت می کنند و خدا را ستايش می کنند.

با تناقض بسيار بزرگی  ند به خاطر ماهيت تبليغاتشان صحبت کرده است بکشند يا زندانی بکن

http://us.mg1.mail.yahoo.com/index.php?option=com_content&view=article&id=2741:1390-10-15-21-23-43&catid=104:iranianchristian&Itemid=500
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بنابر اين مجبور هستند بگويند که اينها سياسی ه و تحت حمايت خارجی هستند و   روبروخواهند شد.
 مسئله را سياسی کنند تا بتوانند سرکوب نمايند.

لمان مسيحی شده ای مسيحی شدن در داخل ايران عموميت پيدا کند، وقتی مس پيش از اينکه اين مسئله 
برای مثال، کشيش حسين سودمند يا   را می گرفتند، او را به جرم ارتداد می بردند و محاکمه می کردند.

ارتداد “اين دو را اصوال با جرم   کشيش مهدی ديباج که هر دو مسلمانانی بودند که مسيحی شده بودند.
 می به زندان و دادگاه بردند.بر اساس قوانين شريعت و قوانين مجازات اسال” از اسالم

ايرانی   اما وقتی که مسئله گرايش به ايمان مسيحی عمومی تر شد و هر روز عده بيشتری از هموطنان
دل خود را به دست عيسی مسيح سپردند، ديدند نمی توانند ساالنه چندصد نفر را بگيرند و به جرم 

در جامعۀ جهانی ايجاد  يار بزرگ و سختی بس چون اين عمل ميتواند واکنش  ارتداد زندانی کنند. 
تشکيل گروههای مخالف نظام جمهوری “و ” اقدام عليه امنيت ملی“بنا براين اينها را با اتهام   نمايد.

اما در طول بازجويی ها، تاکيد را بيشتر   طبق قوانين مجازات اسالمی دستگير می کنند.” اسالمی
می  اد و خارج شدن از دين اسالم و بشارت پيام مسيح مسئلۀ ارتد روی همان موضوع اصلی يعنی 

 گذارند.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

جديدترين اخبار از وضعيت نورهللا قبيتی زاده زندانی مسيحی در زندان کارون 
 اهواز

 

 
ی از عيسی مسيح است. او که برای انکار عيسی مسيح تحت ايماندار خوزستانی پيرو  تنها جرم اين

 فشار می باشد درخواست يک جلد کتاب مقدس دارد!
به گزارش شبکه خبر مسيحيان فارسی زبان به نقل از منابع مسيحی در شهر اهواز مرکز استان  

کليساهای خانگی  خوزستان ، اکنون بيش از يک سال از بازداشت نورهللا قبيتی زاده يکی از ايمانداران
 خوزستان در شهر دزفول می گذرد.
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  جمعه روز  غروبسال سن دارد يک کارگر زحمتکش باغات ميوه دزفول است. او 47قبيتی زاده که 
 گروه يک  اعضای نفر 10پذيرای که شد بازداشت حالی در )2010 دسامبر 24( 1389 ماه دی سوم

 يکی در خود اقامت محل در  انديمشک و دزفول شهرهای مسيحی نوکيشان از متشکل خانگی کليسای
آن مکان جمع اين افراد برای برگزاری مراسم تولد عيسی مسيح در  . بود دزفول شهرستان باغات از

 شده بودند .
 

نفر  10با شدت عمل و بد رفتاری از   همگی افراد مسلح بودند اين کليسای خانگی که  مهاجمان به 
اعضای حاضر بدون ارائه هرگونه مجوز قانونی عکس و اثر انگشت گرفتند و بعد از ثبت مشخصات 

را معرفی کنند ، چند ساعت بعد  و بازجوئی آنها را با شرط اينکه در صورت احضار بايد فورا خود
 آزاد کردند .

اما ماموران اطالعاتی از همان ابتدا " نورهللا قبيتی زاده " که مسئوليت جمع را به عهده گرفته بود از 
بقيه جدا کردند. تا چندين هفته هيچکس از محل اقامت او خبر نداشت. وقتی از او اطالعاتی به دست آمد 

 هواز منتقل شده بود.که او به زندان کارون ا
در شهريور ماه سال جاری او به دادگاهی 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.
کار ايمان مسيحی خود، تحت نورهللا به دفعات توسط ماموران زندان و بازجوهای پرونده اش برای ان

فشار قرار گرفته است. در اين اواخر بعد از برگزاری دادگاه به شدت اين فشارها افزوده شد. اما در 
مقابل اين فشارها نورهللا مصرانه درخواست يک جلد کتاب مقدس مسيحی را به آنها داد و با اصرار بر 

ه پيرو عيسی مسيح است و داشتن يک جلد کتاب خواسته خود پای فشرد. نورهللا به آنها گفته است ک
 مقدس در زندان را حق خود می داند.

در آبانماه انتشار خبری در مورد او در يکی از رسانه ها باعث بروز دردسرهائی برای اين زندانی 
مسيحی شد. در اين خبر از نورهللا به عنوان يک رهبر کليساهای خانگی ياد شده بود. همين موضوع و 

ت ديگر باعث گرديد تا بر شدت فشارها بر قبيتی زاده افزوده شود. هرچند بعدا اين رسانه متوجه نکا
اشتباه خود شد و متن نوشته اش را به کلی تغيير داد ولی ماموران بهانه جو و کينه توز به بهانه آن 

 فشار زيادی بر اسير خود آوردند.
يک ايماندار مسيحی بسيار ساده اما فوق  ه او تنها يکی از نزديکان نورهللا به اف سی ان ان گفت ک 

العاده محکم است که می گويد حاضر نيست ايمان به عيسی مسيح را با هيچ چيز ديگر در زندگيش 
عوض کند.همين شخص اضافه کرد که صميميت واراده محکم نورهللا قبيتی زاده به ايمان قلبيش از يک 

قادر به پی گيری کارش باشند از   در خارج زندان ندارد تا  انینزديکان و اقوام چند  سو و اينکه او
 سوی ديگر، باعث شده تا وی همچنان در بازداشت باقی بماند.

گزارشات رسيده از زندان کارون اهواز حاکی از وضعيت نامناسب جسمانی قبيتی زاده به علت نبودن 
داشتی و رفاهی يکی از بدترين زندانهای حداقل امکانات بهداشتی است. اين زندان از نظر امکانات به

 کشور محسوب می شود.
دفاع از مسيحيان ايران درباره وضعيت نورهللا قبيتی زاده با شبکه خبر  اروپائی کميته   سخنگوی

مسيحيان فارسی زبان به گفتگو نشست. او معتقد است که بازداشت طوالنی مدت اين زندانی مسيحی از 
طابق گزارشات واصله هيچ مدرک يا شاکی خصوصی عليه قبيتی زاده وجود اساس غير قانونی است. م

ندارد و تنها پايبند ماندن او بر ايمان مسيحی باعث نگه داشتن اين شخص بيش از يک سال شده است و 
به راه بيفتد. ضمن اينکه افزايش گرايش به   شايد وقت آن می باشد که کارزاری برای آزادی او
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خوزستان باعث نگرانی مسئوال امنيتی و اطالعاتی آنجاست و همين امر باعث انجام مسيحيت در استان 
 حرکات کور و حساب نشده از سوی آنان می شود.

او گفت : انتظار جامعه مسيحی ايران اين بود که در آستانه کريسمس نورهللا قبيتی زاده آزاد و از فشار 
شود. اما نه تنها اين امر محقق نشد بلکه با حمله به بر مسيحيان و کليساها در منطقه خوزستان کاسته 

مراسم کريسمس کليسای جماعت ربانی اهواز که يک کليسای رسمی و شناخته شده است تا حدود 
زيادی مشخص شد که حکومت اسالمی روز به روز بر قهر و کينه خود نسبت به مسيحيان می افزايد و 

 آنها را در فشار بيشتری قرار می دهد.
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 آغاز دوران محکوميت چهار سال حبس تعزيری فواد خانجانی شهروند بهائی
 

 
فواد خانجانی، از شهروند بهائی بازداشت شده پس از حوادث روز  -کميته گزارشگران حقوق بشر

اش به زندان اوين ¬ران محکوميت چهار سالهدی ماه خود را برای گذراندن دو 27عاشورا، امروز 
 معرفی کرد.

دادگاه انقالب به  28تر در شعبه ¬بنا بر اين گزارش، اين دانشجوی محروم از تحصيل بهائی پيش
دادگاه  54رياست قاضی مقيسه به چهار سال حبس تعزيری محکوم شده بود که اين حکم عينا در شعبه 

د شده است. هم چنين وکيل فواد خانجانی چندی پيش به ديوان تجديدنظر به رياست قاضی موحد تايي
عالی کشور اعتراض کرده بود که بنا بر اطالع، وکيل و قاضی شعبه ديوان اين شهروند بهائی از سوی 

 اند. وزارت اطالعات مورد تهديد قرار گرفته
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يری بازداشت و پس از و پس از احضار به دفتر پيگ 89ارديبهشت ماه سال  7فواد خانجانی در تاريخ 
چند روز با قرار وثيقه آزاد شد. الزم به توضيح است که پدر وی آقای عالءالدين خانجانی نيز پس از 

 بازداشت شده بودند. 88عاشورای سال 
ی بهائی است که در حال سپری  الدين خانجانی، پدربزرگ ايشان نيز يکی از مديران جامعه جمال

 باشد. د در زندان رجائی شهر کرج میی خو ساله 20کردن محکوميت 
اين دانشجوی محروم از تحصيل، پيشتر به علت اعتقاد به ديانت بهايی از سازمان مديريت صنعتی در 

 اصفهان اخراج گرديده بود.
 
 
 
 
 
 
 

در مذاکرات پارلمان بريتانيا افزايش خطرناک آزار دينی در ايران مورد توجه 
 قرار گرفت

 
 

 مجلس اعضای عکس: توضيح
 کردند. شرکت ايران در بشر حقوق نقض به مربوط مذاکرات در ژانويه) ۱۱( دی ۲۱ روز ابريتاني
 معاون و بدفوردشاير ايست نورث برای مجلس عضو برت، اليستر راست: به چپ از ها عکس

 ليورپول برای مجلس عضو المن، لوئيز المنافع؛ مشترک و خارجه امور دردفتر کشور وزير پارلمانی
 عضو کارثی، مک کری و بدفوردشاير؛ وست ساوث برای مجلس عضو سلوس، رواند ريورسايد؛

 ايست. بريستول برای مجلس
اعضای مجلس عوام بريتانيا ايران را به خاطر نقض حقوق  –سرويس خبری جامعۀ جهانی بهائی 

 بشر، و به ويژه "افزايش فاحش" آزار اقلّيت های دينی، به شّدت مورد انتقاد قرار دادند.
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ژانويه) در تاالر وست مينيستر، اعضای پارلمان بريتانيا بر  ۱۱دی ( ۲۱مذاکرات روز چهارشنبه  در
 اين نکته که امروز تقريباً تمامی اقلّيت های دينی در ايران با سرکوب مواجه هستند تآکيد کردند.

 
 تن از اعضای مجلس، از سه حزب اصلی بريتانيا، در اين بحث شرکت داشتند. ۱۹حدود 

فراگير و به «وئيز المن، نمايندۀ مجلس برای ليورپول ريورسايد، در سخنرانی آغازين آزار بهائيان را ل
 توصيف کرد.» شکل خطرناکی رو به افزايش

اين سرکوب در يک روند آزار مداوم و روشمند، شکل های بسياری به خود گرفته «خانم المن گفت: 
دانی شدهاند، آنها را از دسترسی به آموزش عالی و است. افراد به صورت خودسرانه دستگير و زن

عرصه های شغلی محروم کردهاند. خانه ها و کسب و کار بهائيان مورد حمالت آتش افروزی قرار 
 »گرفته، گورستانهايشان تخريب شده اند و کودکان آنها با آزار مواجه بوده اند.

هائيان تعيين شده نيز ابراز نگرانی کرد و سالۀ زندان که برای هفت رهبر ب ۲۰خانم المن از احکام 
 روی ادامۀ تالش های ايران برای محروم کردن جوانان بهائی از آموزش عالی تأکيد کرد.

است که  بی نهايت مهم«، گفت:  دالر رومئو خانم المن با اشاره به اظهارات اخير سناتور کانادايی،
جهان منتظر نشود تا يک نسل کشی رخ دهد. بايد هشدار را جّدی بگيرد و برای تحت فشار گذاشتن 

 »حکومت ايران به منظور توقّف آنچه انجام می دهد، اقدامات بيشتری انجام دهد.
ی نمايندگان مسئلۀ آزار فزايندۀ مسيحيان در ايران را نيز مطرح کردند. اندرو سلوس، عضو مجلس برا

به قتل ) ۱۹۷۹( ۱۳۵۷ساوث وست بدفوردشاير، گزارش داد که حّد اقل هشت رهبر مسيحی از سال 
به خاطر ارتداد به ) ۲۰۱۰( ۱۳۸۸رسيده اند و دربارۀ پروندۀ کشيش يوسف ندرخانی که در سال 

 مرگ محکوم شد و از آن زمان مرکز توّجه اعتراضات بين المللی بوده، ابراز نگرانی ويژه کرد.
مسيحيان؛ » يورش های مرتّب به جلسات«ستوارت جکسون، عضو مجلس برای پيتربرو، از ا

بازجويی ها و شکنجه های سخت... از جمله اصرار بر انکار ايمان يا ارائۀ اطّالعاتی دربارۀ هويت «
م ديگر مسيحيان؛ بازداشت های طوالنی مّدت بدون تفهيم اتّهام و موارد ديگر نقض روند قانونی؛ محکو

کردن به جرايمی با تعاريف مبهم يا به اتّهامات سياسی تحريف شده؛ هدف قرار دادن اقتصادی جامعۀ 
» مسيحی با خواستن وثيقه های سنگين؛ و تهديد کشيش های کليساهای خانگی به اعدام قريب الوقوع

 سخن گفت.
شواهد فزاينده مبنی «و مارتين هوروود، عضو مجلس برای شلتنهام، دربارۀ آزار جامعۀ يهودی ايران 

بر افزايش يهودی ستيزی در آنجا و مقّصر انگاشته شدن جامعۀ کوچک يهوديان به خاطر اقدامات 
 گزارش داد.» حکومت اسرائيل

در پايان مداکرات، اليستر برت، معاون پارلمانی وزير کشور دردفتر امور خارجه و مشترک المنافع، 
که مطالبات مربوط به کرامت انسانی سرکوب ناشدنی است، نشان داد  ۲۰۱۱گفت در حالی که سال 

 ايران همچنان در جهت مخالف حرکت ميکند.
حقوق بشر جهانی است و ناتوانی ايران در برآوردن تعهّدات خود به مجازات ميليون «آقای برت گفت: 

 »ها انسان و سرکوب خواسته ها و آرزوهای آنها منجر می شود.
مينان داد که بريتانيا هم چنان از کشورهای ديگر خواهد خواست تا از آقای برت به حاضران اط

قطعنامه هايی که دربارۀ سوابق حقوق بشر ايران در سازمان ملل متّحد و شورای حقوق بشر ابراز 
 نگرانی می کنند، پشتيبانی کنند.

گسترده دربارۀ  دکتر کيشان منوشا، رئيس دفتر روابط عمومی جامعۀ بهائيان بريتانيا، از مذاکرات
 ناشکيبايی دينی در ايران ستايش کرد.
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اين که چنين تعداد زيادی از اعضای مجلس که نمايندگان همۀ احزاب هستند، در «دکتر منوشا گفت: 
اين باره سخن گفتند واقعاً بازتابی از سطح باالی نگرانی دربارۀ سوابق حقوق بشر ايران و به ويژه 

 »آن کشور است.ناشکيبايی فزايندۀ دينی در 
ما البته از اين که به صورت برجسته به بهائيان اشاره شد خشنوديم . اّما در عين حال «او افزود: 

خوشحاليم که نمايندگان مجلس بريتانيا به مشکالتی که ديگر اقلّيت های دينی با آنها مواجهند، نيز 
 »کنيم. پرداختند. ما بايد دربارۀ ناشکيبايی دينی در ايران همصدا صحبت

 
 
 
 
  

 جلوگيری از دفن يک شهروند بهائی در تبريز
 

خانه حقوق بشر ايرانمسئولين قبرستان وادی رحمت در تبريز از دفن يک شهروند بهائی در آن 
 قبرستان خودداری کرده و خواستار انتقال جسد به شهر ديگری شدند.

 
مسئولين قبرستان وادی رحمت در تبريز از دفن يک شهروند بهائی در آن قبرستان خودداری کرده و 

 خواستار انتقال جسد به شهر ديگری شدند.
دی ماه محمد حسين برقی، شهروند بهائی  ۱۶، روز جمعه »خانه حقوق بشر ايران«بنابر گزارش 

ود به علت عارضه سکته مغزی درگذشت. خانواده برقی ايشان را ساکن تبريز، در منزل شخصی خ
 طبق رسوم بهائی غسل و کفن نموده سپس، به شهرداری 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 

جهت تشييع بايد به مياندوآب بروند. فرزندان محمدحسين برقی، اظهار  تماس گرفته و اعالم می کنند که
می دارند که طبق وصيت نامه ايشان بايستی در همين مکان دفن شوند و آنها حاضر نيستند به جای 

 ديگری بروند.
تا لحظه ی تنظيم اين خبر محمدحسين برقی دفن نگرديده و در سرد خانه وادی رحمت نگهداری می 

 شود.
 
 
 
 

http://www.rahana.org/wp-content/uploads/2012/01/bahayi3.png
http://www.rahana.org/wp-content/uploads/2012/01/bahayi3.png
http://www.rahana.org/wp-content/uploads/2012/01/bahayi3.png�


1390وضعيت پيروان اديان در ايران در   

422 
 

 
 
 
 
 

 آغاز دوران محکوميت چهار سال حبس تعزيری شاهرخ طائف شهروند بهايی
 

خانه حقوق بشر ايرانشاهرخ طائف ، شهروند بهائی ساکن تهران برای گذراندن دوران محکوميت چهار 
 ساله اش به زندان اوين بازگشت.

دادگاه  ۲۸ر در شعبه تارنمای کميته گزارشگران حقوق بشر گزارش داده است که شاهرخ طائف پيش ت
سال حبس  ۴به ) ۴۹۹ماده ”(عضويت در جامعه بهائی“انقالب به رياست قاضی مقيسه به اتهام 

 تعزيری محکوم شده بود که اين حکم در دادگاه تجديد نظر عينا تاييد شد.
 

راه به هم ۸۷ماه سال  برای اولين بار بازداشت و پس از مدتی آزاد شد اما در دی ۸۳ايشان در سال 
ژينوس سبحانی، عزيزهللا سمندری، پيام اغصانی، ديدار رئوفی و نيما حقار مجددا بازداشت و پس از 

 زندان اوين با قرار وثيقه آزاد شد. ۲۰۹نزديک به دو ماه بازداشت در بند 
اکنون ديدار رئوفی در حال سپری کردن محکوميت سه  هم ۸۷ماه  از بين افراد بازداشت شده در دی

خود است. اين در حالی است که پيام اغصانی به سه سال حبس تعزيری و نيما حقار و عزيزهللا  ی ساله
 سمندری به پنج سال حبس تعزيری محکوم شده اند.

 
 
 
 
 
 
 

 تن از شهروندان اهل سنت در اهواز بازداشت شدند ۱۰
 

يروی انتظامی و دی، جمعی از شهروندان اهل سنت اهواز توسط ن ۲۶دوشنبه شب  -خبرگزاری هرانا 
 امنيتی دستگير و به مکان نامعلومی منتقل شده اند.

أخر «و » کوت عبدهللا«به گزارش سنی نيوز از اهواز نيروهای امنيتی منازل اهل سنت در محله های 
تن از اهل سنت عرب تبار را دستگير نموده و به مکان  ۱۰را مورد هجوم قرار داده و » سفالت

 د.نامعلومی انتقال دادن
  بر اساس اين گزارش اسامی افراد دستگير شده به قرار ذيل می باشد:

 متاهل -دعوتگر  –ساله  ۴۷ -بن حميد  -استاد عبدالواحد بيت صياح (ابو ماجد) . ۱
 

ايشان از هر دو پا فلج می باشد و قادر به  –متاهل  -ساله  ۳۵ -بن عبد  -مجيد باوی (ابوأنس) . ۲
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 حرکت نيست
 

 متاهل -ساله  ۴۴ -بن حاشی  -ری بترانی (ابونادية) حميد خنف. ۳
 

 متاهل -ساله  ۴۴ -بن ناصر  -جمال حزباوی (ابوخالد) . ۴
 

 متاهل -ساله  ۳۸ -بن عبدالرزاق  -غازی هندالی فرحانی (ابو شرار) . ۵
 

 متاهل -ساله  ۶۵ -بن حميد  -سيد احمد نزاری . ۶
 

 هلمتا -ساله  ۴۳ -خلف زبيدی (ابوصالح) . ۷
 

 متاهل -سعيد خزرجی (ابومحمد) . ۸
 

 متاهل -احمد عفراوی (ابوشهاب) . ۹
 

 متاهل -حسين خزرجی (ابوعلی) . ۱۰
 
 
 
 
 
 

تن از مسئولين دانشگاه آنالين  6سال حبس تعزيری برای  25تائيد مجموع 
 بهايی در دادگاه تجديد نظر
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تن از مسئولين دانشگاه آنالين  6سال حبس تعزيری برای  25مجموع  -کميته گزارشگران حقوق بشر 
 دادگاه تجديد نظر استان تهران تائيد شد . 36بهايی درشعبه 

دادگاه  28بر اساس اين گزارش، حکم بدوی مسئوالن دانشگاه آنالين بهائی ايران که توسط شعبه 
دادگاه تجديد نظر استان تهران تائيد شد. بر اين اساس، کامران  36ه انقالب صادر شده بود، درشعب

سال و رياض سبحانی، رامين زيبائی، فرهاد صدقی، محمود بادوام و نوشين خادم  5مرتضايی به 
 سال حبس تعزيری محکوم شدند. 4هريک به 

 
رج گذرانده اند. طی چند زندان اوين و زندان رجائی شهر ک 209ماه گذشته را در بند  8اين افراد مدت 

روز گذشته وحيد محمودی که همراه اين نفرات در خرداد ماه گذشته بازداشت شده بود و در دادگاه 
سال حبس تعليقی  5دادگاه تجديد نظر به  54سال حبس تعزيری محکوم شده بود، در شعبه  5بدوی به 

 محکوم و از زندان آزاد شد.
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 رای شهروندان بهايی سمنان، تبريز و گرگانافزايش فشار و مزاحمت ب
 

بنا به گزارش منابع خبری و حقوق بشری، فشار و آزار و اذيت بر شهروندان بهايی در  -جـــرس 
شهرهای مختلف ايران طی هفته های اخير مجددا افزايش يافته و مواردی چون صدور و اجرای احکام 

از محل تحصيل، عدم اجازه دفن اموات، تهديد و قضايی، پلمب و حريق محل کسب و منازل، اخراج 
 موارد مشابه گزارش شده است.

بنا به گزارش های رسيده به جرس، نمونه هايی از برخورد های قضايی، امنيتی و آزار شهروندان 
 بهايی در سمنان به شرح زير است:

 بروی درب مغازه.ليدر تبيانيان: پلمپ و ابطال جواز کسب و نوشتن شعار ها ی توهين آميز بر 
 احمد و پيمان شادمان: پلمپ و آتش زدن محل کسب.

 سپهر سبحانی: پلمپ محل کسب و نوشتن شعار های توهين آميز بر روی درب مغازه.
 

 افشين ايقانی: پلمپ غير قانون محل کسب .نامبرده هم اکنون در زندان به سر می برد.
مين کشاورزی(پلمپ چاه آب از رويه های معمولی عدالت، شيردل و شهرام فيروزيان: پلمپ چاه آب ز

 آزار اين شهروندان است تا زمين های کشاورزی شان خشک شود)
علی احسانی: پلمپ محل کسب و ابطال جواز و مصادره غير قانونی اموال.نامبرده هم اکنون در 

 زندان به سر می برد.
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الزم به ذکر است که نام برده بعداز پيمان رحمانيان: پلمپ غير قانونی محل کسب و ابطال جواز. 
مراجعه به مراجع قانونی جهت بازگشايی و صدور مجدد پروانه کسب و دريافت مجوز های قانونی 

 الزم،با عدم همکاری مسوالن مواجه شده است.
 سوسن تبيانيان: پلمپ محل کسب و ابطال جواز.نامبرده به مدت يک سال زندانی بوده است.

و ازار ساکنان منزل و شکستن شيشه های منزل و...نامبرده يک سال دوران حبس  يحيی هدايتی: اذيت
 خويش را سپری نموده است.

بهفر خانجانی: به آتش کشيدن منزل با کوکتل مولوتف و تخريب خودرو.نامبرده هم اکنون در زندان به 
 سر می برد.

 نزل با کوکتل مولوتف.شميل و شهناز پيراسته: پلمپ محل کسب و ابطال جواز و آتش زدن م
گزارش داده است که مسئولين قبرستان وادی رحمت در تبريز از » خانه حقوق بشر ايران«همچنين 

 دفن يک شهروند بهائی در آن قبرستان خودداری کرده و خواستار انتقال جسد به شهر ديگری شدند.
تبريز، در منزل شخصی  بر اساس اين گزارش، هفته گذشته محمد حسين برقی، شهروند بهائی ساکن

خود به علت عارضه سکته مغزی درگذشت و خانواده وی طبق رسوم غسل و کفن نموده و به 
 شهرداری 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 
 هت تشييع بايد به قبرستانی ديگر در شهر مياندوآب بروند.تماس گرفته و اعالم کردند که ج

وردی دانشجوی  گزارش داده است که درسا اله» جمعيت مبارزه با تبعيض تحصيلی«همزمان، سايت 
های کشاورزی دانشگاه گرگان از دانشگاه اخراج  ی مهندسی مکانيک ماشين رشته ۹۰بهايی ورودی 

 شد.
شود که به دليل نقص پرونده بايد به سازمان سنجش مراجعه کند  ه میاين دانشجو طی تماس تلفنی متوج
 شود که به دليل اعتقاد به "آيين بهائی" از دانشگاه اخراج شده است. و در پی مراجعه به وی ابالغ می

دانشجوی بهائی به دليل "اعتقاد به آئين  ۲۰بيش از  ۱۳۹۰الزم به توضيح است که تنها در سال 
های مختلف نظير صنعتی اصفهان، صنعتی شريف و دانشگاه شيراز اخراج شدند. از  گاهبهائی" از دانش

هللا تشکر، بشير تشکر، البرز نورانی، آوا توکلی، مونا مومنی، ارکيده آقايی،  توان به روح اين جمله می
ی، شيده حنانه کنعانی، هومن رحمانيان، مليکا وزيرزاده، نورا سهرنگی، فرنود جهانگيری، پويا محّمد

آبادی، دالرا دارابی، صهبا متحدين، سميرا غالمی، شيما رنجبر، شادی مودی و نگار صالحی اشاره 
 کرد.
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 تن از بازداشت شدگان مسيحی به زندان سپيدار اهواز ۳انتقال 

 
 
 

عليرغم گذشت بيش از يک ماه از يورش خشونت آميز نيروهای امنيتی به کليسای جماعت ربانی 
 تن بازداشت شدگان اين رويداد در دست نيست. ۳اطالعی دقيقی از وضعيت و سالمت   اهواز

ت ربانی اهواز ، فرهاد سبک روح شبان کليسای جماع  -» محبت نيوز«آژانس خبر مسيحيان ايران 
 ۲۳ ( ۱۳۹۰ ماه دی دوم حادثه بازداشتی مسيحی نوكيشان داوود عليجانی و ناصر ضامن دزفولی از

می باشند كه علی رغم گذشت بيش از يک ماه همچنان در بازداشت وزارت اطالعات  )۲۰۱۱ سامبرد
 بسر می برند.

 
به نقل از مجموعه فعاالن حقوق بشر ايران ، کليسای جماعت ربانی اهواز از کليساهای رسمی و 

يمه علنی با وجود شناسنامه دار کشور محسوب می شود كه از ابتدای انقالب اسالمی ايران به صورت ن
مصادره ساختمان کليسا در اوايل انقالب مشغول فعاليت بوده است و برخورد امنيتی با شهروندان 

 مسيحی اين کليسا در آستانه کريسمس توجيه قانونی ندارد.
طبق اطالع گزارشگران محبت نيوز ، بازداشت شدگان تاکنون از حق دسترسی به وکيل و مالقات 

ده های خود محروم بوده و از حق تماس محدود و با کنترل بازجويان برخوردار بوده آزادانه با خانوا
اند. عليرغم اينكه همسر فرهاد سبكرو طی درخواست های مكرر از مسئولين و مقامات درخواست 
مالقات با همسرش را داشته است اما متاسفانه مسئوالن امنيتی به درخواست ايشان تاكنون ترتيب اثری 

 اند.نداده 
همسر كشيش فرهاد سبكروح ايشان خود نيز از  " جيزان شهناز " الزم به ياد آور ی است خانم

روز بازداشت،  ۱۰دگان روز جشن كريسمس كليسای جماعت ربانی اهواز بودند كه پس از بازداشت ش
 با سپردن سند منزل بعنوان وثيقه از بازداشتگاه اداره اطالعات اهواز بطور موقت آزاد شدند.

گفته می شود اين افراد که به همراه کليه اعضای کليسا در روز جشن کريسمس بازداشت شدند تحت 
 جويی برای اخذ تعهد کتبی قرار گرفته اند.فشار باز

ساير اعضای کليسا نيز که ساعتی پس از بازداشت و بازجويی آزاد شدند تا اطالع ثانوی حق خروج از 
شهر اهواز را ندارند و برای اطالع رسانی از بازداشت خشونت آميز خود و فرزندانشان مورد تهديد 

 قرار گرفته اند.
می شود در حال حاضر بازداشت شدگان مسيحی، فرهاد سبكروح،   گفتهبر طبق گزارش دريافتی 

داوود عليجانی و ناصر ضامن دزفولی كه تا اين لحظه گزارشی از وضعيت سالمت آنان در دست 
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نيست برای بازجويی های بيشتر به زندان سپيدار اهواز انتقال يافته اند. اما اين موضوع هنوز از سوی 
 ده است.مقامات رسمی تائيد نش

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 قائم شهر: آزادی خانم سيمين گرجی با قرار وثيقه
 

 آخرين خبرها از ايران:
، خانم سيمين گرجی ساکن قائم شهر پس از ارائۀ وثيقه به ارزش )۲۰۱۱دسامبر  ۸( ۱۳۹۰آذر  ۱۷در 
 دالر آمريکا) آزاد شد.  ۱۴۵۰۰ميليون تومان (حدود  ۱۶

نوامبر  ۱۹( ۱۳۹۰آبان  ۲۸نم گرجی پس از دستگيری اش در روز در زندان بود. خا ۲۰او حدود 
، نخست در بازداشتگاه شهيد کچويی بازداشت بود و سپس به بند زنان زندان قائم شهر منتقل )۲۰۱۱

دستگير شده و به زندان ساری ) ۲۰۱۱نوامبر  ۲۲( ۱۳۹۰آذر  ۱شد. پيشتر گزارش شد که او در 
خانۀ او و دو نفر ديگر ) ۲۰۱۱اکتبر  ۲۲( ۱۳۹۰مهر  ۳۰در منتقل شده بود. يک ماه پيش از آن، 

 کامالً توّسط مأموران اطّالعات مورد بازرسی قرار گرفته بود.
سپتامبر  ۱۷( ۱۳۸۴شهريور  ۲۶دستگير و در ) ۲۰۰۵اوت  ۳( ۱۳۸۴مرداد  ۱۲خانم گرجی در 

فروردين  ۱۵گير و در دست) ۲۰۰۸ژانويه  ۱( ۱۳۸۶دی  ۱۱با قرار وثيقه آزاد شد؛ سپس در ) ۲۰۰۵
ارديبهشت  ۷پس از گذراندن محکوميت پنج ماهۀ زندان آزاد شد؛ او در ) ۲۰۰۸آوريل  ۳( ۱۳۸۷
، کمتر از يک ماه پس از آزادی اش، دوباره دستگير و زندانی شد و دوباره )۲۰۰۸آوريل  ۲۶( ۱۳۸۷

مورد بازجويی ) ۲۰۰۹ه ژوئي ۸( ۱۳۸۸تير  ۱۷آزاد شد. او در ) ۲۰۰۸اکتبر  ۲۹( ۱۳۸۷آبان  ۸در 
 ۱۳۸۹ارديبهشت  ۱۵، در )۲۰۱۰آوريل ۲۶( ۱۳۸۹ارديبهشت  ۶قرار گرفت و پس از احضار در 

در قائم شهر دستگير شد تا شش ماه باقيماندۀ محکوميت يک سالۀ زندان خود را ) ۲۰۱۰مه  ۵(
 بگذراند.
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 اصفهان: آزادی آقای فرهود اشتياق با قرار وثيقه
 

 خبرها از ايران:آخرين 
، آقای فرهود اشتياق ساکن اصفهان که به مّدت شش ماه در )۲۰۱۱دسامبر  ۱۰( ۱۳۹۰آذر  ۱۹در 

زندان مشهد در بازداشت موقّت به سر برد و طبق گزارش ها از نظر جسمی وضعيت خوبی نداشت، 
) ۲۰۱۱فوريه  ۲۸( ۱۳۸۹اسفند  ۹پس از ارائۀ اسناد ملکی به عنوان وثيقه آزاد شد. آقای اشتياق در 

 دستگير و در
 ۲۶( ۱۳۹۰تير  ۵پس از ارائۀ وثيقه آزاد شد. او دوباره در ) ۲۰۱۱آوريل  ۲۵( ۱۳۹۰ارديبهشت  ۵

 دستگير شد.) ۲۰۱۱ژوئن 
 
 
 
 
 

 بهائيان ايران حتّی در مرگ با تبعيض مواجه هستند
 

 
 

 بهائی گورستانهای با مرتبط ديگری مشکالت يا افروزی آتش تخريب، مورد ها ده اخير، های سال در
 گورستان کوشند می اکنون مقامات. است آمده پيش شان درگذشتگان خاکسپاری برای بهائيان تالشهای يا

 .کنند تخريب و يفتوق را تهران غرب کيلومتری ٤۰۰ حدود در سنندج، بهائيان
هجده سال پيش، يک  –) سرويس خبری جامعۀ جهانی بهائی ۲۰۱۲ژانويه  ۱۹( ۱۳۹۰دی  ۲۹ژنو، 

حاصل به مساحت يک هکتار در حاشيه يک جاده به بهائيان شهر سنندج در ايران داده شد  تکه زمين بی
 تا به عنوان گورستان مورد استفاده قرار دهند.

 
گی کوهستان و تهی از زندگی گياهی، به سختی می شد نام يک ملک واقعی به اين زمين در دامنۀ سن

)، بهائيان محل دور هم جمع شدند تا ۱۹۹۳( ۱۳۷۲داد، اّما پس از اّولين خاکسپاری در آنجا در پاييز 
سازی کنند، صخره ها را بيرون بياورند و خاک آن را عوض کنند. آنها به صورت  در آنجا محوطه

سرو و صنوبر را که ادارۀ کشاورزی داده بود، در آنجا کاشتند و آبياری کردند؛ برق نهال  ۲۵۰دستی 
 به محل آوردند و اتاق کوچکی ساختند که در آن بتوان جسدها را برای خاکسپاری آماده کرد.
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در هر گامی مجّوزهای مربوطه تهيه شد. وقتی بهائيان می خواستند چاهی حفر کنند، از ادارۀ ناحيه ای 
 شد. رسيد، جواز به موقع تمديد می جواز خواستند و گرفتند. هر بار که تاريخ انقضا فرا میآب 

دفتر منابع طبيعی که از دگرگونی محل تحت تأثير قرار گرفته بود، پيشنهاد داد که بهائيان درختانی در 
جه ساکنان زمين عمومی مجاور گورستان بکارند و به اين ترتيب فضای سبز را گسترش دهند. در نتي

سنندج که عموماً مسلمان سنّی هستند، به تدريج برای محل به عنوان نمادی از حضور مسالمت آميز 
 جامعۀ بهائی در شهرشان احترام پيدا کردند.

رسد حاال زيبايی و سرسبزی ناحيه تغييری را در رويکردهای مأموران برانگيخته است.  اّما به نظر می
ورستان را صاحب شوند و دعوی مالکيت دولت بر زمين را دارند، هرچند خواهند دوباره گ مقامات می

يک بار سند آن به بهائيان داده شده است. ظرف دو هفتۀ آينده (تا آخر اين ماه ميالدی) دربارۀ دستور 
 ها و گورها در دادگاهی قضاوت خواهد شد. ضبط آن و تخريب ساختمان

 ۱۹آذر ( ۲۸بی برای رأی احتمالی اين دادگاه نيست. در آزارهای اخير بهائيان در سنندج نشانۀ خو
بهائی در شهر يورش بردند. کتاب ها،  ۱۲های  دسامبر)، مأموران وزارت اطّالعات صبح زود به خانه

های صوتی، کامپيوترها، تلفن های همراه،  ها، کاست دی های بهائی همراه سی ها و عکس جزوه
 صی مختلف توقيف شدند.افزارهای کامپيوتری و اسناد شخ سخت

با توجه به افزايش آزار «ديان عالئی، نمايندۀ جامعۀ جهانی بهائی در سازمان ملل متّحد در ژنو، گفت: 
اکنون به دستور وزارت  رسد دربارۀ سرنوشت گورستان از هم جامعۀ بهائی در سنندج، به نظر می

 »اطّالعات تصميم گرفته شده است.

•  
 … »۱۳۸۶کردن گورستان های متعلّق به بهائيان در ايران، در شهريور  در مثال ديگری از ويران

 
تساهل «خواهان اجرای  ۲۰۱۲ژانويه  ۱۷ای موّرخ  سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان، در اطالعيه

موج «از سوی مسئوالن و اوليای امور شده است. اين سازمان » و تسامح در پذيرش دگر باوری
ها بر جامعه بهايی را اقدامی غير انسانی و غير قانونی و خالف  حدوديتای از فشارها و م تازه

 خوانده است.» های حقوق مدنی و سياسی معاهدات و کنوانسيون
 مزاحمت برای درگذشتگان
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مورد تخريب،  ۳۰بيش از ) ۲۰۰۷( ۱۳۸۵پروندۀ سنندج در نظام فعلی ايران يگانه نيست. از سال 
های بهائيان برای خاکسپاری  های بهائی يا تالش تبط با گورستانافروزی يا مشکالت ديگر مر آتش

 شان رخ داده است. محترمانۂ درگذشتگان
خواهند آرامش  کند، می شان نمی ها به تنهايی راضی مقامات ايرانی که آزار زنده«به گفتۂ خانم عالئی: 

شتۀ طوالنی حمالت به ترين مورد از ر اند را هم مختل کنند. اين تازه کسانی که از دنيا رفته
المللی حقوق بشر و درک هر  های بهائی و مراسم خاکسپاری است. همۀ اينها معيارهای بين گورستان

 »کند. انسان شريف از احترام به مردگان را به طور کامل نقض می
 از جمله موارد اخير:

محل داده بود، توسط يک گورستان تازه تأسيس در سنگسر، استان سمنان، که شهرداری به بهائيان • 
) ويران شد. گورها به توده ای از خاک تبديل شدند، ۲۰۱۱مارس ( ۱۳۸۹مزاحمان ناشناس در اسفند 

 درختان از ريشه خارج و دو اتاق کوچک تخريب گرديدند.
، گورهای گورستان بهائی جيرفت، استان کرمان، توسط مزاحمان )۲۰۱۰ژوئيۀ ( ۱۳۸۹در تير • 

 تخريب شدند.ناشناس با بولدوزر 
، گورستان بهائيان مشهد در شب با استفاده از يک لودر و ديگر )۲۰۱۰(اواخر مه  ۱۳۸۹در خرداد • 

ماشين آالت سنگين ويران شد. ديوارهای گورستان، غّسال خانه و محل دعا و نماز به شّدت خسارت 
 ديد.

خاکسپاری بهائيان پيش  رويدادهای ديگری نيز در جهت تالش های مسئوالن برای دخالت در مراسم
 آمده است.

برای مثال در تبريز، به بهائيان سال ها اجازۀ دسترسی به گورستان عمومی شهر داده شده بود. در 
مرداد ماه (اوت) گذشته، به خانوادۀ يک زن بهائی تازه درگذشته گفته شد که او بايد طبق مراسم 

بار در يک گورستان بهائی در شهرستانی ديگر اسالمی به خاک سپرده شود. بقايای جسد آن زن به اج
دفن شد. در رويدادی مشابه در آبان (اکتبر) گذشته، جسد يک مرد بهائی از تبريز به يک گورستان 

 کيلومتری محل برده و بدون اطّالع خانواده اش به خاک سپرده شد. ۱۰۰بهائی ديگر در حدود 
کنند که با بهائيان به شکلی  مللی با اصرار اّدعا میال مقامات ايران در عرصۀ بين«خانم عالئی گفت: 

شود و آنها فقط وقتی 'مجازات خواهند شد' که عملی غيرقانونی انجام  متفاوت با ديگران برخورد نمی
 »اند که شايان چنين برخوردی باشند؟ دهند. اين درگذشتگان دقيقاً چه کار کرده

زوی بهائيان برای مشارکت خالصانه و مثبت در در زيباسازی گورستان سنندج و پيرامون آن آر«
ساختن کشور خودشان مشهود است. اما چيز ديگری که به همان اندازه مشهود است اين است که برای 

 »مقامات پذيرفتن اين واقعيت غير ممکن است.
 
 
 
 
 

 1390گزارش نقض حقوق بشر اقوام و ملل ايرانی در دی سال 
 

اعالميه جهانی حقوق بشر بوده و بيانگر موارد نقض آزادی اقوام  12-2اين گزارش در محدوده ماده 
آزاد و   ايرانی است و از انجايکه تهيه اين گزارش با تکيه بر اخبار واطالعات منتشره در رسانه ها
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مطبوعات دولتی است واز طرفی نيز دسترسی به موارد نقض حقوق اقوام در ايران بدليل سانسور 
نميباشد لذا اين گزارش تنها بازگوکننده بخشی ناچيز از موارد نقض حقوق اقوام در گسترده دولتی ميسر 

 ايران ميباشد.
 توسط رژيم جمهوری اسالمی 1390گزارش نقض حقوق بشر اقوام ايرانی در دی ماه سال 

 
 

 تعداد / مورد                                     موضوع       رديف
 2                    ن بوسيله مامورينقتل شهروندا          -1
 11                                                   اعدام          -2
     1                             احضار به دادگاه انقالب          -3
 2                                     اعتصابات صنفی          -4
 1                                       تقال به زندانان          -5
 7                            انتقال زندانی به قرنطينه          -6
 1                      اخراج استاد دانشگاه از زندان          -7
 7                                         آزادی زندانی          -8
 270                                     اخراج کارگران           -9

  3                           بازداشت روزنامه نگاران        -10
 1                                   اخراج معلم از کار        -11
 13                             بازداشت فعالين مذهبی        -12
 82                                بازداشت شهروندان        -13
   3                          احضار به اداره اطالعات         -14
 5                               بازداشت دانشجويان        -15
 4                      بی خبری از زندانيان سياسی       -16
 2                            داشت فعالين کارگریباز       -17
 20                     بی خبری از شهروندان زندانی      -18
 1                            تهديد خانواده های فعالين     -19
 2                                تمديد بازداشت زندانی     -20
 1                                         تجمع کارگران     -21
 17                    محکوميت شهروندان به زندان     -22
   2                                 محکوميت به شالق     -23
 1                                         مرگ زندانی     -24
       1            محکوميت فعالين دانشجويی به زندان     -25
 1         مجروح شدن شهروندان بوسيله مامورين    -26
          2               محکوميت فعالين سياسی به زندان       27
 3                      جمع اوری آنتن های ماهواره     -28
 4                                نقص حقوق زندانيان     -29
 2                                    صدور حکم اعدام     -30
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 شهروند ُکرد۷۷سال زندان برای  ۲٦۲بازداشت و ۱۲۸ماه، ۳طی 
از آغاز فصل پاييز تا کنون نهادهای امنيتی حکومت اسالمی ايران، يکصدو بيست و هشت نفر از 

آژانس ُکردپا، طی همين مدت دستگاه اند.با استناد به مرکز ثبت آمار  شهروندان ُکرد را بازداشت کرده
ماه و نُه روز حبس ۷سال و ۲٦۲نفر از شهروندان ُکرد را به ۷۷قضايی حکومت اسالمی ايران، 

نفر بازداشتی مدت ۱۲۸سال حبس تعليقی محکوم کرده است.بر همين اساس از ميان ۱۰تعزيری و 
بقی هنوز در بالتکليفی و بازداشت نفر منتج به صدور حکم زندان شده است و ما۸مذکور تنها پرونده 

شهروندان مدنی و فعاالن فرهنگی در کردستان همچنان استمرار  برند.روند چشمگير بازداشت به سر می
داشته، به طوری که هر روز شاهد بازداشت تعدادی ديگر از شهروندان ُکرد توسط نهادهای امنيتی 

 حکومت اسالمی ايران هستيم.
ستناد به مرکز ثبت آمار آژانس ُکردپا بوده و احتمال باالتر بودن آمار واقعی ارقام مذکور صرفا با ا

 باشد. بالقوه می
 کردپا

 
 -4اطالعاتی  -3  انتظامی - 2امنيتی  -1در ايران توسط نهادها ی   اين موارد نقض حقوق بشراقوام  

 حراست دانشگاه ها و دادگاه ها صورت می گيرد.
دادگاه انقالب و اجرای ان توسط اداره کل زندانها و اجرای احکام  حکم اعدام و اجرای ان توسط

 صورت می گيرد
شکنجه زندانيان ودستگير شدگان در پاسگاهای نيروی انتظامی و اداره اگاهی نيروی انتظامی و اداره 

 اطالعات و مسئولين زندان و بازجويان صورت می گيرد
يروهای انتظامی و اطالعاتی و سپاه پاسداران قتل و مجروح شدن شهروندان و کولبر ها توسط ن

 صورت می گيرد
 اخراج دانشجو و محروميت از تحصيل با هماهنگی حراست دانشگاه و دادگاه انقالب می باشد

ناپديد شدن فعالين سياسی و مدنی . کارگری .دانشجوئی . زنان . و خانواده های زندانيان سياسی توسط 
دستگيری از دادسراو يا دادگاه انقالب و بصورت خود سر دستگير و به نيروهای اطالعاتی بدونه اخذ 

 مکانهای نامعلومی برده ميشوند و حتی خانواده های ناپديد شدگان از محل انها هيچگونه اطالعی ندارند
 
 آرش ناجی 
 کميته دفاع از حقوق اقوام و ملل کانون دفاع از حقوق بشر در ايران 
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 انشگاه آنالين بهائيان به چهار تا پنج سال زندانمحکوميت استادان د

 
 

تن از استادان دانشگاه مجازی بهائيان  ٦دادگاه تجديد نظر استان تهران  ۳٦شعبۀ  -خبرگزاری هرانا 
 سال زندان محکوم کرد. ۲٥ايران را در مجموع به 

دادگاه انقالب به همين مدت زندان محکوم شده بودند  ۲۸عده پيش از اين در دادگاه بدوی در شعبۀ  اين
  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 
سال زندان و رياض سبحانی، رامين زيبائی، فرهاد صدقی، محمود بادوام و نوشين  ٥مرتضائی به 

 سال زندان تعزيری محکوم شده اند. ٤خادم هريک به 
 زندان اوين و ندان رجائی شهر کرج بوده اند. ۲۰۹ماه اخير در بند  ۸اين افراد طی 

ا"آنالين" به نام وحيد محمودی که با افزون بر اين يکی ديگر از استادان بهائی اين دانشگاه مجازی ي
سال زندان تعزيری محکوم شده بود در دادگاه  ٥ديگر محکوم شدگان دستگير و در دادگاه بدوی به 

 سال زندان تعليقی گرفت و آزادی خود را باز يافت. ٥تجديد نظر خوشبختانه 
متوسطه در مدارس به  در جمهوری اسالمی ايران، جوانان بهائی تنها مجازند در سطح ابتدائی و

  تحصيل بپردازند و حق ورود به دانشگاه های کشور را ندارند.
برای مقابله با اين مشکل، بهائيان ايران به ايجاد يک دانشگاه "آنالين" دست زده اند اما اين دانشگاه و 
کالس های محدود آن که بيشتر در منازل تشکيل می شود هر از چندگاهی مورد يورش و هجوم 

أموران امنيتی قرار می گيرد و به بازداشت ها و محکوميت مسئوالن و اداره کنندگان به زندان منجر م
 می شود.

 

 

 

 

 سه تن از شهروندان اهل سنت در کامياران بازداشت شدند
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فعالين اهل سنت در شهرستان کامياران به دليل اعتراض  سه تن از -خبرگزاری هرانا 
به سخنان يک روحانی شيعه از سوی ماموران اطالعات نيروی انتظامی و به دستور دادستان عمومی 

 و انقالب اين شهرستان بازداشت شدند.
انی سه بنا به اطالع گزارشگران هرانا از کامياران، علی اکبر کمانگر، خبات عزيزی و سيف هللا روح

تن ازنمازگزاران اهل سنت کامياران از سوی ماموران اطالعات نيروی انتظامی وبا دستور دادستان 
 عمومی وانقالب اين شهرستان روز گذشته بازداشت شدند.

 
اين فعالين به دليل اعتراض به سخنان اهانت آميز يک روحانی شيعه بنام حجة االسالم ربانی 

 نت کامياران ايرادکرده بود، بازداشت شدند.درنمازجمعه مسجد جامع اهل س
خواسته نمازگزاران ومعترضين عذرخواهی حجة االسالم ربانی ازمردم اين شهرستان به 
خاطراظهارات اهانت آميزنسبت به يکی ازصحابه پيامبربود که با واکنش تند ماموران امنيتی اين 

 شهرستان مواجهه شد.
 دگان اعالم نگرديده است.تاکنون اتهام انتسابی به بازداشت ش

 
 
 
 
 
 
 
 

 امام جمعه اهل سنت شهر راْسک ترور و کشته شد

 
دراستان » راْسک«امام جمعه اهل سنت شهر» مصطفی جنگی زهی«مولوی  -خبرگزاری هرانا 

 ، در جريان يک حمله مسلحانه کشته شد.سيستان و بلوچستان ايران
سرباز، مورد  –بنابر گزارش ايرنا ، امام جمعه اهل سنت راْسک، عصر روز جمعه در مسير چابهار 

  سوءقصد قرار گرفت و کشته شد .
   هنوز فرد يا گروهی مسوليت اين حمله را برعهده نگرفته است .
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ومتری جنوب زاهدان مرکز استان سيستان کيل ۴۸۰شهر راْسک از توابع شهرستاِن سرباز در 
 وبلوچستان قرار دارد.

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 شهروند بازداشتی مسيحی ۳بی خبری مطلق از سرنوشت 

روهای علی رغم گذشت بيش از يک ماه از يورش خشونت آميز ني –خبرگزاری هرانا 
  امنيتی به کليسای جماعت ربانی اهواز هيچ اطالعی از سرنوشت بازداشت شدگان در دست نيست.

 
بنا به اطالع گزارشگران هرانا از اهواز، فرهاد سبک روح کشيش کليسای جماعت ربانی، داوود 
عليجانی و ناصر ضامن دزفولی سه شهروند مسيحی بازداشتی علی رغم گذشت بيش از يک ماه 

  چنان در بازداشت وزارت اطالعات بسر می برند.هم
 

کليسای جماعت ربانی اهواز که از کليساهای 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 

شهروندان مسيحی اين کليسا در آستانه کريسمس توجيه قانونی  فعاليت بوده است و برخورد امنيتی با
  ندارد.

 
بازداشت شدگان تاکنون از حق دسترسی به وکيل و مالقات آزادانه با خانواده های خود محروم بوده و 
  از حق تماس محدود و با کنترل بازجويان برخوردار بوده اند.

 
روز جشن کريسمس بازداشت شدند تحت فشار بازجويی اين افراد که به همراه کليه اعضای کليسا در 

  برای اخذ تعهد کتبی قرار گرفته اند.
 

ساير اعضای کليسا نيز که ساعتی پس از بازداشت و بازجويی آزاد شدند تا اطالع ثانوی حق خروج از 
هديد شهر اهواز را ندارند و برای اطالع رسانی از بازداشت خشونت آميز خود و فرزندانشان مورد ت

  قرار گرفته اند.
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ميليون  ۲۵۰گفتنی است، همسر کشيش فرهاد سبک روح چند روز پس از بازداشت با قرار وثيقه 

 تومانی از بازداشتگاه اداره اطالعات اهواز آزاد شده است.
 
 
 
 
 
 

 احضار پی در پی و محاکمه پنج شهروند بهايی سمنان
 

 
در طی يک ماهه اخير پنج شهروند بهايی ساکن سمنان جهت بازجويی به اداره  -خبرگزاری هرانا 

 اطالعات احضار شدند.
بنا به اطالع گزارشگران هرانا از سمنان، ماموران وزارت اطالعات در يک ماه گذشته طی چند روز 

هر سمنان را به اداره اطالعات سمنان احضار و در بعد از برخی شهروندان بهايی ساکن ش متوالی 
 ظهر همان روز پس از چند ساعت بازجويی ؛ آزاد کردند.

اين احضارها 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 شهروندان شده است.

 
اين شهروندان بهايی می توان به " انيسا فنائيان " ، " عرفان احسانی " و " سپهر سبحانی "  از جمله

اشاره کرد که سپهر سبحانی به يک سال حبس تعزيری ، لغو جواز کسب و پنج سال ممنوعيت از کسب 
 محکوم شده است.

 شهروند ديگر اطالعی در دست نيست. ۴از احکام صادره برای 
 قی نقض شده در اين گزارش:بررسی موارد حقو

تفتيش عقايد ممنوع است و هيچ کس را نمی توان به صرف  قانون اساسی جمهوری اسالمی: ۲۳اصل 
 داشتن عقيده ای مورد تعرض و مواخذه قرار داد.

هيچکس را نمی توان بمناسبت عقايدش مورد  ميثاق بين المللی حقوق مدنی و سياسی: ۱۹ماده  ۱بند 
 ار داد.مزاحمت اخافه قر

هر کس حق آزادی بيان دارد. اين حق شامل  ميثاق بين المللی حقوق مدنی و سياسی: ۱۹ماده  ۲بند 
آزادی تفحص و تحصيل و اشاعه اطالعات و افکار از هر قبيل بدون توجه به سر حدات خواه شفاهاً يا 

 باشد.بصورت نوشته يا چاپ يا بصورت هنری يا به هر وسيله ديگر به انتخاب خود می 
مند  هر شخصی حق دارد از آزادی انديشه، وجدان و دين بهره اعالميه جهانی حقوق بشر: ۱۸ماده 

شود: اين حق مستلزم آزادی تغيير دين يا اعتقاد و همچنين آزادی اظهار دين يا اعتقاد، در قالب آموزش 
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، به طور خصوصی يا ها و مراسم دينی به تنهايی يا به صورت جمعی ها و اجرای آيين دينی، عبادت
 عمومی است.

 هر فردی حق آزادی عقيده و بيان دارد. اعالميه جهانی حقوق بشر: ۱۹ماده 
هر کس حق آزادی فکر، وجدان و مذهب دارد.  ميثاق بين المللی حقوق مدنی و سياسی: ۱۸ماده  ۱بند 

ين آزادی ابراز مذهب اين حق شامل آزادی داشتن يا قبول يک مذهب يا معتقدات به انتخاب خود، همچن
يا معتقدات خود، خواه بطور فردی يا جمعی، خواه به طورعلنی يا در خفا در عبادات و اجرای آداب و 

 اعمال و تعليمات مذهبی می باشد.
 
 
 
 
 
 

های تازه کمپين برای جلوگيری از رشد بهائيان ايران را آشکار  گيری سخت
 کند می

 

 
 

 اقدامات اين. است شده گزارش کرمان شهر در بهائيان تجاری کارهای مورد در ای تازه گيری سخت
 ترقّی راه« کردن »مسدود« هدف آشکارا و رسيده ايران عالی رهبر تأييد به که است سياستی از بخشی

 .کند می دنبال را اناير بهائی جامعۀ »توسعۀ و
استراتژی روشمند حکومت ايران برای ورشکسته ساختن بهائيان  –سرويس خبری جامعۀ جهانی بهائی 

 از نظر اقتصادی، نشانی از فروکش و خاتمه ندارد.
ای در کرمان، شهری عمده در جنوب  های رسيده به جامعۀ جهانی بهائی، کمپين تازه طبق گزارش

 است.مرکزی ايران، در راه 
 

ايم که دفتر  ما دريافته«بانی دوگال، نمايندۀ ارشد جامعۀ جهانی بهائی در سازمان ملل متّحد، گفت: 
و بعضی از  –نظارت بر اماکن عمومی از تجديد جواز برای کارهای تجاری بهائيان شهر خودداری

 »کند. می –جوازهای موجود را باطل 
های  های فروش و تعمير کامپيوتر گرفته تا بنگاه مغازهگسترۀ وسيعی از مشاغل، از «او ادامه داد: 

پردازند،  گيرند. بهائيانی که به فروش آلياژهای آهن، فوالد يا طال می معامالت ملکی، هدف قرار می
دهند و در مورد کارهائی که با محصوالت غذايی و خدمات آرايشی و  جواز خود را از دست می

 »ست نيز وضع همين گونه است.سازی مرتبط ا بهداشتی مانند عينک
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 به بهائيان کرمان همچنين گفته شده که اجازه ندارند تعداد زيادی مغازه در يک خيابان داشته باشند.
اند که جوازهای شريکان تجاری بهائيان را که پيرو  مقامات حتّی تا آنجا پيش رفته«خانم دوگال گفت: 

 »کنند. آئين بهائی نيستند، لغو می
اند.  )، هزاران بهائی شغل يا منابع درآمد خود را از دست داده۱۹۷۹( ۱۳۵۷قالب اسالمی از زمان ان

که به تأييد رهبر عالی  –)، سازمان ملل يادداشتی از حکومت ايران را ۱۹۹۳( ۱۳۷۲/۱۳۷۱در سال 
» راه ترقّی و توسعۀ«کردن » مسدود«ای برای  فاش کرد که در آن آشکارا برنامه –کشور رسيده 

 شود. عۀ بهائی ايران مطرح میجام
خانم دوگال افزود روشن است که مقامات عالوه بر محروم کردن بهائياِن جوان از آموزش عالی، کار 

 دهند. ای از اقدامات ديگر، ادامه می خود را برای اجرای اين سياست، با گستره
ها و  محدود کردن موقعيت رويداد را که برای ٦۰ما در پنج سال گذشته شرح حّداقل «او گزارش داد: 

 »ايم. اندازهای اقتصادی بهائيان طّراحی شده بود، دريافت کرده چشم
 های اخير عبارتند از: بعضی از نمونه

درصد از کارهای تجاری بهائيان در  ۷۰)، بيش از ۲۰۱۲ژانويه  ۱۲تا  ۲( ۱۳۹۰دی  ۲۲تا  ۱۲از  -
ان و گنبد (استان گلستان) مورد بازرسی قرار ساری و قائمشهر (استان مازندران) و تعدادی در گرگ

ای برای تهديد يا دستگيری بهائيان پيدا شود. مقامات حتّی منازل بهائيانی را، که در خانه  گرفت تا بهانه
 شان، بازرسی کردند؛ های کنند، در بعضی موارد بيش از دو سال پس از تعطيل کردن مغازه کار می

ای در آبادان اخطاری از اتّحاديۀ  ، صاحب بهائی مغازه)۲۰۱۱ژوئيۀ ( ۱۳۹۰در تير/مرداد  -
خواست جواز کارش را  فروشان و سازندگان جواهر، ساعت و عينک دريافت کرد که از او می خرده

 ساعت نقد کند؛ ۲۴های خود را ظرف  بازگرداند و سرمايه
به مکانی تازه تعطيل  سازی به بهانۀ انتقال جواز ، يک مغازۀ عينک)۲۰۱۱ژوئن ( ۱۳۹۰در تير  -

شد. رئيس ادارۀ نظارت بر امکان عمومی اشاره کرد که دستور پلمب مغازه توّسط مقامات باال صادر 
همراه چهار مغازۀ ديگر متعلّق به بهائيان ) ۲۰۰۸دسامبر ( ۱۳۸۷تر در دى  شده بود. اين مغازه پيش

ار قانونی، صاحب مغازه موفّق شد آن را در نظرآباد توّسط مقامات بسته شده بود. اّما پس از يک پيک
 ولی نتيجه آن شد که مجّدد تعطيلش کردند. –در مکانی تازه دوباره باز کند 

های کسب بهائيان در  افروزی در دوازده مورد از محل¬پس از موجی از حمالت به قصد آتش -
ای ارسال  خطارنامهخانه و محّل کسب ا ۲۰، به حدود )۲۰۱۰( ۱۳۸۹رفسنجان ايران در اواخر سال 

به «و » ها رابطه و دوستی با مسلمان«خواست تعهّدی را مبنی بر خودداری از  شد که از بهائيان می
 امضا کنند.» کار گيری و استخدام شاگردان مسلمان

ای محلّی را به  های تجاری مصّوبه در شهر سمنان، انجمن اتّحاديه) ۲۰۰۹در اواخر سال (اوايل  -
دارد هيچ بهائی نبايد جواز کسب دريافت کند. متعاقب آن، به زودی،  ه اظهار میتصويب رساند ک
 های متعلّق به بهائيان در سراسر شهر پلمب يا تعطيل شد. ها و مغازه تعدادی از شرکت

–کمی پيش از اخراج شدن از کارش  –در نمونۀ ديگری از فشار اقتصادی، يک بهائی در اصفهان  -
ای دريافت کرد  بازنشستگی خود را به سازمان تأمين اجتماعی داد. او ابالغيه درخواست انتقال کسور

مبنی بر اين که درخواستش پيگيری نخواهد شد زيرا با توّجه به اين که دليل از دست دادن شغلش 
در ابالغيه مشخص ». موضوعيت ندارد«بوده، اين درخواست » فرقۀ ضالّۀ بهائيت«عضويت او در 

شان  شان اخراج شدند و بنابراين دعاوی نفر ديگر بر اساس منع قانونی استخدام اّوليه ۱۴شد که او و 
 ارزش است. بی
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المللی حّق افراد مبنی بر آزادی در کار و کسب معاش بدون تبعيض را  قانون بين«خانم دوگال گفت: 
 »کند. قاطعانه تصريح می

قاطعيت بر محکوميت ايران به خاطر نقض  المللی در سازمان ملل متّحد با ماه گذشته، جامعۀ بين«
تواند هنگام ظلم به  مداوم و مکّرر حقوق بشر رأی داد. قطعاً وقت آن رسيده که ايران دريابد ديگر نمی

 »شهروندان خود از مسئوليت بگريزد و فکر کند هيچ کس توّجه نخواهد کرد.
 
 
 
 

 سال حكم حبس تعزيزی برای يك نوكيش مسيحی ۲صدور 

 
 

يكی از نوكيشان مسيحی كه توسط ماموران امنيتی در محل سكونت خود بازداشت شده بود توسط 
 دادگاه انقالب اسالمی به دو سال زندان محكوم شد .

 1390 منبه 09 يكشنبه,
از » ليال محمدی« به نقل از گزارشگران آژانس خبری مسيحيان ايران " محبت نيوز "، خانم 

ماه بالتكليفی در زندان اوين از سوی  ۵نوكيشان مسيحی ساكن در شرق تهران، پس از گذراندن 
 دادگاه انقالب اسالمی به تحمل دو سال حبس تعزيزی محكوم شد.

 
اه سالجاری توسط دادگاه انقالب اسالمی واقع در خيابان شعبه معلم دی م ۲۸در » ليال محمدی« 

همكاری با عوامل وابسته به گروههای خارجی ، تبليغات ضد « محاكمه شد، كه در اين دادگاه 
اسالمی ، ايجاد تشكل و فريب هموطنان تحت عنوان كليسای خانگی، توهين به مقدسات و اقدام 

اتی بود كه به اين ايشان تفهيم شد . اما دادگاه نامبرده را از اتهام عليه امنيت ملی از جمله اتهام
"همكاری با عوامل وابسته به گروههای خارجی" را بدليل ناآگاهانه بودن تبرئه كرد. بر همين 

 اساس اين نوكيش مسيحی به دو سال حبس تعزيری محكوم و رای صادره به ايشان ابالغ شد.
از صدور رای از سوی دادگاه، وكيل وی از ارسال پرونده به  منابع آگاه گزارش دادند، پس

 دادگاه تجديد نظر استان تهران جهت بررسی خبر داد .
دقيقه شب با ورود  ۱۰: ۳۰در ساعت  ۱۳۹۰مرداد  ۸در روز شنبه مورخ  »محمدی ليال «

تعدادی از ماموران امنيتی به محل سكونتش در شهرك كيانشهر واقع در شرق تهران بازداشت 
شد. همچنين ماموران، آپارتمان محل سكونت وی را نيز مورد بازرسی و تفتيش قرار داده و 

 شخصی ايشان را نيز ضبط و با خود بردند.برخی از لوازم 
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متعلق به نيروی انتظامی و سپس از آنجا به » حر«خانم محمدی پس از دستگيری به بازداشتگاه 
روز را در سلول انفرادی زندان اوين در وضعيت  ۷۴زندان اوين انتقال يافت . وی كه 

بالتكليفی با قرار وثيقه  ماه بازداشت و ۵پس از  ۱۳۹۰دی ماه  ۷دشواری گذراند در مورخ 
 ميليون تومانی بطور موقت آزاد شد . ۱۵۰

همزمان نيز برخی ديگر افراد كه » ليال محمدی« گفته می شود در ارتباط با بازداشت و پرونده 
گويا در اين پرونده مرتبط بوده اند نيز بازداشت شده اند، بر اساس اين گزارش ، پس از چند 

گ) توسط مامورران امنيتی  -حمدی شخص ديگری نيز بنام (پرويز دستگيری خانم م  روز از
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 تعهد و 

نامبرده نيز بدليل فعاليت های بشارتی مسيحی همسرش ضمانت آزاد شد . گويا علت دستگيری 
بوده » ليال محمدی« از ديگر نوكيشان مسيحی است كه در ارتباط با پرونده » معصومه « خانم 
 است.

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 صدف ثابتيان به دو سال حبس محکوم شد
 

 
سال حبس  ۲سوی دادگاه انقالب تهران به  صدف ثابتيان، شهروند بهايی از –خبرگزاری هرانا 

 تعزيری محکوم شد.
بنا به اطالع گزارشگران هرانا، اين شهروند بهايی اهل ساری که در ارتباط با دانشگاه مجازی بهائيان 

 سال حبس تعزيری محکوم شد. ۲ايران بازداشت شده بود از سوی قاضی صلواتی به 
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ساری بازداشت و به تهران منتقل شد و پس از طی پروسه وی به همراه دو شهروند بهايی ديگر در 
 بازجويی با توديع وثيقه به صورت موقت آزاد شد.

 
 دی ماه برگزار شد. ۱۷قابل ذکر است جلسه دادگاه رسيدگی به اتهام نامبرده در 

 بررسی موارد حقوقی نقض شده در اين گزارش:
نوع است و هيچ کس را نمی توان به صرف قانون اساسی جمهوری اسالمی:تفتيش عقايد مم ۲۳ اصل

 داشتن عقيده ای مورد تعرض و مواخذه قرار داد.
هيچکس را نمی توان بمناسبت عقايدش مورد  ميثاق بين المللی حقوق مدنی و سياسی: ۱۹ ماده ۱ بند

 مزاحمت اخافه قرار داد.
بيان دارد. اين حق شامل هر کس حق آزادی  ميثاق بين المللی حقوق مدنی و سياسی: ۱۹ ماده ۲ بند

آزادی تفحص و تحصيل و اشاعه اطالعات و افکار از هر قبيل بدون توجه به سر حدات خواه شفاهاً يا 
 بصورت نوشته يا چاپ يا بصورت هنری يا به هر وسيله ديگر به انتخاب خود می باشد.

 هر فردی حق آزادی عقيده و بيان دارد. اعالميه جهانی حقوق بشر: ۱۹ ماده
مند  هر شخصی حق دارد از آزادی انديشه، وجدان و دين بهره اعالميه جهانی حقوق بشر: ۱۸ ماده

شود: اين حق مستلزم آزادی تغيير دين يا اعتقاد و همچنين آزادی اظهار دين يا اعتقاد، در قالب آموزش 
طور خصوصی يا ها و مراسم دينی به تنهايی يا به صورت جمعی، به  ها و اجرای آيين دينی، عبادت
 عمومی است.

هرکس حق آزادی و امنيت شخصی دارد. هيچ  ميثاق بين المللی حقوق مدنی و سياسی: ۹ ماده ۱ بند
 کس را نميتوان خودسرانه دستگير يا بازداشت کرد.

هر کس حق آزادی فکر، وجدان و مذهب دارد.  ميثاق بين المللی حقوق مدنی و سياسی: ۱۸ ماده ۱ بند
آزادی داشتن يا قبول يک مذهب يا معتقدات به انتخاب خود، همچنين آزادی ابراز مذهب  اين حق شامل

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

 
 
 
 
 
 

 ه تجديد نظرتائيد حکم پنج سال حبس تعزيری ايقان شهيدی در دادگا
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 حکم پنج سال حبس تعزيری ايقان شهيدی، فعال حق تحصيل و شهروند بهائی تاييد شد.
بر اساس اين گزارش، حکم پنج سال حبس تعزيری اين دانشجوی محروم از تحصيل بهايی توسط شعبه 

 تجديد نظر دادگاه انقالب اسالمی مورد تائيد قرار گرفت. 54
تبليغ عليه «، »عضويت در گروهک غيرقانونی کميته حق تحصيل«تهام شهيدی در دادگاه بدوی به ا
دادگاه انقالب تهران  ۲۸از سوی شعبه » عضويت در جامعهٴ بهائی«و » نظام جمهوری اسالمی ايران

به رياست قاضی مقيسه به پنج سال حبس تعزيری محکوم شد. بنا بر اين گزارش، دادگاه ايشان همراه 
 و شخصی فراوانی همراه بوده است. با توهين های اعتقادی

 
به همراه نويد خانجانی و سما نورانی، به اتهام فعاليت برای  ۱۳۸۸اسفند  ۱۱ايقان شهيدی در تاريخ 

سپاه در زندان اوين منتقل شده » الف ۲«محرومين از تحصيل در کميتهٴ حق تحصيل بازداشت و به بند 
 ه آزاد شد.با توديع وثيق ۱۳۸۹ارديبهشت  ۲۰بود. او در 

اين افراد در دوران بازداشت در بند دو الف سپاه مورد فشارهای روانی و جسمی برای انجام مصاحبه 
 و اعتراف ويدئويی قرار گرفتند.

 منبع:کميته گزارشگران حقوق بشر
 
 
 
 

 

 ۱۳۹۰روزشمار نقض حقوق شهروندان بهايی ايران دی ماه 
 
 

 
در تدوام سرکوب اقليت مذهبی بهايی گزارشی ماهانه از سوی واحد آمار، نشر و  –خبرگزاری هرانا 

شود که گزارش زير نقض حقوق بهائيان در ديماه  آثار مجموعه فعاالن حقوق بشر در ايران منتشر می
 سال جاری است.

 متن اين گزارش به قرار زير است:

http://youthforhumanrightsiran.wordpress.com/
http://youthforhumanrightsiran.wordpress.com/
http://youthforhumanrightsiran.wordpress.com/�
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که در  ۹۰ورودی سال » درسا هللا وردی«: طی روزهای گذشته يک دانشجوی بهايی به نام دی ماه ۱
حال تحصيل در رشته مهندسی مکانيک ماشين آالت کشاورزی بود به دليل اعتقاد به آئين بهايی از 

  دانشگاه اخراج شد.
 

آزاد (دانشگاه يکی از مسئولين مؤسسه علمی » وحيد محمودی«سال حبس تعزيری  ۵دی ماه: حکم  ۷
 سال و نيم حبس تعليقی تبديل شد. ۴ماه حبس تعزيری و  ۶مجازی بهاييان ايران) در دادگاه تجديد به 

دی ماه: ماموران امنيتی، بهاييانی را که در محله بيست و دو بهمن ساری به منزل يکی از شهروندان  ۹
 ه و از ايشان فيلمبرداری کردند.بهايی برای شرکت درجلسه مذهبی (ضيافت) می رفتند زير نظرگرفت

که در دانشگاه زاهدان  ۹۰ورودی سال » شکوفه مودی«دی ماه: يک دانشجوی بهايی به نام  ۱۰
مشغول تحصيل بود طی نامه ای از معاونت آموزشی دانشگاه به دليل اعتقاد به آئين بهايی از تحصيل 
 محروم شد.

هر ساری به محل کسب سه شهروند بهايی به نام دی ماه: طی روزهای گذشته ماموران امنيتی ش ۱۲
های عارف گلی، ارسطو نوبخت و علی بابا نوبخت مراجعه کرده و پس از بازجويی محل را ترک 

 نمودند.
در طی هفته های گذشته تعدادی از شهروندان بهايی رشت به اداره اطالعات احضار و پس از  -

فع نقص پرونده سيم کارت ها صورت گرفت و دو هفته بازجويی آزاد شدند اين احضارها ابتدا جهت ر
 بعد از احضار اول به اداره اطالعات احضار شدند.

توسط اداره اماکن » آرمان صفايی«دی ماه: محل کسب يک شهروند بهايی ساکن ساری به نام  ۱۵
 پلمپ و لپ تاب وی را که حاوی حسابهای مغازه بوده را نيز ضبط نمودند.

ران امنيتی شهر کرمان به يکی از جلسات مذهبی بهاييان مراجعه کرده و ضمن دی ماه: مامو ۱۶
فيلمبرداری از حضار، صاحبخانه (بختيار راسخی) و همسرش (فرحناز نعيمی) و دخترشان (فرين 

 راسخی) را بازداشت نمودند.
محاکم از اختصاص شعب ويژه ای در دادسرا،  –غالمحسين حيدری  –رئيس دادگستری استان يزد  -

 بدوی و تجديد نظر برای برخورد با پرونده های مربوط به بهاييان خبر داد.
محمد حسين «دی ماه: مسئولين قبرستان وادی رحمت تبريز از دفن يک شهروند بهايی به نام  ۱۷

 ممانعت بعمل آورده و خواستار دفن مرحوم در شهر ديگری شدند.» برقی
 بازداشت از زندان رجايی شهر آزاد شد. ماه ۷دی ماه: وحيد محمودی پس از  ۱۸
دانشجوی بهايی رشته مهندسی تکنولوژی معماری دانشگاه دارالفنون » شروين فالح«دی ماه:  ۲۰

 بجنورد هنگام امتحان پايان ترم بطور شفاهی دليل اعتقاد به ائين بهايی از دانشگاه مزبور اخراج شد.
درصد محل های کسب بهاييان در  ۷۰ز گذشته بيش از رو ۱۰دی ماه: جامعه بهايی اعالم کرد طی  ۲۲

ساری و قائم شهر و تعدادی محل کسب در گرگان و گنبد مورد بازرسی قرار گرفت حتی منازل 
بهاييانی که در منزل کار می کنند و در بعضی موارد بيش از دو سال از تعطيلی مغازه هايشان گذشته 
 را هم بازرسی می کنند.

زندانی » هوشنگ فنائيان«ين زندان ساری به بهانه های مختلف از دادن مرخصی به دی ماه: مسئول ۲۴
بهايی که از سالمت جسمانی مساعدی برخوردار نيست، خودداری می کنند. نامبرده به تازگی دچار 
سنگ کليه شده که پس از دفع سنگ و بدون اطالع خانواده برای مدت کوتاهی به بيمارستان منتقل می 

 کنند.
که پيش از » فواد خانجانی«و » شاهرخ طائف«د ی ماه: دو شهروند بهايی ساکن تهران به نام های  ۲۷
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سال حبس تعزيری مکوم شده بودند برای گذراندن دوران محکوميت به زندان اوين منتقل  ۴اين به 
 شدند.

سياسی عقيدتی زندان اوين به همراه چند زندانی  ۳۵۰زندانی بهايی بند » سما نورانی«دی ماه:  ۲۸
به دادسرای شهيد مقدسی اوين منتقل شد و در مورد پرونده جديدش مورد بازجويی قرار  ۳۵۰ديگر بند 

 ۲۶گرفت پرونده جديد نامبرده در رابطه با بيانيه ايست که سما نورانی و دو نفر ديگر از زندانيان در 
 مردادماه سال جاری در حمايت از نسرين ستوده نوشته بوده اند.

دی ماه: دادگاه تجديد نظر استان تهران حکم بدوی شش نفر از مسئوالن مؤسسه علمی ازاد  ۲۹
(دانشگاه مجازی بهاييان ايران) را تاييد کرد طبق حکم بدوی و تجديدنظر اين شهروندان بهايی که در 
 زندان رجايی شهر و بند زنان اوين محبوس هستند بدين صورت صادر شد:

سال حبس تعزيری و نوشين خادم، رامين زيبايی، محمود بادوام، رياض  ۵کامران مرتضايی به 
 سال حبس تعزيری محکوم شدند. ۴سبحانی و فرهاد صدقی هر کدام به 

جامعه بهايی اعالم کرد دولت دعوی مالکيت زمين گورستان بهاييان در سنندج را کرده با آنکه هجده  -
قامات دولت به بهاييان واگذار شده بوده و سند آن نيز سال پيش اين زمين برای دفن اموات از طرف م

 به ايشان تحويل داده شده است.
دی ماه: در طی ماه جاری پنج شهروند بهايی ساکن سمنان بطور پی در پی از صبح تا بعدازظهر  ۳۰

به اداره اطالعات احضار که بعضی از اين بازجوئيها تا مرحله دادگاه و اعالم حکم هم پيش رفت 
 امی سه نفر از اين شهروندان بهايی عبارتست از عرفان احسانی، انيسا فنائيان و سپهر سبحانی.اس

سال محروميت از کسب  ۵قابل ذکر است سپهر سبحانی به يک سال حبس تعزيری، لغو جواز و 
 محکوم شد.

 ويژه واحد آمار نشر و اثار مجموعه فعاالن حقوق بشر در ايران –گردآوری لوا متحده 
 
 
 
 

سالگی حکومت ستمدينی در 33پيام آقای کاظمينی بروجردی به مناسبت آغاز 
 ايران

 

اکنون که به سالگرد برپايی حکومت مدعی شريعت می رسيم، شاهد انهدام 
که سی و دو سال قبل، عالئق و تمايالت مردم ديندار را با تزوير و ريا و دروغ  تماميت ديانت هستيم

http://youthforhumanrightsiran.files.wordpress.com/2012/02/boroujerdi-3.jpg?w=150
http://youthforhumanrightsiran.files.wordpress.com/2012/02/boroujerdi-3.jpg?w=150
http://youthforhumanrightsiran.files.wordpress.com/2012/02/boroujerdi-3.jpg?w=150�
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زير پرچم مذهب برانگيختند و با ترسيم مدينه فاضله و تشبيه آينده ايران به بهشت برين، رژيم 
شاهنشاهی را فرو ريختند و آرامش عمومی را منهدم کردند و آسايش همگانی را از جامعه مومن و 

 گرفتند. خير انديش
اکنون اجتماع ايرانی، خالی از اميد و شادابی و سرزندگی است. اسالم مظلوم، لکه دار و ملوث به 
استبداد شده و آفريدگار مهربان و بنده نواز، متهم به ارسال قوانين ايذايی و احکام خشونت پرور است. 

لی که ميليون ها نفر بيکار هستند به گفته منابع دولتی، خط فقر به دو ميليون تومان رسيده است، در حا
 و اکثر حقوق بگيران مملکت در محور نيم ميليون تومان درآمد دارند!

 حاکم چيست؟بيالن کار انقالب به راستی که
 سفره رعيت بيچاره را چه کسی خالی کرده است؟

صاحبان اصلی بيت المال را چه کسانی تاراج کرده اند؟ چرا بيشترين افراد اين آب و خاک مقدس  جيب
را فقرا و بيماران و افسردگان و بی خانمان ها و درماندگان تشکيل داده اند؟ سرمايه های ملی ما به کجا 
 سرازير شده است؟ ثروت طبيعی اين ملت زمين خورده را چه اشخاصی غارت می کنند؟

 
ايران غنی ترين مملکت دنياست، چرا جوانانش رو به اعتياد و ترک تحصيل و فساد می آورند؟ اربابان 
حکومتی، چه پاسخی برای فروپاشی خانواده ها دارند؟ انقالبی که بعد از سی و دو سال نتوانسته حتی 

هوای تهران به گفته ترافيک پايتخت را حل کند، در سوريه و بحرين و عراق و لبنان به دنبال چيست؟ 
مسئولين وزارت بهداشت هر روز صدها قربانی می گيرد؛ اين ننگ با رنگ تبليغات توخالی راديو و 
تلويزيون دولتی پاک نمی شود. خرج سنگرسازی های واليت مطلقه فقيه را در کشورهای همسايه، 

دوق های صدقات و درآمد حاصل از نفت و گاز و ماليات و بيمه و جرائم سنگين رانندگی و صن
 مصادره اموال مغضوبين می دهد، آيا اين انصاف است؟

بنيانگذار اين انقالب در بهشت زهرا در آغاز حرکتش به تاريخ معاصر ايران قول داد که خلق ايران، 
راحت تر و بهتر و شاداب تر از زمان های گذشته معيشت کند؛ آيا اين روال روزمرگی ايرانی، 

ای عجيب و غريب است؟ من در حالی از شکنجه گاه اوين برای تقويم بشريت محصول همان وعده ه
عريضه می دهم که در بند ويژه اطالعات روحانيت که اقامتگاه من است و نيز در مجاورت ما که 
زندان سپاه است و در کنار قرنطينه قرار دارد، ساخت و ساز بندها و قفس های جديدی آغاز شده است. 

 ايات اين حکومت فاسد رو به فزونی نهاده است و نهايتی برای آن قابل تصور نيست.ظلم و ستم و جن
 اين پيشوای بيمار، بار ديگر خواستار حمايت جهانيان از مردم نجيب ايران زمين هستم.

 
 شکنجه گاه اوين؛ سيد حسين کاظمينی بروجردی

 1390بهمن ماه 
 
 
 
 

 شيراز زمان تعدادی از بهاييان بازداشت گسترده و هم
 

http://religionkomitee.blogspot.de/2012/02/33.html
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 افزايش فشار بر شهروندان بهايی

ماه در بازداشتی گسترده تعدادی از شهروندان  بهمن ۱۴صبح امروز،  -کميته گزارشگران حقوق بشر 
 اند. بهايی شهر شيراز با حضور مامورين امنيتی در منازلشان بازداشت شده

 ۷ن، مژده فالح، مژگان عبادی، سام جابری، سينا ساريخانی، بيژن فالح، ژينوس فنائيان نام نيما دهقا
 ها بيشتر از اين تعداد است. های واصله تعداد بازداشتی نفر از اين بازداشتيان است اما بنا بر گزارش

 
هت اجرای حکم پيش از اين نيز در آذر ماه سال جاری افشين احسنيان، فرهام معصومی و وحدت دانا ج

ماه نيز  در خرداد BIHEزندان خود راهی زندان شدند. در جريان فشار به دانشگاه علمی آزاد بهاييان 
 پنج نفر از بهاييان شيراز بازداشت و راهی زندان شده بودند.

 شود. به محض دريافت اخبار تکميلی، اين خبر تکميل می
 
 
 
 

 فرهاد سبكروح نگرانی از وضعيت سالمت زندانی مسيحی، كشيش
 

 
نگرانی ها در رابطه با سالمت كشيش " فرهاد سبكروح" از زندانيان مسيحی كه به همراه دوتن ديگر 

باشد كه در بازداشت ماموران امنيتی بسر می برند رو به  روز می ۴۰از نوكيشان مسيحی كه بيش از 
 افزايش است.

به گزارش آژانس خبری مسيحيان ايران "محبت نيوز" ، خانواده و بستگان و طيف بزرگی از 
هموطنان مسيحی در ايران و خارج از كشور نسبت به سالمت كشيش فرهاد سبكروح كه بهمراه 

 كريسمس جشن برگزاری در حين) ۲۰۱۱دسامبر  ۲۳(  ۱۳۹۰اه گروهی از اعضا كليسا در دوم دی م
 گرانی كرده اند.اهواز بازداشت شدند ابراز ن ربانی جماعت كليسای در

 

http://chrr.biz/IMG/arton17104.png
http://chrr.biz/IMG/arton17104.png
http://mohabatnews.com/images/stories/mohabatnews/2011/iranchristian/farhad-sabokhoh-karoon-4.jpg
http://mohabatnews.com/images/stories/mohabatnews/2011/iranchristian/farhad-sabokhoh-karoon-4.jpg
http://mohabatnews.com/index.php?option=com_content&view=article&id=3623:1390-10-02-23-18-15&catid=52:iranianchristian&Itemid=282
http://mohabatnews.com/index.php?option=com_content&view=article&id=3623:1390-10-02-23-18-15&catid=52:iranianchristian&Itemid=282
http://chrr.biz/IMG/arton17104.png�
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روز است كه بهمراه دو تن از ديگر نوكيشان  ۴۰كه بيش از » فرهاد سبكروح« بنا بر اين گزارش 
مسيحی به اسامی "ناصر ضامن دزفولی" و "داود عليجانی " ملقب به (ديويد) در بازداشت نيروهای 

يشان به زندان كارون اهواز از انتقال ا  بسر می برد، منابع خبری –اهواز  –امنيتی استان خوزستان 
 خبر می دهند .

پيش از بازداشت بخاطر درمان آب مرواريد چشم مورد عمل جراحی قرار   »فرهاد سبكروح« كشيش 
گرفته است و در حال حاضر بدليل عدم دسترسی به پزشك معتمد ، منابع خبری وضعيت ايشان را 

چشم می بايست طبق زمان بندی جهت  نگران كننده توصيف می كنند، چرا كه ايشان پس از عمل
تجويز داروها و همچنين با توصيه پزشكان در وقت تعيين شده به پزشك مربوطه مراجعه كنند. اين در 

روز ايشان برای اين منظور از حق  ۴۰حالی است كه اكنون در چنين شرايطی با گذشت بيش از 
 مرخصی برخوردار نبوده است.

مسيحی در بند" ضمن ارسال رونوشتی به "محبت نيوز" ، ضمن ابراز  "كانون مدافع حقوق زندانيان
نگرانی و اعتراض شديد به برخورد غير قانونی و غير انسانی با هموطنان مسيحی، نگرانی عميق خود 
را از وضعيت كشيش فرهاد سبكروح و ديگر همراهان در بند وی و شرايطی كه دستگاه امنيتی در قبال 

رفته است، اعالم می كند، وزارت اطالعات و دستگاه قضايی ضمن آزادی هر چه اين افراد در پيش گ
زندانيان مسيحی از حقوق قانونی و انسانی و شهروندی خود استفاده   سريعتر اين افراد اجازه دهند تا

تحت نظر دكتر متخصص را جزوه » فرهاد سبكروح «اجازه ادامه درمان برای كشيش   كنند و همچنين
انی وی ارزيابی می نمايد و اين كانون مسئوليت جان و سالمتی اين زندانی مسيحی را بطور حقوق انس

 مستقيم بر عهده مسئوالن مربوطه دانست.
(  ۱۳۹۰بهمن ماه  ۷همچنين همسر كشيش فرهاد سبكروح مالقاتی كوتاه و حضوری در روز جمعه 

به وضعيت جسمی ايشان، گفته شده كه  با ايشان داشته كه ضمن ابراز نگرانی نسبت) ۲۰۱۲ژانويه  ۲۷
نامبرده بسياری از روزها را در زندان در عبادت و روزه بوده و به شدت از نظر جسمی ضعيف و 

 داشته است. دعا الغر شده است و همچنين از تمام هموطنان برای آزادی زندانيان در بند تقاضای
همسر كشيش فرهاد سبكروح ايشان خود نيز از  " جيزان شهناز " الزم به ياد آور ی است خانم

روز بازداشت،  ۱۰س از بازداشت شدگان روز جشن كريسمس كليسای جماعت ربانی اهواز بودند كه پ
 با سپردن سند منزل بعنوان وثيقه از بازداشتگاه اداره اطالعات اهواز بطور موقت آزاد شدند.

ناصر ضامن « و » داوود عليجانی « بنا بر اين گزارش از وضعيت دو تن ديگر از زندانيان مسيحی 
اتهام و در بالتكليفی در  اطالع دقيقی در دست نيست و اين افراد همچنان بدون تفهيم» دزفولی 

 بازداشت بسر می برند.
دی ماه  ۳نوكيشان مسيحی است كه از از ديگر  »زاده قبيتی نورهللا « همچنين گزارشات حاكی است

سال گذشته همچنان در زندان كارون اهواز بسر می برد نامبرده تا كنون ) ۲۰۱۰دسامبر  ۲۴(  ۱۳۸۹
از زمان بازداشت بارها توسط نيروهای اطالعات مورد بازجويی قرار گرفت ، گفته می شود ماموران 

ترك ايمان مسيحی اش وی را زير فشارهای شديد امنيتی و بازجويان زندان برای مجبور ساختن وی به 
روحی قرار داده اند. از گرفتن تعهد برای فاصله گرفتن از فعاليت های بشارتی گرفته تا نوشتن توبه 

 نامه مبنی بر ترك مسيحيت و انكار ايمان مسيحی .
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افزايش روز افزون گرايش به مسيحيت در بين کردها و مشکالت پيش روی 
 ردمسيحيان ک

 

 
هميشه فرهنگ يک ملبت ديگر بر ملت کرد تحميل شده است ولی مسيحيت مربوط به يک قوم و مليت 
خاص نيست و اين عامل مهمی در گرايش اقوام به آن می باشد. کردها فکر می کنند در ايمان مسيحی 

 شود.چيزی به آنها تحميل نمی 
افزايش گرايش به مسيحيت و رشد ايمان   در سالهای اخير –ترکيه  –شبکه خبر مسيحيان فارسی زبان  

مسيحی در بين کردها به خوبی قابل مشاهده است. با تشکيل حکومت خودمختار اقليم کردستان در 
 نواحی کرد نشين شمال عراق که يک حکومت غير مذهبی و سکوالر است ،

ضوح بيشتری ديده می شود. هرچند که کردهای مسيحی ايرانی معتقدند ؛ کردهای ساکن اين گرايش با و
 مناطق کرد نشين ايران برای پذيرش مسيحيت ذهن آماده تر و بازتری دارند.

يک ايماندارغيرکرد مسيحی فعال در سازمانهای سياسی که مدتی را به اجبار در اردوگاههای احزاب 
در خاطراتش برای اف سی ان ان نقل کرد که چگونه وقتی کتابهای  کرد در عراق سپری کرده است

مانند  انجيل او توسط محافظان اردوگاه ضبط شد بعد از مدتی متوجه شد که کتاب مقدسهای ضبط شده 
کاالئی کمياب و گرانبها در بين رزمندگان و مبارزين کرد دست به دست می گردد و تشنگی خاصی 

 زبان فارسی در بين کردها وجود دارد. برای خواندن کالم خدا به
اما به راستی چرا اين گرايش در بين کردها روندی صعودی دارد؟ چه چيز در پيام نجات از طريق 
عيسی مسيح برای کردها جذاب است؟ نحوه برخورد احزاب سياسی و گروههای مبارز کرد با اين 

سنی هستند با مسئله ايمان مسيحی اعضای گرايشها چگونه است و خانواده های کرد که اکثرا مسلمان 
 خانواده خود چگونه برخورد می کنند؟

برای پاسخ به اين سواالت خبرنگار اف سی ان ان در ترکيه سراغ چند تن از فعاالن مسيحی کرد در آن 
کشور رفته است و گفتگوئی با آنها انجام داده. اين افراد که از کردهای ايرانی ساکن ترکيه هستند 

استند که به دليل مسائل امنيتی نامشان فاش شود. آنها معتقدند که افزايش گرايش به مسيحيت ويژه نخو
کردها نيست و تفاوت معنی داری درباره ايمان آوردن به عيسی مسيح بين کردها و اقوام ديگر ساکن 

رميانه است. ساکن در خاو  در منطقه وجود ندارد. اين يک گرايش عمومی در بين همه اقليتهای قومی
 متن خالصه شده اين گفتگو به شرح زير است :

 
 جهان اقوام همه بين در مسيحيت برای روشن آينده

 
 عبارت به است؟ جذاب بيشتر همه از کرد يک برای مسيح عيسی به ايمان در چيزی چه : خبرنگار

 شود؟ می کردها جذب باعث مسيحيت در عاملی چه  بيشتر ديگر
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مسئله زياد ربطی به قوميت ندارد. ولی شايد مسئله تساوی حقوق زنان و مردان  به نظر ما اينجواب:
در مسيحيت برای زنان کرد جذاب تر باشد .برای مردان کرد صلح جهانی مسيحيت مهم ترين جذابيت 

 نيستند بلکه برای صلح و احيای حقشان می جنگند.  است. چون کردها عموما انسانهای جنگ طلبی
 چطور کرد مسيحی يک عنوان به شما . هستند گرا ملی و ناسيوناليست مردمی عموما خبرنگار:کردها

 با منافاتی بودن مسيحی آيا ؟ کنيد می جمع هم در را بودن کرد و بودن مسيحی يعنی مسئله دو اين
 ندارد؟ شماست ملی فرهنگ که کردی فرهنگ
کردها عموما برای آزادی و علت گرايش کردها به سياست عالقه خاص به سياست نيست . جواب:

برابری حقوق مجبورند بجنگند و يا فعاليت حزبی يا نظامی انجام دهند. در صورتی که در اصل آنها 
در مسيحيت وجود دارد. هميشه   طرفدار و پايبند صلح و برابری هستند و اين همان چيزی است که

ربوط به يک قوم و مليت خاص فرهنگ يک ملبت ديگر بر ملت کرد تحميل شده است ولی مسيحيت م
نيست و اين می تواند عاملی مهم در ادغام فرهنگ مردم و مسيحيت باشد و همينطور تعامل هر چه 

 بهتر مردم کرد با ساير ملت ها و فرهنگ ها.
 وجود ای ترکيه يا عراقی يا ايرانی کردهای بين تفاوتی مسيحيت به گرايش  درميزان خبرنگار:آيا 

 و دهند می نشان بيشتری گرايش شدن مسيحی به بيشتر کردها از گروه کدام هست تتفاو اگر دارد؟
 چرا؟

با بقيه   کردها در اين سه کشور دارای وجه تشابهاتی هستند. تفاوت عمده ای که کردهای ايرانجواب:
 آنها تحت تاثير جفا و سياست حکومت اسالمی می باشند و اسالم و حکومت  کردها دارند اين است که

دينی را تجربه کرده اند. مسيحيت که به ضد مذهب است راه نجاتی برای خالصی از اين وضع است و 
هر چه جفا بيشتر می شود ايمان آوردن نيز افزايش می يابد. به همين دليل ما فکر می کنيم گرايش به 

 مسيحيت در بين کردهای ساکن ايران بيشتر است.
 افزايش اين در را کردستان اقليم خودمختار منطقه در شده ايجاد اجتماعی باز فضای شما خبرنگار:آيا

 ؟ چرا ؟ دانيد می موثر مسيحيت به کردها گرايش
بله ، مثال در اقليم کردستان بدليل فضای دموکراسی باعث شده است که همه در چارچوب قانون جواب:

ه مثل جمهوری اسالمی که فقط آزاد باشند و حتی رسانه ها نيز در راستای دموکراسی تبليغ می کنند ن
برای تبليغ دين اسالم فضا ايجاد کرده و بقيه را آزار می رساند.پس تبليغ در اين زمينه نيز بسيار موثر 

 می باشد.
 و عموم طور به مسيحی نوکيشان با آن رهبران و آزادکردستان اقليم منطقه حکومت خبرنگار:برخورد

 است؟ چگونه ويژه طور به کرد مسيحی نوکيشان
در منطقه کردستان دين از سياست جداست و حکومت کامال دموکراسی است و هر فرد آزاد جواب:

است دين خود را انتخاب کند. زمانی که در عراق به مسيحيان حمله شد حکومت کردستان مسيحيان را 
آزادی در پناه داد و از آنها حمايت کرد و همه در آنجا برای تبليغ دين خود دارای حق و حقوق و 

 راستای قانون هستند.
 خود خانواده عضو يک شدن مسيحی مسئله با چگونه عموم طور به کرد های خبرنگار:خانواده 

 ؟ چرا ؟ است آسان آنها سوی از مسئله اين پذيرش آيا کنند؟ می برخورد
يا در  ای کرد البته اين بستگی به خانواده ها دارد و متفاوت است. اکثرا بدليل اينکه خانواده هجواب:

احزاب هستند و يا طرفدار آن ها ، با اين مسئله بسته به نوع وابستگيشان به حزب برخورد می کنند. 
برخی از آنها هيچ مشکلی ندارند ولی بعضی بخاطر فعاليت حزبی و نظامی دچار مشکل می شوند. 

ينطور اگر خانواده چون می گويند سکوالر هستندو نبايد سمپاتی به مذهب خاصی داشته باشند.هم
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ايمان مسيحی يک عضو  بطور کلی در کردستان پذيرش  اسالمی باشند هم مشکل پيدا می شود. 
 خانواده در اکثر خانواده ها آسان نيست.

 و خوب و روان ترجمه آيا کنند؟ می مطالعه زبانی چه به را مقدس کتاب بيشتر کرد خبرنگار:مسيحيان 
 دارد؟ وجود ردیک زبان به انجيل از فهمی قابل

فارسی ، بدليل اينکه انجيل به زبان کردی در دسترس همگان نيست و همان تعداد کم هم به جواب:  
 زبان سورانی است که برای ديگر اقوام کرد قابل دسترس نيست.

 و گذار تاثير و بالنده گرايشی با آيا ؟ دارد ای آينده چه کردها بين در مسيحيت شما نظر خبرنگار:به
 اقتصادی و سياسی خاص شرايط خاطر به  که گذر زود و موقتی جريانی با  يا هستيم روبرو دنیمان

 ؟ چرا بفرمائيد هست که هرچه شما جواب ؟ مواجهيم است آمده پيش روز
جواب:به نظر ما نه تنها در بين کردها بلکه در بين تمامی اقوام جهان آينده ای روشن دارد و اصال 

 ياسی و اقتصادی ندارد.ارتباطی با شرايط س
 ميهنی حزب يا پژاک و کا کا پ يا کومله و دمکرات نظير کرد عمده  سياسی احزاب خبرنگار:رهبران

 مسيحی و بياورد ايمان آنها اعضای از يکی اگر آيا ؟ است چگونه کرد مسيحی نوکيشان با رابطه در
 شد؟ خواهد طرد و اخراج يا دهد ادامه خود سياسی فعاليت به مربوطه حزب در تواند می شود

جواب: در احزاب کردی دين از سياست جداست و هر کس می تواند دارای دين و عقيده ای خاص باشد 
عقيده خود  ولی عموما اين افراد نمی توانند عضو کميته مرکزی حزب و از رهبران شوند و حق ندارند 

 را در انجام فعاليت های حزبی دخيل کنند.
 
 
 

 يحی در اهواز به زندان کارون منتقل شدندسه شهروند مس

 
بنا به اطالع گزارشگران هرانا از اهواز، اين شهروندان مسيحی که به دليل برگزاری جشن کريسمس 

يشان بازداشت شده بودند پس از گذشت بيش در کليسای جماعت ربانی اهواز به همراه تعدادی از نوک
 از يک ماه از زمان بازداشت به زندان کارون در اين شهر منتقل شدند.

بازداشت شدگان کماکان از حق دسترسی به وکيل محروم هستند و اتهام ايشان تاکنون از طريق مراجع 
 رسمی قضايی اعالم نشده است.

لذکر يک زندانی مسيحی ديگر که سال گذشته در دزفول گفتنی است به غير سه شهروند مسيحی فوق ا
 بازداشت شده است هم چنان در زندان کارون اهواز نگهداری می شود.
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 نگرانی از وضعيت سالمت زندانی مسيحی، كشيش فرهاد سبكروح

 
 

نگرانی ها در رابطه با سالمت كشيش " فرهاد سبكروح" از زندانيان مسيحی كه به همراه دوتن ديگر 
روز می باشد كه در بازداشت ماموران امنيتی بسر می برند رو به  ۴۰از نوكيشان مسيحی كه بيش از 

 افزايش است.
ت نيوز" ، خانواده و بستگان و طيف بزرگی از به گزارش آژانس خبری مسيحيان ايران "محب

هموطنان مسيحی در ايران و خارج از كشور نسبت به سالمت كشيش فرهاد سبكروح كه بهمراه 
 كريسمس جشن برگزاری در حين) ۲۰۱۱دسامبر  ۲۳(  ۱۳۹۰گروهی از اعضا كليسا در دوم دی ماه 

 اهواز بازداشت شدند ابراز نگرانی كرده اند. ربانی جماعت كليسای در
روز است كه بهمراه دو تن از ديگر نوكيشان  ۴۰كه بيش از » فرهاد سبكروح« بنا بر اين گزارش 

سيحی به اسامی "ناصر ضامن دزفولی" و "داود عليجانی " ملقب به (ديويد) در بازداشت نيروهای م
از انتقال ايشان به زندان كارون اهواز   بسر می برد، منابع خبری –اهواز  –امنيتی استان خوزستان 

 خبر می دهند .
مورد عمل جراحی قرار پيش از بازداشت بخاطر درمان آب مرواريد چشم   »فرهاد سبكروح« كشيش 

گرفته است و در حال حاضر بدليل عدم دسترسی به پزشك معتمد ، منابع خبری وضعيت ايشان را 
نگران كننده توصيف می كنند، چرا كه ايشان پس از عمل چشم می بايست طبق زمان بندی جهت 

اجعه كنند. اين در تجويز داروها و همچنين با توصيه پزشكان در وقت تعيين شده به پزشك مربوطه مر
روز ايشان برای اين منظور از حق  ۴۰حالی است كه اكنون در چنين شرايطی با گذشت بيش از 

 مرخصی برخوردار نبوده است.
"كانون مدافع حقوق زندانيان مسيحی در بند" ضمن ارسال رونوشتی به "محبت نيوز" ، ضمن ابراز 

غير انسانی با هموطنان مسيحی، نگرانی عميق خود نگرانی و اعتراض شديد به برخورد غير قانونی و 
را از وضعيت كشيش فرهاد سبكروح و ديگر همراهان در بند وی و شرايطی كه دستگاه امنيتی در قبال 
اين افراد در پيش گرفته است، اعالم می كند، وزارت اطالعات و دستگاه قضايی ضمن آزادی هر چه 

انيان مسيحی از حقوق قانونی و انسانی و شهروندی خود استفاده زند  سريعتر اين افراد اجازه دهند تا
تحت نظر دكتر متخصص را جزوه » فرهاد سبكروح «اجازه ادامه درمان برای كشيش   كنند و همچنين

حقوق انسانی وی ارزيابی می نمايد و اين كانون مسئوليت جان و سالمتی اين زندانی مسيحی را بطور 
 مربوطه دانست. مستقيم بر عهده مسئوالن

(  ۱۳۹۰بهمن ماه  ۷همچنين همسر كشيش فرهاد سبكروح مالقاتی كوتاه و حضوری در روز جمعه 
با ايشان داشته كه ضمن ابراز نگرانی نسبت به وضعيت جسمی ايشان، گفته شده كه ) ۲۰۱۲ژانويه  ۲۷

ظر جسمی ضعيف و نامبرده بسياری از روزها را در زندان در عبادت و روزه بوده و به شدت از ن
 داشته است. دعا الغر شده است و همچنين از تمام هموطنان برای آزادی زندانيان در بند تقاضای
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همسر كشيش فرهاد سبكروح ايشان خود نيز از  " جيزان شهناز " الزم به ياد آور ی است خانم
روز بازداشت،  ۱۰بازداشت شدگان روز جشن كريسمس كليسای جماعت ربانی اهواز بودند كه پس از 

 د.با سپردن سند منزل بعنوان وثيقه از بازداشتگاه اداره اطالعات اهواز بطور موقت آزاد شدن
ناصر ضامن « و » داوود عليجانی « بنا بر اين گزارش از وضعيت دو تن ديگر از زندانيان مسيحی 

اطالع دقيقی در دست نيست و اين افراد همچنان بدون تفهيم اتهام و در بالتكليفی در » دزفولی 
 بازداشت بسر می برند.

دی ماه  ۳از ديگر نوكيشان مسيحی است كه از  »زاده قبيتی نورهللا « همچنين گزارشات حاكی است
نامبرده تا كنون  سال گذشته همچنان در زندان كارون اهواز بسر می برد) ۲۰۱۰دسامبر  ۲۴(  ۱۳۸۹

از زمان بازداشت بارها توسط نيروهای اطالعات مورد بازجويی قرار گرفت ، گفته می شود ماموران 
امنيتی و بازجويان زندان برای مجبور ساختن وی به ترك ايمان مسيحی اش وی را زير فشارهای شديد 

ای بشارتی گرفته تا نوشتن توبه روحی قرار داده اند. از گرفتن تعهد برای فاصله گرفتن از فعاليت ه
 نامه مبنی بر ترك مسيحيت و انكار ايمان مسيحی .

 
 
 

 برخورد شديد فتا با وبالگ ها و سايت های ضد دينی
 

                  
 

رئيس پليس فتا گفت؛ هر کس که جان و مال و دين مردم را در فضای سايبر مورد هدف قرار دهد با 
 رو خواهد شد . برخورد پليس روبه

های ضد دينی و  ها و وبالگ وگو با خبرگزاری ها گفت: با سايت سردار سيد کمال هاديانفر در گفت 
 کنيم. آنهايی که به دنبال ايجاد فتنه مذهبی در فضای اينترنت هستند برخورد می

وی افزود، هر دسته و گروهی که جان و مال مردم را مورد هدف قرار دهند و يا از فضای مجازی  
ند با برخورد شديد پليس های دينی و ايجاد تفرقه در بين اديان استفاده کن برای تخريب و تخريب پيوند

 رو خواهند شد. سايبر روبه
 

وی ادامه داد: چندی پيش در موضوع مسائل دينی و ايجاد تفرقه ،سايتی در استان فارس فعال شده بود 
کرد که با همکاری پليس فتای استان اصفهان ،پليس فتای  و مطالبی را بر عليه اهل تسنن منتشر می

 سايی گردانندگان ،اين سايت تعطيل شد.تهران و اهل تسنن ، ضمن شنا 
پليس فتا که مخفف پليس فضای توليد و تبادل اطالعات است. همان پليس سايبری در کشورهای ديگر 

 پردازد. است كه اين واحد پليسی به جرايم سايبری می
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فرشيد فتحی زندانی مسيحی پس از چهارده ماه بازداشت غيرقانونی در اوين ، 
 خواهد رفتبه دادگاه 

 

 
و خانواده اش  فرشيد می گذرد. تا کنون چند بار به اين زندانی   بيش از چهارصد روز از بازداشت

خته اند تا را عقب اندا اطالع داده بودند که به زودی دادگاهی خواهد شد. اما هربار به بهانه ای دادگاه 
 فشار بيشتری به او بياورند.

به گزارش شبکه خبر مسيحيان فارسی زبان به نقل از منابع مسيحی پايتخت، عاقبت پس از گذشت  
بيش از چهارصد روز (يک سال و يک ماه و ده روز) به فرشيد فتحی در زندان اوين تاريخ دادگاه داده 

اسفند به زندانی  17گزار شود به طور رسمی برای روز اند. اين دادگاه که قرار بود چند روز پيش بر
 ابالغ شده است.

 
تا کنون چند بار به فرشيد و خانواده اش اطالع داده بودند که به زودی دادگاهی خواهد شد. اما هربار به 

 دادگاه ايشان را عقب انداخته اند تا فشار بيشتری به او بياورند. بهانه ای برخالف قانون 
که بازجوهای وزارت اطالعات به اين زندانی مسيحی نسبت داده اند ، اقدام عليه امنيت ملی و اتهاماتی 

تبليغ عليه نظام جمهوری اسالمی است. منظور آنها از زدن چنين اتهاماتی به زندانيان مسيحی رد گم 
ا کتمان کردن است. نظام قضائی جمهوری اسالمی به شدت تالش می کند که داشتن زندانيان عقيدتی ر

 کنند. آنها ادعا می کنند که در ايران هيچکس به خاطر اعتقاداتش دستگير و مجازات نمی شود.
 در بشارتی مسيحيان به  اطالعات وزارت گذشته سال کريسمس التحم فرشيد فتحی که در طی موج

) بازداشت شده بود، تا کنون رسما تفهيم اتهام نشده است. 2010دسامبر  26( 89دی ماه  5روز   تهران
به خانواده اش اطالع دادند که برای او وثيقه تهيه کنند. پس از طی  در اواخر اسفند ماه سال گذشته 

سپردن وثيقه و صدور حکم آزادی موقت ، ماموران اطالعاتی زندان از آزاد کردن او مراحل قانونی 
ممانعت به عمل آوردند. دليل اين امر را بسياری از نزديکان به اين پرونده تالش بازجوها برای اذيت 

دامه پيدا زندانی بی گناه مسيحی تا کنون نيز ا  فرشيد می دانند. تالشی که بطور آشکار و پنهان عليه اين
 کرده است.

 در بلند صدای با مسيحی پرستشی سرودهای خواندن جرم به را فرشيد قبل چندی واصله اخبار مطابق
 ماشين ته از  تنبيه عنوان به را او موهای پرونده بازجوی دستور به و نمودند جريمه زندان بند محوطه
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ز يک سال است ادامه دارد. ازاو چند بار اين اهانتها به فرشيد بطور مرتب و سيستماتيک بيش ا کردند.
 اکيدا خواسته بودند از خواندن سرودهای پرستشی خود داری کند که زير بار نرفته بود.

به دليل همين نافرمانيهای فرشيد در برابر محدوديتهای اعمال شده برای پرستش خداوند در زندان و 
توبه کردن است که تاکنون او را به اشکال خواست بازجويان برای رد مسيحيت و   عدم تمکين او از

 بالتکليف نگه داشته اند.  مختلف تحت آزار و شکنجه روحی قرار داده اند و به مدت طوالنی
. اما لجبازی اند شده  طوالنی بازداشت و زندان از فرشيد آزادی خواستار  بارها ايران مسيحيان

 بازجوهای پرونده در برابر مقاومت فرشيد تا کنون از آزادی او جلوگيری کرده است.
ان افتاده در حاليکه تقريبا تمام ايماندارانی که در بازداشتهای ايام کريسمس سال گذشته در تهران به زند

بودند ، حداقل آنها که درباره آنها خبر رسانی شده بود ، آزاد شده اند ، مشخص نيست چرا فرشيد فتحی 
 هنوز در زندان و بازداشت موقت مانده است.

 6که مسئوالن شعبه  پيشتر نزديکان به خانواده فرشيد در ترکيه به خبرنگار اف سی ان ان گفته بودند 
منکر اتهام ارتداد و   قر در زندان اوين برای توجيه تداوم بازداشت بدون دليلدادستانی انقالب مست

 اتهامات وی سياسی می باشد!  او شده اند و ادعا می کنند  بشارت
در بند نگه داشتن اين زندانی بی گناه که به طور مشخص در دی ماه سال گذشته به اتهام فعاليتهای 

اهای خانگی بازدشت و روانه زندان شد ، باعث فشار بر بشارت مسيحی وتالش برای تشکيل کليس
در شرايط سخت روحی به سر می برند   همسر و دوفرزند خردسالش نيز شده است. اين خانواده اکنون

 و با فشار مالی زيادی روبرو هستند.
 
 
 
 
 

 ميليونی ۱۰۰آزادی يک درويش گنابادی با قرار وثيقه 
 

 
 خانم سيمين نعمت اللهی صبح امروز از سلول انفرادی بند امنيتی زندان اوين آزاد شد.

به گزارش خبرنگار سايت مجذوبان نور، خانم سيمين نعمت الهی از دراويش ساکن تهران که در روز 
منتقل شد، پس  ۲۰۹اقدام عليه نظام بازداشت و به بند امنيتی دی ماه در منزلشان به اتهام  ۲۱چهارشنبه 

 ميليون تومانی آزاد شد. ۱۰۰روز تحمل حبس انفرادی صبح امروز با پرداخت قرار وثيقه  ۲۵از 
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الزم به ذکر است که همزمان با بازداشت اين درويش گنابادی، آقايان علی مرتضايی و يوسف رضايی 
برند و آقای کسری نوری نيز در شيراز  بسر می ۳۵۰که هم اکنون در بند نيز در تهران بازداشت شدند 

منتقل شد که همگی با وجود  ۱۰۰به همين اتهام بازداشت و به اداره اطالعات شيراز معروف به پالک 
 برند. ها و وکاليشان در وضيعت بالتکليفی به سر می پيگيری خانواده

ير انتشارات حقيقت بيش از دو ماه است که در سلول انفرادی اين در حاليست که آقای نصرهللا الله، مد
شود و با وجود کهولت سن و بيماری  اش نگهداری می ، بدون هيچگونه حق مالقات با خانواده۲۰۹بند 

 نتيجه مانده است. ها نيز برای آزادی و يا مالقات همچنان بی محبوس مانده و پيگيری
 
 
 
 
 

 زندان اوين ۳۵۰درضايی به بند انتقال علی مرتضايی و يوسف محم
 

 
 ۳۵۰ بند به ۲۰۹ امنيتی بند از امروز صبح گنابادی دراويش از محمدرضايی يوسف و مرتضايی علی

  شدند. منتقل اوين زندان
 علی آقايان نگهداری و بازداشت از هفته ۳ گذشت از پس نور؛ مجذوبان سايت خبرنگار گزارش به

 ۳۵۰ بند به گنابادی دراويش اين امروز اوين، زندان ۲۰۹ بند در محمدرضايی يوسف و مرتضايی
 شخصيشان منزل در امنيتی نيروهای توسط ماه دی ۲۱ در گنابادی دراويش اين شدند. منتقل اوين زتدان

 باشد. نمی دست در اطالعی گنابادی دراويش اين اتهام و دليل از هنوز اند. شده بازداشت
 دراويش از اللهی نعمت سيمين خانم و محمدرضايی يوسف مرتضايی، علی آقايان که است ذکر به الزم

 که اللهی نعمت سيمين خانم اند. شده بازداشت منازلشان در ماه دی ۲۱ چهارشنبه روز در تهران ساکن
 نگهداری انفرادی سلول در و اوين زندان ۲۰۹ بند همچنان اند شده ازداشتب نظام عليه اقدام اتهام به

 شيراز اطالعات اداره بازداشت در شيراز ساکن گنابادی دراويش از نوری کسری آقای و شوند می
 اتهام به شيراز انقالب دادگاه ۷ شعبه در گنابادی درويش اين پرونده و باشد می ۱۰۰ پالک به معروف

 باشد. می پيگيری حال در ظامن عليه اقدام
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 آزادی چهار درويش گنابادی پس از پايان دوره محکوميت
 

چهار درويش گنابادی ساکن شهرستان سروستان در استان فارس پس از 
 اد شدند.گذراندن دوره محکوميت خود آز

محمد جالل نيکبخت و  ،به گزارش خبرنگار مجذوبان نور؛ آقايان فرزاد درويش، محمد علی سعدی 
تيرماه سال جاری از سوی شعبه اول دادگاه عمومی سروستان به اتهام  ۲۱حجت هللا سعيدی در تاريخ 
وميت خود در ماه حبس محکوم شده بودند که پس از گذراندن دوره محک ۶اخالل در نظم عمومی به 

 روزهای گذشته از زندان پيربنان شيراز آزاد شدند.
های گسترده در کوار و  ها و بازداشت مهرماه در جريان درگيری ۱۶اين دراويش گنابادی در تاريخ 

شهر سروستان بازداشت شدند و دوره محکوميت خود را در زندان پيربنان شيراز که مخصوص 
ترين حقوق  باشد در حالی که از ابتدايی چی و مجرمين خطرناک مینگهداری زندانيان معتاد و قاچاق

های  خود اعم از تغذيه مناسب، خدمات درمانی و بهداشتی محروم بودند گذراندند و پيگيری خانواده
 نتيجه ماند. ايشان جهت رسيدگی به وضيعت اين دراويش و انتقال آنان به زندان عادل آباد شيراز نيز بی

 ۱۳ست از اين ميان محمد علی سعدی يکی از مجروحينی است که در عصر روز الزم به ذکر ا
شهريور ماه سال جاری به همراه شهيد وحيد بنانی و دو تن ديگر از دراويش گنابادی در ورودی شهر 

 کوار مورد اصابت گلوله نيروهای امنيتی قرار گرفت.
 
 
 
 

 اولين مالقات خانواده کسری نوری با وی
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خانواده کسری نوری يکی از دراويش گنابادی پس گذشت دو هفته با 
 وی مالقات کردند

ماه توسط نيروهای  دی ۲۱؛ اين درويش گنابادی در بامداد  نور مجذوبان سايت خبرنگار به گزارش
ه اتهام تبليغ عليه نظام بازداشت و به بازداشتگاه اداره اطالعات شيراز امنيتی در منزل شخصی و ب

هفته از بازداشت و بی خبری ، روز گذشته مادر و برادر اين  ۲منتقل شده بود که پس از گذشت 
 درويش گنابادی موفق به مالقات با ايشان شدند.

 
ه ، از وضعيت روحی و جسمی وی خانواده کسری نوری با اعالم اينکه مالقاتشان بسيار کوتاه بود

 اين درويش گنابادی زير فشار شديدی قرار دارد.  اظهار نگرانی کردند و به گفته خانواده آقای نوری ،
 
 
 
 

 فشارها بر اهل سنت با آمدن احمدی نژاد بيشتر شد
 
 

ی تضادهای  اند که آنچه که درخاش گذشت ادامه القول کارشناسان متفق
ی  دهند که ادامه دولت ايران با مراکز و نهادهای مستقل دينی اهل سنت است. آنها همچنين هشدار می

 د.انداز دهد و همزيستی آنان را به مخاطره می ی اختالف شيعه و سنی را گسترش می اين سياست دامنه
موالنا دکترعبدالرحيم مالزاده، مديرشبکه تلويزونی وصال فارسی که با » محبت نيوز«به گزارش 

فشارهای دولت عليه اهل سنت به شکل «گويد: وضعيت اهل سنت در کشورآشناست، به دويچه وله می
ن مولوی ترين هدف دولت متوجه مسجد مکی است که برادر م ادامه دارد. مهم  ريزی شده منظم و برنامه

گذاری کرد. اين مدرسه حاضر نشد زير پوشش دولت قرار بگيرد. مدارس دينی  عبدالعزيز آن را پايه
بلوچستان تحت نظر اين مدرسه قرار دارند و چون اين بزرگترين مدرسه و مسجد اهل سنت در ايران 
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د و مدارس دينی ما را خواهند جلوی فعاليت آن را بگيرند تا بتوانند ديگر مراکز دينی و مساج است، می
 »کنترل کنند.

 
گيرد که در ايران پيروان اهل سنت موالنا عبدالحميد را به عنوان رهبر قبول دارند و  مالزاده نتيجه می

شناسند. اين مسئله خوشايند  ی و دارالعلوم را به عنوان مرکز دينی خود میمسجد و مدرسه دينی مک
 های خود بکند. دولت ايران نيست و قصد دارد به هر قيمتی اهل سنت را مطيع سياست

 "فشارها با روی کار آمدن احمدی نژاد بيشتر شد"
کند، به دويچه  نامه پخش میی جهانی بيان که برای اهل سنت در ايران بر دکتر قاسم درانی، مدير شبکه

با روی کارآمدن احمدی نژاد فشارها بر اهل سنت بيشتر شده است. اينها عرصه را روز «گويد:  وله می
ی خواهرزاده  کنند. دو داماد ايشان تاکنون دستگير شدند، به خانه تر می به روز برموالنا عبدالحميد تنگ

الخروج  اش را گرفتند و ممنوع دستگير کردند. گذرنامه ايشان حمله کردند و دو تن از پسران ايشان را
 »کردند.

قاسم درانی هم داليل تشديد فشار بر موالنا عبدالحميد و ديگر رهبران دينی اهل سنت را با "طرح 
 داند. ساماندهی مدارس اهل سنت در ايران" در ارتباط می

نی را با تهديد و فشار کسب کند، اما دولت موفق شده رضايت برخی از روحانيان س«افزايد:  درانی می
کنند،  نشين کشوراز او تبعيت می صحرا و مناطق ديگر سنی موالنا عبدالحميد که در کردستان، ترکمن

 »اين طرح را نپذيرفته است.
ی فشارهای کنونی به دستگيری روحانيان و رهبران دينی اهل  کند، ادامه بينی می دکتر قاسم درانی پيش

ای مثل بمب  کند با "سناريوی ناسنجيده خواهد انجاميد. وی در اين رابطه تاکيد میسنت در کشور 
 گذاری" نيروهای امنيتی شايد به فکر دستگيری روحانيان اهل سنت باشند.

موالنا عبدالحميد در ميان علماء و پيروان اهل سنت در کشور کاريسمای «دهد:  وی همچنين هشدار می
نشين کشورشود، اختالف  در نقاط سنی  تواند سبب بروز درگيری ن میخاصی دارد و دستگيری ايشا

شيعه و سنی را دامن بزند، ممکن است مسائل غير قابل پيش بينی اتفاق بيافتد و اوضاع از کنترل خارج 
 »گردد.

 
 
 

 نمايندگی هانوفر 349اطالعيه کانون دفاع از حقوق بشر در ايران/
 

 است عهدنامه جهانی حقوق مدنی و سياسیومنشورحقوق بشر  ايران امضا کننده
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بند دوم از ماده ششم عهدنامه: حکم اعدام تنها در مورد جرم های بسيار خطير(مانند جنايت عليه 
 بشريت) و در شرايطی که جرم در تطابق با قوانين بين المللی باشد، قابل اعمال است.

فراتر از تعريف حکم اعدام صادر کند و دولت ايران برای هر جرمی نمی تواند بر مبنای ماده فوق:
 قوانين بين المللی عمل نمايد و تمام اين فاکتورها در حين صدور حکم بايد در نظر گرفته شود.

   هر فردی حق زندگی، آزادی و امنيت شخصی دارد. اعالميه جهانی حقوق بشر: ۳ماده 
   ندگی از حقوق ذاتی شخص انسان است. حق ز ميثاق بين المللی حقوق مدنی و سياسی: ۶ماده  ۱بند

 توان خودسرانه از زندگی محروم کرد. اين حق بايد بموجب قانون حمايت بشود. هيچ فردی را نمی
 

 دولتی عليه مردم های رشد بی سابقه خشونت
 

 
های مواد مخدر، قتل،  امشهروند به اته ۳۰ در ديماه سال جاری، بر مبنای گزارشات به ثبت رسيده،

زندانی نيز بر اساس اتهام قتل، جرايم مواد مخدر، تجاوز ۷۸ محاربه و تجاوز به اعدام محکوم شدند و
 و سرقت اعدام شدند.

تن از محکومين نيز با اتهاماتی چون قتل، تجاوز، سرقت مسلحانه و ... در مالء عام و در برابر  ۱۲
 ونهاالن ميهنمان اعدام گرديده اند.ديدگان کنجکاو و نافذ کودکان و ن

نسبت به سال  ٪۲۷"طبق آمار فوق و با مقايسه آن در ماه مشابه سال قبل صدور و اجرای حکم اعدام 
 ايم." را شاهد بوده ٪۴۰گذشته افزايش داشته است، هم چنين نسبت به ماه پيش نيز افزايش 

های  وچک انجام ميگيرد که از سوی رسانههای علنی در شهرهای ک بيگمان موارد ديگری هم از اعدام
های قربانيان و حتی ساير زندانيان  شود، اما بر شهروندان آن شهرها، خانواده رسمی پوشش داده نمی

 .تاثير گذار است
غيرانسانی، مانند مجازت شالق، کتک و  هایدولت جمهوری اسالمی ايران با اجرای مجازات بنابراين:

اعدام در مالءعام، فرهنگ خشونت و بيرحمی را در  يران و باجگيران) ولکدکوب کردن اوباش (زورگ
بديهی است مرتکبين خالفهای قتل، باجگيری و... قربانيان همين فرهنگ  جامعه ايران ترويج ميدهد و 

 هستند.
 رشد خشونت در جامعه ما هستند دولت جمهوری اسالمی ايران مسئول مستقيم

347 
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 اع از حقوق بشر در ايراننمايندگی هانوفر کانون دف
VVMIran 
Vereinigung zur Verteidigung der Menschenrechte im Iran e.V. 

Postfach 52 42 
30052 Hannover 

Tel.: +49 511 44 04 84       
Fax: +49 511 26173 76 

Email: info@bashariyat.de    www.bashariyat.de 
 
 
 

 حكم يكسال محروميت از تحصيل برای يك نوكيش مسيحی

 
 
 

جهت مقابله با رشد و گسترش مسيحيت در كشور  در تازه ترين شيوه از سوی جمهوری اسالمی در
يكی از نوکيشان مسيحی توسط دادگاه انقالب اسالمی در تهران به يكسال محروميت از تحصيل محكوم 

 شد.
دانشجوی رشته هنر » فاطمه نوری«، خانم » محبت نيوز« به گزارش آژانس خبری مسيحيان ايران 

توسط دادگاه انقالب به يكسال   مان و باورهای مسيحیهای تهران به دليل اي در يکی از دانشگاه
 محروميت از تحصيل محكوم شد.

 
خانم نوری از نوكيشان مسيحی است كه در اواخر شهريور ماه سال جاری در محل سکونت خود در 

 شرق تهران از سوی نيروهای امنيتی بازداشت و روانه زندان اوين شد.
شركت در كليسای خانگی، توهين به «ر بوده كه به اتهام از دانشجويان رشته هن» فاطمه نوری«

در دادگاه انقالب اسالمی شعبه خيابان معلم محاكمه و به حکم قاضی » مقدسات و اقدام عليه امنيت ملی
 دادگاه به مدت يكسال از تحصيل در دانشگاه محروم شد.

از زندان  ۱۳۹۰آذرماه  ۹يخ اين نوكيش مسيحی همچنين پس از تحمل نزديک به سه ماه زندان در تار
 آزاد شد اما حکم محروميت از تحصيل وی همچنان پابرجا ماند.

 ليال« بنام مسيحی نوكيشان در ارتباط با پرونده يكی ديگر از» فاطمه نوری«بازداشت خانم 
 بوده است. »محمدی
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دی ماه  ۲۸ماه بازداشت در زندان اوين، در تاريخ  ۵پس از » ليال محمدی« الزم به ذكر است 
همكاری با عوامل وابسته به «قالب اسالمی شعبه خيابان معلم به اتهام سالجاری توسط دادگاه ان

گروههای خارجی، تبليغات ضد اسالمی، ايجاد تشكل و فريب هموطنان تحت عنوان كليسای خانگی، 
متهم شناخته شد. اما قاضی دادگاه نامبرده را از اتهام » توهين به مقدسات و اقدام عليه امنيت ملی

بدليل ناآگاهانه بودن تبرئه كرد. بر همين اساس اين » ل وابسته به گروههای خارجیهمكاری با عوام«
 نوكيش مسيحی به دو سال حبس تعزيری محكوم و رای صادره به ايشان ابالغ شد.

 تحصيل از محروميت حکم صدور بودن قانونی غير -
ريح در مورد آزادی با در نظر گرفتن اينکه طبق قانون اساسی جمهوری اسالمی ايران به طور ص

اديان و پيروان مذاهب غير اسالمی تاکيد شده اما جمهوری اسالمی در عمل نشان داده نه تنها به قوانين 
 داخلی خود بی توجه است حتی کمترين التزامی به اجرای معاهدات بين المللی را هم ندارد.

ای فشار و تهديد عليه جامعه که پيش از اين به عنوان شيوه ای بر» محروميت از تحصيل«صدور حکم 
بهائيان ايران و يا برخی دانشجويان دگرانديش و عقيدتی استفاده می شد امروز به روشی برای فشار و 
تهديد نوکيشان مسيحی نيز به کار می رود. شايد تا پيش از صدور حکم محروميت از تحصيل برای 

نداشت که اين نشان دهنده بی نتيجه سابقه صدور چنين حکمی برای مسيحيان وجود » فاطمه نوری«
 بودن روش های جمهوری اسالمی در گذشته در قبال مسيحيان است.

حق تحصيل برای همه انسان را فارغ از  ۱۹۴۸دسامبر  ۱۰اولين اعالميه حقوق بشر جهانی مصوب 
 ۱ند هر کس حق تحصيل دارد. (ب«نژاد، رنگ، عقيده، مذهب و جنسيت برابر می داند. بر اين اساس 

 اعالميه جهانی حقوق بشر) ۲۶ماده ی 
نظام جمهوری اسالمی در گذشته در ارتباط با دانشجويان مسيحی كه از زمينه اسالم آمده اند پس از 
شناسايی تالش می کرد تا با برگزاری كالس های آموزشی اسالمی و عقيدتی نوکيشان مسيحی را به 

گردانند، از اين رو با مباحثه و گفت وگو سعی می شد تا مسير دلخواه هدايت ، و يا به همان اسالم بر
تغييراتی در عقيده نوکيشان مسيحی دانشجو ايجاد کند، اما به نظر می رسد به دليل بی نتيجه بودن اين 
روش ها، محروميت از تحصيل يا اخراج از دانشگاه شيوه تازه نظام برای مقابله با گسترش مسيحيت و 

 نوکيشان مسيحی و خانواده آنها محسوب می شود.اهرم فشار جديد برای 
 
 
 

 ۱۳۹۰روزشمار نقض حقوق شهروندان بهايی ايران دی ماه 
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در تدوام سرکوب اقليت مذهبی بهايی گزارشی ماهانه  -خبرگزاری هرانا 
شود که گزارش زير  ثار مجموعه فعاالن حقوق بشر در ايران منتشر میاز سوی واحد آمار، نشر و آ

 نقض حقوق بهائيان در ديماه سال جاری است.
 متن اين گزارش به قرار زير است:

 
که در  ۹۰ورودی سال » درسا هللا وردی«دی ماه: طی روزهای گذشته يک دانشجوی بهايی به نام  ۱

ن آالت کشاورزی بود به دليل اعتقاد به آئين بهايی از حال تحصيل در رشته مهندسی مکانيک ماشي
  دانشگاه اخراج شد.

 
يکی از مسئولين مؤسسه علمی آزاد (دانشگاه » وحيد محمودی«سال حبس تعزيری  ۵دی ماه: حکم  ۷

 سال و نيم حبس تعليقی تبديل شد. ۴ماه حبس تعزيری و  ۶مجازی بهاييان ايران) در دادگاه تجديد به 
: ماموران امنيتی، بهاييانی را که در محله بيست و دو بهمن ساری به منزل يکی از شهروندان دی ماه ۹

 بهايی برای شرکت درجلسه مذهبی (ضيافت) می رفتند زير نظرگرفته و از ايشان فيلمبرداری کردند.
که در دانشگاه زاهدان  ۹۰ورودی سال » شکوفه مودی«دی ماه: يک دانشجوی بهايی به نام  ۱۰

شغول تحصيل بود طی نامه ای از معاونت آموزشی دانشگاه به دليل اعتقاد به آئين بهايی از تحصيل م
 محروم شد.

دی ماه: طی روزهای گذشته ماموران امنيتی شهر ساری به محل کسب سه شهروند بهايی به نام  ۱۲
حل را ترک های عارف گلی، ارسطو نوبخت و علی بابا نوبخت مراجعه کرده و پس از بازجويی م

 نمودند.
در طی هفته های گذشته تعدادی از شهروندان بهايی رشت به اداره اطالعات احضار و پس از  -

بازجويی آزاد شدند اين احضارها ابتدا جهت رفع نقص پرونده سيم کارت ها صورت گرفت و دو هفته 
 بعد از احضار اول به اداره اطالعات احضار شدند.

توسط اداره اماکن » آرمان صفايی«شهروند بهايی ساکن ساری به نام دی ماه: محل کسب يک  ۱۵
 پلمپ و لپ تاب وی را که حاوی حسابهای مغازه بوده را نيز ضبط نمودند.

دی ماه: ماموران امنيتی شهر کرمان به يکی از جلسات مذهبی بهاييان مراجعه کرده و ضمن  ۱۶
همسرش (فرحناز نعيمی) و دخترشان (فرين  فيلمبرداری از حضار، صاحبخانه (بختيار راسخی) و

 راسخی) را بازداشت نمودند.
از اختصاص شعب ويژه ای در دادسرا، محاکم  –غالمحسين حيدری  –رئيس دادگستری استان يزد  -

 بدوی و تجديد نظر برای برخورد با پرونده های مربوط به بهاييان خبر داد.
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محمد حسين «ريز از دفن يک شهروند بهايی به نام دی ماه: مسئولين قبرستان وادی رحمت تب ۱۷
 ممانعت بعمل آورده و خواستار دفن مرحوم در شهر ديگری شدند.» برقی

 ماه بازداشت از زندان رجايی شهر آزاد شد. ۷دی ماه: وحيد محمودی پس از  ۱۸
الفنون دانشجوی بهايی رشته مهندسی تکنولوژی معماری دانشگاه دار» شروين فالح«دی ماه:  ۲۰

 بجنورد هنگام امتحان پايان ترم بطور شفاهی دليل اعتقاد به ائين بهايی از دانشگاه مزبور اخراج شد.
درصد محل های کسب بهاييان در  ۷۰روز گذشته بيش از  ۱۰دی ماه: جامعه بهايی اعالم کرد طی  ۲۲

فت حتی منازل ساری و قائم شهر و تعدادی محل کسب در گرگان و گنبد مورد بازرسی قرار گر
بهاييانی که در منزل کار می کنند و در بعضی موارد بيش از دو سال از تعطيلی مغازه هايشان گذشته 

 را هم بازرسی می کنند.
زندانی » هوشنگ فنائيان«دی ماه: مسئولين زندان ساری به بهانه های مختلف از دادن مرخصی به  ۲۴

نيست، خودداری می کنند. نامبرده به تازگی دچار بهايی که از سالمت جسمانی مساعدی برخوردار 
سنگ کليه شده که پس از دفع سنگ و بدون اطالع خانواده برای مدت کوتاهی به بيمارستان منتقل می 

 کنند.
که پيش از » فواد خانجانی«و » شاهرخ طائف«د ی ماه: دو شهروند بهايی ساکن تهران به نام های  ۲۷

وم شده بودند برای گذراندن دوران محکوميت به زندان اوين منتقل سال حبس تعزيری مک ۴اين به 
 شدند.

زندان اوين به همراه چند زندانی سياسی عقيدتی  ۳۵۰زندانی بهايی بند » سما نورانی«دی ماه:  ۲۸
به دادسرای شهيد مقدسی اوين منتقل شد و در مورد پرونده جديدش مورد بازجويی قرار  ۳۵۰ديگر بند 

 ۲۶جديد نامبرده در رابطه با بيانيه ايست که سما نورانی و دو نفر ديگر از زندانيان در  گرفت پرونده
 مردادماه سال جاری در حمايت از نسرين ستوده نوشته بوده اند.

دی ماه: دادگاه تجديد نظر استان تهران حکم بدوی شش نفر از مسئوالن مؤسسه علمی ازاد  ۲۹
ا تاييد کرد طبق حکم بدوی و تجديدنظر اين شهروندان بهايی که در (دانشگاه مجازی بهاييان ايران) ر

 زندان رجايی شهر و بند زنان اوين محبوس هستند بدين صورت صادر شد:
سال حبس تعزيری و نوشين خادم، رامين زيبايی، محمود بادوام، رياض  ۵کامران مرتضايی به 

 کوم شدند.سال حبس تعزيری مح ۴سبحانی و فرهاد صدقی هر کدام به 
جامعه بهايی اعالم کرد دولت دعوی مالکيت زمين گورستان بهاييان در سنندج را کرده با آنکه هجده  -

سال پيش اين زمين برای دفن اموات از طرف مقامات دولت به بهاييان واگذار شده بوده و سند آن نيز 
 به ايشان تحويل داده شده است.

ند بهايی ساکن سمنان بطور پی در پی از صبح تا بعدازظهر دی ماه: در طی ماه جاری پنج شهرو ۳۰
به اداره اطالعات احضار که بعضی از اين بازجوئيها تا مرحله دادگاه و اعالم حکم هم پيش رفت 
 اسامی سه نفر از اين شهروندان بهايی عبارتست از عرفان احسانی، انيسا فنائيان و سپهر سبحانی.

سال محروميت از کسب  ۵يک سال حبس تعزيری، لغو جواز و  قابل ذکر است سپهر سبحانی به
 محکوم شد.

 ويژه واحد آمار نشر و اثار مجموعه فعاالن حقوق بشر در ايران -گردآوری لوا متحده 
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 بازداشت شمار زيادی از شهروندان بهائی ساکن شيراز

بهمن ماه نيروهای امنيتی در يک اقدام هماهنگ و  ۱۴صبح جمعه  -خبرگزاری هرانا 
نفر را  ۱۱تن از شهروندان بهائی ساکن شيراز بيش از  ۳۰هم زمان، با مراجعه به منزل بيش از 

  اند. بازداشت کرده
عمادی، نيما به گزارش کميته گزارشگران حقوق بشر، روز جمعه پيام تسليمی، مژده فالح، مژگان 

دهقان، سينا ساريخانی، يکتا فهندژ، سام جابری، فائزه تشکر، نورا فالح و ژينوس فنائيان بازداشت 
  اند. شده

 
هم چنين منزل تعداد ديگری از بهائيان از جمله مهران پيمانی، ماندانا کمالی، يکتا فهندژ، ايمان رحمت 

د تفتيش نيروهای امنيتی قرار گرفت و تعدادی از پناه، طاهره نوروزی، سيما سبتو و سعيد دهقان مور
دی، عکس و کتاب ضبط شد. برخی از اين افراد از جمله  تر، سی وسايل شخصی ايشان از جمله کامپيو

 ۱۰۰بهمن به پالک  ۱۵رزيتا اسالمی، ايمان رحمت پناه، فريد عمادی و سعيد دهقان برای روز شنبه 
  اند. شيراز احضار شده

ماهه ژينوس فنائيان نيز در ميان افراد بازداشتی بوده است. تمامی اين افراد به  ۹ختر ژينا دهقان د
  اند. شيراز منتقل شده ۱۰۰بازداشتگاه پالک 

اين در حالی است که فائزه تشکر، نورا فالح، ژينوس فنائيان و ژينا دهقان هر چهار نفر روز قبل 
  ضار مجدد مامورين خود را معرفی نمايند.اند تا در صورت اح عصر به منزل بازگشته ۷ساعت 

و در چند مورد عملکرد و رفتار  صبح روز جمعه رخ داده  ۱۲الی  ۷اين مراجعات بين ساعت 
  مامورين بسيار خشن و همراه با ضرب و شتم بوده است.

نا به ها نام بيژن فالح به عنوان يکی از افراد بازداشتی ذکر شده بود که ب در ليست اوليه بازداشت
 اطالعات رسيده از منابع موثق، اين شخص بازداشت نشده است.

 

 

 

 سميترا ممتازيان، شهروند بهايی در شيراز بازداشت شد
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همن ماه ب 17سميترا ممتازيان، شهروند بهايی شب گذشته، يکشنبه  -خبرگزاری هرانا 
 توسط ماموران وزارت اطالعات بازداشت شد.

های گستردۀ بهائيان که از روز جمعه در  بنا به اطالع گزارشگران هرانا از شيراز، در پی دستگيری
 ۱۰۰شهر شيراز شروع شده است خانم سميترا ممتازيان در شب گذشته دستگير و به زندان پالک 

 اند. شيراز منتقل شده
ن ماه نيروهای امنيتی در يک اقدام هماهنگ و هم زمان، با مراجعه به منزل بيش بهم ۱۴صبح جمعه 

 اند. نفر را بازداشت کرده ۱۱تن از شهروندان بهائی ساکن شيراز دستکم  ۳۰از 
 

پيام تسليمی، مژده فالح، مژگان عمادی، نيما دهقان، سينا ساريخانی، يکتا فهندژ، سام جابری، فائزه 
 ژينوس فنائيان از جمله بازداشت شدگان روز جمعه هستند. تشکر، نورا فالح و

 
 
 

اجرای محدوديتهای شديد و بی سابقه عليه کليساهای جماعت ربانی از سوی 
 نهادهای رسمی حکومت اسالمی

 

 
ان ، ايجاد مانع در برگزاری مراسم در روزهای رهبران و خادم تهديدها و تذکرات مکرربه 

ويژه،کنترل شديد رفت و آمد به کليسا ، سختگيری شديد در مورد فروش کتاب مقدس و برگزاری 
 جلسات پرستشی مرتب تکرار می شود.

که گويا رهبر جمهوری اسالمی عزمش را برای  1384از سال  -شبکه خبر مسيحيان فارسی زبان  
حکومتی از ترس يافتن سرنوشتی همانند شوروی سابق جزم کرد ، فشار بر برچيدن اصالحات 

کليساهای مسيحی در کشور ما بازهم بيشتر شد. با گماردن احمدی نژاد بر رياست دولت و دادن وعده 
توسط او برای برچيدن بساط مسيحيت از ايران ، دوران جديدی از فشارها و سخت گيريها به کليساهای 

 م و کليساهای جماعت ربانی به خصوص، آغاز شد و تا به امروز ادامه دارد.کشور بطور عمو
 

به منظور احترام به روشهای انتخاب شده توسط رهبران کليساهای ايران برای دوری جستن از 
جنجالهای سياسی و حکومتی ، با آنکه خبرهای بسياری از محدوديتها اعمال شده برای کليساها از 

ر رسانه های مسيحی قرار می گيرد اما جز در موارد بسيار حاد مانند تعطيلی ، طرق مختلف در اختيا
 بازداشت و دستگيری از منعکس کردن آنها خودداری می شود.
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که از دی ماه گذشته بر جامعه مسيحی ايران اعمال می شود به حدی بی سابقه با اهدافی   اما فشارهائی
خش عمده ای از اين زورگوئی حکومتی متوجه مشخص از سوی حاکميت افزايش يافته است. ب

 کليساهای جماعت ربانی در شهرهای تهران ، رشت ، اهواز ، اصفهان و اروميه است.
آنچنان شديد هستند که در عمل می   مطابق گزارشات رسيده به اف سی ان ان ، برخی از اين محدوديتها

ر بسياری از مسيحيان ؛ کليسائی که برای آن توان آنها را به نوعی تعطيل کردن کليسا دانست. به تعبي
بشارت دادن به غير مسيحيان ، پرستش به زبان فارسی ، توزيع کتاب مقدس و تعاليم به تازه واردان 

همه   اجازه ندهند که  ممنوع باشد و نتواند صاحب هيچ رسانه عمومی مستقل و قانونی باشد و به آن
 تحت جفا بودن به سر می برد.  مشتاقان کالم خدا را بپذيرد در شرايط

 ويژه مراسم برگزاری در شده اعمال محدوديتهای
هرسال با نزديک شدن کريسمس و جشنهای ميالد مسيح دردسرهای تازه ای برای کليساهای ايران به 

ارمنی و آشوری   خصوص کليساهای فارسی زبان آغاز می شود. اگر در مورد کليساهای سنتی
عايت حجاب ، راه ندادن غير مسيحيان و نداشتن موزيک می باشد ، در مورد تمرکزبيشتر بر روی ر

 کليساهای جماعت ربانی مسئله کنترل ابعاد بسيار بيشتری پيدا می کند.
دسامبر) مراسم  25و  24کليسای جماعت ربانی مرکز در تهران امسال در روزهای شنبه و يکشنبه (

رهبران کليسای   گزار کردند. امسال ماموران حکومتويژه کريسمس را در سايه ترس و نگرانی بر
برای اعضای رسمی  مرکزرا مجبور کرده بودند که به منظور شرکت در مراسم کريسمس و سال نو 

کليسا دعوتنامه کتبی ارسال کنند و فقط به کسانی که دعوتنامه دارند اجازه ورود و شرکت در مراسم 
 کليسائی تولد عيسی مسيح داده شود.

با استقبال  دسامبر)  23به علت اينکه مراسم ويژه سال نو آن در روز جمعه دوم دی ( اهواز کليسای اام
وايتی بيش از صد نفر در آن شرکت داشتند با حمله ماموران نقاب پوش و زيادی روبرو شده بود و به ر

روز بطور  40بازداشت همه حاضران تعطيل شد. کشيش و خادمان اين کليسا هنوز با وجود گذشت 
 غيرقانونی در بازداشت به سر می برند.

 جماعت کليسای رانرهب آذرماه واخردر همين حال خبرهای رسيده به اف سی ان ان حاکی از آبود که ا
و از آنها تعهد گرفته شد که در ايام  بودند شده احضار شهر آن اطالعات اداره به اصفهان ربانی

کريسمس و شب سال نو در کليسا جمع نشوند يابرنامه ای نداشته باشند.به همين دليل کليسای اصفهان 
 شب در کليسا اين کشيش گذشته سالدر ايام سال نو هيچ برنامه ای نداشت و به کلی تعطيل شده بود.

 .ماند بازداشت در هفته سه مدت به نامعلومی داليل به و شد احضار اطالعات اداره به ميالدی نو سال
ايمانداران مسيحی که به کليساهای تهران رفت و آمد می کنند گمان دارندکه اين بازداشتهای نزديک 
کريسمس در چند سال گذشته برای زهرچشم گرفتن از کليساهاست تا به با ديدن استقبال روز افزون 

 مردم به فکر گسترش دادن فعاليتهای خود نيفتند.
 مکرر تهديدات و تذکرات با کليسا رهبران گذاشتن فشار تحت

در ايران همه کليساهای رسمی و ساختمانی کشور به ويژه کليساهای فارسی زبان بسيار تحت فشار و 
زير کنترل دقيق حکومت جمهوری اسالمی هستند و تمام حرکاتشان توسط ماموران ويژه ثبت می شود. 

ريق رابطهای اطالعاتی شاغل حکومت اعمال کنترل خود را بر کليساها به صورت غير کتبی و از ط
در وزارتخانه های اطالعات و ارشاد اسالمی که به آنها اسم "کارشناس امور اقليتها" داده اند، به 

 رهبران و خادمان کليساها ابالغ می کنند.
در کليسای مرکز به شدت به خادمان کليسا برای ندادن بشارت به غير مسيحيان تذکرات سفت و سخت 

آنها می خواهند که از پذيرش تازه واردان خودداری کنند. ماموران حکومت به صورت داده ميشوداز 
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فزاينده ای مسئوالن کليسا را مورد تهديد قرار می دهند. بطور مثال يکی از اين ماموران رابط حکومت 
غ شده در نشستی با رهبران و خادمان کليسا به آنها گفته بود اگر با ما همکاری نکنيد و دستورات ابال

توسط ما را مو به مو انجام ندهيد آنوقت ممکن است عده ای جمع شوند و به کليسا حمله کنند و همه چيز 
را اينجا از بين ببرند.آنوقت نيروهای امنيتی حکومت از شما در برابر آنان هيچ حمايتی نخواهند کرد. 

دور حکومت در صورت ناديده منظور اين مامور تهديد کليسا به حمله لباس شخصيهای شناخته شده مز
 گرفتن دستورات محدود کننده بوده است.

نه تنها کليسای جماعت ربانی مرکز با اين تهديدات روبروست بلکه کليساهای ديگر جماعت ربانی در 
تهران از جمله مجيديه و نارمک هم دچار اين تهديدات هستند و ماموران همه آنها را به يک چشم نگاه 

امسال اين فشارها بر شهرستانها بيشتر بود. بر خالف پارسال که در ايام منتهی به  می کنند. البته
کريسمس بيشتر مسيحيان تهران آماج حمله گسترده قرار گرفتند. اعضای کليساهای تهران معتقدند ؛ 
امسال حکومت با احضار عده زيادی از مسيحيان شهرستانی و ترساندن و تهديد و تعهد گرفتن از آنها 

يخواهد به مسيحيان تهران اولتيماتوم بدهد و آنها را بترساند که به فکر بشارت و توزيع کتاب مقدس م
 نيفتند.

فشارها بر روی کليساهای جماعت ربانی آنقدر زياد است و به حدی همه رهبران و ايمانداران اين 
ای جماعت در شاهين کليساها احساس نا امنی می کنند که حتی کسی جرات نمی کند بسته شدن کليساه

شهر، شهر آرا و اخيرا اهواز را پيگيری کند. درهای اين سه کليسای ثبت شده جماعت ربانی همچنان 
 بدون اعالم دليل مشخص و يا حتی حکم قضائی بسته است.

 مسيحيان غير ورود ممنوعيت و کليساها به آمد و رفت کنترل
ت و آمد اعضای دائمی و شرکت کنندگان غير تمامی سرويسهای هفتگی و جلسات پرستشی از نظر رف

عضو به شدت تحت کنترل قرار دارد. در کليساهای جماعت ربانی ورود افراد غير ارمنی و آسوری به 
خصوص برای کسانی که می خواهند بار اول به آنجا بروند بسيار سخت شده است و تقريبا ممنوع می 

 باشد.
مومی داشت ولی به دستور حکومت و با اجبار اين کليسای مرکز قبال روزهای جمعه سرويس ع

سرويسها به روز يکشنبه منتقل شد تا به گمان آنها شايد از شدت استقبال مردم بخاطر روز کاری بودن 
يکشنبه در ايران کاسته شود. اما چنين اتفاقی نيفتاد. کليسای مرکز در حال حاضر روزهای يکشنبه از 

و نيم بعد از ظهردو جلسه هفتگی به زبان فارسی دارد .  8نيم تا  و 6بعد از ظهر و  6تا  4ساعت 
بعد از ظهر جلسه دعا برگزار می کند. در اين ساعات به  8تا  6روزهای سه شنبه نيز از ساعت 

خصوص روزهای يکشنبه که جلسات عمومی کليسا برقرار است مراجعه کنندگان آنقدر زياد هستند که 
ای همه نيست. اين با وجود آن است که ماموران دولتی بر کنترل ورود و بيشتر اوقات جای نشستن بر

خروجها در کنار درب ورودی کليسا نظارت می کنند و به ماموران انتظامی کليسا امر و نهی می کنند 
 تا نگذارند افراد تازه وارد به کليسا وارد شوند.

 آنها دوتای حداقل که است شده گذاشته ارک مرکز کليسای در مداربسته دوربينهای نعدادی پيش مدتی از
ايمانداران کليسا هنوز نمی دانند اين  است. مشاهده قابل کليسا اصلی سالن در حاضران توسط وضوح به

دوربينها به دستور چه کسی و برای چه منظوری در آنجا کار گذاشته شده است. ولی از وجود آنها به 
 شدت احساس نا امنی می کنند.

 مسيحی جزوات و  مقدس کتاب فروش برای سابقه یب محدوديت
مطابق گزارشات رسيده فروش کتاب مقدس و ساير کتب و جزوات مسيحی در کليساهای ايران به شدت 

و کتب دروس الهيات مسيحی و   محدود شده است. اين محدوديت به خصوص در مورد انجيل فارسی
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شوند. مطابق دستورات صادر شده از سوی جزوات مخصوص نو ايمانان به زبان فارسی اعمال می 
ماموران حکومت به کليسای مرکز در روزهای يکشنبه فقط اعضای رسمی کليسا حق بازديد و خريد 

 از کتابفروشی کليسا را دارند.
محدوديت فروش کتاب و نشريات از يک سال پيش شروع شده است و هر روز هم اين محدوديتها 

توسط ماموران کتابهای مقدس در کليساهای   ليل تهديدات انجام شدهبيشتر و سخت تر می شوند.به د
مجيديه و نارمک به کلی جمع شده اند و فقط چند جلد محدود کتاب مقدس برای استفاده در زمان 

 برگزاری جلسات در اين کليساها باقی مانده است.
ب مقدس را نه تنها در ايمانداران مسيحی داخل کشور معتقدند که هر روز حکومت حلقه توزيع کتا

کليساها بلکه در سطح شهر نيز تنگتر می کند. کتاب مقدس هزاره نو که با قيمت مناسب دو تا سه هزار 
تومان در بازار سياه کتاب در انقالب تا سال گذشته به راحتی قابل تهيه بود امسال به کاالئی کمياب اما 

 روز باالتر می رود. با تقاضای بيشتر تبديل شده است و قيمت آن روز به
 کليساها در پرستشی جلسات شديد کردن محدود

جلسات پرستشی در کليساهای   همچنين آخرين اخبار واصله حکايت ازصدور دستورات محدود کننده
ماموران از مسئوالن کليساهای جماعت در تهران خواسته اند که   دارد. به عنوان نمونه  فارسی زبان

شی و مراسم پرستشی با موزيک و آواز در حضور فارسی زبانان خودداری از برگزاری جلسات نياي
 کنند و اين جلسات را فقط در کليساهای ارمنی و آشوری برگزار نمايند!

ماموران به گروههای پرستشی ارمنی و آشوری نيز تذکر شديد داده اند که از حضور در مراسم 
د خودداری کنند و فقط در کليساهای ارمنی يا پرستشی کليساهای فارسی زبان مثل مرکز و جنت آبا

 آشوری زبان برنامه های پرستشی همراه با موزيک و آواز خود را اجرا نمايند.
از مدتها قبل نيز به صورت غير کتبی به کليساهای ايرانی به خصوص کليساهای فارسی زبان داخل 

ی مانند اسرائيل و اورشليم استفاده کشور دستور داده شده بود که در سرودهای پرستشی خود از کلمات
اسامی مکانهائی که در اسرائيل قرار دارند مانند کوه صهيون را از سرودهای خود حذف کنند.   نکنند و

ماموران جمهوری اسالمی از مسئوالن کليساها خواسته اند تا به جای اين کلمات و اسامی از کلمات و 
 شی کليسا استفاده شوداسامی جايگزين در سرودهای پرستشی و نياي

 
 
 
! 

 فاطمه نوری يک سال از تحصيل محروم شد
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های تهران به دليل اعتقاد به مسيحيت به  خانم "فاطمه نوری" دانشجوی رشته هنر در يکی از دانشگاه

 تحصيل محكوم شد.يكسال محروميت از 
بنا به اطالع گزارشگران هرانا، خانم نوری از نوكيشان مسيحی است كه در اواخر شهريور ماه سال 
جاری در محل سکونت خود در شرق تهران از سوی نيروهای امنيتی بازداشت و روانه زندان اوين 

 شد.
سای خانگی، توهين به مقدسات "فاطمه نوری" از دانشجويان رشته هنر بوده كه به اتهام "شركت در كلي

به مدت يكسال از   و اقدام عليه امنيت ملی" در دادگاه انقالب اسالمی شعبه خيابان معلم محاكمه و
 تحصيل در دانشگاه محروم شد.

 
از زندان  ۱۳۹۰آذرماه  ۹اين نوكيش مسيحی همچنين پس از تحمل نزديک به سه ماه زندان در تاريخ 

 ت از تحصيل وی همچنان پابرجا ماند.آزاد شد اما حکم محرومي
بازداشت خانم "فاطمه نوری" در ارتباط با پرونده يكی ديگر از نوكيشان مسيحی بنام "ليال محمدی" 

 بوده است.
 بررسی موارد حقوقی نقض شده در اين گزارش:

مورد  هيچکس را نمی توان بمناسبت عقايدش ميثاق بين المللی حقوق مدنی و سياسی: ۱۹ ماده ۱ بند
 مزاحمت اخافه قرار داد.

هر کس حق آزادی بيان دارد. اين حق شامل  ميثاق بين المللی حقوق مدنی و سياسی: ۱۹ ماده ۲ بند
آزادی تفحص و تحصيل و اشاعه اطالعات و افکار از هر قبيل بدون توجه به سر حدات خواه شفاهاً يا 

 يگر به انتخاب خود می باشد.بصورت نوشته يا چاپ يا بصورت هنری يا به هر وسيله د
 هر فردی حق آزادی عقيده و بيان دارد. اعالميه جهانی حقوق بشر: ۱۹ ماده

 
 
 
 
 
 

 دستکم ده تن از نوکيشان مسيحی در حمله به کليسای در شيراز بازداشت شدند
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در ادامه موج دستگيری های هموطنان مسيحی در  -هرانا خبرگزاری 
با هجوم به  ۱۳۹۰بهمن ماه ۱۹داخل کشور ماموران امنيتی و لباس شخصی در روز چهارشنبه مورخ 

تن از نوکيشان مسيحی  ۱۰يک منزل مسکونی در شيراز که بنظر بعنوان کليسای خانگی استفاده ميشده 
 را بازداشت نمودند.

گزارشگران هرانا، اين افراد که به منظور برگزاری جلسات پرستشی دورهم گرد آمده بنا به اطالع 
 بودند پس از بازداشت، توسط خودروی نيروی انتظامی به مکانی نامعلومی انتقال داده شدند.

عليرغم پيگيريها از سوی خانواده بازداشت شدگان، هنوز از محل نگهداری و وضعيت سالمت اين 
 يقی در دست نيست.افراد اطالع دق

مجتبی حسينی يکی از شهروندان بازداشتی در ان جلسه کليسايی بوده است که پيشتر نيز سابقه 
 بازداشت توسط نيروهای امنيتی را دارد.

اين بازداشت ها در حالی صورت ميگيرد که هفته گذشته در بورش سازمان يافته به منازل شهروندان 
 اشت شدند.بهايی دهها تن از شهروندان بازد

 
 

 
 
 

 ضرب و شتم يک درويش گنابادی در بند امنيتی زندان اوين 
 

کميته دانشجويی دفاع از زندانيان سياسی: علی مرتضايی از دراويش 
تهران در بازداشت است، به جهت اخذ سلسله نعمت اللهی گنابادی که در بند امنيتی زندان اوين 

 اعترافات ساختگی مورد ضرب و شتم شديد ماموران امنيتی قرار گرفته است.
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به گزارش تارنمای مجذوبان نور، خانواده علی مرتضايی از دروايش گنابادی ساکن تهران طی 
ورت کابينی و اند. طبق اين گزارش مالقات بص روزهای گذشته با اين درويش زندانی مالقات داشته

تحت تدابير شديد امنيتی صورت گرفته است و به گفته خانواده آقای مرتضايی، اين درويش گنابادی 
جهت گرفتن اعتراف ساختگی شديدا مورد ضرب و شتم ماموران قرار گرفته است به صورتی که زير 

مرتضايی نيز اثرات چشم اين درويش کبود و دماغ ايشان نيز شکسته است و در ناحيه لب و دهان علی 
 کبودی و زخم کامال مشهود بوده است.

 
دی ماه پنج درويش گنابادی در ايران بازداشت شدند که دو تن از اين دراويش  ۲۱گفتنی است در تاريخ 

ميليونی طی روزهای گذشته آزاد شده و آقای حسام  ۱۰۰های سيمين نعمت اللهی با قرار وثيقه  به نام
های کسری نوری،  ز بازداشتشان آزاد شدند و سه تن ديگر از دراويش به نامالدين باتمانی عصر رو

 باشند. علی مرتضايی و يوسف محمدرضايی پس از گذشت يک ماه همچنان در بازداشت می
در بازداشت هستند و اتهام اين  ۱۰۰آقای نوری در بازداشتگاه اداره اطالعات شيراز معروف به پالک 

دادگاه انقالب شيراز در حال  ۷يه نظام بيان شده است که پرونده ايشان در شعبه درويش گنابادی اقدام عل
باشد و طی اين مدت چند نوبت اجازه مالقات کابينی و محدود با خانواده خود را داشته  پيگيری می

ماه از  ۱است. اما سرنوشت پرونده دو درويش ديگر، آقايان مرتضايی و محمدرضايی پس از گذشت 
های  باشد و پيگيری ان مشخص نيست و از اتهام اين دروايش گنابادی اطالعی در دست نمیبازداشتش

 نتيجه مانده است. قضايی صورت گرفته نيز تاکنون بی
اند که به تدريج پس از  درويش گنابادی در ايران بازداشت شده ۲۰۰از شهريور ماه سال جاری بيش از 

های  درويش گنابادی در زندان ۱۲اند ولی همچنان بيش از  د شدهتفهيم اتهام و توديع وثيقه يا کفالت آزا
 برند. ايران در بازداشت بسر می

 
 
 
 
 
 

 اخراج سيد کيان هاشمی دانشجوی دانشگاه تهران به دستور وزارت اطالعات
 

 
 

رانسيد کيان هاشمی دهج دانشجوی دانشگاه تهران با دستور مستقيم وزارت اطالعات خانه حقوق بشر اي
 از دانشگاه اخراج شد.” پيروی از فرقه ضاله بهاييت“به علت 
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رشته مهندسی  ۳اين دانشجوی ترم   تارنمای جمعيت مبارزه با تبعيض تحصيلی گزارش داده است که
با گزارش و دستور مستقيم “انشجويان وزارت علوم، کشاورزی آب به گفته مسئول کميته انضباطی د

قانونی “از دانشگاه اخراج شده است. بر اساس گفته اين مسئول ” مراجع باالتر در وزارت اطالعات
 ”.وجود دارد که در آن بهاييان نمی توانند به درس خواندن ادامه دهند

 
ضا غالمعلی زاده، معاون شورای فوری ر –اخراج اين دانشجوی دانشگاه تهران با نامه محرمانه 

انضباطی دانشجويان دانشگاه تهران، به دکتر علی جعفری، معاون علمی پرديس کشاورزی و منابع 
کيان هاشمی دهج پيرو فرقه ” طبيعی صورت گرفته است. دراين نامه محرنامه دستور داده شده که 

 اخراج شود.” به قيد فوريت“بايد ” ضاله بهاييت
” با توهين به وی و اعتقادات دينيش“هاشمی، برخوردهای مسئولين دخيل در اخراج وی  به گفته کيان

 همراه بوده است.
 پايان پيام

بر اساس مدارک منتشر شده توسط فعالين حق تحصيل در سال های گذشته، وزارت اطالعات با 
راج دانشجويان شناسايی دانشجويان بهايی و فشار بر وزارت علوم و سازمان سنجش، عامل اصلی اخ

 بهايی از دانشگاه ها است.
، دانشجويان ديگری به همين علت از دانشگاه های صنعتی شريف، ۱۳۹۰در ماه های گذشته سال 

 فردوسی مشهد، صنعتی اصفهان و چند دانشگاه ديگر اخراج شده اند.
 پايان پيام

 
 
 
 
 

 تن از اعضا يك كليسای خانگی در شيراز ۱۰بازداشت  :
 
 

 
جمعی از نوكيشان   در پی يورش ماموران امنيتی لباس شخصی به يك كليسای خانگی در شيراز

افراد، آنان را به مكان  مسيحی كه برای عبادت و پرستش دور هم گردهم آمده بودند ضمن بازداشت اين
 نامعلومی انتقال دادند.

 »حسينی مجتبی«مسيحی نوكيش عكس
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، در ادامه موج دستگيری های » محبت نيوز« به نقل از گزارشگران آژانس خبری مسيحيان ايران 
بهمن ۱۹هموطنان مسيحی در داخل كشور ماموران امنيتی و لباس شخصی در روز چهارشنبه مورخ 

با هجوم به يك منزل مسكونی در شيراز كه از آن بعنوان )  ۲۰۱۲فوريه  ۸ابر با بر(  ۱۳۹۰ماه 
 تن از نوكيشان مسيحی را بازداشت نمودند . ۱۰كليسای خانگی ياد می شده 

 
اين افراد كه به منظور دعا و برگزاری جلسات عبادت و پرستش دورهم گرد آمده بودند پس از 

 می به مكانی نامعلومی انتقال داده شدند.بازداشت، توسط خودروی نيروی انتظا
عليرغم پيگيريها از سوی خانواده بازداشت شدگان، هنوز از محل نگهداری و وضعيت سالمت اين 
 افراد اطالع دقيقی در دست نمی باشد و همچنين مسئوالن در اين خصوص حاظر به پاسخگويی نيستند.

» محبت نيوز«دثه منتشر نشده اما گزارش رسيده به بنابر اين گزارش تاكنون جزئيات دقيقی از اين حا
بوده كه نامبرده پيش از » مجتبی حسينی « حاكی از آن است كه در ميان بازداشت شدگان فردی بنام 

تن ديگر از نوكيشان  ۸به همراه ) ۱۳۸۷برابر با ارديبهشت سال ( ) ۲۰۰۸مه  ۱۱اين نيز در ( 
كه در آن » مجتبی حسينی « ورهای مسيحی بازداشت شده بود . مسيحی ساكن شيراز به اتهام ايمان و با

ساله بود مسئوالن امنيتی كه قصد تطميع وی را جهت همكاری با اداره اطالعات داشتند از  ۲۱زمان 
 وی خواسته بودند تا ايمان مسيحی خود را ترك نمايد.

بازداشت تعداد   نيز از شايان ذكر است عالوه بر بازداشت نوكيشان مسيحی در شيراز، گزارشاتی
نيز  ليساك آن اعضا از ديگر تن دو و اهواز ربانی جماعت كليسای كشيش ديگری از مسيحيان از جمله

 طی ماه گذشته منتشر شده است.
با توجه به فشارها و مسائل امنيتی كه از سوی جمهوری اسالمی بر كليساهای ايران حاكم است، 
امروزه برخی از كليساها در كشور كه عمومن در انها جلسات پرستشی به زبان فارسی برگزار می 

ر كليساهايی كه همچنان باقی مانده اند بر اساس شده بدستور مقامات امنيتی تعطيل شده اند و نيز ديگ
دستور العمل وزارت اطالعات به مسئوالن كليسايی، آنان موظفند تا از ورود افراد فارسی زبان 
جلوگيری كنند. به همين منظور نوكيشان مسيحی كه عمومن از ديگر اديان به مسيحيت گرويدند، به 

و گروههای كوچك، خانه های يكديگر را برای انجام  دليل محدوديت ها از سوی نظام در دسته ها
 جلسات عبادت و پرستش به اين امر اختصاص می دهند.

 
 
 
 
 
 

 معرفی آيت هللا بروجردی برای ليست جايزه صلح نوبل
 

 معرفی آيت هللا بروجردی برای ليست جايزه صلح نوبل
س آقای سيد حسين کاظمينی روز از حصر و حب 2012مقارن است با گذشت  2012ايام آغازين سال 

بروجردی که اين روزهای بلند و متوالی را در زير بدترين شکنجه ها سپری کرده است و هرگز لحظه 
ای از مبارزه برای صلح، عدالت، آزادی و اهداف بلندش دست برنداشته است. و در اين روزها برخی 

صلح طلبانه او با صدای رسا عنوان از شخصيتهای علمی و سياسی مهم و مطرح جهانی با شنيدن ندای 
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کرده اند که شجاعتش، تالشهايش و استقامتش را ارج می نهند و او را برای دريافت جايزه صلح نوبل 
معرفی کرده اند. از جمله اين شخصيتها، خانم سناتورليندا فرام، سناتور انسان دوست و  2012در سال 

به ای با خانم نازنين انصاری داليل خود را از اين با وجدان پارلمان کاندا می باشند که طی مصاح
به چاپ  1390بهمن  20انتخاب و معرفی بيان نموده اند اين مصاحبه در روزنامه کيهان لندن مورخ 

"آيت هللا بروجردی مظهر آرمان های جايزه نوبل  رسيده است.ايشان در اين گفتگو متذکر شدند که
 " .است
ندا فرام سناتور کانادايی در نامه ای به کميته نوبل مستقر در نروژ، آيت هللا لي -ينکيهان آنال -بهمن  20

 سيد حسين کاظمينی بروجردی را برای ليست نامزدهای جايزه صلح نوبل معرفی کرد.
آيت هللا بروجردی و  و اعتقادات انسان دوستانه خانم فرام در نامه خود به کميته نوبل بر آزادی خواهی

هم  تحقق دموکراسی و اساسا جدايی دين و دولت، آزادی بيان، آزادی مذهب و پيگيری او برای
درخواست خانم  تأکيد کرده است. برد در زندان های جمهوری اسالمی می اين روحانی رنجی که چنين

 ليندا فرام آخر ماه ژانويه به کميته نوبل ارائه شد.
پرسيده  ر کانادايی درباره داليل اين انتخابکيهان لندن) در گفتگويی با اين سناتو( نازنين انصاری

 است:
دريافت جايزه صلح به  هاینامزد برای ليست هللا بروجردی را  خانم فرام ممکن است بگوييد چرا آيت -

 کميته نوبل معرفی کرديد؟
من نخستين بار در کنفرانس حقوق بشر در نيويورک با نام آيت هللا بروجردی و شجاعت فوق العاده  -

آشنا شدم. وقتی بيشتر درباره زندانی شدن غيرمنصفانه او، مبارزه اش برای دموکراسی در ايران، وی 
عقايدش درباره جدايی دين و دولت، مرام او در زمينه بردباری مذهبی، اعتراضاتش عليه زور و ستم و 

مظهر آرمان های آيت هللا بروجردی  اشتياق او به آزادی اطالع يافتم، عميقا تحت تأثير قرار گرفتم.
اندوه و  جايزه نوبل است. او شخصيت مصمم و شجاعی است که به منزلت و مهر بشری اعتقاد دارد.

 تأسف من از رنجی که او به خاطر اعتقاداتش متحمل می شود قابل بيان نيست.
 آيا کميته نوبل در اين مورد با شما تماس گرفته است؟ -
نکرده ام. متأسفانه من اندکی پيش از آنکه مهلت فرستادن نامه ها هنوز پاسخی از کميته نوبل دريافت  -

به پايان برسد با خبر شدم و نتوانستم افراد ديگری را به اين پيشنهاد جلب کنم. ولی خوشحالم که نامه 
 .درخواست خود را به موقع توانستم بفرستم

 امزدهای صلح نوبل قرار داده شود؟فکر می کنيد چقدر احتمال دارد نام آيت هللا بروجردی در ليست ن -
من نمی توانم پيش بينی کنم کميته نوبل چه خواهد کرد ولی فقط می توانم بگويم که دعا می کنم نام  -

در ليست قرار گيرد. نقض فاحش حقوق بشر توسط رژيم ايران امروز يکی از  آيت هللا بروجردی
غيرانسانی ترين و آزاردهنده ترين شرايط بدترين بحران های جهان است.مردم بيگناه بسياری در 

ممکن رنج می برند. من در درخواست خود خواهش کردم که اعضای کميته نوبل کامال خردمندانه 
فوريت بحران حقوق بشر در ايران را تشخيص داده و با به رسميت شناختن مبارزات آيت هللا 

 .بروجردی، توجهی را که وی عميقا شايسته آن است نشان دهند
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 دستگيری گسترده بهائيان در شيراز
 

 
 

سال اخير  ۳۰اند و در طول  در قانون اساسی بهائيان به عنوان اقليت مذهبی به رسميت شناخته نشده
نفر از بهائيان پس از انقالب اسالمی  ۲۰۰بر برخی آمارها اند. بنا  گوناگون بوده  های مورد تبعيض

 اند. تاکنون اعدام شده
به گزارش شبکه خبر مسيحيان فارسی زبان به نقل از زمانه، کميته گزارشگران حقوق بشر گزارش  

زمان در شهر شيراز  شکل هم گروهی از شهروندان بهائی به ماه  بهمن ۱۴داد ، بامداد روز جمعه 
 هايشان بازداشت کردند. ها را در خانه شدند. بنا به اين گزارش مأموران امنيتی آن بازداشت

 
نيما دهقان، مژده فالح، مژگان عبادی، سام جابری، سينا ساريخانی، بيژن فالح، ژينوس فنائيان هفت 

. کميته اند شود افراد بيشتری در اين يورش دستگير شده شدگان هستند اما گفته می نفر از اين بازداشت
گزارشگران حقوق بشر هنوز جزئيات بيشتری از اين رويداد منتشر نکرده است. در آذرماه سال جاری 

های افشين احسنيان، فرهام معصومی و وحدت دانا جهت اجرای حکم زندان  نام نيز سه تن از بهائيان به
 خود راهی زندان شدند.

ماه نيز پنج نفر از بهائيان  در خرداد BIHEان همچنين در جريان فشار به دانشگاه علمی آزاد بهائي
 ۱۵آوری ايران در روز  شيراز بازداشت و راهی زندان شده بودند. وزارت علوم، تحقيقات و فن

خردادماه سال جاری فعاليت دانشگاه مجازی بهائيان را "غيرقانونی" اعالم کرده بود. دفتر گسترش 
گونه مجوزی از اين دفتر  هيچ BIHEدانشگاه مجازی آموزش عالی وزارت علوم اعالم کرده بود: "

اخذ نکرده و هرگونه فعاليت آن غيرقانونی است." وزارت علوم مدارک اين دانشگاه را "فاقد ارزش 
 قانونی" دانسته بود.

سال  ۳۰اند و در طول  در قانون اساسی ايران بهائيان به عنوان اقليت مذهبی به رسميت شناخته نشده
اند. بنا بر آمار کمپين  اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی گوناگون بوده های سياسی،  بعيضاخير مورد ت

اند. بهائيان پس  تاکنون اعدام شده ۱۳۵۷نفر از بهائيان از انقالب  ۲۰۰المللی حقوق بشر در ايران،  بين
غيرقانونی  ها ، مجامع آن ها و مشاغل دولتی محروم بوده از انقالب ايران از حق تحصيل در دانشگاه

 های آنان در مناطق مختلف تخريب شده است. اعالم شده و قبرستان
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 ضرب و شتم يک درويش گنابادی در بند امنيتی زندان اوين

 

 
علی مرتضايی از دراويش گنابادی که در بند امنيتی زندان اوين در بازداشت است مورد ضرب و شتم 

 شديد ماموران امنيتی قرار گرفته است.
خانواده علی مرتضايی از دروايش گنابادی ساکن تهران طی   ه گزارش خبرنگار مجذوبان نور، ب

اند. طبق اين گزارش مالقات بصورت کابينی و  روزهای گذشته با اين درويش زندانی مالقات داشته
ی تحت تدابير شديد امنيتی صورت گرفته است و به گفته خانواده آقای مرتضايی، اين درويش گناباد

جهت گرفتن اعتراف ساختگی شديدا مورد ضرب و شتم ماموران قرار گرفته است به صورتی که زير 
چشم اين درويش کبود و دماغ ايشان نيز شکسته است و در ناحيه لب و دهان علی مرتضايی نيز اثرات 

 کبودی و زخم کامال مشهود بوده است.
در ايران بازداشت شدند که دو تن از اين دراويش دی ماه پنج درويش گنابادی  ۲۱گفتنی است در تاريخ 

ميليونی طی روزهای گذشته آزاد شده و آقای حسام  ۱۰۰های سيمين نعمت اللهی با قرار وثيقه  به نام
های کسری نوری،  الدين باتمانی عصر روز بازداشتشان آزاد شدند و سه تن ديگر از دراويش به نام

 باشند. از گذشت يک ماه همچنان در بازداشت میعلی مرتضايی و يوسف محمدرضايی پس 
در بازداشت هستند و اتهام اين  ۱۰۰آقای نوری در بازداشتگاه اداره اطالعات شيراز معروف به پالک 

دادگاه انقالب شيراز در حال  ۷درويش گنابادی اقدام عليه نظام بيان شده است که پرونده ايشان در شعبه 
ت چند نوبت اجازه مالقات کابينی و محدود با خانواده خود را داشته باشد و طی اين مد پيگيری می

ماه از  ۱است. اما سرنوشت پرونده دو درويش ديگر ، آقايان مرتضايی و محمدرضايی پس از گذشت 
های  باشد و پيگيری بازداشتشان مشخص نيست و از اتهام اين دروايش گنابادی اطالعی در دست نمی

 نتيجه مانده است. تا کنون بی قضايی صورت گرفته نيز
اند که به تدريج پس از  درويش گنابادی در ايران بازداشت شده ۲۰۰از شهريور ماه سال جاری بيش از 

های  درويش گنابادی در زندان ۱۲اند ولی همچنان بيش از  تفهيم اتهام و توديع وثيقه يا کفالت آزاد شده
 برند. ايران در بازداشت بسر می
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ميت گودرز و روفيا بيدقی شهروندان بهايی به يک سال زندان و سه محکو

 سال تبعيد
 

 
سال تبعيد از استان سمنان  ۳خانه حقوق بشر ايرانگودرز بيدقی بهايی به يک سال حبس تعزيری و 

 محکوم شده است.
سال تبعيد از استان سمنان  ۳بهايی ساکن سنگسر در استان سمنان به يک سال حبس تعزيری و بيدقی 

 محکوم شده است.
 عنوان شده است.» تبليغ عليه نظام«در دادنامه  گودرز بيدقی اتهام» خانه حقوق بشر ايران«به گزارش 

 در سمنان بازداشت شده بود. ۸۸وی پيشتر در اسفند ماه سال 
فيا بيدقی نيز به جرم تبليغ عليه نظام و عضويت در تشکيالت بهايی به يک سال حبس دختر وی، رو

 در مغازه خود بازداشت شده بود. ۸۹محکوم شده است. وی پيشتر در آبان ماه سال 
پلمپ شده است و جواز آن باطل شده  ۹۰محل کسب اين خانواده نيز بدون ذکر دليل از فروردين ماه 

 است.
 
 
 
 
 
 
 

 شناس تهرانی دستگير شدکشيش سر
 

شبکه خبر مسيحيان فارسی زبان :"ماسيس موسسيان" که يکی از مشايخ کليسای جماعت ربانی نارمک 
تهران و از ايمانداران مسيحی سرشناس پايتخت می باشد در محل کارش توسط نيروهای امنيتی 

 بازداشت و به زندان رجائی شهر کرج منتقل شد.
يان فارسی زبان به نقل از منابع مسيحی پايتخت، ماموران وزارت به گزارش شبکه خبر مسيح

) به محل کار آقای "ماسيس 2012فوريه  8بهمن ماه جاری( 19اطالعات در روز چهارشنبه 
موسسيان" يکی از مشايخ کليسای جماعت ربانی نارمک مراجعه کردند و بدون ذکر دليل او را 

 بازداشت نمودند و با خود بردند.
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همانروز مراتب را طی تماس تلفنی به اطالع اعضای کليسا رساند. خانواده او تا روز شنبه از  ماسيس
او اطالعی نداشتند تا اينکه بعد از آن او يک نوبت به آنها زنگ زد و گفت که در زندان رجائی شهر 

ند و بهمن پس از چهار روز به کرج رفت 23کرج تحت بازداشت است. همسر و پسر او روز يکشنبه 
تالش کردند با او مالقات کنند. اما اجازه مالقات به آنها داده نشد و آنها دست خالی به خانه خود 

 برگشتند.
ماموران درباره علت دستگيری آقای موسسيان هيچ توضيحی به خانواده او ندادند و فقط گفته اند او 

نی او بسيار نگران می باشند ولی فعال آنجاست و اجازه مالقات ندارد. خانواده او برای سالمت جسما
 در حال حاضر هيچ کاری از دستشان ساخته نيست.

ساله و دارای دو فرزند می باشد. او در يک شرکت خصوصی کار می کند و از  50ماسيس موسسيان 
ايمانداران قديمی و شناخته شده کليسای نارمک می باشد. ايشان در حال حاضر به علت طوالنی بودن 

ش در کليسای مذکور از مشايخ (بزرگترهای) کليسا محسوب می شود و مورد احترام تمام زمان حضور
ايمانداران کليساهای جماعت ربانی در تهران می باشد. از اين رو همه از شنيدن خبر بازداشت او 
شوکه شده اند و بسيار ناراحت می باشند. همکارانش نيز او را فردی آرام معرفی می کنند که هيچوقت 

 به کار کسی کاری ندارد و برای کسی هرگز دردسری درست نمی کند.
الزم به يادآوری است که از سال گذشته همزمان با نزديک شدن به ايام کريسمس (تولد عيسی مسيح) 
فشار زيادی از سوی حکومت بر روی مسيحيان ايران وارد می شود. با آنکه بيشتر اين فشارها متوجه 

ی ساير ايمانداران از جمله مسيحيان ارمنی و آشوری نيز در امان نيستند. سال نوکيشان مسيحی است ول
گذشته واهيک آبراميان و همسرش سونيا کشيش آوانسيان به اتهامات واهی در همدان بازداشت شدند و 

 واهيک پس از حدود يک سال تحمل بازداشتی در شهريور امسال آزاد شد.
شهرستانها از سوی حکومت جمهوری اسالمی تحت مراقبت شديد کليساهای جماعت ربانی در تهران و 

هستند و نهادی امنيتی و نظارتی حکومت آنها را برای راه ندادن هموطنان مسلمانان و مسلمان زاده به 
 کليسا به شدت تحت فشار قرار می دهند.

سم ويژه کليسای جماعت ربانی اهواز در روز جمعه دوم دی ماه در حالی که مشغول اجرای مرا
کريسمس بود مورد حمله ماموران اطالعاتی نقاب پوش قرار گرفت. تمامی ايمانداران از جمله بچه 
های کوچک کانون شادی آن کليسا به طور موقت بازداشت شدند. اما همان روز همه به جز کشيش 

نگين مالی به کليسا ،همسرش و دو تن از خادمان آزاد شدند. همسر کشيش نيز چند روز بعد با وثيقه س
روز است که بالتکليف در بازداشت به سر  50طور موقت آزاد شد ولی سه نفر ديگر اکنون بيش از 

 می برند.
 
 
 
 
 
 

ميليونی برای کسری نوری و انتقال وی به زندان عادل آباد  ۵۰صدور قرار 
 شيراز
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 .کسری نوری به زندان مرکزی عادل آباد شيراز منتقل شده است

ماه به  دی ۲۱خبرنگار سايت مجذوبان نور؛ کسری نوری از دراويش گنابادی که در تاريخ به گزارش 
اتهام اقدام عليه نظام بازداشت شده بود و يک ماه گذشته را در بازداشتگاه اداره اطالعات شيراز معروف 

راز منتقل برد، روز بيستم بهمن ماه به زندان مرکزی عادل آباد شي در بازداشت بسر می ۱۰۰به پالک 
 .است  شده

 .طبق اين گزارش برای اين درويش گنابادی قرار وثيقه پنجاه ميليون تومانی صادر شده است
درويش گنابادی که پس از وقايع شهر کوار استان فارس بازداشت  ۱۲الزم به ذکر است که هم اکنون 

تن از اين دراويش که شامل  ۱۰ن شوند که از اين بي های اوين و عادل آباد نگهداری می اند در زندان شده
ماه است که در بندهای امنيتی زندان اوين در  ۵مديران و پرسنل سايت مجذوبان نور نيز هستند بيش از 

بازداشت هستند و دو تن ديگر از اين دراويش، آقايان کسری نوری و صالح مرادی نيز در زندان عادل 
 .گذرد ماه می ۵ای صالح مرادی بيش از شوند که از بازداشت آق آباد شيراز نگهداری می

 
 
 
 
 
 

 کشيش کليسای جماعت ربانی نارمک در زندان رجايی شهر

 
کشيش کليسای جماعت ربانی نارمک تهران در محل کارش » ماسيس موسسيان« -خبرگزاری هرانا 

  سط نيروهای امنيتی بازداشت شد.بهمن ماه تو ۱۹
بهمن ماه جاری با  ۱۹بنا به اطالع گزارشگران هرانا، ماموران وزارت اطالعات در روز چهارشنبه 

  مراجعه به محل کار وی و بدون ذکر دليل او را بازداشت کرده و با خود بردند.
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ن زندان نگهداری می شود بر اساس گزارش منابع داخل زندان رجايی شهر اين کشيش هم اکنون در اي
  و از حق مالقات با خانواده نيز محروم است.

هم اکنون فرشيد فتحی در زندان اوين، فرهاد سبک روح، ناصر ضامن دزفولی، داوود عليجانی و 
نورهللا قبيتی زاده در زندان کارون، ماسيس موسسيان در زندان رجايی شهر و فريبرز آرزم در زندان 

  جمله شهروندان مسيحی در بند هستند.ندامتگاه کرج از 
هستند که کماکان در  ۲۰۱۰فرشيد فتحی و نورهللا قبيتی زاده از بازداشت شدگان کريسمس سال 

 بازداشت و به صورت بالتکليف بسر می برند.
 
 
 
 
 
 
 
 

 آخرين گزارش از وضعيت بهنام ايرانی، شهروند مسيحی
 

 
 –کميته گزارشگران حقوق بشر 

مسئوالن قضايی پس از پايان دوران محکوميت يک ساله بهنام ايرانی، شهروند مسيحی از آزادی وی 
 جلوگيری کردند. 

بهنام ايرانی شهروند مسيحی به اتهام "تبليغ ديانت مسيحی" دوران محکوميت خود را بدون اجازه 
سال حبس تعليقی محکوم  5کزی کرج سپری کرد. او پيش از اين به مرخصی در زندان ندامتگاه مر

 شده بود و مسئوالن قضايی اين حکم را پس از پايان دوران اوليه محکوميت او به اجرا گذاشتند.
 

زندان ندامتگاه مرکزی کرج در ميان زندان های ايران وضعيت بسيار نامناسبی دارد. اين بند که محل 
طرناک است حداکثر دارای ظرفيت صد نفر است که اکنون در حدود هزار نفر نگهداری خالفکاران خ

 1386زندانی در آن نگهداری می شوند. بهنام ايرانی که از مسيحيان غيرتثليثی است اولين بار در سال 
به خاطر فعاليت های کليسايی اش به اتهام "برگزاری مراسم دعا و پرستش در خانه و بشارت دادن 

 داشت شد و چندين ماه در بازداشت موقت بود.افراد" باز
دادگاه تجديد نظر تهران، وی را به اتهام "اقدام عليه امنيت  30، شعبه 86اسفند  4پس ازآن در تاريخ 

در منزل شخصی بازداشت  1389ملی" به پنج سال حبس تعليقی محکوم نمود. وی مجددا در فروردين 
 رديد.و پس از چهار ماه با قيد وثيقه آزاد گ
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بهنام ايرانی در دوران بازداشت دوم خود در زندان رجايی شهر توسط ماموران اطالعات سپاه مورد 
بازجويی قرار گرفت و در همان سال به يک سال حبس تعليقی محکوم شد. اين شهروند مسيحی در شب 

شده در برای اجرای حکم يک سال حبس تعزيری بازداشت شد. گفته ۱۳۹۰خرداد  ۱۰سه شنبه مورخ 
اين بازداشت وی در برابر چشمان خانواده خود مورد ضرب و شتم و توهين ماموران امنيتی قرار 

 گرفته است.
بهنام ايرانی" از دگر انديشان مذهبی و پيروان "ويليام برانهايم" واعظ معروف آمريكائی است كه 

ثليثی" است كه به همراه همفكرانش از وی بعنوان كشيش ياد می كنند. وی نيز از "مسيحيان غير ت
 برادران خانجانی و يوسف ندرخانی گروهی را با عنوان "كليسای ايران" تشكيل داده اند.

"برانهاميست ها" افرادی هستند كه بخاطر رد تعليمات مورد قبول كليساهای پروتستان و كاتوليك در 
به آنان عنوان "مسيحيان مورد تثليث مقدس و بدليل مكاشفات خاص شخصی كه از كتاب مقدس دارند 

 غير تثليثی" داده اند.
 
 
 
 
 
 
 
 

 اسفند برگزار خواهد شد ۱۷دادگاه فرشيد فتحی، شهروند مسيحی 
 

 
در  ۲۰۱۰سمس سال روز از بازداشت فرشيد فتحی در کري ۴۰۰با گذشت بيش از  –خبرگزاری هرانا 

 زندان اوين سرانجام تاريخ دادگاه وی اعالم شد. ۲۰۹بند 
بنا به اطالع گزارشگران هرانا، اين زندانی عقيدتی که از کريسمس سال گذشته به صورت بالتکليف 

زندان اوين نگهداری می شود تنها برای انکار ايمان خود و عدم قبول خواسته بازجويان  ۲۰۹در بند 
 سال و يک ماه را در سلول انفرادی بسر برده است. بيش از يک

 
تن از  ۶۰فرشيد فتحی که دارای يک همسر و دو فرزند خردسال است همزمان با بازداشت بيش از 

شهروندان مسيحی در کريسمس سال گذشته بازداشت شده است، بازجويان وزارت اطالعات برای 
مجددا  ۲۰۹ا فراهم کرده و در زمان خروج از بند شکنجه روحی اين زندانی کليه مقدمات آزادی وی ر

 وی را به بند بازگرداندند.
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دادگاه وی نيز تا کنون چند بار به بهانه های مختلفی به تعويق افتاده است، گفته می شود وی به اتهام 
طی  اقدام عليه امنيت ملی و تبليغ عليه نظام جمهوری اسالمی محاکمه خواهد شد، اتهام کليشه ای که در

 سالهای اخير به کليه بازداشت شدگان از سوی بازجويان و بازپرسی تفهيم می شود.
هستند که کماکان در  ۲۰۱۰فرشيد فتحی و نورهللا قبيتی زاده از بازداشت شدگان کريسمس سال 

 بازداشت و به صورت بالتکليف بسر می برند.
ضامن دزفولی، داوود عليجانی و  هم اکنون فرشيد فتحی در زندان اوين، فرهاد سبک روح، ناصر

نورهللا قبيتی زاده در زندان کارون، ماسيس موسسيان در زندان رجايی شهر و فريبرز آرزم و بهنام 
 ايرانی در زندان ندامتگاه کرج از جمله شهروندان مسيحی در بند هستند.

 بررسی موارد حقوقی نقض شده در اين گزارش:
تفتيش عقايد ممنوع است و هيچ کس را نمی توان به صرف  می:قانون اساسی جمهوری اسال ۲۳اصل 

 داشتن عقيده ای مورد تعرض و مواخذه قرار داد.
هيچکس را نمی توان بمناسبت عقايدش مورد  ميثاق بين المللی حقوق مدنی و سياسی: ۱۹ماده  ۱بند 

 مزاحمت اخافه قرار داد.
هر کس حق آزادی بيان دارد. اين حق شامل  ی:ميثاق بين المللی حقوق مدنی و سياس ۱۹ماده  ۲بند 

آزادی تفحص و تحصيل و اشاعه اطالعات و افکار از هر قبيل بدون توجه به سر حدات خواه شفاهاً يا 
 بصورت نوشته يا چاپ يا بصورت هنری يا به هر وسيله ديگر به انتخاب خود می باشد.

کامل حق دارد که دعوايش در دادگاهی هر شخص با مساوات  اعالميه جهانی حقوق بشر: ۱۰ماده 
طرف، منصفانه و علنی رسيدگی شود و چنين دادگاهی درباره حقوق و الزامات وی، يا هر  مستقل و بی

 اتهام جزايی که به او زده شده باشد، تصميم بگيرد.
 مند هر شخصی حق دارد از آزادی انديشه، وجدان و دين بهره اعالميه جهانی حقوق بشر: ۱۸ماده 

شود: اين حق مستلزم آزادی تغيير دين يا اعتقاد و همچنين آزادی اظهار دين يا اعتقاد، در قالب آموزش 
ها و مراسم دينی به تنهايی يا به صورت جمعی، به طور خصوصی يا  ها و اجرای آيين دينی، عبادت
 عمومی است.

 دارد.هر فردی حق آزادی عقيده و بيان  اعالميه جهانی حقوق بشر: ۱۹ماده 
هر کس حق آزادی فکر، وجدان و مذهب دارد.  ميثاق بين المللی حقوق مدنی و سياسی: ۱۸ماده  ۱بند 

اين حق شامل آزادی داشتن يا قبول يک مذهب يا معتقدات به انتخاب خود، همچنين آزادی ابراز مذهب 
ادات و اجرای آداب و يا معتقدات خود، خواه بطور فردی يا جمعی، خواه به طورعلنی يا در خفا در عب

 اعمال و تعليمات مذهبی می باشد.
 
 
 
 
 
 
 

 تداوم بازداشت اعضای كليساهای جماعت ربانی در ايران
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برهای بی پايه و اساس از سوی رسانه های حكومتی نسبت به در راستای موج مسيحيت ستيزی و خ

كليساهای جماعت ربانی در ايران "ماسيس موسسيان" از خادمين کليسای جماعت ربانی نارمک 
 توسط نيروهای امنيتی بازداشت شد.  تهران

زارت فعاالن حقوق بشر در ايران ، ماموران و -هرانا-بر اساس گزارش   محبت نيوز" و« به گزارش 
با مراجعه به محل کار ايشان ، بدون هيچ توضيحی  ۱۳۹۰بهمن ماه  ۱۹اطالعات در روز چهارشنبه 

 وی را بازداشت و با خود بردند.
 

بر اساس گزارش منابع داخل زندان رجايی شهر " ماسيس موسسيان" هم اکنون در اين زندان نگهداری 
 .می شود و از حق مالقات با خانواده نيز محروم است

در حال حاضر از وضعيت سالمت اين خادم مسيحی نيز اطالعی دقيقی در دست نيست و تا كنون 
 پيگيری خانواده ايشان برای مشخص شدن وضعيت وی نيز نتيجه ايی در بر نداشت.

، هم اکنون فرشيد فتحی در زندان اوين، كشيش فرهاد سبکروح، ناصر » محبت نيوز«به گزارش 
ليجانی و نورهللا قبيتی زاده در زندان کارون، ماسيس موسسيان در زندان ضامن دزفولی، داوود ع

 رجايی شهر و فريبرز آرزم در زندان ندامتگاه کرج از جمله شهروندان مسيحی در بند هستند.
هستند که کماکان در  ۲۰۱۰فرشيد فتحی و نورهللا قبيتی زاده از بازداشت شدگان کريسمس سال 

 کليف بسر می برند.بازداشت و به صورت بالت
 ربانی جماعت كليساهای تخريب جهت در حكومتی های رسانه تالش -

الزم به ياد آوری است پيش از اين نيز گروهی از رسانه های مذهبی داخلی در اهدافی مشترك و 
 را تهران در رباني جماعت كليساي اعضای تبليغي هاي فعاليت شدت از گزارشاتی مسيحيت ستيز خود

 ! كردند منتشر
ا اين منابع خبری وابسته به حكومت با ادعای اينكه اعضای اين كليساها از مسيحيان تندرو می باشند و ب

ها تبليغاتي مختلف، سعی در ترويج مسيحيت و عضوگيري و تغيير دين جوانان  شگردها و شيوه
هاي مسيحيت تبشيري در  از اعزام كاروان  با درج گزارشات بی اساس همچنين  را دارند.  مسلمان

 سطح كشور به ويژه استان ( بدون ذكر نام) خبر داده است !
اعمال کنترل شديد بر كليساها و گروه های مسيحی در صددند تا مقام های جمهوری اسالمی از طريق 

از ترويج و گسترش مسيحيت در داخل كشور جلوگيری کرده و بر همين اساس تاكنون برخی مراکز 
وابسته به مسيحيان ايران را تعطيل و شماری از کسانی که به مسيحيت گرويده اند را بازداشت کرده 

 اند.
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 سيحيان به منطقه مسكونی تبديل می شود+عكسقبرستان تاريخی م

 

 
هاي تدفين ارامنه  ها از اماکن تاريخی بندر بوشهر است كه به عنوان يکي از محل قبرستان انگليسی

های اين قبرستان ديرينه از جا كنده شده و شرايط  است. اما اكنون تمام صليب شده بوشهر نيز استفاده مي
 شود.  بسيار نامناسبی دارد طوری که روز به روز به ويرانی نزديک تر می

هاي پس از  محل دفن اجساد افسران و سربازان ارتش انگليس كه به هنگام ورود به خاک ايران در سال
به يك قبرستان تبديل شده بود ، در يک طرح شهري تبديل به منطقه  ميالدي و جنگ جهاني اول 1856

 مسکوني شده و اکنون تنها بخش کوچکي از ويرانه آن قابل مشاهده است.
 

های اين قبرستان  دهد که تمام صليب نشان مي CHNمشاهدات خبرنگار » محبت نيوز«به گزارش 
رسد که روز به روز به ويرانی  و به نظر ميديرينه از جا درآمده و شرايط بسيار نامناسبی دارد 

هاي مکرر با مسئوالن ميراث در بوشهر براي گرفتن  شود. اين گزارش می افزايد تماس  نزديک تر مي
 اطالعات بيشتر در مورد اين قبرستان تاريخی بي نتيجه بوده است.

است که در منطقه بهمني  ها يکي از اماكن تاريخي بندر بوشهر واقع در جنوب كشور قبرستان انگليسي
واقع شده و با وجود برخورداري از اهميت و قدمت قابل توجه، تنها تعداد محدودي عکس از اين مکان 

شود. اين گورستان که در فهرست اماكن تحت اختيار سازمان ميراث فرهنگي  در اينترنت يافت مي
هاي تدفين ارامنه بوشهر نيز  محل سال قبل از آن به عنوان يکي از 30استان بوشهر قرار دارد، تا 

 شده است. استفاده مي
اين مکان به علت جاي دادن اجساد نظاميان انگليسی، همواره از سوي مسؤوالن شهر بوشهر مورد 

سازمان ايرانگردي و جهانگردي يک ديوار  82توجهی عمدي قرار گرفته به طوري که در سال  بي
 شيده و درهاي آن را به روي بازديدکنندگان بسته است.سنگی داراي نرده به دور اين قبرستان ک

 ۱۳۶۸تا  ۱۳۵۸هاي  تر بوده اما بخش اعظم آن بين سال هاي بوشهر در گذشته وسيع قبرستان انگليسي
وساز فروخته شده است به طوري که طرح توسعه منطقه  تخريب و به عنوان زمين خالي آماده ساخت

هاي مسکوني، اخيرن حتی يک  ا شد و عالوه بر بنا شدن ساختمانمسکوني بهمني در آن ناحيه نيز اجر
 سينما نيز در مجاورت اين قبرستان ساخته شده است.

هاي بزرگي باالي  کشند، زماني صليب هايي قديمي که اين قبرستان را به تصوير مي بر اساس عکس
ها تنها چند  قبرستان انگليسي شود. امروز در ها وجود داشته که اکنون هيچ اثري از آن يافت نمي مقبره

شود که خار و خاشاک و زباله و اجساد حيوانات و پرندگان آن را در بر  قطعه سنگ شکسته ديده مي
 نبشته روي يکي از قبرها باقي مانده است. اند و تنها سنگ گرفته، قبرها تبديل به باغچه شده
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 ائيان شيرازاخبار تکميلی در مورد بازداشتهای اخير به
 

 
تعدادی از افرادی که وابستگی آنها به هيچ يک از ارگانهای وزارت  14/11/1390صبح جمعه 

دی از جامعه بهائی ، اقدام به اطالعات ، سپاه و يا نيروی انتظامی مشخص نبود با يورش به منازل افرا
جمع آوری لوازم آنها نمودند. مواردی از قبيل لوازم شخصی، کامپيوتر و لوازم جانبی ان ، کتابهای 
مذهبی ، عکس ( مذهبی و شخصی) حتی آلبوم عکسهای خانوادگی ، شناسنامه ، کارت ملی ، پاسپورت 

 شده بود .و حتی کتابهائی که از کتابفروشيهای سطح شهر خريداری 
در چند مورد با اينکه در منزل ، فرد صاحبخانه حضور نداشته، در کمال تعجب و ناباوری درب منزل 

و کنکاش نموده و تا ظهر بدون اطالع ،   را شکسته و بدون حضور ساکنين منزل ، شروع به جستجو
ر موردی نيز که فرد مورد در آن منزل مخفی شده تا يکی از ساکنين بيايد و اقدام به دستگيری نمايند. د

نظر مسافرت بوده پس از اتمام اين اقدامات به يکی از بستگانش اطالع ميدهند که به فرد مورد نظر 
 (بازداشتگاه اطالعات) معرفی نمايد. 100خبر دهند تا خود را به پالک 
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. . . معرفی   پست و  در موارد ديگر نيز پس از رفتن به منزل آنها و به دروغ خود را مامور آب ،
کرده و نهايتا با زور وارد منازل شده و در جواب به سؤال قانونی افراد مبتنی بر اين که شما از چه 
ارگانی هستيد و يا حکم قانونی برای بازداشت و تفتيش منزل را ارائه دهيد ، بدون توجه به اين سؤالها 

خود ادامه دادند و در موردی نيز به و نشان ندادن حکم و با تهديد و ايجاد رعب و وحشت به کار 
ضرب وشتم صاحب خانه پرداختند. در يک مورد ، خواهر يکی از عزيزان را که از برادر خود دفاع 
ميکرده که شما حق نداريد بدون داشتن حکم قانونی ايشان را ببريد، با سنگدلی تمام ايشان را نيز مورد 

ای پرتاب کرده !! و زمانی که به اصرار يکی از ضرب و شتم و کتک کاری قرار داده و به گوشه 
زنگ زده و آنها آمدند، به آنها گفتند که مأمور مواد مخدر هستند و با صحبتی که در  110ساکنين به 

انجام دادند آنها را برگرداندند ! در موردی ديگر که زن خانه به درون اتاق رفته  110خفا با مامورين 
را با لگد شکسته و به زور وارد اتاق شده و با زور و تهديد ،تلفن را قطع زنگ بزند ، درب  110تا به 

 کرده و ايشان را در گوشه ای از منزل تحت الحفظ نگه داشتند تا آخر کار که با خود آنها را بردند.
در چند مورد ديگر نيز پس از تفتيش منزل به افراد گفته شده که در صورت نياز شما را احضار ميکنيم 

. 
 سامی افرادی که در اين موارد بدست آمده عبارتند از:ا
 نيما دهقان منشادی          -
ماهه خود (عصر روز جمعه پس از بازجوئيهای فراوان ، آزاد  9ژينوس فنائيان با فرزند           -

 شدند)
 پيام تسليمی          -
 يکتا فهندژ          -
 مژگان عمادی          -
 م جابریسا          -
 نورا فالح (عصر روز جمعه پس از بازجوئيهای فراوان ، آزاد شد)          -
 فائزه تشکر (عصر روز جمعه پس از بازجوئيهای فراوان ، آزاد شد)          -
 فريد عمادی ( منزل نبوده و خواسته اند که خود را معرفی نمايد)          -
 و خواسته اند که خود را معرفی نمايد) رزيتا اسالمی ( منزل نبوده          -
 فرشيد يزدانی ( منزل نبوده و خواسته اند که خود را معرفی نمايد)          -
 طاهره نوروزی ( منزل نبوده و خواسته اند که خود را معرفی نمايد)          -
 مهران پيمانی ( در صورت نياز احضار خواهد شد )          -
 رحمت پناه ( در صورت نياز احضار خواهد شد )عدنان           -
 فروغ کمالی ( در صورت نياز احضار خواهد شد )          -
 ايمان رحمت پناه ( منزل نبوده و خواسته اند که خود را معرفی نمايد)          -
 مژده فالح          -

 اخبار تکميلی متعاقباً اعالم خواهد شد.
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ائف و فؤاد خانجانی به زندان برای گذراندن دوران بازگشت آقايان شاهرخ ط
 محکوميت خود

 
ژانويه  ۱۶( ۱۳۹۰دی  ۲۶آقای شاهرخ طائف و آقای فؤاد خانجانی، ساکن تهران، که پيشتر در 

شان در دادگاه تجديد نظر تأييد شده بود، به زندان بازگشتند تا هر يک  احکام صادره برای) ۲۰۱۲
شوند. همان طور که  نگه داشته می ۳۵۰را آغاز کنند. آنها اکنون در بند  سالۀ محکوميت خود ۴دوران 

اش ¬پس از يورشی که به خانه) ۲۰۰۹ژانويه  ۱۴( ۱۳۸۷دی  ۲۵پيشتر گزارش شد، آقای طائف در 
پس از قرار ) ۲۰۰۹مارس  ۱۷( ۱۳۸۷اسفند  ۲۷انجام شد، دستگير، در زندان انفرادی زندانی، و در 

 دالر آمريکا) آزاد شده بود. ۷۳۴۵۰ و معادل هفتاد ميليون تومان (حدود وثيقه به ارزش باال
دادگاه انقالب اسالمی محاکمه شد.  ۲۸در شعبۀ ) ۲۰۱۱فوريه  ۱۳( ۱۳۸۹بهمن  ۲۴او متعاقباً در 

دستگير و ) ۲۰۱۰آوريل  ۲۷( ۱۳۸۹ارديبهشت  ۷پيشتر گزارش شد که آقای فؤاد خانجانی که در 
سال زندان محکوم شد.  ۴با قرار وثيقه آزاد شده بود، به ) ۲۰۱۰مه  ۸( ۱۳۸۹ ارديبهشت ۱۸سپس در 

آقای فؤاد خانجانی فرزند آقای عالءالّدين خانجانی، برادر خانم لوا خانجانی (مبّشر) و نوۀ آقای 
سالۀ زندان خود را  ۲۰الّدين خانجانی، يکی از هفت عضو پيشين گروه ياران که اکنون احکام  جمال

 رانند، است.گذ می
 منبع: سرويس خبری جامعه بهائی 

 
 

 ها دانشگاه از مودی شکوفه خانم اخراج: شهر قائم
 
  
 

، خانم شکوفه مودی طّی اّولين ترم تحصيالت خود، از دانشگاه )۲۰۱۱دسامبر  ۳۱( ۱۳۹۰دی  ۱۱در 
 پيام نور زاهدان اخراج شد.

خانم شراره رام، دانشجوی دانشگاه علمی ، )۲۰۱۲اّولين هفتۀ ژانويه ( ۱۳۹۰در اواسط دی ماه 
 کاربردی زاهدان از ثبت نام باز داشته شد.

، آقای شروين فّالح ساکن شيراز که در رشتۀ معماری در )۲۰۱۲ژانويه  ۱۲( ۱۳۹۰دی  ۲۲در حدود 
 کرد، از اين دانشگاه اخراج شد. دانشگاه بجنورد پذيرش شده و تحصيل می

 
 بارۀ بازرسی خانۀ خانم سيمين گرجیشهر: اطّالعات تازه در قائم

 
شهر رسيده است. اکنون مشخص  ای دربارۀ بازرسی خانۀ خانم سيمين گرجی ساکن قائم اطّالعات تازه

 ۲۲مهر/ ۳۰پيشتر ) (۲۰۱۱اکتبر  ۲۳( ۱۳۹۰آبان  ۱بعد از ظهر  ۱:۳۰شده که بازرسی در ساعت 
ای از ادارۀ  جام شده بود. مأموران نامهمأمور وزارت اطّالعات ان ۴اکتبر گزارش شده بود) توسط 

تعيين ) ۲۰۰۸( ۱۳۸۷شهر ارائه کردند مبنی بر اين که چون دادگاه عمومی ملّی در سال  اطّالعات قائم
مورد » شرکت [او] در فرقه«های بهائی غير قانونی هستند، خانۀ خانم گرجی به اتّهام  کرده همۀ فعاليت
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های خانواده و يک گيرندۀ ماهواره  دی يوی يک کامپيوتر، سی پی گيرد. مأموران سی بازرسی قرار می
 های درون استان دسترسی داشت، ضبط کردند. را که فقط به شبکه

کند و يک  عالوه بر آن، مأموران طّی بازرسی بارها پرسيدند که چرا خانم گرجی کشور را ترک نمی
گرفته است. آنها  جود داشته که از آنها فيلم میبار بيرون از خانه از او پرسيدند آيا دوربينی در خانه و

ای تلويزيونی در حال بازرسی  اخطار دادند به نفع خانواده است که مأموران در هيچ برنامۀ ماهواره
در ) ۲۰۱۱نوامبر  ۲۲( ۱۳۹۰آذر  ۱شان ظاهر نشوند. پيشتر گزارش شد که خانم گرجی در  خانه
و دستگيری اخير، ) ۲۰۰۵اوت ( ۱۳۸۴شد. در فاصلۀ مرداد  شهر دستگير و به زندان ساری منتقل قائم

سالۀ محکوميت زندان را گذراند. جزئيات  ۱بار ديگر دستگير شد و طّی آنها يک دورۀ  ۴خانم گرجی 
  ها پيشتر گزارش شد. اين دستگيری

 منبع: سرويس خبری جامعه بهائی 
 کرج: آزادی آقای وحيد محمودی

، آقای وحيد محمودی ساکن کرج بدون نياز به قرار )۲۰۱۲ژانويه  ۹( ۱۳۹۰دی  ۱۹در نيمه شب 
نفری بود که همه طّی  ۱۸وثيقه يا امضای تعهّدی آزاد شد. پيشتر گزارش شد که آقای محمودی از جمله 

که در ادارۀ مؤّسسۀ آموزش  بهائی ۴۰های هماهنگ بر محّل سکونت حّداقل  ای از يورش مجموعه
شان، در شهرهای مختلف دستگير -های شخصی کردند، و ضبط دارايی می) کمک BIHEعالی بهائی (

  شدند.
 کرج: جلوگيری از ثبت نام خانم کتايون صدقی در مؤّسسۀ فنّی

، خانم کتايون صدقی ساکن کرج از ثبت نام در )۲۰۱۱سپتامبر/اکتبر ( ۱۳۹۰در حدود مهر ماه 
ای دربارۀ دين در فرم ثبت نام اينترنتی،  د گزينهای باز داشته شد، زيرا ذيل سؤال چن مؤّسسۀ فنّی حرفه

 گذاشت، وجود نداشت و اگر آن را خالی می» ساير«يا » بهائی«در ميان چهار پاسخ ممکن، گزينۀ 
شد. هنگام پيگيری مسئله نزد مقامات، به او اطّالع داده شد  درج می» اسالم«به صورت خودکار 

يی بوده که تصحيح خواهد شد، اّما او بايد در زمينۀ ثبت پاسخی که به صورت خودکار ظاهر شده، خطا
  ای بنويسد. در حال حاضر جزئيات بيشتری در دست نيست. نام خود نامه

  منبع::سرويس خبری جامعه بهائی 
 بهائی و توقيف وسايل ۱۲های متعلّق به  سنندج: يورش به خانه

بهائيان در سنندج به دست مأموران خانه متّعلق به  ۱۲، )۲۰۱۱دسامبر  ۱۹( ۱۳۹۰آذر  ۲۸در 
های  های بهائی، عکس وزارت اطّالعات مورد يورش و بازرسی قرار گرفت و تعدادی از کتاب

های همراه ضبط شد. عالوه بر آن، در مورد  ها و کامپيوترها و تلفن دی حضرت عبدالبهاء، سی
بهائی را به آنها برگرداند و  های ادارۀ منابع طبيعی که از جامعۀ بهائی خواسته گورستان شکايت

 هايی که درون گورستان ساخته منهدم کند، ساختمان
ژانويه  ۲۹( ۱۳۹۰بهمن  ۹قرار است که در  –بر اساس احضار صادره  –يک دادگاه علنی در سنندج 

هايی ترتيب دادند و  به پرونده رسيدگی کند. وقتی بهائيان سنندج در سراسر استان دادخواهی) ۲۰۱۲
ن رسيدگی به موضوع شدند، فوراً از سوی ادارۀ اطّالعات با تهديدهايی مبنی بر لزوم صرف خواها

  شان از شکايت به مقامات مواجه شدند.¬نظر
  منبع::سرويس خبری جامعه بهائی 
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 ۵۰روز (بازرسی حداقل  ۱۰شهر، گرگان و گنبد: افزايش آزار طّی  ساری، قائم
 (پور امليا اسماعيلمغازه و محّل کار؛ بازداشت خانم 

 ۱۲تا  ۲( ۱۳۹۰دی  ۲۲تا  ۱۲داده، از  های مازندران و گلستان رخ می آزارهای مشابه که در استان
شهر و  های کار بهائيان در ساری و قائم درصد از محل ۷۰افزايش يافت. بيش از ) ۲۰۱۲ژانويه 

ای برای تهديد يا  اند تا بهانه شده رسد، بازرسی مغازه می ۵۰تعدادی در گرگان و گنبد که حّداقل به عدد 
 دستگيری بهائيان پيدا شود

اند،  داران بهائی که بيش از دو سال است مغازۀ خود را تعطيل کرده های مغازه . مقامات حتّی به خانه
پور مورد بازرسی قرار  اند. در گنبد، مغازه و خانۀ خانم امليا اسماعيل هايی انجام داده رفته و بازرسی

 زندانی شد.» روابط نامشروع«ساعت به اتّهام  ۴۸و او به مّدت گرفت 
کرمان: دستگيری آقای بختيار راسخی، خانم فرحناز نعيمی (راسخی) و خانم 

 فرين راسخی
را » روز جوانان بهائی ايران«، مأموران ادارۀ اطّالعات جشن )۲۰۱۲ژانويه  ۶( ۱۳۹۰دی  ۱۶در 

برداری و سپس پراکنده کردن جوانانی ¬هم زدند و پس از فيلمدر خانۀ خانوادۀ راسخی در کرمان بر 
قرار دادند و آقای بختيار  که برای اين بزرگداشت گرد آمده بودند، خانه را به طور کامل مورد بازرسی

  راسخی، همسرش، خانم فرحناز نعيمی (راسخی)، و دخترشان، خانم فرين راسخی را دستگير کردند.
  عه بهائیمنبع::سرويس خبری جام 
 
 
 
 
 
 
 

 اسامی و جزئيات بيشتر،از بازداشت جمعی از نوكيشان مسيحی در شيراز
 

 
كه از آن بعنوان كليسای خانگی ياد  در پی شناسايی و هجوم ماموران امنيتی به خانه يك نوكيش مسيحی

اين حادثه منجر به بازداشت جمعی از نوكيشان مسيحی در شيراز شده است، كه اسامی   می شده،
 برخی از اين بازداشت شدگان ضمن انتشار تائيد شد .

http://mohabatnews.com/images/stories/mohabatnews/2011/iranchristian/arrest-church-home-iran-2.jpg
http://mohabatnews.com/images/stories/mohabatnews/2011/iranchristian/arrest-church-home-iran-2.jpg
http://mohabatnews.com/images/stories/mohabatnews/2011/iranchristian/arrest-church-home-iran-2.jpg�
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، تعدادی از ماموران اطالعات با »محبت نيوز« به نقل از گزارشگران آژانس خبری مسيحيان ايران 
 كتب تعليم و پرستش و دعا منظور به كه را افراد زا جمعی ود به منزل يكی از نوكيشان مسيحی ،ور

 دور هم جمع شده بودند را بازداشت نمودند . مقدس
 

نوكيشان مسيحی در ايران به دليل محدوديت ها از سوی حكومت مذهبی جمهوری اسالمی و بدليل آنكه 
خانه های يكديگر اين نظام هيچ انديشه ديگری را نمی پذيرد، عمومن در دسته ها و گروههای كوچك، 

 را برای انجام جلسات عبادت و پرستش ( موسوم به كليسای خانگی) به اين امر اختصاص می دهند.
پس )  ۲۰۱۲فوريه  ۸برابر با (  ۱۳۹۰بهمن ماه ۱۹بر اساس اين گزارش ماموران امنيتی در مورخ 

حاظران، محل مورد  از شناسايی محل و يورش به جلسه كليسای خانگی ضمن برخورد و بد رفتاری با
 نظر را نيز بدقت مورد بازرسی و تفتيش قرار دادند.

ماموران امنيتی اطالعات همچنين كليه كتاب مقدس و انجيل اين افراد را نيز ضبط و سپس كليه 
بازداشت شدگان را با خود به مكان نامعلومی انتقال دادند . اما برخی منابع از احتمال انتقال اين افراد به 

 در شهر شيراز خبر می دهند. ۱۰۰بازجويی های بيشتر به بازداشتگاه اطالعات موسوم به پالك جهت 
 ارسال شده بدين شرح می باشد:» محبت نيوز« تن از آنان تائيد و به  ۷اين افراد كه تا كنون اسامی 

به ) ۱۳۸۷( برابر با ارديبهشت سال ) ۲۰۰۸مه  ۱۱نامبرده پيش از اين نيز در (   "مجتبی حسينی"، –
تن ديگر از نوكيشان مسيحی ساكن شيراز به اتهام ايمان و باورهای مسيحی بازداشت شده  ۸همراه 

 بود.
 ساله آنان بنام "نيما" ۱۷يك زوج بنام "فريبا" و همسرش "همايون" و همچنين فرزند  -
د كه بازداشت كوروش و مسعود از جمله كسانی هستن –از ديگر نوكيشان مسيحی نيز خانم شريفه   -

 شده اند.
همچنين منابع آگاه به " محبت نيوز " گزارش داده اند، ماموران امنيتی پس از بازداشت اين افراد در 
اقدامی به خانه های اين شهروندان مسيحی رفته و آنجا را نيز به دقت مورد بازرسی و تفتيش قرار داده 

نزله جرم و تائيد ايمان مسيحی آنان باشد از قبيل، اند و از منازل اين افراد هر چيز كه می توانست بم
سی دی ، كتاب انجيل ، جزوات تعليمی ، كتاب های مسيحی و حتی كامپيوتر و دستگاه فاكس و رسيور 

 ماهواره را نيز ضبط و با خود بردند.
قات با اين افراد همچنين از زمان بازداشت تا لحظه انتشار اين خبر هيچگونه تماس تلفنی و يا حق مال

خانواده خود نداشته اند. همچنين اعضای خانواده اين نوكيشان مسيحی در بی خبری و نگرانی از 
وضعيت سالمت فرزندانشان به سر می برند و پيگيريهای آنان تاكنون برای مشخص شدن وضعيت 

 نامعلوم آنان نتيجه ايی در بر نداشته است .
و آغاز سال نو ميالدی ، برخی خبرگزاريها و رسانه  همزمان با جشن های كريسمس تولد عيسی مسيح

های حكومتی و همچنين سايت های مذهبی ( اسالمی) در يك جريان سازماندهی شده بطور پی در پی با 
نشر اخبار اغراق آميز تالش بر ايجاد جو بر عليه مسيحان و بخصوص كليساها ی فارسی زبان داشته 

امنيتی با ايجاد فشار و رعب و وحشت تا كنون برخی از مسيحيان اند و در طی اين مدت نيز ماموران 
 در شهرهای اهواز و تهران را نيز بازداشت كرده اند.

هستند که کماکان در  ۲۰۱۰"فرشيد فتحی" و "نورهللا قبيتی زاده" از بازداشت شدگان کريسمس سال 
 بازداشت و به صورت بالتکليف بسر می برند.

http://mohabatnews.com/index.php?option=com_content&view=article&id=3962:mujtaba-shiraz-iran-christain&catid=34:editor-picks&Itemid=283
http://mohabatnews.com/index.php?option=com_content&view=article&id=3962:mujtaba-shiraz-iran-christain&catid=34:editor-picks&Itemid=283
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در زندان اوين، "فرهاد سبکروح"، "ناصر ضامن دزفولی"، "داوود  هم اکنون "فرشيد فتحی"
در زندان رجايی شهر و  موسسيان" "ماسيس عليجانی" و "نورهللا قبيتی زاده " در زندان کارون،

 "فريبرز آرزم" در زندان اوين از جمله شهروندان مسيحی در بند هستند.
 
 
 
 
 
 
 

 آسايش و حمايت از پناهجو و پناهنده از وظايف انسانی دولت هاست
 
 کانون دفاع از حقوق بشر در ايران 

 اعالميه جهانی حقوق بشر 13 ماده
کس حق دارد که در داخل هر کشوري آزادانه عبور و مرور کند و محل اقامت خود را الف/ هر 

 انتخاب نمايد.
 ب/ هر کس حق دارد هر کشوري و از جمله کشور خود را ترک نمايد يا به کشور خود باز گردد.

 اعالميه جهانی حقوق بشر 14 ماده
اهي جستجو کند و در کشورهاي ديگر الف/ هر کس حق دارد در برابر تعقيب، شکنجه و آزار، پناهگ

 پناه اختيار کند.
ب/ در موردي که تعقيب واقعا مبتني به جرم عمومي و غير سياسي يا رفتارهائي مخالف با اصول و 

 مقاصد ملل متحد باشد، نميتوان از اين حق استفاده نمود.
 

 اعالميه جهانی حقوق بشر 15 ماده
 باشد.الف/ هر کس حق دارد که داراي تابعيت 

 ب/ احدي را نميتوان خودسرانه از تابعيت خود يا از حق تغيير تابعيت محروم کرد.
 

: هر کس حق دارد که در داخل هر کشوري آزادانه عبور و مرور کند و محل اقامت خود را 13ماده 
 انتخاب نمايد.

 
ه بهانه های دولت جمهوری اسالمی ايران ناقض دائمی و برنامه ريزی شده حقوق انسانی است و ب

راهی   مختلف مردم ايران را آماج حمالت وحشيانه خود قرار داده و عده ای را دستگير، شکنجه و
 زندان ميکند.

مامورينوزارت اطالعات،  ،از اين رو مردم ايران برای نجات جان خود از دست دولتمردان سرکوبگر
 من برسانند .نيروهای خودسر و... از ايران فرار کرده تا خود به کشورهای ا

اهجويان، به دليل عدم آگاهی از نمتاسفانه در بسياری از کشورها و مناطق مدعی امن بودن برای پ
اعالميه جهانی حقوق بشر  14وضعيت واقعی مردم ايران به اينان احترام نگذاشته و برخالف ماده 

 امکانات انسانی و رفاهی در اختيارشان قرار نميدهند.

http://mohabatnews.com/index.php?option=com_content&view=article&id=3991:iran-christain-masis-jail&catid=52:iranianchristian&Itemid=282
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در ايالت بايرن به لحاظ تبعيض، مشکالت  محمد رهسپاری پناهجوی ايرانی به ناماخيرا با خبر شديم 
اداری، رفاهی و فشارهای روحی وارده و در اعتراض به شرايط موجود در محل اقامت خود که 

 همچون زندان بوده است، دست به خود کشی زده است.
 

 استآسايش و حمايت از پناهجو و پناهنده از وظايف انسانی دولت ه
 

کانون دفاع از حقوق بشر در ايران ضمن محکوم نمودن هرگونه تبعيض، بی توجهی نسبت به 
پناهجويان، (از انجائيکه اين پناهجويان در شرايط بسيار سخت روحی و دور از خانواده، مملکت، 

شناخت، قرار دارند ) الزم ميداند که دولت آلمان و ساير کشورهای (مدعی  امکانات زيستی خود و ... 
 13و  14پذيرش و حفظ اعالميه جهانی حقوق بشر می باشند) پناهنده پذير سريعاً با احترام به ماده 

 اجرای خواسته های زير اقدام نمايند. اعالميه جهانی حقوق بشر نسبت به 
 

                 کيلومتر و ...  30آزادی در رفت و آمد و رفع ممنوعيت  – 1
نشناس و مترجم و راهنما برای پناهجويان در منطقه و اقامتگاه های حضور مشاور روا  - 2

 پناهجويان
اعالميه جهانی حقوق بشر   26/ 25/ 24ايجاد شرايط زيستی مناسب انسان، براساس مواد   - 3

 برای پناهجويان
. امکانات ارتباطی برای پناهجويان به خصوص اينترنت برای آگاهی از وضعيت مردم کشور  4

 خود
349 

 
 کانون دفاع از حقوق بشر در ايران 

VVMIran 
Vereinigung zur Verteidigung der Menschenrechte im Iran e.V. 
Postfach 91 11 22 
30431 Hannover 
Tel.: +49 511 44 04 84 
Fax: +49 511 26173 76 

www.bashariyat.de    info@bashariyat.de Email: 
 
 
 
 
 
 
 

 اسامی و جزئيات بيشتر،از بازداشت جمعی از نوكيشان مسيحی در شيراز
 

http://www.bashariyat.de/
mailto:info@bashariyat.de
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و هجوم ماموران امنيتی به خانه يك نوكيش مسيحی كه از آن بعنوان كليسای خانگی ياد  در پی شناسايی

اين حادثه منجر به بازداشت جمعی از نوكيشان مسيحی در شيراز شده است، كه اسامی   می شده،
 برخی از اين بازداشت شدگان ضمن انتشار تائيد شد .
، تعدادی از ماموران اطالعات با »محبت نيوز« به نقل از گزارشگران آژانس خبری مسيحيان ايران 

 كتب تعليم و پرستش و دعا منظور به كه را افراد از جمعی ورود به منزل يكی از نوكيشان مسيحی ،
 دور هم جمع شده بودند را بازداشت نمودند . مقدس

 
نوكيشان مسيحی در ايران به دليل محدوديت ها از سوی حكومت مذهبی جمهوری اسالمی و بدليل آنكه 

نمی پذيرد، عمومن در دسته ها و گروههای كوچك، خانه های يكديگر  اين نظام هيچ انديشه ديگری را
 را برای انجام جلسات عبادت و پرستش ( موسوم به كليسای خانگی) به اين امر اختصاص می دهند.

پس )  ۲۰۱۲فوريه  ۸برابر با (  ۱۳۹۰بهمن ماه ۱۹بر اساس اين گزارش ماموران امنيتی در مورخ 
ه جلسه كليسای خانگی ضمن برخورد و بد رفتاری با حاظران، محل مورد از شناسايی محل و يورش ب

 نظر را نيز بدقت مورد بازرسی و تفتيش قرار دادند.
ماموران امنيتی اطالعات همچنين كليه كتاب مقدس و انجيل اين افراد را نيز ضبط و سپس كليه 

برخی منابع از احتمال انتقال اين افراد به بازداشت شدگان را با خود به مكان نامعلومی انتقال دادند . اما 
 در شهر شيراز خبر می دهند. ۱۰۰جهت بازجويی های بيشتر به بازداشتگاه اطالعات موسوم به پالك 

 ارسال شده بدين شرح می باشد:» محبت نيوز« تن از آنان تائيد و به  ۷اين افراد كه تا كنون اسامی 
به ) ۱۳۸۷برابر با ارديبهشت سال ( ) ۲۰۰۸مه  ۱۱ن نيز در ( نامبرده پيش از اي  "مجتبی حسينی"، –

تن ديگر از نوكيشان مسيحی ساكن شيراز به اتهام ايمان و باورهای مسيحی بازداشت شده  ۸همراه 
 بود.

 ساله آنان بنام "نيما" ۱۷يك زوج بنام "فريبا" و همسرش "همايون" و همچنين فرزند  -
كوروش و مسعود از جمله كسانی هستند كه بازداشت  –خانم شريفه از ديگر نوكيشان مسيحی نيز   -

 شده اند.
همچنين منابع آگاه به " محبت نيوز " گزارش داده اند، ماموران امنيتی پس از بازداشت اين افراد در 
اقدامی به خانه های اين شهروندان مسيحی رفته و آنجا را نيز به دقت مورد بازرسی و تفتيش قرار داده 

د و از منازل اين افراد هر چيز كه می توانست بمنزله جرم و تائيد ايمان مسيحی آنان باشد از قبيل، ان
سی دی ، كتاب انجيل ، جزوات تعليمی ، كتاب های مسيحی و حتی كامپيوتر و دستگاه فاكس و رسيور 

 ماهواره را نيز ضبط و با خود بردند.
انتشار اين خبر هيچگونه تماس تلفنی و يا حق مالقات با  اين افراد همچنين از زمان بازداشت تا لحظه

خانواده خود نداشته اند. همچنين اعضای خانواده اين نوكيشان مسيحی در بی خبری و نگرانی از 
وضعيت سالمت فرزندانشان به سر می برند و پيگيريهای آنان تاكنون برای مشخص شدن وضعيت 

 است .نامعلوم آنان نتيجه ايی در بر نداشته 

http://mohabatnews.com/images/stories/mohabatnews/2011/iranchristian/arrest-church-home-iran-2.jpg
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http://mohabatnews.com/index.php?option=com_content&view=article&id=3962:mujtaba-shiraz-iran-christain&catid=34:editor-picks&Itemid=283
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همزمان با جشن های كريسمس تولد عيسی مسيح و آغاز سال نو ميالدی ، برخی خبرگزاريها و رسانه 
های حكومتی و همچنين سايت های مذهبی ( اسالمی) در يك جريان سازماندهی شده بطور پی در پی با 

ی زبان داشته نشر اخبار اغراق آميز تالش بر ايجاد جو بر عليه مسيحان و بخصوص كليساها ی فارس
اند و در طی اين مدت نيز ماموران امنيتی با ايجاد فشار و رعب و وحشت تا كنون برخی از مسيحيان 

 در شهرهای اهواز و تهران را نيز بازداشت كرده اند.
هستند که کماکان در  ۲۰۱۰"فرشيد فتحی" و "نورهللا قبيتی زاده" از بازداشت شدگان کريسمس سال 

 ت بالتکليف بسر می برند.بازداشت و به صور
هم اکنون "فرشيد فتحی" در زندان اوين، "فرهاد سبکروح"، "ناصر ضامن دزفولی"، "داوود 

در زندان رجايی شهر و  موسسيان" "ماسيس عليجانی" و "نورهللا قبيتی زاده " در زندان کارون،
 "فريبرز آرزم" در زندان اوين از جمله شهروندان مسيحی در بند هستند.

 
 
 
 
 
 
 

 آخرين خبرها از بهائيان ايران
 
 
 

 بهائی شهروندان منازل به گسترده يورش راز:شي
 )۲۰۱۲ فوريه ۱۴( ۱۳۹۰ بهمن ۲۵

های تعداد  ، مأموران حکومت به خانه)۲۰۱۲فوريه  ۳( ۱۳۹۰بهمن  ۱۴آخرين خبرها از ايران: در 
ها کامالً مورد بازرسی قرار  نفر را دستگير کردند. خانه ۱۱زيادی از بهائيان شيراز يورش بردند و 

ساعت طول کشيد و با خشونت همراه بود و کامپيوترها،  ۵ازرسی در بعضی موارد تا گرفت. ب
بهائی  ۲۱ها و مطالب ديگر مربوط به آئين بهائی توقيف شدند. مأموران حکم دستگيری  ها، عکس کتاب

 شيرازی را نشان دادند، اّما در آن روز فقط ا...
 
 

 يزدانی فرشيد آقای و ممتازيان سميترا خانم دستگيری شيراز:
 )۲۰۱۲ فوريه ۱۴( ۱۳۹۰ بهمن ۲۵

، مأموران حکومتی خانم سميترا )۲۰۱۲فوريه  ۵( ۱۳۹۰بهمن  ۱۶آخرين خبرها از ايران: حدود 
گام يورش به ممتازيان و آقای فرشيد يزدانی را در شيراز دستگير کردند. مشخص شده مأموران هن

 اند. ... اند و طّی کار دری را شکسته خانه، رفتار تهاجمی و غيرمحترمانه داشته
 
 

 راسخی فرين خانم و (راسخی) نعيمی فرحناز خانم راسخی، بختيار آقای دستگيری کرمان:

http://mohabatnews.com/index.php?option=com_content&view=article&id=3991:iran-christain-masis-jail&catid=52:iranianchristian&Itemid=282
http://news.persian-bahai.org/2012021401
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 )۲۰۱۲ فوريه ۱۱( ۱۳۹۰ بهمن ۲۲
روز «، مأموران ادارۀ اطّالعات جشن )۲۰۱۲ژانويه  ۶( ۱۳۹۰دی  ۱۶خبرها از ايران: در  آخرين

برداری و سپس ¬را در خانۀ خانوادۀ راسخی در کرمان بر هم زدند و پس از فيلم» جوانان بهائی ايران
زرسی پراکنده کردن جوانانی که برای اين بزرگداشت گرد آمده بودند، خانه را به طور کامل مورد با

قرار دادند و آقای بختيار راسخی، همسرش، خانم فرحناز نعيمی (راسخی)، و دخترشان، خانم فرين 
 راسخی را دستگير کردند....

 
 

 هفته يک در بهائی هشت تهديد و بازجويی رشت:
 )۲۰۱۲ فوريه ۱۱( ۱۳۹۰ بهمن ۲۲

بهائی ساکن  ۸، )۲۰۱۲ژانويه  ۱۲تا  ۵( ۱۳۹۰دی  ۲۲تا  ۱۵ا از ايران: در فاصلۀ آخرين خبره
 رشت در دفتر وزارت اطّالعات مورد بازجويی و تهديد قرار گرفتند....

 
 

 کار؛ محلّ  و مغازه ۵۰ داقلح (بازرسی روز ۱۰ طیّ  آزار افزايش گنبد: و گرگان شهر، قائم ساری،
 پور) اسماعيل امليا خانم بازداشت

 )۲۰۱۲ فوريه ۱۱( ۱۳۹۰ بهمن ۲۲
 ۲۲تا  ۱۲داده، از  های مازندران و گلستان رخ می آخرين خبرها از ايران: آزارهای مشابه که در استان

هائيان در های کار ب درصد از محل ۷۰افزايش يافت. بيش از ) ۲۰۱۲ژانويه  ۱۲تا  ۲( ۱۳۹۰دی 
اند تا  رسد، بازرسی شده مغازه می ۵۰شهر و تعدادی در گرگان و گنبد که حّداقل به عدد  ساری و قائم

داران بهائی که بيش  های مغازه ای برای تهديد يا دستگيری بهائيان پيدا شود. مقامات حتّی به خانه بهانه
 از دو سال است مغازۀ خود را ...

 
 

 وسايل توقيف و بهائی ۱۲ به متعلّق های خانه به يورش سنندج:
 )۲۰۱۲ فوريه ۱۱( ۱۳۹۰ بهمن ۲۲

خانه متّعلق به بهائيان در سنندج  ۱۲، )۲۰۱۱دسامبر  ۱۹( ۱۳۹۰آذر  ۲۸آخرين خبرها از ايران: در 
های بهائی،  ی قرار گرفت و تعدادی از کتاببه دست مأموران وزارت اطّالعات مورد يورش و بازرس

های همراه ضبط شد. عالوه بر آن، در  ها و کامپيوترها و تلفن دی های حضرت عبدالبهاء، سی عکس
های ادارۀ منابع طبيعی که از جامعۀ بهائی خواسته گورستان بهائی را به آنها برگرداند و  مورد شکايت

 منه...هايی که درون گورستان ساخته  ساختمان
 
 

 فنّی مؤّسسۀ در صدقی کتايون خانم نام ثبت از جلوگيری کرج:
 )۲۰۱۲ فوريه ۱۱( ۱۳۹۰ بهمن ۲۲

، خانم کتايون صدقی ساکن )۲۰۱۱سپتامبر/اکتبر ( ۱۳۹۰آخرين خبرها از ايران: در حدود مهر ماه 
ای دربارۀ دين در  ای باز داشته شد، زيرا ذيل سؤال چند گزينه ّسسۀ فنّی حرفهکرج از ثبت نام در مؤ

وجود نداشت و اگر آن را » ساير«يا » بهائی«فرم ثبت نام اينترنتی، در ميان چهار پاسخ ممکن، گزينۀ 
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شد. هنگام پيگيری مسئله نزد مقامات، به او  درج می» اسالم«گذاشت، به صورت خودکار  خالی می
 ع داده شد پاسخی که به صورت خودکار...اطّال

 
 

 گوهردشت زندان به رحيميان کامران آقای انتقال
 )۲۰۱۲ فوريه ۱۱( ۱۳۹۰ بهمن ۲۲

شد آخرين خبرها از ايران: اخيراً آقای کامران رحيميان به زندان گوهردشت منتقل شد. پيشتر گزارش 
، آقای کامران رحيميان، همسرش، خانم فاران )۲۰۱۱سپتامبر  ۱۴( ۱۳۹۰شهريور  ۲۳که در 

نفر  ۴حسامی، آقای شکيب نصرهللا و آقای کيوان رحيميان به دادگاه احضار و دستگير شدند. هر 
شد اند. به آنها گفته  شناسی بودند و به کار خصوصی در اين زمينه مشغول بوده آموختگان روان دانش

 شان غير قانونی و بنابراين کار ... مدارک کارشناسی ارشد
 
 

 محمودی وحيد آقای آزادی کرج:
 )۲۰۱۲ فوريه ۱۱( ۱۳۹۰ بهمن ۲۲

، آقای وحيد محمودی ساکن )۲۰۱۲ژانويه  ۹( ۱۳۹۰دی  ۱۹آخرين خبرها از ايران: در نيمه شب 
ج بدون نياز به قرار وثيقه يا امضای تعهّدی آزاد شد. پيشتر گزارش شد که آقای محمودی از جمله کر
بهائی که در  ۴۰های هماهنگ بر محّل سکونت حّداقل  ای از يورش نفری بود که همه طّی مجموعه ۱۸

ر شان، د-های شخصی کردند، و ضبط دارايی ) کمک میBIHEادارۀ مؤّسسۀ آموزش عالی بهائی (
 شهرهای مختلف دستگير شدند....

 
 

 گرجی سيمين خانم خانۀ بازرسی دربارۀ تازه اطّالعات شهر: قائم
 )۲۰۱۲ فوريه ۱۱( ۱۳۹۰ بهمن ۲۲

شهر رسيده  ائمای دربارۀ بازرسی خانۀ خانم سيمين گرجی ساکن ق آخرين خبرها از ايران: اطّالعات تازه
) ۲۰۱۱اکتبر  ۲۳( ۱۳۹۰آبان  ۱بعد از ظهر  ۱:۳۰است. اکنون مشخص شده که بازرسی در ساعت 

مأمور وزارت اطّالعات انجام شده بود. مأموران  ۴اکتبر گزارش شده بود) توسط  ۲۲مهر/ ۳۰پيشتر (
 ۱۳۸۷ه عمومی ملّی در سال شهر ارائه کردند مبنی بر اين که چون دادگا ای از ادارۀ اطّالعات قائم نامه

 های بها... تعيين کرده همۀ فعاليت) ۲۰۰۸(
 
 

 ها دانشگاه از اخراج شهر: قائم
 )۲۰۱۲ فوريه ۱۱( ۱۳۹۰ بهمن ۲۲

، خانم شکوفه )۲۰۱۱دسامبر  ۳۱( ۱۳۹۰دی  ۱۱در • ها:  آخرين خبرها از ايران: اخراج از دانشگاه
در اواسط دی ماه • مودی طّی اّولين ترم تحصيالت خود، از دانشگاه پيام نور زاهدان اخراج شد. 

، خانم شراره رام، دانشجوی دانشگاه علمی کاربردی زاهدان از ثبت )۲۰۱۲اّولين هفتۀ ژانويه ( ۱۳۹۰
وين فّالح ساکن شيراز که ، آقای شر)۲۰۱۲ژانويه  ۱۲( ۱۳۹۰دی  ۲۲در حدود • نام باز داشته شد. 

 در رشتۀ معماری در دانشگاه بجنورد پذير...
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 خود محکوميت دوران گذراندن برای زندان به خانجانی فؤاد و طائف شاهرخ آقايان بازگشت
 )۲۰۱۲ فوريه ۱۱( ۱۳۹۰ بهمن ۲۲

دی  ۲۶ی شاهرخ طائف و آقای فؤاد خانجانی، ساکن تهران، که پيشتر در آخرين خبرها از ايران: آقا
شان در دادگاه تجديد نظر تأييد شده بود، به زندان  احکام صادره برای) ۲۰۱۲ژانويه  ۱۶( ۱۳۹۰

نگه داشته  ۳۵۰سالۀ محکوميت خود را آغاز کنند. آنها اکنون در بند  ۴بازگشتند تا هر يک دوران 
پس از ) ۲۰۰۹ژانويه  ۱۴( ۱۳۸۷دی  ۲۵ر که پيشتر گزارش شد، آقای طائف در شوند. همان طو می

 اش انجام شد، دستگير، در زندان ا...¬يورشی که به خانه
 
 
 
 
 
 
 

 انتقال کسری نوری از دراويش گنابادی به زندان عادل آباد شيراز
 

 است. کسری نوری از دروايش گنابادی به زندان مرکزی عادل آباد شيراز منتقل شده
ماه  دی ۲۱تارنمای مجذوبان نور گزارش داده است که کسری نوری از دراويش گنابادی که در تاريخ 

به اتهام اقدام عليه نظام بازداشت شده بود و يک ماه گذشته را در بازداشتگاه اداره اطالعات شيراز 
مرکزی عادل آباد برد، روز بيستم بهمن ماه به زندان  در بازداشت بسر می ۱۰۰معروف به پالک 

 است.  شيراز منتقل شده
 طبق اين گزارش برای اين درويش گنابادی قرار وثيقه پنجاه ميليون تومانی صادر شده است.

 
درويش گنابادی که پس از وقايع شهر کوار استان فارس بازداشت  ۱۲الزم به ذکر است که هم اکنون 

تن از اين دراويش که شامل  ۱۰شوند که از اين بين  یهای اوين و عادل آباد نگهداری م اند در زندان شده
ماه است که در بندهای امنيتی زندان اوين در  ۵مديران و پرسنل سايت مجذوبان نور نيز هستند بيش از 

بازداشت هستند و دو تن ديگر از اين دراويش، آقايان کسری نوری و صالح مرادی نيز در زندان عادل 
 گذرد. ماه می ۵ند که از بازداشت آقای صالح مرادی بيش از شو آباد شيراز نگهداری می

 
 
 
 

 اسفند برگزار خواهد شد ۱۷دادگاه فرشيد فتحی، شهروند مسيحی 
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در  ۲۰۱۰در کريسمس سال  روز از بازداشت فرشيد فتحی ۴۰۰با گذشت بيش از  –خبرگزاری هرانا 
 زندان اوين سرانجام تاريخ دادگاه وی اعالم شد. ۲۰۹بند 

بنا به اطالع گزارشگران هرانا، اين زندانی عقيدتی که از کريسمس سال گذشته به صورت بالتکليف 
زندان اوين نگهداری می شود تنها برای انکار ايمان خود و عدم قبول خواسته بازجويان  ۲۰۹در بند 

 ش از يک سال و يک ماه را در سلول انفرادی بسر برده است.بي
 

تن از  ۶۰فرشيد فتحی که دارای يک همسر و دو فرزند خردسال است همزمان با بازداشت بيش از 
شهروندان مسيحی در کريسمس سال گذشته بازداشت شده است، بازجويان وزارت اطالعات برای 

مجددا  ۲۰۹دی وی را فراهم کرده و در زمان خروج از بند شکنجه روحی اين زندانی کليه مقدمات آزا
 وی را به بند بازگرداندند.

دادگاه وی نيز تا کنون چند بار به بهانه های مختلفی به تعويق افتاده است، گفته می شود وی به اتهام 
ی که در طی اقدام عليه امنيت ملی و تبليغ عليه نظام جمهوری اسالمی محاکمه خواهد شد، اتهام کليشه ا

 سالهای اخير به کليه بازداشت شدگان از سوی بازجويان و بازپرسی تفهيم می شود.
هستند که کماکان در  ۲۰۱۰فرشيد فتحی و نورهللا قبيتی زاده از بازداشت شدگان کريسمس سال 

 بازداشت و به صورت بالتکليف بسر می برند.
ح، ناصر ضامن دزفولی، داوود عليجانی و هم اکنون فرشيد فتحی در زندان اوين، فرهاد سبک رو

نورهللا قبيتی زاده در زندان کارون، ماسيس موسسيان در زندان رجايی شهر و فريبرز آرزم و بهنام 
 ايرانی در زندان ندامتگاه کرج از جمله شهروندان مسيحی در بند هستند.

 بررسی موارد حقوقی نقض شده در اين گزارش:
تفتيش عقايد ممنوع است و هيچ کس را نمی توان به صرف  ری اسالمی:قانون اساسی جمهو ۲۳اصل 

 داشتن عقيده ای مورد تعرض و مواخذه قرار داد.
هيچکس را نمی توان بمناسبت عقايدش مورد  ميثاق بين المللی حقوق مدنی و سياسی: ۱۹ماده  ۱بند 

 مزاحمت اخافه قرار داد.
هر کس حق آزادی بيان دارد. اين حق شامل  و سياسی: ميثاق بين المللی حقوق مدنی ۱۹ماده  ۲بند 

آزادی تفحص و تحصيل و اشاعه اطالعات و افکار از هر قبيل بدون توجه به سر حدات خواه شفاهاً يا 
 بصورت نوشته يا چاپ يا بصورت هنری يا به هر وسيله ديگر به انتخاب خود می باشد.
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مساوات کامل حق دارد که دعوايش در دادگاهی هر شخص با  اعالميه جهانی حقوق بشر: ۱۰ماده 
طرف، منصفانه و علنی رسيدگی شود و چنين دادگاهی درباره حقوق و الزامات وی، يا هر  مستقل و بی

 اتهام جزايی که به او زده شده باشد، تصميم بگيرد.
مند  هرههر شخصی حق دارد از آزادی انديشه، وجدان و دين ب اعالميه جهانی حقوق بشر: ۱۸ماده 

شود: اين حق مستلزم آزادی تغيير دين يا اعتقاد و همچنين آزادی اظهار دين يا اعتقاد، در قالب آموزش 
ها و مراسم دينی به تنهايی يا به صورت جمعی، به طور خصوصی يا  ها و اجرای آيين دينی، عبادت
 عمومی است.

 و بيان دارد.هر فردی حق آزادی عقيده  اعالميه جهانی حقوق بشر: ۱۹ماده 
هر کس حق آزادی فکر، وجدان و مذهب دارد.  ميثاق بين المللی حقوق مدنی و سياسی: ۱۸ماده  ۱بند 

اين حق شامل آزادی داشتن يا قبول يک مذهب يا معتقدات به انتخاب خود، همچنين آزادی ابراز مذهب 
ا در عبادات و اجرای آداب و يا معتقدات خود، خواه بطور فردی يا جمعی، خواه به طورعلنی يا در خف

 اعمال و تعليمات مذهبی می باشد.
 
 
 
 

 سالروز تخريب حسينيه قم -ويژه نامه مجذوبان نور 
 

 
کز تبليغ تشيع در شهر قم، شهری که مهد شريعت اسالم و مر ۱۳۸۴تخريت خانهٴ حسين در عاشورای 

های فراوان  شود، لکه ننگينی شد به دامان داعيان دين و مبلغان اسالم. حادثه ايی که حتی تالش خوانده می
در سانسور و تحريف و تهمت برای وارانه کردن اصل موضوع هم نتوانست آبروی رفته را به جوی باز 

تی اين تخريب و تهاجم چه نتيجهٴ مثبتی را گرداند و جالب اينجاست که هنوز هم برای اين سوال که به راس
های اين  برای عامالن آن به ارمغان آورد، پاسخ منطقی و درخوری وجود ندارد و به راستی تنها خشت

های دراويش کاسته نشد بلکه اتحاد و همدلی  حسينه بود که به زمين ريخت چرا که نه تنها از رونق حسينه
اش را برای  ن خاصيت مکتب حسين است، حسينی که با خونش عقيدهدراويش را نيز دو چندان کرد و اي

 .کند بخشد و با شکستش، پيروزمندانه دشمنانش را رسوا می ابد حيات می
شود، سعی شده که به ابعاد مختلف ماجرای  در اين ويژه نامه که به مناسبت سالگرد اين حادثه منتشر می

 .عواقب آن بيشتر مورد تجزيه و تحليل قرار گيرد تخريب حسينيه شريعت پرداخته شود و نتايج و
در شهر قم، شهری که مهد شريعت اسالم و مرکز تبليغ تشيع  ۱۳۸۴تخريب خانهٴ حسين در عاشورای 

های فراوان  شود، لکه ننگينی شد به دامان داعيان دين و مبلغان اسالم. حادثه ايی که حتی تالش خوانده می
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رای وارانه کردن اصل موضوع هم نتوانست آبروی رفته را به جوی باز در سانسور و تحريف و تهمت ب
گرداند و جالب اينجاست که هنوز هم برای اين سوال که به راستی اين تخريب و تهاجم چه نتيجهٴ مثبتی را 

های اين  پاسخ منطقی و درخوری وجود ندارد و به راستی تنها خشت برای عامالن آن به ارمغان آورد،
های دراويش کاسته نشد بلکه اتحاد و همدلی  د که به زمين ريخت چرا که نه تنها از رونق حسينهحسينه بو

اش را برای  دراويش را نيز دو چندان کرد و اين خاصيت مکتب حسين است، حسينی که با خونش عقيده
که به مناسبت  در اين ويژه نامه کند. بخشد و با شکستش، پيروزمندانه دشمنانش را رسوا می ابد حيات می

شود، سعی شده که به ابعاد مختلف ماجرای تخريب حسينيه شريعت پرداخته  سالگرد اين حادثه منتشر می
 .شود و نتايج و عواقب آن بيشتر مورد تجزيه و تحليل قرار گيرد

  

  
 
 

 

 ليست کامل بازداشت شدگان مسيحی شيراز و جزئيات کامل حمله نوزدهم بهمن
 

 
هم  پرتوئی" کورش "آقایماموران در همان شب به خانه يکی ديگر از نوکيشان مسيحی شيرازی به نام

حمله کردند وپس از تجسس خانه و ضبط وسايلش او را نيز با خود بردند. به بازداشت شدگان شيراز 
 اتهام اقدام عليه امنيت ملی زده شده است.

فارس پس از   ر مسيحيان فارسی زبان از شيراز مرکز استان فارس، مسيحيانبه گزارش شبکه خب 
فوريه) در  8بهمن ماه ( 19به يک کليسای خانگی شيراز در مورخ چهارشنبه   انتشار خبر اوليه حمله

خبرگزاريها و اطالعات ناقص منتشر شده درباره اين حادثه در روزهای بعد ، جزئيات کامل اين تهاجم 
 کامل بازداشت شدگان را جهت اطالع هم ميهنان در اختيار اف سی ان ان گذاشتند.و اسامی 

 
اکنون توسط منابع خبری اف سی ان ان هم قابل تائيد هستند، در مورخه  مطابق اين گزارشات که 

مذکور تعدادی افراد مسلح نقاب پوش در حوالی ساعت هشت شب به منزل يکی زوج مسيحی شيرازی 
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ی همايون شکوهی غالم زاده" و "خانم فريبا ناظميان" حمله کردند. اين افراد که خود را به اسامی "آقا
ساله ايشان " نيما  18ماموران اداره اطالعات شيراز معرفی کردند، دو نفر صاحبخانه و فرزند 

شکوهی" را به همراه چهار نفر ديگر بازداشت نمودند. خانم ناظميان و آقای شکوهی از منزل شخصی 
 ود به منظور برگزاری جلسات کليسای خانگی و دعا و نيايش استفاده می کردند.خ

برای خواندن کتاب مقدس و برگزاری   نفر از ايمانداران مسيحی در اين مکان 20در شب حادثه تعداد 
مراسم دعا و پرستش گرد آمده بودند. ماموران نقاب پوش اطالعات پس از ورود به خانه فرمهائی به 

ارائه کردند که در آنها مشخصات کامل خود را همراه شماره تلفن و آدرس دقيق محل  حاضران
سکونتشان بنويسند. سپس از آنها خواستند که زير فرمهای پر شده خورا امضاء کنند. به آنها تذکر داده 

 شد. شد که به زودی با آنها تماس گرفته خواهد شد و برای بازجوئی به اداره اطالعات احضار خواهند
ماموران در اقدام بعدی خانه همايون شکوهی را کامال تجسس کردند و تمامی کتابها، قاب عکس ، سی 

و هر چه مربوط به مسيح و مسيحيت بود را جمع آوری نمودند تا با خود  دی، لپ تاپ ، کامپيوتر 
دند. اسامی کامل نفر را بدون ارائه حکم بازداشت با خود بر 7نفر را آزاد کردند و  13ببرند. سپس 

 بازداشت شدگان به شرح زير است:
 خانم فريبا ناظميان (صاحبخانه)-1
 آقای همايون شکوهی غالمزاده (صاحبخانه)– 2
 خانم شريفه ُدخ- 3
 آقای وحيد هکانی– 4
 آقای مسعود گل رويان– 5
 آقای مجتبی سيد عالء الدين حسين-6
 آقای نيما شکوهی (پسر صاحبان خانه)-7

د همراه با وسايل جمع آوری شده از منزل محل تجمع کليسای خانگی ، توسط ماموران اين افرا
" منتقل شدند. اتهامات 100اطالعات به مقر اصلی اداره اطالعات فارس در شيراز موسوم به "پالک 

 اين بازداشت شدگان نوکيش مسيحی "اقدام عليه امنيت ملی" عنوان شده است.
ن گفته اند که بعد از انتقال افراد به اداره اطالعات، ماموران ابتدا سراغ شاهدان عينی به اف سی ان ا

کتاب  رفتند و مغازه ايشان را تجسس کردند. از آنجا   مغازه محل کسب صاحبخانه يعنی آقای شکوهی
 برداشتند وبا خود بردند. مقدس همايون که روزانه مطالعه ميکرد را به همراه اجناس مغازه اش 

همزمان و از پيش برنامه ريزی شده ماموران به منازل مسکونی خانم شريفه ُدخ و آقايان  در اقدامی
تک تک ايشان  ، منازل   وحيد هکانی ، مسعود گل رويان و مجتبی سيد عال الدين حسين حمله کردند

خود کامپيوترهای آنها را با  کتابها و سی دی و و قاب عکس و صليب ، لپ تاپ و  را تجسس کردند و  
 بردند.

به   همچنين گزارش رسيده است که ماموران در آن شب به خانه يکی ديگر از نوکيشان مسيحی
هم حمله کردند وپس از تجسس خانه و ضبط وسايلش او را نيز با خود  پرتوئی" کورش "آقای نام

 بردند. گفته شده است که او نيز از اعضای ديگر همين کليسا بوده است.
شدگان تا کنون نتوانسته اند با عزيزان خود ديدار کنند . مطابق گزارش نزديکان اين خانواده دستگير 

هردو از بيماری قلبی رنج می برند.آنها تحت نظر پزشک   زندانيان ، خانمها شريفه ُدخ و فريبا ناظميان
يز می باشند. نيما شکوهی ن  متخصص قلب هستند و خانواده های آنها به شدت نگران سالمتيانشان

 دچار ميگرن است و از اين بيماری رنج می برد.
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ارديبهشت  21سال پيش ( 3قابل ذکر است که همايون شکوهی و همسرش فريبا ناظميان حدود 
)هم توسط مامورين اطالعات هنگامی که قصد رفتن به دوبی را برای شرکت در يک کنگره 1387

ين نيز در همان ايام سابقه دستگيری داشته است. دستگير شده بودند. آقای حس داشتند در فرودگاه شيراز 
 نوکيش مسيحی در شيراز پس از دستگيری چند بهائی گزارش شد. 10در آن سال نيز دستگيری 

امسال نيز مانند سال گذشته حمالت به کليساهای خانگی و ساختمانی در ماههای زمستان که مصادف با 
نفر نامبرده در شيراز ، نورهللا  8فته است. عالوه بر ايام کريسمس و سال نو مسيحی می باشد شدت گر

قبيتی ، کشيش فرهاد سبک روح ، ناصر ضامن دزفولی و داود علی نژاد در زندان اهواز، فرشيد فتحی 
و ناصر آزرم در زندان اوين ، ماسيس موسسيان در زدان کرج و احسان بهروز در زندان مشهد در 

 اسارت به سر می برند.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 برگزار شد  ادگاه فرشيد فتحی از زندانيان مسيحید
 

 
 
 

فرشيد فتحی از نوكيشان مسيحی که با گذشت بيش از يكسال همچنان در زندان اوين بسر می برد 
 ی كه تاكنون نيز چند بار به بهانه های مختلف به تعويق افتاده بود، برگزار شد.سرانجام دادگاه و

خبر داد، نخستين جلسه دادگاه "فرشيد » محبت نيوز« يك منبع آگاه به آژانس خبری مسيحيان ايران 
 يورش سازمان يافته ماموران امنيتی در تهران بازداشت شده بود  که در پی  فتحی" از زندانيان مسيحی

 برگزار شد.
 

بر اسا س اين گزارش، دادگاه اين نوكيش مسيحی كه تاكنون نيز چند بار به بهانه های مختلف به تعويق 
در دادگاه انقالب برگزار شد . )  ۱۳۹۰بهمن  ۱۶افتاده بود، گفته می شود در نيمه بهمن ماه سالجاری ( 

و به وکيل ايشان ابالغ نمايد. با ماه رای خود را صادر  ۳  همچنين قرار است دادگاه، ظرف مدت
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اينحال مطابق مقررات قانون آئين دادرسی کيفری (مقررات قانونی) پس از اعالم ختم رسيدگی از سوی 
دادگاه، قاضی مکلف است ظرف يکهفته اقدام به صدور رای نمايد. بنظر می رسد اينگونه تصميم ها از 

دانيان عقيدتی پيش از اين نيز سابقه داشته تا ضمن سوی مقامات امنيتی و دادگاههای انقالب برای زن
بيشتر دچار آسيب های روحی و روانی شود   تداوم بازداشت و بالتكليفی اين افراد در زندان ، شخص

 كه اين عمل برای فرد زندانی به مثابه شكنجه تلقی می گردد.
ئوالن زندان به خانواده اين مس ۱۳۹۰پيش از اين نيز، در آخرين روزهای نزديك به ايام عيد نوروز 

 ميليون ۲۰۰ ارزش به وثيقه سپردن با نوروز برای تواند می نامبرده زندانی عقيدتی خبر می دهند كه
. اما در زمان تعيين شده ، در حالی كه "فرشيد" تمامی وسايل خود را از  گردد آزاد موقت بطور تومان

مسئولين زندان تحويل گرفته بود و قصد خروج از در زندان را داشت در آخرين لحظات، به جهت 
 اعمال فشار روحی از آزادی وی جلوگيری می كنند.

هم اكنون در بند عمومی نگهداری می شود و همچنين گزارش شده كه وضعيت اين نوكيش مسيحی 
 جسمانی وی خوب و خانواده ايشان نيز طبق قوانين زندان اجازه مالقات با وی را دارند.

 

 
 

 در در آستانه سال نو ميالدی) ۲۰۱۰دسامبر  ۲۶(  ۱۳۸۹دی ماه  ۵"فرشيد فتحی" ، در روز يكشنبه 
در پی اين حادثه نيز شمار  شد بازداشت امنيتی ماموران توسط شده تعيين پيش از و گسترده يورشی

حی و از اعضا کليساهای خانگی در تهران و برخی شهرستانها نيز بازداشت بسياری از شهروندان مسي
های سنگين توانستند  ها بازداشت با پرداخت وثيقه پس از ماه  شدند. بسياری از اين نوکيشان مسيحی

 بطور موقت از زندان آزاد شوند.
سلول انفرادی در  ساله و دارای دو فرزند پس از بازداشت، ماههای متمادی در ۳۳"فرشيد فتحی" 

زندان اوين نگهداری می شد، وی توسط ماموران وزارت اطالعات زير شديد ترين بازجوئی ها 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.
اينكه برخی افراد ناآگاه به امور و سازمانهايی كه خود را به اصطالح دلسوز وضعيت  متاسفانه بدليل

مسيحيان زندانی می نامند با اين انديشه كه درج خبر و اطالع رسانی در رسانه ها می تواند وضعيت 
فرد زندانی را بدتر نمايد، از انتشار هر گونه خبر در اين خصوص خودداری می كنند و حتی مانع 

تاكنون خبرهای نادرستی پيرامون پرونده   بررسانی هم نيز می شوند. كه همين امر سبب شده كهخ
فرشيد فتحی منتشر گردد. اگر چه اين افراد حتی با نام زندانيان مسيحی برای خود سعی در گرفتن 

انی نظام همگام كسب اعتبار نيز هستند اما متاسفانه با اين انديشه اشتباه ، در جهت تفكر و نقشه های پنه
 بوده و با اين نگرش همچنين به تداوم زندانی شدن افراد نيز كمك كرده اند .

 حقوق وضعيت بررسی برای را ای ويژه گزارشگر در حالی كه شورای عمومی سازمان ملل متحد
معرفی کرده است، اين ديدگاه اشتباه دقيقن همگام شدن با خواسته های نظام در راستای  ايران در بشر

عدم اطالع رسانی از وضعيت زندانيان و عدم ارسال  اهداف جمهوری اسالمی مبنی بر سكوت،
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گزارش به نهادها و سازمانهای مرتبط و فعاالن حقوق بشر می باشد. با توجه به اين نكته كه در حال 
حاظر شماری از زندانيان مسيحی در تهران و شهرستانها هم اكنون بدون هيچ دليلی در زندان ها می 

افراد از اين پس فقط مسئله خانواده های آنان نيست، بلكه امروز اين  باشند، نگرانی ها از وضعيت اين
مصائب به مسئله كليسای ايران و به موضوعی برای دعا در دوران جفای كليسا تبديل شده است كه 

ضمن روشنگری » محبت نيوز«همه ايمانداران مسيحی از سراسر جهان در آن سهيم و شريك هستند. 
مسيحيان به افكار عمومی در خصوص وضعيت كليسا و نوكيشان مسيحی و خبر رسانی از وضعيت 

كليه كليساها نيز متحدن دست دعا برای آزادی زندانيان مسيحی و ديگر   در بند در ايران، تقاضا دارد تا
 زندانيان عقيدتی به سوی آسمان بلند كنيم.

 
 
 
 
 
 
 
 

 ر شهر کوارحمله نيروهای امنيتی و انتظامی به منزل درويش گنابادی د
 

 
صبح امروز نيروهای امنيتی و لباس شخصی به منزل يک درويش گنابادی در شهر کوار واقع در 

 استان فارس حمله کردند.
ش به منزل به گزارش خبرنگار مجذوبان نور، صبح امروز مامورين امنيتی و لباس شخصی با يور

آقای کاظم دهقان از دراويش گنابادی ساکن شهر کوار واقع در استان فارس که مسئوليت برگزاری 
های دوشنبه را نيز به عهده دارد حمله کردند و ايشان را بازداشت و به پاسگاه  مراسم درويشی شب

 انتظامی شهر کوار منتقل کردند.
 

های منزل آقای  ونت و ارعاب همراه بوده، تمامی شيشهطبق اين گزارش در اين حمله که با اعمال خش
 کاظم دهقان توسط مامورين امنيتی و انتظامی شکسته شده است.

http://www.majzooban.org/images/stories/arm.jpg
http://www.majzooban.org/images/stories/arm.jpg
http://www.majzooban.org/images/stories/arm.jpg�


1390وضعيت پيروان اديان در ايران در   

506 
 

اند و خواستار آزادی  در حال حاضر دراويش شهر کوار در مقابل پاسگاه انتظامی اين شهر تجمع کرده
های گذشته به  فشارهای ماه ها و کاظم دهقان و پاسخگويی مسئولين در رابطه به اين نوع برخورد

 دراويش شهرستان کوار هستند.
الزم به ذکر است که از شهريورماه سال جاری موج تازه سرکوب دراويش گنابادی در ايران آغاز شده 

باشد و تمامی تالش معاندين و  است و اين چندمين حمله به دراويش و مجلسداران شهر کوار می
بادی ست که عهده دار برگزاری مراسم عقيدتی درويشی در متحجرين در فشار به دراويشی گنا

 ها به حداکثر خود رسيده است. های گذاشته اين فشار شهرهای کوچک هستند بصورتی که در ماه
 اخبار تکميلی متعاقبا منتشر خواهد شد.

 
 
 

 بازداشت پنج بهايی در مشهد به جرم برپايی نمايشگاه کارهای دستی
 

 
ای از جوانان معتقد به آئين بهايی تشکيل شده  در پی برپايی يک نمايشگاه کارهای دستی که توسط عده

 نفر را بازداشت کردند. ۵بود نيروهای امنيتی با مراجعه به محل برگزاری آن دست کم 
انا، اين نمايشگاه کارهای دستی که به صورت خصوصی در منزل يکی بنا به اطالع گزارشگران هر

 از شهروندان بهايی شهر مشهد برگزار شده بود با يورش نيروهای امنيتی برهم زده شد.
بهمن ماه با مراجعه به محل برگزاری اين  ۲۸ماموران امنيتی در ساعت شش بعداز ظهر روز جمعه 

زاده و شايان تفضلی را بازداشت  مختاری، نغمه ذبيحيان، بهناز حدادنمايشگاه عزت هللا احمديان، آرمان 
 و به مکان نامعلومی منتقل کردند.

ماموران امنيتی هم چنين ضمن تفتيش محل و فيلمبرداری از محل و بازجويی از حاضرين پنج تن از 
 ايشان را بازداشت کردند.

 بررسی موارد حقوقی نقض شده در اين گزارش:
ون اساسی جمهوری اسالمی:تفتيش عقايد ممنوع است و هيچ کس را نمی توان به صرف قان ۲۳ اصل

 داشتن عقيده ای مورد تعرض و مواخذه قرار داد.
هيچکس را نمی توان بمناسبت عقايدش مورد  ميثاق بين المللی حقوق مدنی و سياسی: ۱۹ ماده ۱ بند

 مزاحمت اخافه قرار داد.
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هر کس حق آزادی بيان دارد. اين حق شامل  لی حقوق مدنی و سياسی:ميثاق بين المل ۱۹ ماده ۲ بند
آزادی تفحص و تحصيل و اشاعه اطالعات و افکار از هر قبيل بدون توجه به سر حدات خواه شفاهاً يا 

 بصورت نوشته يا چاپ يا بصورت هنری يا به هر وسيله ديگر به انتخاب خود می باشد.
 هر فردی حق آزادی عقيده و بيان دارد. :اعالميه جهانی حقوق بشر ۱۹ ماده
مند  هر شخصی حق دارد از آزادی انديشه، وجدان و دين بهره اعالميه جهانی حقوق بشر: ۱۸ ماده

شود: اين حق مستلزم آزادی تغيير دين يا اعتقاد و همچنين آزادی اظهار دين يا اعتقاد، در قالب آموزش 
م دينی به تنهايی يا به صورت جمعی، به طور خصوصی يا ها و مراس ها و اجرای آيين دينی، عبادت
 عمومی است.

هرکس حق آزادی و امنيت شخصی دارد. هيچ  ميثاق بين المللی حقوق مدنی و سياسی: ۹ ماده ۱ بند
 کس را نميتوان خودسرانه دستگير يا بازداشت کرد.

ی فکر، وجدان و مذهب دارد. هر کس حق آزاد ميثاق بين المللی حقوق مدنی و سياسی: ۱۸ ماده ۱ بند
اين حق شامل آزادی داشتن يا قبول يک مذهب يا معتقدات به انتخاب خود، همچنين آزادی ابراز مذهب 
يا معتقدات خود، خواه بطور فردی يا جمعی، خواه به طورعلنی يا در خفا در عبادات و اجرای آداب و 

 اعمال و تعليمات مذهبی می باشد.
  
 
 

 آمل شمال دانشگاه از بهايی جویدانش يک اخراج
 
 

تارنمای جمعيت مبارزه با تبعيض تحصيلی گزارش داده است که مسئولين دانشگاه  -خبرگزاری هرانا 
شمال آمل ابتدا از حضور شيما موفقی اين دانشجوی بهايی در کالس های درس جلوگيری کرده و وی 

 را به سازمان سنجش ارجاع داده اند.
انشگاه با جلوگيری از ورود وی به دانشگاه، اعالم کرده اند که وی برای پيگيری پس از آن حراست د

 به وزارت علوم مراجعه کند.
پيگيری های شيما موفقی در سازمان سنجش و وزارت علوم از سرف مسئولين اين دو نهاد دولتی بی 

 پاسخ مانده است.
ی گذشته، وزارت اطالعات با بر اساس مدارک منتشر شده توسط فعالين حق تحصيل در سال ها

شناسايی دانشجويان بهايی و فشار بر وزارت علوم و سازمان سنجش، عامل اصلی اخراج دانشجويان 
 بهايی از دانشگاه ها است.
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 انتقال کاظم دهقان به زندان عادل آباد شيراز
 

 
 اظم دهقان از دراويش گنابادی ساکن کوار به زندان عادل آباد شيراز منتقل شده است.ک 
به گزارش خبرنگار مجذوبان نور، صبح امروز مامورين امنيتی و لباس شخصی پس از يورش به  

منزل آقای کاظم دهقان از دراويش گنابادی ساکن شهر کوار واقع در استان فارس ايشان را بازداشت و 
چند ساعت در پاسگاه انتظامی شهر کوار نگهداری کردند و سپس به دادگستری شهر کوار منتقل برای 

و جلسه تفهيم اتهام اين درويش بدون حضور وکيل در دادگستری شهر کوار برگزار شد و پس از تفهيم 
 اتهام ايشان را سريعا به زندان عادل آباد شيراز منتقل کردند.

هيم اتهام آقای کاظم دهقان اجازه حضور هيچ يک از نزديکان اين درويش طبق اين گزارش در جلسه تف 
گنابادی توسط نيروهای امنيتی داده نشده و اتهام اين درويش گنابادی برای خانواده و وکالی اين 

 درويش گنابادی در سايه ابهام قرار دارد.
 
 
 
 
 
 

 يرازانتقال کاظم دهقان از دراويش گنابادی، به زندان عادل آباد ش
 

 
 کاظم دهقان از دراويش گنابادی ساکن کوار به زندان عادل آباد شيراز منتقل شده است.

به گزارش وبسايت مجذوبان نور، صبح امروز مامورين امنيتی و لباس شخصی پس از يورش به منزل 
نابادی ساکن شهر کوار واقع در استان فارس وی را بازداشت و برای چند کاظم دهقان از دراويش گ

 ساعت در پاسگاه انتظامی شهر کوار نگهداری کردند و سپس به دادگستری شهر کوار منتقل کردند.
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به گزارش اين سايت، جلسه تفهيم اتهام اين درويش بدون حضور وکيل در دادگستری شهر کوار 
 اتهام وی را به زندان عادل آباد شيراز منتقل کردند. برگزار شد و پس از تفهيم

 
طبق اين گزارش در جلسه تفهيم اتهام کاظم دهقان اجازه حضور هيچ يک از نزديکان اين درويش 
گنابادی توسط نيروهای امنيتی داده نشده و اتهام اين درويش گنابادی برای خانواده و وکالی اين 

 درويش گنابادی مشخص نيست.
 
 
 
 
 
 
 

 اعتصاب غذای يونس آقايان زندانی محکوم به اعدام در زندان اروميه
 

 عتصاب غذای زندانی سياسی محکوم به اعدام در زندان اروميه
آژانس خبری مکريان: يک زندانی اهل حق محکوم به اعدام در زندان اروميه دست به اعتصاب غذا 

 زده است.
بری موکريان ضمن اعالم اين خبر اظهار داشت: همسر اين زندانی در تماس با خبرنگار آژانس خ

روز پيش در زندان مرکزی اروميه در مخالفت با انتقالش  20يونس آقايان زندانی محکوم به اعدام از 
 به بندی ديگر در زندان اعتصاب کرده است.

 
ول همسر اين زندانی در ادامه افزود: وضعيت جسمی يونس آقايان نامناسب می باشد و مقامات مسئ

 اجازه مالقات به من را نمی دهند که با وی ديدار نموده و درخواست نمايم که اعتصابش را بشکند.
شايان ذکر است يونس آقايان زندانی اهل حق مياندوآبی به همراه چند تن ديگر از اهالی روستای اوچ 

کمه در دادگاه به در اين روستا، دستگير و نامبرده پس از محا 83تپه اين شهر، در درگيريهای سال 
 اعدام محکوم شد.
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 جان آقای کاظمينی بروجردی معرض خطر قرار گرفت

 
 

روز است که پيوسته در زندان به  2000زندانی عقيدتی که حدود  کاظمينی بروجردی،آقای سيد حسين 
 .بار ديگر در معرض خطر قرار گرفت سر می برد،
"فعالين حقوق بشر و دمکراسی در ايران" از داخل زندان، ماموران حکومت، همه هم به گزارش

به سلول های ديگری منتقل نموده و کاظمينی بروجردی را  سلولی های زندانی عقيدتی آقای سيد حسين
به جای آن فرد ناشناسی را به عنوان زندانی جديد وارد سلول ايشان نموده اند. ظاهرا اين نقل و 

 انتقاالت به بهانه تاثيرايشان بر ساير زندانيان وهمبنديان بوده است.
 

د به جان آقای بروجردی، همان طور که اخيرا در خبرها آمده بود، از طرف يکی از زندانيان تازه وار
سو قصد شده بود که ناکام ماند.بنابراين اکنون در مورد امنيت جانی اين زندانی آزاديخواه نگرانی های 

 زيادی وجود دارد.
از طرف ديگر ايشان همچنان در وضعيت وخيم جسمی قرار دارند و بيماری های ايشان در اثر حبس 

آذر که مامورين با هجوم به بند  28ده است. در واقع از روز در شرايط نامساعد و سرمای هوا تشديد ش
روحانيت اقدام به تفتيش و ضبط لباسها، داروها و وسايل وی کرده بودند، سالمتی ايشان همچنان در 

 وضعيت نگران کننده ای قرار دارد.
ديد امنيتی الزم به توضيح است که هواداران اين زندانی نيز در شهرهای مختلف ايران تحت کنترل ش

 هستند و به طور مداوم تهديد می شوند.
فعالين حقوق بشر و دمکراسی در ايران،تحرکات جديد عليه اين زندانی عقيدتی که می تواند يک تهديد 
جدی عليه جان ايشان باشد را محکوم می کند و از کميسر عالی حقوق بشر و ساير مراجع بين المللی 

 دی فوری و بی قيد و شرط اين زندانی عقيدتی است.خواستار اقدامات الزم برای آزا
 
 
 
 
 
 
 

بند چهار زندان  ۱۲آخرين ليست از اسامی زندانيان سياسیءعقيدتی سالن 
 رجايی شهر
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http://external.ak.fbcdn.net/safe_image.php?d=AQD3mIYPmhdDL6Xq&w=90&h=90&url=http://hrdai.net/images/stories/boroujerdi-85.jpg?w=300&h=300
http://external.ak.fbcdn.net/safe_image.php?d=AQD3mIYPmhdDL6Xq&w=90&h=90&url=http://hrdai.net/images/stories/boroujerdi-85.jpg?w=300&h=300�
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 وپاکميساريای عالی حقوق بشر ايران در ار  بنا به گزارش های رسيده به

بند چهار  12نفر زندانی در سالن  56بر اساس آخرين گزارش های رسيده، در حال حاضر حدود 
 زندان رجايی شهر در حال گذراندن دوران محکوميت خود هستند

اين افراد زندانيان با جرايم امنيتی و سياسی هستند و برخی از ايشان برخالف قانون و بدون حکم تبعيد 
 زندان منتقل شده اند از زندان اوين به اين

 
ها به  در چند ماهه اخير تعدادی از زندانيان سياسی و امنيتی از جمله زندانيان مرتبط با القاعده و سلفی

 بند ديگری منتقل شده اند که در اين ليست ذکر نشده است
ندانيان زندانی سياسی وجود دارد.هم چنين تعداد زيادی از ز 40نزديک به  10به عنوان نمونه در بند 

ها  با جرائم عادی در شرايط بسيار بد و به دور از استانداردهای جهانی و به صورت فشرده در ساير بند
 نگه داری می شوند.

بند  12کميته گزارشگران حقوق بشر، اقدام به تهيه و انتشار آخرين آمار زندانيان محبوس در سالن 
 چهار زندان رجايی شهر کرده است

های ديگر و  که پس از تنظيم اين ليست، ممکن است تعدادی از زندانيان اين بند به بندالزم به ذکر است 
 يا تعدادی زندانی جديد به اين بند منتقل شده باشند

حکم:  – 1388زمان بازداشت:  –اتهام: سازمان مجاهدين  –نام خانوادگی: اسفندياری  –نام: عباس  -1
 پنج سال

 – 1388زمان بازداشت:  –اتهام: اقدام عليه امنيت ملی  –اسکندری  نام خانوادگی: –نام: مصطفی  -2
 حکم: دو سال و نيم

حکم: ده  – 1387زمان بازداشت:  –اتهام: فعال حقوق بشر  –نام خانوادگی: اقدامی  –نام: جعفر  -3
 سال

 حکم: ابد – 1380زمان بازداشت:  –اتهام:جاسوسی  –نام: شهرام نام خانوادگی: الياسی  -4
حکم: پنج  – 1390زمان بازداشت:  –اتهام:مشروطه خواه  –نام خانوادگی:بابايی  –رضا  نام: علی -5

 سال
حکم: ده  – 1388زمان بازداشت:  –اتهام: سازمان مجاهدين  –نام خانوادگی: بادفر  –نام:عباس  -6

 سال
حکم:  – 1390زمان بازداشت:  –اتهام: دانشگاه آنالين بهائيان  –نام خانوادگی: بادوام  –نام: محمود  -7

 چهار سال
 –نگار(تبليغ عليه نظام و اجتماع و تبانی  اتهام: روزنامه –نام خانوادگی: باستانی  –نام: مسعود  -8

 حکم: شش سال – 1388زمان بازداشت: 
 بدحکم: ا – 1379زمان بازداشت:  –اتهام: سازمان مجاهدين  –نام خانوادگی: بايمانی  –نام: افشين  -9

http://youthforhumanrightsiran.wordpress.com/
http://youthforhumanrightsiran.wordpress.com/
http://youthforhumanrightsiran.wordpress.com/�
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تبانی “و ” فعاليت تبليغی عليه نظام(“اتهام: سنديکای معلمان  –نام خانوادگی: بداقی  –نام: رسول  -10
 حکم: شش سال – 1388زمان بازداشت:  –”) و تجمع به قصد برهم زدن امنيت ملی

م: حک – 1388زمان بازداشت:  –اتهام: سازمان مجاهدين  –نام خانوادگی: بنازاده  –نام: محمد  -11
 پنج سال

حکم:  – 1379زمان بازداشت:  –اتهام: هواپيماربايی  –نام خانوادگی: پورمنصور  –نام: فرهنگ  -12
 ابد
 حکم: ابد – 1379اتهام: هواپيماربايی زمان بازداشت:  –نام خانوادگی: پورمنصور  –نام: شهرام  -13
زمان بازداشت:  –بهائی(ياران ايران) اتهام: مديران جامعه  –نام خانوادگی: توکلی  –نام: بهروز  -14

 حکم: بيست سال – 1387
اتهام: فعال دانشجويی (اجتماع و تبانی عليه نظام، تبليغ عليه  –نام خانوادگی: توکلی  –نام: مجيد  -15

حکم: هشت سال و  – 1388زمان بازداشت:  –نظام، توهين به رهبری و توهين به رياست جمهوری) 
 شش ماه + شش ماه

زمان بازداشت:  –اتهام: مديران جامعه بهائی (ياران ايران)  –نام خانوادگی: تيزفهم  –نام: وحيد  -16
 حکم: بيست سال – 1387

حکم: دو  – 1388زمان بازداشت:  –اتهام: سازمان مجاهدين  –نام خانوادگی: جوشن  –نام: رضا  -17
 سال + يک سال

 حکم: ابد – 1380زمان بازداشت:  –ام: جاسوسی اته –نام خانوادگی: جوکار  –نام: محمد  -18
حکم:  – 1388زمان بازداشت:  –اتهام: سازمان مجاهدين  –نام خانوادگی: حائری  –نام: ماشاهللا  -19

 پانزده سال
 حکم: ابد – 1379زمان بازداشت:  –اتهام: هواپيماربايی  –نام خانوادگی: حردانی  –نام: خالد  -20
 حکم: ابد –اتهام: حزب دموکرات  –پور  نام خانوادگی: حسين –نام: ابراهيم  -21
زمان  –اتهام: مديران جامعه بهائی (ياران ايران)  –نام خانوادگی: خانجانی  –الدين  نام: جمال -22

 حکم: بيست سال – 1387بازداشت: 
حکم:  – 1382زمان بازداشت:  –اتهام: فعال سياسی  –نام خانوادگی: داوودی  –نام: ارژنگ  -23

 پانزده سال + ده سال
حکم:  – 1387زمان بازداشت:  –اتهام: سازمان مجاهدين  –نام خانوادگی: رادپور  –نام: منصور  -24

 هشت سال
 – 1390زمان بازداشت:  –اتهام: دانشگاه آنالين بهائيان  –نام خانوادگی: رحيميان  –نام: کامران  -25

 حکم: چهار سال (بدوی)
زمان بازداشت:  –اتهام: مديران جامعه بهائی (ياران ايران)  –نام خانوادگی: رضائی  –نام: سعيد  -26

 حکم: بيست سال – 1387
 حکم: ابد –اتهام: دموکرات  –نام خانوادگی: زاليه  –نام: مهدی  -27
 – 1390زمان بازداشت:  –اتهام: دانشگاه آنالين بهائيان  –نام خانوادگی: زيبايی  –نام: رامين  -28

 حکم: چهار سال
نگار (تبليغ عليه نظام، اجتماع و تبانی،  اتهام: روزنامه –نام خانوادگی: زيدآبادی  –نام: احمد  -29

 حکم:شش سال – 1388زمان بازداشت:  –توهين به رهبری) 
 – 1390زمان بازداشت:  –اتهام: دانشگاه آنالين بهائيان  –نام خانوادگی: سبحانی  –نام: رياض  -30

 : چهار سالحکم
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نگار و فعال سياسی (توهين به رهبری،  اتهام: روزنامه –نام خانوادگی: سحرخيز  –نام: عيسی  -31
 حکم: سه سال + دو سال – 1388زمان بازداشت:  –تبليغ عليه نظام) 

اتهام: فعال سياسی، استاد دانشگاه و از اعضای جبهه  –نام خانوادگی: سليمانی  –نام: داوود  -32
زمان بازداشت:  –ت (نشر اکاذيب و تشويش اذهان عمومی، تبانی و اجتماع و تبليغ عليه نظام) مشارک
 حکم: شش سال – 1388

حکم: سه  – 1388زمان بازداشت: –اتهام: دموکرات  –نام خانوادگی: شريفی بوکان  –نام: رضا  -33
 سال و نيم

حکم:  – 1389زمان بازداشت:  –اسوسی اتهام: ج –نام خانوادگی: صادق الحسينی  –نام: جمشيد  -34
 ابد
 – 1390زمان بازداشت:  –اتهام: دانشگاه آنالين بهائيان  –نام خانوادگی: صدقی  –نام: فرهاد  -35

 حکم: چهار سال
نگار و فعال ملی مذهبی (تبليغ عليه نظام و  اتهام: روزنامه –نام خانوادگی: صميمی  –نام: کيوان  -36

 حکم: شش سال – 1388زمان بازداشت:  –اجتماع و تبانی ) 
اتهام: روزنامه نگار، فعال سياسی، فعال سابق  –نام خانوادگی: طبرزدی  –هللا  نام: حشمت -37

دانشجويی(فعاليت تبليغی عليه نظام، اجتماع و تبانی به قصد اقدام عليه امنيت کشور، توهين به رهبری، 
 حکم: هفت سال – 1388ن بازداشت: زما –رياست جمهوری و اخالل در نظم عمومی) 

 حکم: پانزده سال – 1388زمان بازداشت:  –نام خانوادگی: فدايی  –نام: اميرحسين  -38
 حکم: ابد – 1389زمان بازداشت:  –اتهام: حزب دموکرات  –نام خانوادگی: فريدونی  –نام: خالد  -39
 حکم: ابد – 1379زمان بازداشت:  –رات اتهام: حزب دموک –پور  نام خانوادگی: فقيه –نام: عمر  -40
 – 1388زمان بازداشت:  –اتهام: اقدام عليه امنيت ملی  –نام خانوادگی: قنبرپوريان  –نام: ايوب  -41

 حکم: سه سال و چهار ماه
 حکم: پنج سال – 1390زمان بازداشت:  –اتهام: جاسوسی  –نام خانوادگی: کاهه  –رضا  نام: علی -42
حکم: ده  – 1385زمان بازداشت:  –اتهام: سازمان مجاهدين  –نام خانوادگی: کهندل  – نام: صالح -43

 سال
حکم:  – 1379زمان بازداشت:  –اتهام: سازمان مجاهدين  –نام خانوادگی: ماسوری  –نام: سعيد  -44
 ابد
 –و تبانی)  اتهام: جبهه مشارکت و روزنامه نگار(اجتماع –نام خانوادگی: محموديان  –نام: مهدی  -45

 حکم: پنج سال – 1388زمان بازداشت: 
حکم:  – 1387زمان بازداشت:  –اتهام: سازمان مجاهدين  –نام خانوادگی: مددزاده  –نام: فرزاد  -46

 پنج سال
 حکم: اعدام – 1388زمان بازداشت:  –اتهام: کومله  –نام خانوادگی: مرادی  –نام: زانيار  -47
 حکم: اعدام – 1388زمان بازداشت:  –اتهام: کومله  –وادگی: مرادی نام خان –نام: لقمان  -48
 – 1390زمان بازداشت:  –اتهام: دانشگاه آنالين بهائيان  –نام خانوادگی: مرتضائی  –نام: کامران  -49

 حکم: پنج سال
 1375زمان بازداشت:  –اتهام: جاسوسی و پ ک ک  –نام خانوادگی: معروف عزيز  –نام: کريم  -50
 حکم: ابد –

 – 1386زمان بازداشت:  –اتهام: سازمان مجاهدين  –نام خانوادگی: منصوری  –نام: پيروز  -51
 حکم: پانزده سال



1390وضعيت پيروان اديان در ايران در   

514 
 

 حکم: پانزده سال – 1389زمان بازداشت:  –اتهام: جاسوسی  –نام خانوادگی: ناجی  –نام: محمود  -52
 حکم: ابد – 1373زمان بازداشت:  –ات اتهام: حزب دموکر –نام خانوادگی: نظری  –نام: محمد  -53
زمان بازداشت:  –اتهام: مديران جامعه بهائی(ياران ايران)  –نام خانوادگی: نعيمی  –نام: عفيف  -54

 حکم: بيست سال – 1387
 حکم: ده سال – 1386زمان بازداشت:  –اتهام: جاسوس  –نام خانوادگی: ياوری  –نام: افشين  -55
 زمان بازداشت: –اتهام: سازمان مجاهدين  –نژاد  خانوادگی: يزدان نام –نام: ميثاق  -56

 
 
 
 
 

بند چهار زندان  ۱۲آخرين ليست از اسامی زندانيان سياسیءعقيدتی سالن 
 رجايی شهر

 

 
 کميساريای عالی حقوق بشر ايران در اروپا  بنا به گزارش های رسيده به

ران هم اکنون در حال سپری کردن دوران محکوميت تعداد زيادی از فعاالن سياسی، مدنی و عقيدتی اي
 خود در زندان اوين هستند

پس از برخوردهای امنيتی صورت گرفته در سال های اخير بسياری از فعالين زن با بازداشت و احکام 
 قضايی مواجه شده اند

 
د. در اين سياسی زن در بند نسوان زندان اوين به سر می برن -نفر از زندانيان عقيدتی 25اکنون 

گزارش که از سوی کميته گزارشگران حقوق بشر تهيه شده است، آخرين ليست از زندانيان اين بند به 
 همراه اتهامات وارده و ميزان محکوميت آن ها آورده شده است

 حکم: پانزده سال –اتهام: سازمان مجاهدين  –نام خانوادگی:اکبری منفرد  –نام: مريم  -1
 حکم: پنج سال –اتهام: سازمان مجاهدين  –خانوادگی:بنازاده اميرخيزی نام  –نام: کبری  -2
 حکم: دو سال و شش ماه –اتهام: نوکيش مسيحی  –نام خانوادگی: جليلی  –نام: مريم -3
 حکم: پانزده سال –اتهام: سازمان مجاهدين  –نام خانوادگی: حاج ابراهيم دباغ  –نام: ريحانه -4
 حکم: چهار سال –اتهام: دانشگاه آنالين بهائيان  –دگی: خادم نام خانوا –نام: نوشين -5
 حکم: ده سال –اتهام: سازمان مجاهدين  –نام خانوادگی: دانشپور(بهرامی)  –نام: سيمين -6
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 حکم: سه سال –اتهام: سازمان مجاهدين  –نام خانوادگی: دشتی  –نام: نازيال -7
 حکم: دوسال و شش ماه –: نوکيش مسيحی اتهام –نام خانوادگی: زحمتی  –نام: ميترا -8
 –اتهام: وکيل(اقدام عليه امنيت ملی، تبانی و تبليغ عليه نظام)  –نام خانوادگی: ستوده  –نام: نسرين -9

 حکم: شش سال
حکم: بيست  –اتهام: مديران جامعه بهائی(ياران ايران)  –نام خانوادگی: شهرياری  –نام: مهوش -10

 سال
نويس(توهين به مقدسات، تبليغ عليه نظام،   اتهام: وبالگ –فرشی  نام خانوادگی: صانع –نام: هانيه -11

 حکم: هفت سال –اقدام عليه امنيت) 
 –نويس(اجتماع و تبانی، تبليغ عليه نظام)  اتهام: وبالگ –خانی  نام خانوادگی: علی –نام: اشرف -12

 حکم: سه سال
 حکم: دو سال –اتهام: مادران پارک الله  –کوندی زاده م نام خانوادگی: کرم –نام: ژيال -13
 حکم: سه سال –اتهام: فعال زنان و حقوق بشر  –نام خانوادگی: کرمی  –نام: محبوبه  -14
حکم: بيست  –اتهام: مديران جامعه بهائی(ياران ايران)  –آبادی  نام خانوادگی: کمال –نام: فريبا -15

 سال
اتهام: فعال دانشجويی، فعال حق تحصيل(تجمع و تبانی، تبليغ  –گلرو نام خانوادگی:  –نام: مهديه  -16

 حکم: دو سال + شش ماه –عليه نظام) 
اتهام: فعال دانشجويی، سازمان مجاهدين(محاربه و اقدام عليه  –نام خانوادگی: مددزاده  –نام: شبنم  -17

 امنيت ملی) حکم: پنج سال
 حکم: بالتکليف –اتهام: سازمان مجاهدين  –نام خانوادگی: مرادی  –نام: صديقه -18
 حکم: دو سال و شش ماه –نويس  اتهام: وبالگ –نام خانوادگی: مستوفی  –نام: الدن  -19
حکم: پنج  –اتهام: سازمان مجاهدين(اجتماع و تبانی)  –محمدی  نام خانوادگی: ملک –نام: کفايت -20

 سال
 حکم: سه سال –خرداد  25شرکت در تظاهرات  اتهام: –نام خانوادگی: نبوی  –نام: عاطفه -21
اتهام: بهائی(قدام عليه امنيت ملی از طريق تبليغ بهاييت و  –نام خانوادگی: نصرالهی  –نام: منيژه  -22

 حکم: سه سال و چهار ماه –عضويت در تشکيالت مخالف نظام و وابسته به بهاييت) 
حکم: نه سال و شش ماه  –فعال دانشجويی، فعال زنان اتهام:  –نام خانوادگی: هدايت  –نام: بهاره  -23

 + شش ماه
 حکم: پانزده سال –اتهام: سازمان مجاهدين  –نام خانوادگی: واضحان  –نام: فرح  -24
 حکم: چهار سال و شش ماه –اتهام: سازمان مجاهدين  –نام خانوادگی: ياوری  –نام: معصومه  -25

 
 
 
 
 
 
 



1390وضعيت پيروان اديان در ايران در   

516 
 

 ۲۰۰ادی و مدير انتشارات حقيقت با قرار وثيقه نصرهللا الله از دروايش گناب
 ميليونی از زندان اوين آزاد شد

 

 
ميليونی :نصرهللا  ۲۰۰آزادی نصرهللا الله از دروايش گنابادی و مدير انتشارات حقيقت با قرار وثيقه  

 اد شد.ميليونی از زندان اوين آز ۲۰۰ماه با توديع وثيقه  ۲الله صبح امروز و پس از گذشت بيش از 
به گزارش هرانا و به نقل از وبسايت مجذوبان نور، آقای نصرهللا الله مدير انتشارات حقيقت و از 

آذر توسط نيروهای امنيتی و لباس شخصی بازداشت شده  ۲۹دراويش گنابادی که ظهر روز سه شنبه 
ين صبح زندان او ۳۵۰و  ۲۰۹روز حبس در سلول انفرادی بندهای امنيتی  ۶۲بود پس از گذشت 

 ميليون تومانی آزاد شدند. ۲۰۰امروز با توديع وثيقه 
 

اند که به تدريج پس از  درويش گنابادی در ايران بازداشت شده ۲۰۰از شهريور ماه سال جاری بيش از 
درويش گنابادی که پس از وقايع شهر  ۱۱اند ولی همچنان  تفهيم اتهام و توديع وثيقه يا کفالت آزاد شده

 ۹شوند که از اين بين  های اوين و عادل آباد نگهداری می اند در زندان ارس بازداشت شدهکوار استان ف
ماه است که در  ۵تن از اين دراويش که شامل مديران و پرسنل سايت مجذوبان نور نيز هستند بيش از 

ری و بندهای امنيتی زندان اوين در بازداشت هستند و دو تن ديگر از اين دراويش، آقايان کسری نو
شوند که از بازداشت آقای صالح مرادی بيش  صالح مرادی نيز در زندان عادل آباد شيراز نگهداری می

 گذرد. ماه می ۵از 
 
 
 
 
 
 

 (اخراج يک معلم از آموزش پرورش بدليل اعتقاد به دين ياری (اهل حق
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(جاللوند) شاعر، نويسنده و پژوهشگر پيرو دين ياری (اهل حق) پس از ده سال تدريس در  علی نظری
 مدارس صحنه و کرمانشاه به دليل اعتقاد به اين آئين اخراج شد.

ای رسمی به استناد نامه  به گزارش هرانا از کرمانشاه، هفته گذشته آموزش و پرورش صحنه طی نامه
  انشاه اين موضوع را به وی ابالغ کرد.هسته گزينش آموزش و پرورش کرم

های اجتماعی، فرهنگی و دينی است از جمله آثار او  نامبرده صاحب مقاالت و کتابهای متعدد در زمينه
، و »نگاهی گذرا به آيين ياری«، »کتاب سيری کوتاه در مرام اهل حق«توان به کتابهای نقدی بر  می
 انتشار به آثارش داده نشده است. اشاره نمود. که تاکنون اجازه» آداب جم«
 

پس از اخذ مجوز وزارت ارشاد و چاپ  ۱۳۸۰کتاب نقدی بر سيری کوتاه در مرام اهل حق در سال 
 آن، توسط وزارت اطالعات توقيف گرديد.

ها از سوی نيروهای امنيتی، حراست آموزش و پرورش و گزينش  قابل ذکر است که نامبرده تاکنون بار
 ازجويی و تهديد قرار گرفته بود.احضار و مورد ب

روز پس از اخراج بصورت شفاهی به او ابالغ شده است که ادامه اشتغال او منوط به دست  ۲همچنين 
 کشيدن از اعتقاد به دين ياری و گرويدن به دين اسالم (شيعه) شده است.

 
 
 
 
 
 

 انتقال زندانی مسيحی به زندان مركزی اصفهان با هدف كنترل بيشتر
 
 

 
اين نوكيش مسيحی كه بيش از يكسال است كه بدليل ايمان مسيحی خود در بازداشت بسر می برد ، 

و كنترل بيشتر، وی را به زندان مركزی اصفهان  مسئوالن زندان بدون هيچ توضيحی و به جهت فشار
 منتقل كرده اند.

زاده از نوكيشان » نورهللا قبيتی« بنا به گزارش رسيده به آژانس خبری مسيحيان ايران " محبت نيوز"، 
به زندان دستگرد اصفهان انتقال ) ۲۰۱۲فوريه  ۱۲(  ۱۳۹۰بهمن ماه  ۲۳مسيحی در بند، در مورخ 

 يافت.
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قبيتی زاده" كه بيش از يكسال می باشد كه به اتهام ايمان به مسيحيت در زندان اهواز بسر می "نورهللا 
به جهت  -دستگرد -برد، گزارشات حاکی از آن است که هدف از انتقال وی به زندان مركزی اصفهان 

داری آن زندان نگه ۲فشار و كنترل شديد وی می باشد. آنگونه كه گزارش شده وی هم اكنون در بند 
 می شود.

گفته اند ، » محبت نيوز«اگر چه هنوز هدف و قصد اصلی اين جابجايی مشخص نيست اما منابع آگاه به 
گويا علت انتقال "نورهللا قبيتی زاد" سخنان وی از مسيحيت ، بشارت دادن و همچنين دعا در بين 

 زندانيان بوده است.
ن شهر دزفول در بازداشت بود ، پيش از اين نيز اين نوكيش مسيحی كه ابتدا پس از دستگيری در زندا

در طی مدت اسارت خود در زندان دزفول با رساندن پيغام انجيل به زندانيان و برگزاری جلسه دعا و 
پرستش در گروه چند نفره سعی در آشنا ساختن اطرافيان و ديگر زندانيان به کالم خدا را داشت كه اين 

سئوالن زندان شد که اين امر سبب شد تا او را از زندان دزفول به موضوع موجب خشم زندانبانان و م
زندان كارون اهواز منتقل کنند. شرايطی که بخاطر گفتگوی وی با ديگر زندانيان در ارتباط با مسيحيت 

 و انتشار عقايدش در بين زندانيان با آن مواجه شد.
(  ۱۳۸۹دی ماه  ۳ی خانگی در روز جمعه ساله از نوكيشان و خادمين كليسا ۴۷"نورهللا قبيتی زاده" 

نفره از نوكيشان مسيحی كه برای برگزاری ايام كريسمس  ۱۰بهمراه يك گروه ) ۲۰۱۰دسامبر  ۲۴
تولد عيسی مسيح در يك كليسای خانگی در شهرستان دزفول گردهم آمده بودند توسط ماموران امنيتی 

از انجام بازجويی در خصوص چگونگی اطالعات بازداشت شد. ديگر بازداشت شدگان مسيحی پس 
 گرويدن شان به مسيحيت و نحوه آشنايی شان با آقای "نورهللا قبيتی زاده "، با دادن تعهد آزاد شدند.

"نورهللا قبيتی زاده" در طول زمان بازداشت بارها توسط نيروهای امنيتی اطالعات مورد بازجويی 
ن برای مجبور ساختن وی به ترك ايمان مسيحی اش وی قرار گرفت ، ماموران امنيتی و بازجويان زندا

را زير فشارهای شديد روحی قرار داده اند. از گرفتن تعهد برای فاصله گرفتن از فعاليت های بشارتی 
 گرفته تا نوشتن توبه نامه مبنی بر ترك مسيحيت و انكار ايمان مسيحی خود 

 
 
 
. 

 ی تا زمان دادگاهآزادی موقت ماسيس موسسيان با وثيقه سنگين ملک
 

 
آزادی اين ايماندار مسيحی با سپردن وثيقه بسيار سنگين ملکی ، به طور موقت تا رسيدن زمان 
برگزاری دادگاه او انجام شده است. مطابق گزارشات برای آزادی وی خانواده او مجبور به گرو 

 شتن دو سند خانه در دادگاه شده اند.گذا
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به نقل از منابع مسيحی پايتخت،آقای ماسيس موسسيان   به گزارش شبکه خبر مسيحيان فارسی زبان 
نارمک است   کليسای جماعت ربانی  ايماندار ارمنی تبار که از مشايخ و اعضای قديمی و سرشناس

) از زندان رجائی 2012فوريه  16اه( بهمن م 27پس از هشت روز بازداشت ، صبح روزپنجشنبه 
در محل کارش توسط   فوريه) 8بهمن(  19شهر کرج بطور موقت آزاد شد. ماسيس در روز چهارشنبه

 نيروهای اطالعاتی دستگير شده بود.
 

بعد از خبر رسانی توسط اف سی ان ان درباره اين مسيحی بازداشتی و انعکاس وسيع آن و تالش 
رای مالقات عزيز در بند خود در زندان کرج ، نامبرده اجازه يافت با همسر خود نافرجام خانواده او ب

صحبت کند و به او بگويد که به زودی آزاد خواهد شد. او در اين مکالمه با همسر خود به زبان فارسی 
 صحبت کرد و معلوم بود که از طرف ماموران به شدت تحت کنترل است.

ار سنگين ملکی ، به طور موقت تا رسيدن زمان برگزاری دادگاه او آزادی ماسيس با سپردن وثيقه بسي
انجام شده است. منابع خبری می گويند برای آزادی ماسيس خانواده او مجبور به گرو گذاشتن دو سند 
خانه در دادگاه شده اند. زمان برگزاری دادگاه نامشخص است و هنوز وکيلی برای اين پرونده انتخاب 

 نشده است.
ه اسالمی اتهام " تبليغ دين مسيحی " را بر عليه او عنوان نموده است. نزديکان ماسيس او را که دادگا

يک مسيحی زاده است به عنوان شخصی بسيار آرام اما با غيرت برای کار خداوند می شناسند. او قلب 
. بارها بسيار بزرگی برای خدمت به بيماران و دردمندان جامعه چه مسيحی و چه غير مسيحی دارد

حضور او بر بالين بيماران و مردم محتاج کمک با هر عقيده و مذهبی ديده شده است. شايد ماموران 
امنيتی از اين مسئله که او يک مسيحی است و به کمک دردمندان می شتابد دل خوشی نداشتند. ماموران 

نگفتند چه کس يا کسانی از  به او گفته اند که در رابطه با تبليغ مسيحيت از او شکايت شده است ؟ ولی
 او شکايت کرده اند.

ماسيس در طی مدت بازداشت چند بار با چشمان بسته مورد بازجوئی قرار گرفته است. پسران او نيز 
احضار و بازجوئی شده بودند.شرکت محل کار ماسيس که يک شرکت خصوصی بود او را کار اخراج 

امل بوده ، نزد خانواده اش به سر می برد و منتظر کرده است. او اکنون از نظر جسمی در سالمت ک
 برگزاری دادگاهش می باشد. زمان رسيدگی به پرونده او ممکن است ماهها و حتی سالها طول بکشد.

يادآور می شود که از آذر ماه سالجاری همانند سال گذشته با نزديک شدن به ايام کريسمس فشار 
نفر از بازداشت شدگان سال گذشته به اسامی  2يکه هنوز برجامعه مسيحی ايران شدت گرفت. در حال

نورهللا قبيتی زاده و فرشيد فتحی در اهواز و تهران زندانی هستند ، احضار و بازجوئی مسيحيان فعال 
 در کليساهای خانگی در چند شهرستان کشور آغاز شد.

مجدد يکی از دستگير شدگان نتيجه اين احضارها و بازجوئی ها حداقل در مشهد منجر به زندانی کردن 
سال گذشته آن شهر به نام "احسان بهروز" شد. او اوايل امسال با وثيقه هشتاد ميليون تومانی به طور 

 موقت آزاد شده بود.
نفر  4اين حمله   در دوم دی ماه حمله افراد نقاب پوش به کليسای جماعت ربانی اهواز انجام شد.پس از

آنها پس از چند روز آزاد شدو در حال حاضر پس از گذشت نزديک دو ماه در بازداشت ماندند. يکی از 
همچنان سه نفر به اسامی کشيش فرهاد سبک روح ، داود عليجانی و ناصر ضامن دزفولی در بازداشت 

 به سر می برند.
بهمن به يک کليسای خانگی در شيراز و خانه يکی ازنوکيشان مسيحی آن  19حمله روز چهارشنبه 

نفر را به جمع بازداشت شدگان مسيحی دوماه گذشته در سراسر کشور افزوده  8ز مجموعا شهر ني
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آزار   و برنامه ريزی شده باعث نگرانی ميباشد و اسباب  است. اين حمالت و بازداشتهای پی در پی
 شديد مسيحيان ايران را فراهم مينمايد.

 
 
 

 دستور اجرای حکم اعدام کشيش يوسف ندرخانی صادر شد
 

 
 بابک اجاللی

يوسف ندرخانی کشيش در بند کليسای ايران که از دو سالقبل در زندان الکان رشت بسر ميبرد در اوئل 
 صادر شد.” ارتداد ملی”مهرماه امسال مورد محاکمه و حکم اعدام وی به اتهام

تعريف نشده است، اما ” جرم”به عنوان” ارتداد“رچند تاکنون در هيچ يک از مقررات جزايی ايران، ه
از ابتدای انقالب، شماری از ايرانيان با اتهام ارتداد بازداشت، محاکمه و در برخی از موارد حتی اعدام 

 اند. شده
 

، ”ترک دين سازماندهی“هام يوسف ندرخانی، کشيش کليسای ايران است که دوسال پيش در رشت به ات
ابراز مخالفت “و ” ايجاد يک کليسای مخفی در خانه خود“، ”دعوت ساير مسلمانان به مسيحيت“

های حقوق بشری و  ای که با اعتراض گسترده گروه بازداشت شد. بازداشت و محاکمه” آشکار با اسالم
 نيز تعداد زيادی از مقامات دولتی غربی مواجه شد.

اهميت موضوع و اطالع دقيق از خبری که روز گذشته در مورد صدور دستور اجرای با توجه به  
اقای فيروز صادق خانجانی، يکی از   حکم اين کشيش در بند به رهسا نيوز ارسال شد گفتگويی با

 کشيشان ارشد کليسای ايران انجام داديم که در پی می آيد:
 عی داريد بفرماييد؟از آخرين وضعيت آقای يوسف ندرخانی اطال اگر لطفا

بله، متاسفانه به ما اعالم کردند که دستور اعدام کشيش ندر خانی صادر شده و هر لحظه امکان اعدام 
 ايشان است و اين خبر ما را بسيار نگران کرده است.

وضيعت کشيش ندر خانی اصال خوب نيست چون در بند تبهکاران نگهداری ميشوند و خانواده کشيش 
فشار شديد روحی ميباشند. از هر لحاظ ميتوان گفت که نظام به کشيش ندرخانی فشار ندرخانی تحت 

مياورد تا به قول خودشان توبه کند. در واقع االن نظام ماهيت حقيقی خود را نشان ميدهد. نظام ايران 
س نظام االن به هيچ اصولی پايدار نيست و يک عده بنام خدا به مردم ايران ظلم ميکنند و افرادی در را

 اکنون کاخ نشين شدند.  هستند که
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 شما چطور از اين خبر مطلع شديد؟ آيا اين خبر از طريق منبع موثقی به اطالع شما رسيده است؟
اگر اجازه بديد عنوان نکنم ولی فقط ميتونم بگويم که تيم وکالتی کشيش ندر خانی اين خبر را اعالم 

 کردند.
دادگاه به حکم ارتداد ملی محکوم به اعدام شدند از نظر شما چرا  بنا بر اطالع، ايشان در اخرين جلسه

 قاضی پرونده ايشان را با اين اتهام محکوم کردند و حکم ارتداد دينی ندادند؟
چه فرقی ميکند. اعدام، اعدام است حاال چه ملی باشد چه دينی اين يک بازی است تا افکار عمومی در 

 هند که با موشکافی و عدالت مساله را رسيدگی کردند.داخل از کشور را به اين سمت سوق د
آيا اين حکم به وکالی ايشان ابالغ شده و اطالع داريد که وکالی ايشان چه اقداماتی در جهت جلوگيری 

 از اجرای حکم کرده اند؟
 اين خبر تازه به ما اعالم شده و هنوز از جزييات اين خبر اطالع دقيقی نداريم.

قدامی در رابطه با جلوگيری از اجرای حکم اعدام يوسف ندرخانی انجام داده است؟ کليسای ايران چه ا
و با کدام سازمانها يا کشورها رايزنی کرده است و انها چه اقداماتی برای وارد کردن فشار بر ايران 

 انجام داده اند؟
تی رهبران تراز همه جهان از وضيعت آقای ندر خانی آگاه ميباشند. تمام سازمانها حقوق بشری و ح

اول دنيا اعتراض خود را نسبت به زندانی بودن آقای ندر خانی اعالم کردند و اين اواخر رييس حقوق 
 بشری پارلمان آلمان برای ديدار از کشيش يوسف به ايران آمد که متاسفانه دست خالی بازگشت.

ن حکومت جمهوری چه درخواستی از فعاالن حقوق بشر و سازمانهای حقوق بشری و نيز مسئوال
 اسالمی داريد؟

مسووالن جمهوری اسالمی بدانند که کليسای ايران هنوز از تمام ظرفيتهای خود استفاده نکرده، اما  
اگر الزم باشد چنان با تفکر متحجر و   اگر الزم باشد حتما اينکار را خواهيم کرد. مسووالن بدانند که

که اثری از آن در تمام دنيا باقی نماند. ما با تفکر  ناپاک و فرقه ای مصباح يزدی جنگ خواهيم کرد
شيعه کاری نداريم، اما تفکر حاکميت يک تفکر فرقه ای شبيه طالبان است که بايد با آن برخورد شود. 
اين تفکر فرقه ای برای جهان امروز بسيار خطرناک است و بايد جلوی اين تفکر در جهان گرفته شود 

ود دارد خواب حرام است و حرام است. تمام زندانها پر شده از آدمهای و تا زمانيکه اين تفکر وج
ساواک را سفيد کرده اند و بنام  بيگناه،تمام زندنها پر شده از زندانيها سياسی و عقيدتی، اين آدمها روی 

 خدا دست به هر جنايتی ميزنند.
 در اخر اگر حرف و سخن خاصی داريد بفرماييد؟ 

عالم ميکنيم که اين تو بميری از اون تو بميريها نيست. خط قرمز ما زندانيهای ما به جمهوری اسالمی ا
 ما هستند اگر کوچکترين آسيب به آنها وارد شود بدانند که از تمام ظرفيتها خود استفاده خواهيم کرد.

گر نظام از مسيحيان به عنوان گروگان استفاده ميکند، نظام به دنبال امتياز گيری است و از طرفی دي
 در داخل برای شکستهای سياسی و اقتصادی خود دنبال مقصر ميباشند.

  رهسا نيوز
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 ماه حبس تعزيری محکوم شد ۱۰سال و  ۵ترانه ترابی،شهروند بهايی به 
 
 

 
ماه حبس تعزيری  ۱۰سال و  ۵وی دادگاه انقالب به شهروند بهايی ساکن سمنان از س” ترانه ترابی” 

 محکوم شد.
به گزارش هرانا از سمنان، طبق حکم دادگاه انقالب شهر سمنان نامبدره به اتهامات تشکيل و راه  

اندازی گروه غيرقانونی با اهداف تشکيالتی (منظور تشکيالت مذهبی بهايی است) به نفع اجانب 
وه غيرقانونی (منظور جلسات آئين بهايی است) با هدف جذب مسلمانان ومعاندين نظام، عضويت در گر

و ترويج اهداف تشکيالتی عليه نظام به نفع اجانب، وتبليغ عليه نظام مقدس جمهوری اسالمی به نفع 
 ماه حبس تعزيری محکوم شد. ۱۰اجانب به پنج سال و 

ادی ديگر از شهروندان بهايی سمنان به همراه تعد ۱۳۸۹شود ترانه ترابی در اسفند ماه  ياداوری می
 بازداشت که پس از يک ماه به قيد وثيقه آزاد شد.

دادگاه نامبرده در دی ماه گذشته برگزار شد که متعاقب آن، حکم صادره طی روز گذشته به وی ابالغ 
 گرديد.

 بررسی موارد حقوقی نقض شده در اين گزارش:
عقايد ممنوع است و هيچ کس را نمی توان به صرف تفتيش  قانون اساسی جمهوری اسالمی: ۲۳اصل 

 داشتن عقيده ای مورد تعرض و مواخذه قرار داد.
هيچکس را نمی توان بمناسبت عقايدش مورد  ميثاق بين المللی حقوق مدنی و سياسی: ۱۹ماده  ۱بند 

 مزاحمت اخافه قرار داد.
ق آزادی بيان دارد. اين حق شامل هر کس ح ميثاق بين المللی حقوق مدنی و سياسی: ۱۹ماده  ۲بند 

آزادی تفحص و تحصيل و اشاعه اطالعات و افکار از هر قبيل بدون توجه به سر حدات خواه شفاهاً يا 
 بصورت نوشته يا چاپ يا بصورت هنری يا به هر وسيله ديگر به انتخاب خود می باشد.

مند  ديشه، وجدان و دين بهرههر شخصی حق دارد از آزادی ان اعالميه جهانی حقوق بشر: ۱۸ماده 
شود: اين حق مستلزم آزادی تغيير دين يا اعتقاد و همچنين آزادی اظهار دين يا اعتقاد، در قالب آموزش 

ها و مراسم دينی به تنهايی يا به صورت جمعی، به طور خصوصی يا  ها و اجرای آيين دينی، عبادت
 عمومی است.

 ردی حق آزادی عقيده و بيان دارد.هر ف اعالميه جهانی حقوق بشر: ۱۹ماده 
هر کس حق آزادی فکر، وجدان و مذهب دارد.  ميثاق بين المللی حقوق مدنی و سياسی: ۱۸ماده  ۱بند 

اين حق شامل آزادی داشتن يا قبول يک مذهب يا معتقدات به انتخاب خود، همچنين آزادی ابراز مذهب 

http://youthforhumanrightsiran.wordpress.com/
http://youthforhumanrightsiran.wordpress.com/
http://youthforhumanrightsiran.wordpress.com/�
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به طورعلنی يا در خفا در عبادات و اجرای آداب و يا معتقدات خود، خواه بطور فردی يا جمعی، خواه 
 اعمال و تعليمات مذهبی می باشد.

 
 
 
 
 
 

 ناتولی درخشان، شاعر بهائی بازداشت شد
 

 
اری صبح سه شنبه دوم اسفند ماه دستگير ناتولی درخشان شاعر و نويسنده بهائی ساکن شهرستان س

 توسط ماموران وزارت اطالعات دستگير شد.
ناتولی درخشان شاعر و نويسنده بهائی ساکن شهرستان ساری صبح سه شنبه دوم اسفند ماه توسط 

 ماموران وزارت اطالعات دستگير شد.
بح سه شنبه دوم اسفند ماه، به گزارش سامانه خانه حقوق بشر ايران، ساعت يازده و پانزده دقيقه ص

هفت مامور از اداره اطالعات به منزل ايشان رفتند. ضمن تفتيش منزل به جمع آوری کتب و سی 
دی های دينی و تصاوير پيشوايان مذهبی ديانت بهائی پرداختند. همچنين تعدادی سی دی تصاوير 

لحظه “تشر شده ايشان به نام خانوادگی ايشان را جمع کردند و يک جعبه کتاب از مجموعه اشعار من
 را که با مجوز وزارت ارشاد انتشار يافته بود را نيز با خود بردند.” های واپسين

منزل پدری ناتولی درخشان تابستان گذشته، در روستای ايول تخريب شد و پيگيری و شکايات 
ک قاضی کشيک بهائيان اين روستا در دواير قضايی نهايتا به مختومه گشتن اين پرونده توسط ي

انجاميد. اين شاعر و نويسنده بهائی که از تحصيالت عاليه به دليل اعتقادش به ديانت بهائی محروم 
با وجود احراز مقام برتر در کشور ممنوع  گشته، پيشتر نيز از اعزام به مسابقات آسيايی شطرنج 

 شده بود.
ان به تظلم و دادخواهی در ارتباط با الزم به ذکر است که ايشان چندی پيش در نامه ای به رهبر اير

پرداخته  موارد نقض حقوق بشر در يک سال اخير که بر بهائيان استان مازندران وارد شده بود 
 بودند.

 
 
 
 

http://www.rahana.org/wp-content/uploads/2012/02/p-derakhshan-n.jpg
http://www.rahana.org/wp-content/uploads/2012/02/p-derakhshan-n.jpg
http://www.rahana.org/wp-content/uploads/2012/02/p-derakhshan-n.jpg�
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 آزادی سه شهروند مسيحی کليسای جماعت ربانی اهواز و تهران
 

 
ت ربانی اهواز دو تن از اعضای کليسای جماع” ناصر ضامن دزفولی“و ” كشيش فرهاد سبكروح“

از اعضای کليسای جماعت ربانی ” ماسيس موسسيان“با توديع وثيقه از زندان کارون اهواز و 
 تهران نيز با توديع وثيقه از زندان رجايی شهر آزاد شد.

به گزارش هرانا، کشيش فرهاد سبک روح به همراه ناصر ضامن دزفولی و داود عليجانی از 
در اهواز بودند که دو تن از ايشان امروز پس از دو ماه از  ۲۰۱۱بازداشت شدگان مراسم کريسمس 

  سوی دادگاه انقالب اهواز با تبديل قرار وبازداشت به وثيقه آزاد شدند.
 

گفتنی است داوود عليجانی به دليل عدم توديع وثيقه به موقع تا کنون آزاد نشده است و کماکان در 
 زندان کارون اهواز به سر می برد.

در محله  –ن بنا بر گزارش ديگر ماسيس موسسيان از اعضای کليسای جماعت ربانی تهران هم چني
بهمن بازداشت و به زندان رجايی شهر کرج منتقل شده بود با تبديل قرار  ۱۹نارمک نيز که در 

 بازداشت به وثيقه و توديع آن از زندان به صورت موقت آزاد شد.
 
 
 
 

 بس محکوم شدنددو شهروند بهايی ساکن مشهد به ح
 

دو شهروند بهايی ساکن مشهد که در تير ماه سالجاری بازداشت شده بودند به حبس  –خبرگزاری هرانا 
 محکوم شدند.

بنا به اطالع گزارشگران هرانا از مشهد، بر اساس حکم دادگاه انقالب مشهد ژيال رضوانی و سعيده 
 ۵عزيری محکوم شدند که حکم مزبور به مدت ماه حبس ت ۴فروغی (نگاری) به اتهام تبليغ بهائيت به 

 سال به تعليق در آمده است.
اند که پس از اخذ وثيقه تا اعالم حکم آزاد  مدتی بازداشت بوده ۹۰شود نامبردگان در تيرماه  يادآوری می

 اند. شده
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 بررسی موارد حقوقی نقض شده در اين گزارش:

تفتيش عقايد ممنوع است و هيچ کس را نمی توان به  ساسی جمهوری اسالمی:قانون ا ۲۳اصل 
 صرف داشتن عقيده ای مورد تعرض و مواخذه قرار داد.

هيچکس را نمی توان بمناسبت عقايدش  ميثاق بين المللی حقوق مدنی و سياسی: ۱۹ماده  ۱بند 
 مورد مزاحمت اخافه قرار داد.

هر کس حق آزادی بيان دارد. اين حق  حقوق مدنی و سياسی:ميثاق بين المللی  ۱۹ماده  ۲بند 
شامل آزادی تفحص و تحصيل و اشاعه اطالعات و افکار از هر قبيل بدون توجه به سر حدات 
خواه شفاهاً يا بصورت نوشته يا چاپ يا بصورت هنری يا به هر وسيله ديگر به انتخاب خود 

 می باشد.
ر شخصی حق دارد از آزادی انديشه، وجدان و دين ه اعالميه جهانی حقوق بشر: ۱۸ماده 
مند شود: اين حق مستلزم آزادی تغيير دين يا اعتقاد و همچنين آزادی اظهار دين يا اعتقاد،  بهره

ها و مراسم دينی به تنهايی يا به صورت  ها و اجرای آيين در قالب آموزش دينی، عبادت
 جمعی، به طور خصوصی يا عمومی است.

 هر فردی حق آزادی عقيده و بيان دارد. الميه جهانی حقوق بشر:اع ۱۹ماده 
هر کس حق آزادی فکر، وجدان و  ميثاق بين المللی حقوق مدنی و سياسی: ۱۸ماده  ۱بند 

مذهب دارد. اين حق شامل آزادی داشتن يا قبول يک مذهب يا معتقدات به انتخاب خود، 
ه بطور فردی يا جمعی، خواه به طورعلنی يا همچنين آزادی ابراز مذهب يا معتقدات خود، خوا

 در خفا در عبادات و اجرای آداب و اعمال و تعليمات مذهبی می باشد
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 آزادی موقت بازداشت شدگان مسيحی كليسای جماعت ربانی اهواز 
 

 
به کليسای خانگی  ۲۰۱۱در پی يورش گسترده ماموران امنيتی در روز جشن کريسمس در ماه دسامبر 

جماعت ربانی اهواز، که منجر به بازداشت جمعی از اعضا وخادمين آن کليسا شده بود ، دو تن از 
 .بازداشت شدگان اين حادثه با سپردن وثيقه بطور موقت آزادشدند

، دو تن از بازداشت شدگان »محبت نيوز « به نقل از گزارشگران آژانس خبری مسيحيان ايران 
در  -امروز -حادثه هجوم ماموران امنيتی به كليسای خانگی جماعت ربانی شهر اهواز، سرانجام 

ماه بازداشت و بالتكليفی از زندان  ۲پس از تحمل ) ۲۰۱۲فوريه  ۲۱(  ۱۳۹۰اسفند ماه  ۲تاريخ 
 آزاد شدند.

 
بازداشت شدگان بنام های "كشيش فرهاد سبكروح" و "ناصر ضامن دزفولی" از خادمين آن كليسا، 

ميليون تومان ) بطور موقت از زندان آزاد  ۲۰۰هر كدام با سپردن وثيقه ( سند منزل به ارزش 
 شدند.

شدگان اين  همچنين"داود عليجانی" از اعضای كليسای خانگی اهواز و نفر سوم از بازداشت
گفته می شود وی نيز در روزهای آينده پس   رويداد، ايشان نيز كماكان در بازداشت بسر می برند و

 از سپردن وثيقه از زندان آزاد خواهد شد.
 ۳۰۰مسئوالن و مقامات قضايی اهواز پيش از اين برای آزادی "كشيش فرهاد سبكروح" مبلغ 

ند كه با گفتگوی برخی از رهبران كليسای جماعت ربانی ميليون تومان پول نقد درخواست كرده بود
ايران با مسئوالن قضايی مبنی بر عدم توانايی پراخت چنين مبلغی اين وجه الضمان نقدی به وثيقه 

 ملكی ( سند منزل ) تبديل شد.
"محبت نيوز" در گفتگو با "حسين جديدی" از وكالی پايه يك دادگستری در خصوص مبنای حقوقی 

در هيچ « موقت بازداشت شدگان مسيحی، ايشان اظهار داشتند :   ت پول نقد برای آزادیدرخواس
يك از مواد قانون آئين دادرسی كيفری برای اينگونه اتهامات وجه الضمان نقدی ( پول نقد ) در نظر 
گرفته نشده است و خواسته اوليه مقامات قضايی برخالف مقررات جاری و به منظور تحت فشار 

تاخير در   ادن خانواده بازداشت شدگان است و اين بهانه ايی غير قانونی در جهت تداوم و ياقرارد
 آزادی بازداشت شدگان است.

برای انجام بازجويی  –اهواز  –استان خوزستان  امنيتی ماموران توسط بازداشت از پس افراد اين
ها به بازداشتگاه اداره اطالعات و سپس به زندان كارون منتقل شدند. هنوز تاكنون مسئولين ذيربط 

http://mohabatnews.com/images/stories/mohabatnews/2011/iranchristian/farhad-ahvaz-free-99.jpg
http://mohabatnews.com/images/stories/mohabatnews/2011/iranchristian/farhad-ahvaz-free-99.jpg
http://mohabatnews.com/index.php?option=com_content&view=article&id=3675:ahvaz-iran-christian-&catid=52:iranianchristian&Itemid=282
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تهامات وارده به ايشان دليل مشخصی برای بازداشت اين افراد ارائه نكرده اند و وضعيت قضايی و ا
 نيز كماكان در سايه ايی از ابهام قرار دارد.

همسر كشيش فرهاد سبكروح و از خادمين كليسای  جيزان" شهناز " خانم الزم به ياد آوری است
روز بازداشت در بازداشتگاه  ۱۰جماعت ربانی، كه ايشان نيز جزو بازداشت شدگان بودند، پس از 

برابر با اولين روز از سال نو ميالدی  ۱۳۹۰دی ماه  ۱۱اداره اطالعات در روز يكشنبه مورخ 
 شدند .با سپردن وثيقه بطور موقت آزاد  ۲۰۱۲

) ۲۰۱۱دسامبر  ۲۳(  ۱۳۹۰صبح روز جمعه دوم دی ماه  ۱۱بنا بر گزارشات منتشره، در ساعت 
 جماعت خانگی کليسای به گسترده يورش ماموران امنيتی در اقدامی از قبل سازماندهی شده با

كه در آن مكان بمناسبت كريسمس و تولد عيسی مسيح جمعی از مسيحيان دور هم گرد  اهواز ربانی
آمده بودند كليه اعضا و افراد شرکت كننده در مراسم را بازداشت و با دو دستگاه اتوبوس به مكان 

 نتقل كردند.نامعلومی م
بر پايه اين گزارش نيروهای امنيتی که به هنگام يورش به داخل کليسا صورت های خود را پوشانده 

كه به شدت وحشت كرده بودند را نيز با خود بردند. اين  شادی کانون کوچک های بچه بودند حتی
 افراد پس از بازجويی و ثبت مشخصات آنان ساعاتی بعد آزاد شدند.

 تهران در نارمك ربانی جماعت كليسای خادم موقت آزادی -
از شهروندان ارمنی ساكن  " موسسيان ماسيس " گزارش دادند» محبت نيوز«همچنين منابع آگاه به 

بهمن  ۱۹ارشنبه تهران و از اعضا کليسای جماعت ربانی نارمک، كه پيش از اين در تاريخ چه
 ۲۷توسط ماموران امنيتی در محل كار خود بازداشت شده بود در تاريخ ) ۲۰۱۲فوريه  ۸(  ۱۳۹۰

روز بازداشت و انجام مراحل بازجويی از زندان رجايی  ۸پس از ) ۲۰۱۲فوريه  ۱۶بهمن ماه ( 
 شهر كرج با سپردن وثيقه بطور موقت آزاد شد.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 جوان بهايی در شيراز ۱۱شت بی خبری و تداوم بازدا
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ضعيت آنان اطالعی در جوان بهائی در شيراز از و ۱۱با وجود گذشت بيش از دو هفته از دستگيری 

 دست نيست.
ی آنان به دادسرای انقالب  کند که از ورود خانواده بهايی در حالی ادامه پيدا می ۱۱بازداشت اين 

 به عمل می آيد.  وضعيت پرونده و اتهام عزيزانشان ممانعت نيز  اسالمی شيراز جهت پی گيری
 

الح، مژگان عمادی، نيما دهقان، سينا پيام تسليمی، مژده ف» خانه حقوق بشر ايران«به گزارش 
ساريخانی، يکتا فهندژ، سام جابری،سميترا ممتازيان، فرشيد يزدانی، ايمان رحمت پناه و فريد عمادی 

بهمن ماه توسط نيروهای امنيتی در شيراز بازداشت شده و  ۱۸و  ۱۴بهاييانی هستند که در روزهای 
 برند. تاکنون در زندان به سر می

بهمن به علت  ۱۴يکی از بازداشت شدگان روز   ت به وضعيت سالمتی آقای پيام تسليمینگرانی نسب
ابتالء به سرطان تيروئيد و لزوم استفاده از داروی تخصصی با ُدز متغيير و تحت نظر پزشک 

 متخصص وجود دارد.
ی ايشان و نظر ی پرونده ی پزشک ی جناب تسليمی با ارائه است که از همان ابتدا خانواده  اين در حالی

 اند. پزشک متخصص مسئولين را از وضعيت جسمانی و خطرات شديد احتمالی با خبر ساخته
تعدادی از بازداشت شدگان دارای فرزند شيرخوار و خردسال نيز هستند که در نبود مادر و پدر خود 

حاضر به بسيار بی قراری می کنند اما مامورين امنيتی بدون توجه به شرايط اين افراد، حتی 
 پاسخگويی سواالت خانواده های اين زندانيان نيستند.

 
 
 
 
 
 

 محروميت يک معلم از تدريس به دليل اعتقادات مذهبی
 
 

ابالغ شده است که ادامه اشتغال او منوط به دست   روز از اخراج بصورت شفاهی به ايشان ۲  پس از
 ه) شده است.کشيدن از اعتقاد به دين ياری و گرويدن به دين اسالم (شيع
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علی نظری (جاللوند) شاعر، نويسنده و پژوهشگر پيرو دين ياری (اهل حق) 
 ج شد.پس از ده سال تدريس در مدارس صحنه و کرمانشاه به دليل اعتقاد به اين آئين اخرا

هرانا از کرمانشاه، هفته گذشته آموزش و پرورش صحنه طی   به نقل از» محبت نيوز«به گزارش 
ای رسمی به استناد نامه هسته گزينش آموزش و پرورش کرمانشاه اين موضوع را به وی ابالغ  نامه
 کرد.

 
ست از جمله آثار او های اجتماعی، فرهنگی و دينی ا نامبرده صاحب مقاالت و کتابهای متعدد در زمينه

، و »نگاهی گذرا به آيين ياری«، »کتاب سيری کوتاه در مرام اهل حق«توان به کتابهای نقدی بر  می
 اشاره نمود. که تاکنون اجازه انتشار به آثارش داده نشده است.» آداب جم«

و چاپ پس از اخذ مجوز وزارت ارشاد  ۱۳۸۰کتاب نقدی بر سيری کوتاه در مرام اهل حق در سال 
 آن، توسط وزارت اطالعات توقيف گرديد.

ها از سوی نيروهای امنيتی، حراست آموزش و پرورش و گزينش  قابل ذکر است که نامبرده تاکنون بار
 احضار و مورد بازجويی و تهديد قرار گرفته بود.

 
 
 
 
 
 

 هجوم ماموران امنيتی به منزل كشيش كليسای اصفهان
 

 
 به هجوم با امنيتی ماموران ديگر بار ايران زبان فارسی مسيحيان جامعه بر فشار افزايش راستای در

 نامعلومی مكان به را وی ، بازداشت ضمن توضيحی هيچ بدون اصفهان كليسای كشيشان از يكی منزل
 .دادند انتقال

، آقای " حكمت سليمی " كشيش »محبت نيوز« به نقل از گزارشگران آژانس خبری مسيحيان ايران 
 كليسای رسمی پولس در اصفهان بازداشت شد.
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 ۲۲( ۱۳۹۰بر اساس اين گزارش، ماموران امنيتی اطالعات صبح روز چهارشنبه مورخ سوم اسفند 
واقع در فوالد شهر » حكمت سليمی«بامداد با هجوم به منزل كشيش  ۷عت در سا) ۲۰۱۲فوريه 

 اصفهان، وی بدون هيچ توضيحی بازداشت و به مكان نامعلومی منتقل گرديد .
ماموران امنيتی همچنين پس از بازداشت نامبرده ضمن تفتيش و بازرسی كامل خانه برخی وسائل 

لهياتی ، سی دی ،كامپيوتر و حتی تابلوهای بر روی شخصی ايشان از جمله كتاب مقدس ، كتابهای ا
 ديوار منزل ايشان را نيز كنده و با خود بردند.

هم اكنون بی خبری از وضعيت نگهداری و سالمت ايشان باعث موجی از نگرانی در ميان خانواده و 
 بستگان و اعضا كليساهای منطقه گرديده است .

طالع دقبقی در دست نمی باشد اما احتمال می رود اين تاكنون از داليل بازداشت وی هيچگونه ا
بازداشت ها در راستای افزايش بر جامعه مسيحيان ايران به ويژه نوكيشان مسيحی كه در روزهای 

...  تهران ، شيراز ، اهواز اخير منجر به رويدادها و بازداشت های مشابهی در برخی شهرستانها ی
 بوده صورت گرفته باشد.
موران امنيتی صبح زود هنگام به منزل كشيش حكمت سليمی مراجعه كردند گويا يكی از داليلی كه ما

قصد شان اين بوده كه تا قبل از خروج ايشان از منزل وی را بازداشت نمايند . همچنين منابع آگاه به 
گزارش دادند، پس از اين حادثه گويا همزمان ماموران امنيتی به خانه های برخی ديگر » محبت نيوز«

 اصفهان نيز هجوم بردند . از مسيحان
همچنين در پائيز سالجاری، كه از طريق فرودگاه اصفهان قصد سفر به تركيه » حكمت سليمی«كشيش 

را نيز داشت، ماموان حراست فرودگاه ضمن توقيف و ضبط پاسپورت، از سفر ايشان جلو گيری كرده 
ندارد. پس از آن نيز وی بارها  و به او گفته شده كه ممنوع الخروج و حق اجازه خروج از كشور را

 توسط اداره اطالعات اصفهان احضار و توسط ماموران اطالعات مورد بازجويی قرار گرفت .
پيش از اين نيز وی توسط ماموران اداره اطالعات به اتهام اعتقاد و باورهای مسيحی بازداشت شده بود 

 كه با سپردن وثيقه بطور موقت آزاد شد.
كشيشان فارسی زبان و رسمی كليسای پولس وابسته به كليسای اسقفی اصفهان در "حكمت سليمی" از 

سال است كه ضمن گرويدن به مسيحيت تاكنون كتاب  ۳۰محله سنگتراش ها می باشد، نامبرده بيش از 
 چاپ و منتشر شده است.  از ايشان  و همچنين اشعار  الهيات مسيحی  هايی نيز در زمينه تعليمی و

 
 
 
 
 
 

 ش منزل يک شهروند بهايی ساکن قائم شهرتفتي
 

http://mohabatnews.com/index.php?option=com_content&view=article&id=4034:ahvaz-jail-farhad-sabokrohe-&catid=34:editor-picks&Itemid=283
http://mohabatnews.com/index.php?option=com_content&view=article&id=3997:shiraz-church-christian-arrested-iran-&catid=52:iranianchristian&Itemid=282
http://mohabatnews.com/index.php?option=com_content&view=article&id=3991:iran-christain-masis-jail&catid=52:iranianchristian&Itemid=282


1390وضعيت پيروان اديان در ايران در   

531 
 

بهمن ماه، ماموران امنيتی منزل يک شهروند  ۱۸روز سه شنبه،  -خبرگزاری هرانا 
 بهايی ساکن قائم شهر به نام "فروغ عطاييان" را مورد تفتيش قرار دادند.

پنج نفر از  بنا به اطالع گزارشگران هرانا، خبرگزاری حقوق بشر ايران، حوالی ظهر روز سه شنبه
ی اطالعات قائم شهر با حکم بازرسی به منزل دکتر فروغ عطاييان شهروند بهايی ساکن  ماموران اداره

ها و نوارهای مذهبی محل را  شهر مزبور مراجعه کرده و پس از تفتيش منزل و ضبط کتب، عکس
  ترک نمودند.

 
 

در ضيافت نوزده روزه (جلسه مذهبی قابل ذکر است اتهام نامبرده فعاليت در جامعه بهايی و شرکت 
 مختص بهاييان) عنوان شده است.

 
 
 
 
 
 

 تداوم پلمپ اماکن کسب بهاييان در سمنان
 

 
در پی تشديد فشارهای اقتصادی بر شهروندان بهايی در طی چند ماهه اخير تعدادی  -خبرگزاری هرانا 

ساکن سمنان توسط اداره اماکن (به دستور اداره اطالعات) پلمپ  های کسب چند شهروند بهايی از محل
های انجام گرفته توسط صاحبان اين مشاغل تاکنون ثمری نداشته و در بعضی موارد به  شده و پيگيری

 لغو جواز هم منتهی شده است.
بر در خواست پليس ناظر بر اماکن عمومی فرماندهی انتظامی  سندی دال تر خبرگزاری هرانا پيش

های مذهبی موجود در  استان کرمانشاه از رياست مجمع صنفی اين استان مبنی بر شناسايی اقلييت
 صنوف اين استان و معرفی ايشان به پليس منتشر کرد.
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ها نيز صورت گرفته است و  اير استانرسد اقدامات مشابهی از سوی اداره اماکن در س بنظر می
 شناسايی و پلمپ محل کسب شهروندان بهايی استان سمنان نمونه بارز و آشکار آن است.

مواردی که تاکنون در خصوص پلمپ محل کسب بهائيان در اين استان توسط گزارشگران هرانا جمع 
 آوری شده عبارتست از:

عدم «محل مزبور چندين ماه است که پلمپ شده که  فروشگاه پوشاک متعلق به بهفر خانجانی: – ۱
اند الزم به ذکر است بهفر خانجانی در حال گذراندن دوره  نامبرده را دليل پلمپ عنوان کرده» صالحيت

 باشد. ساله در زندان سمنان می ۴محکوميت 
زبور ارائه مغازه لوازم تحرير متعلق به روفيا بيدقی: تاکنون دليل مشخصی برای تعطيلی محل م – ۲

نشده است قابل ذکر است طی ماههای گذشته روفيا بيدقی به اتهام تبليغ عليه نظام به يک سال حبس 
 باشد. تعزيری محکوم شده است که پرونده مزبور در مرحله تجديد نظر می

تر فروشی متعلق به پيمان شادمان: تاکنون دليل مشخصی برای تعطيلی محل  فروشگاه فيل – ۳
شناس شبانه آتش  ه نشده است ولی طی يک ساله گذشته اين محل چندين دفعه توسط عواملی نامزبورارائ

 گرفته و تخريب شده است.
عينک فروشی زايس متعلق به ليدر تبيانيان: محل کسب مزبور پس از چند ماه پلمپ، به تازگی لغو  -۴

منان است که در مغازه مذکور با جواز شده است قابل ذکر است سيامک ايقانی يکی از زندانيان بهايی س
 باشد. ليدر تبيانيان شريک می

فروشگاه لباس کودک متعلق به پيمان رحمانيان: محل کسب مزبور پس از چندين ماه پلمپ، تمديد  -۵
هم اقدام کرده که تاکنون » گل فروشی«جواز نشد قابل ذکر است پيمان رحمانيان برای تغيير شغل به 

 جواز داده نشده است.
فروشگاه پالستيک فروشی رشيک متعلق به سپهر سبحانی: محل کسب مزبور پس از چند ماه  – ۶

پلمپ، لغو جواز شده در عين حال سپهر سبحانی به يک سال حبس تعزيری محکوم که پرونده مذکور 
 در مرحله تجديد نظر قرار دارد.

ابتدا پلمپ سپس با عدم تمديد  فروشگاه لباس زنانه متعلق به سوسن تبيانيان: محل کسب مزبور – ۷
جواز و در خاتمه با لغو جواز مواجه شد. قابل ذکر است سوسن تبيانيان يکی از شهروندان بهايی اهل 

 باشد که به تازگی پس از يک دوره محکوميت از زندان اوين آزاد گرديد. سمنان می
مزبور فعال پلمپ شده و دليل فروشگاه لوازم بهداشتی رزين متعلق به افشين ايقانی: محل کسب  – ۸

ساله  ۴خاصی برای آن اعالم نشده است قابل ذکر است افشين ايقانی در حال سپری کردن محکوميت 
 باشد. در زندان اوين می

فروشگاه لوازم بهداشتی متعلق به فرهاد فناييان: محل کسب مزبور بيش از سه ماه است که بدون  – ۹
به آنکه لوازم بهداشتی موجود در فروشگاه مذکور، احتمال خراب دليل مشخصی پلمپ شده و با توجه 

های مکرر فرهاد فناييان برای بررسی  شدن يا گذشتن تاريخ مصرف دارد ولی تاکنون بادرخواست
 پرونده فروشگاه مزبورهيچ ترتيب اثری داده نشده است.
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 تالش نهاد امريكايی برای اطالع از زنده بودن يوسف ندرخانی

 
 
 

اعالم کرده که براساس اطالعات دريافتی حکم اعدام کشيش يوسف » قانون و عدالت«مرکز آمريکايی 
 ندرخانی احتمال دارد توسط محاکم قضايی ايران صادر شده باشد.

فوريه (سوم اسفند) گفته است  ۲۲  به نقل از مردمك، يك نهاد آمريکايی روز» محبت نيوز«به گزارش 
 که درحال تالش است تا از زنده بودن يوسف ندرخانی در ايران مطلع شود.

در  ۸۸گفته می شود يوسف ندرخانی، شهروند ايرانی که به اتهام ارتداد (خروج از دين اسالم) از سال 
های  ز درخواست دادگاه برای توبه امتناع کرده و از چهار ماه پيش تاکنون رسانهايران زندانی است ا

 اند. ايران گزارشی از وضعيت او منتشر نکرده
 

توانيم زنده بودن يوسف ندرخانی را تائيد  مدير اجرايی مرکز قانون و عدالت گفته است: از امروز نمی
 کننده نيست. کنيم. اخبار خارج از ايران دلگرم

ن سخنان در حالی است كه در پی انتشار صدور دستور اجرای حکم اعدام برای اين دگر انديش اي
كه در فرانسه حضور دارد، در  وی همفكران از و نزديكان از خانجانی" دقصا "فيروز مذهبی در بند،

گفتگويی از وضعيت ندرخانی اعالم كرد كه ايشان هم اكنون در بند تبهكاران نگهداری می شود و 
مسئوالن نظام همچنان بر وی فشار می آورند تا توبه كرده و به اسالم باز گردد. وی همچنان اعالم كرد 

 بر صدور حكم اعدام برای يوسف ندرخانی از جزئيات آن بطور كامل اطالعی ندارد .در خصوص خ
به اتهام ارتداد بازداشت و به اعدام  ۸۸در سال   يوسف ندرخانی از دگرانديشان مذهبی ( غير تثليثی) ،

 محکوم شد. او همواره تاکيد کرده که هرگز مسلمان نبوده است.
سالگی از اسالم به مسيحيت گرويد و معلم يک گروه  ۱۹در سن ها آقای ندرخانی،  براساس گزارش

 شد.» کليسای ايران« به نام   کوچک از مسيحيان، گروهی
شود درصورت ابراز پشيمانی محکوم از تغيير دين  طبق قانون مجازات اسالمی که در ايران اجرا می

 شود. اسالم، حکم اعدام لغو می
ت برگزار شد، از آقای ندرخانی خواست توبه کند تا حکم ارتداد دادگاهی که مهر ماه سال جاری در رش

 او لغو شود. اما ويی توبه نکرد.
زودی صادر  محمدعلی دادخواه، وکيل آقای ندرخانی، مهرماه سال جاری گفته بود که حکم موکلش به

 خواهد شد و صدور حکم اعدام برای او را شايعه خوانده بود.
ای، رهبر ايران سپرده شده، تأکيد  اينکه پرونده موکل او به سيد علی خامنه آقای دادخواه، با اشاره به

کرده بود که آقای ندرخانی همچنان زنده است و دادگاه تصميم گرفته نظر باالترين مرجع مذهبی ايران 
 را در اين مورد جويا شود.

يوسف ندرخانی حکم اعدام ای، دادستان کل ايران، نيز اعالم کرده بود که برای  غالمحسين محسنی اژه
 صادر نشده و پرونده او مفتوح است.
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طور علنی احکام اجرا شده اعدام در اين کشور را  صادق الريجانی، رئيس قوه قضائيه ايران، بايد به
ها پنهانی اجرا  طور علنی و بيشتر اعدام ها در ايران به تائيد کند اما تنها درصد ناچيزی از اعدام

 شود. می
هزار آمريکايی با امضای دادخواست مرکز قانون و عدالت برای  ۳۵با اعالم اين خبر بيش از زمان  هم

های ايران را محکوم و آزادی فوری  گونه اقدام اند که اين يوسف ندرخانی، از نمايندگان کنگره خواسته
 اين دگرانديش مذهبی را درخواست کنند.

 
 
 
 
 

 اصفهان بازداشت مجيد عنايت از نوكيشان مسيحی در
 

 
همزمان با برگزاری جشن های كريسمس در بين كليساها و بويژه مسيحيان فارسی زبان در داخل ايران 

، آنگونه كه پيش بينی می شد نيروهای امنيتی وابسته و عليرغم گذشت دو ماه از آغاز سال جديد ميالدی
به دستگاه اطالعاتی جمهوری اسالمی طبق روال هرساله فشارهای خود را بر عليه نوكيشان مسيحی 

 شدت بخشيدند.
، مقامات امنيتی جمهوری اسالمی در جهت »محبت نيوز«به گزارش آژانس خبری مسيحيان ايران 

ای را در  ليساهای خانگی به صورت سازمان يافته دستگيری های گستردهمقابله با گسترش مسيحيت و ك
نقاط مختلف ايران به ويژه اصفهان نيز آغاز كرده اند. اين برخوردها كه در ادامه بازداشت گسترده 

 از »سليمی حكمت« مسيحيان در شهرهای اهواز و شيراز می باشد، در اصفهان نيز با دستگيری آقای
 ۱۳۹۰آغاز شد. ماموران امنيتی صبح روز چهارشنبه مورخ سوم اسفند  پولس رسمی كليسای كشيشان

بدون   وم به منزل وی واقع در فوالد شهر اصفهان ضمن بازداشت نامبردهبا هج) ۲۰۱۲فوريه  ۲۲(
 هيچ توضيحی ايشان را به مكان نامعلومی منتقل کردند.

ساله نيز همزمان در همان روز  ۷۸همچنين به دنبال آن بر اساس گزارش منتشره، يك بانوی مسيحی 
بود که در  اصفهان لوقای كليسای خادمين و اعضا از »پور حكيم گيتی« بازداشت شده است. بانو

ود بازداشت شد. به گفته شاهدان عينی در روز دستگيری خودروهای شخصی و آپارتمان محل اقامت خ
 صبح در جلوی ساختمان ايشان مستقر بودند. ۶پليس از ساعت 

 همزمان ی ها بازداشت ادامه -
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، در ادامه بازداشت تعدادی از »محبت نيوز«بر طبق آخرين گزارش آژانس خبری مسيحيان ايران 
و از اعضای كليسای خانگی   »مجيد عنايت«  ی از نوكيشان اصفهان بناممسيحيان در شهر اصفهان يك

فوريه) در محل كارش توسط ماموران امنيتی  ۲۲(  ۱۳۹۰نيز در همان روز چهارشنبه سوم اسفند ماه 
 بازداشت شد.

و  نيز مورد بازرسی و تفتيش قرار می دهند  ماموران امنيتی پس از بازداشت به خانه او رفته و آنجا را
برخی از وسايل شخصی وی را نيز ضبط كرده و با خود می برند. "مجيد عنايت" كه در اواخر تابستان 

ماموران در تفتيش منزل او حتی فيلم خصوصی عروسی ايشان را نيز با   سالجاری ازدواج كرده بود،
يحی ايشان و يا خود بردند که بيم آن می رود ماموران امنيتی بخواهند جهت شناسايی ديگر دوستان مس

 افراد مرتبط با وی از آن سوء استفاده نمايند.
پس از بازداشت اين نوكيش مسيحی ، ماموران تا روز جمعه پنجم اسفند ماه بدفعات همسر وی را 

برخی وسايل   احضار و از ايشان بازجويی بعمل آوردند. همچنين از همسر وی نيز خواسته شده تا
س های اطالعاتی دهد که احتمالن اينگونه برخورد نشان از تداوم شخصی "مجيد " را تحويل سروي

 بازداشت ايشان دارد.
اين گزارش می افزايد "مجيد" از زمان بازداشت تاكنون حق مالقات و يا تماس تلفنی با همسر و يا 

 خانواده اش را نداشته است .
فهان كه قبلن بازداشت شده بود الزم به ذكر است نيروهای امنيتی از طريق يكی ديگر از مسيحيان اص

برای "مجيد" پيغام می فرستند كه بزودی به سراغش خواهند آمد و خود ايشان نيز اين مطلب را پيش 
 بينی كرده بود.

هنگامی كه از تركيه به ايران باز می گشت توسط  ۱۳۸۸"مجيد عنايت" پيش از اين نيز در سال 
 رار گرفته بود که ضمن دادن تعهد در همان روز آزاد شد.ماموران امنيتی بازداشت و مورد بازجويی ق

در حال حاضر از وضعيت سالمت و محل نگهداری ايشان اطالعی در دست نيست اما خبرهای تائيد 
الف (مربوط به زندانيان عقيدتی و  –نشده حاكی از آن است كه وی در زندان دستگرد اصفهان بند طا 

 امنيتی) نگهداری می شود.
نشان می دهد که اين مرحله از   تگيری و همينطور زمان بازداشت اين هموطنان مسيحینحوه دس

دستگيری ها با برنامه ريزی گسترده و در پی سلسله شناسايی های قبلی صورت گرفته است. ماموران 
و اصفهان اقدام بازداشت گسترده شهروندان  تهران،شيراز ،اهواز امنيتی پيش از اين نيز در شهرهای

فرادی و يا جمعی نموده اند. و اين در حاليست که هر روز بر آمار دستگيرشدگان مسيحی به صورت ان
 افزوده می شود.

 
 
 
 
 

 ساله مسيحی توسط ماموران اطالعات در اصفهان ۷۸بازداشت بانوی 
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مقامات امنيتی جمهوری اسالمی در جهت مقابله با گسترش مسيحيت و كليساهای خانگی در كشور 
در اقدامی تا كنون بسياری از نوكيشان مسيحی را در برخی شهرهای ايران بازداشت نمودند، در 

ر شهر ساله مسيحی را د ۷۸همين راستا طی روزهای گذشته ماموران امنيتی يك بانوی مسيحی 
 اصفهان نيز بازداشت كردند.

  ، خانم " گيتی حكيم پور " از»محبت نيوز « به نقل از گزارشگران آژانس خبری مسيحيان ايران 
مسيحی ساكن اصفهان توسط ماموران امنيتی در آپارتمان محل اقامت خود توسط ماموران   خادمين

 امنيتی بازداشت شد.
 

كشيش كليسای اصفهان آقای "حكمت سليمی" همزمان ماموران  بر اساس اين گزارش، در پی بازداشت
 ۶در ساعت )  ۲۰۱۲ماه فوريه  ۲۲(  ۱۳۹۰اطالعات اصفهان صبح روز چهارشنبه سوم اسفند ماه 

 بامداد با مراجعه به منزل خانم " گيتی حكيم پور" وی را بازداشت و به مكان نامعلومی انتقال دادند.
اعضا و خادمين كليسای لوقای اصفهان می باشد كه به تنهايی در  ساله از ۷۸"گيتی حكيم پور" 

آپارتمان خود زندگی می كند، به گفته برخی شاهدان در آن روز تعداد خودروی شخصی و پليس را 
 صبح در جلوی ساختمان ايشان مستقر بوده است. ۶ديده اند كه از ساعت 

ن اطالعات پس از ورود به منزل اين بانوی منابع آگاه به "محبت نيوز" گزارش داده اند، مامورا
مسيحی در همان مكان وی را مورد بازجويی قرار می دهند و همچنين ضمن بازداشت نامبرده، 
آپارتمان ايشان را به دقت مورد تفتيش و بازرسی قرار دادند كه برخی از وسايل شخصی ايشان را نيز 

 ضبط و با خود بردند.
صبح بهمراه خانم  ۹ساعت حضور در آن مكان در ساعت  ۳ان پس از به گفته شاهدان عينی مامور

"گيتی حكيم پور " آپارتمان محل سكونت ايشان را ترك كردند. همچنين تا لحظه انتشار اين خبر تاكنون 
اطالع دقيقی از محل نگهداری و وضعيت سالمت ايشان در دسترس نيست. وی كه در داخل كشور 

بازداشت ايشان باعث موجی از نگرانی را در ميان بستگان ايشان كه در   خويشاوندی ندارد ، موضوع
خارج از كشور بسر می برند موجب شده است. جامعه مسيحيان ايران از مقامات و مسئولين مربوطه 
درخواست دارند ضمن اتخاذ تمهيداتی برای رفع سوء تفاهمات زمينه آزادی هر چه سريعتر ايشان را 

 فراهم آورند.
شده شب قبل از بازداشت، اين بانوی مسيحی بيمار و وضعيت سالمت مناسبی برخوردار نبوده  گفته

است و بدليل عمل زانوی پا و درد ناشی از آن از داروهايی خاصی استفاده می كنند . همچنين طبق 
داری دستور پزشك ايشان نبايد در وضعيت استرس قرار گرفته و نياز به مراقبت های ويژه دارند و نگه

بدون امكانات اساسی می تواند مشكالتی را برای وی بهمراه داشته باشد . نظر به   ايشان در بازداشتگاه
ساله مستقيمن بر عهده مسئوالن  ۷۸كهولت و سن باالی ايشان مسئوليت جان و سالمت اين بانوی 

 مربوطه خواهد بود.
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پيش از تولد ايشان از يهوديت به مسيحت گرويده ای بدنيا آمده اند که  خانم "گيتی حكيم پور" در خانواده
بودند. و ی همچنين نيز از بستگان اسقف سابق كليسای لوقای اصفهان آقای "ايرج متحده كليمی" می 

استاد   و  باشند. بانو "گيتی حكيم پور" كارمند بازنشسته بيمارستان شركت نفت در مسجد سليمان
پرستار را تربيت کرده كه بسياری از شاگردان ايشان هم اكنون  پرستاری بوده كه تاكنون تعداد بسياری

 در بيمارستان های ايران مشغول به کار و خدمت هستند.
الزم به ياد آوری است همچنين در اقدامی مشابه ماموران امنيتی اطالعات صبح روز چهارشنبه مورخ 

 حكمت« كشيش منزلبامداد با هجوم به  ۷در ساعت ) ۲۰۱۲فوريه  ۲۲( ۱۳۹۰سوم اسفند 
معلومی انتقال واقع در فوالد شهر اصفهان، وی را بدون هيچ توضيحی بازداشت و به مكان نا »سليمی

 دادند . كه از وضعيت ايشان نيز كماكان اطالعی در دست نيست.
اينگونه اعمال كه بی شك در راستای مسيحيت ستيزی و ايجاد رعب و وحشت در ميان مسيحيان 

 مصباح تقی محمد بخصوص نوكيشان مسيحی می باشد در حالی صورت می گيرد كه پيش از اين
 معاونان و رييس با ديدار در  شود می ياد اسالمی جمهوری نظام تئوريسين بعنوان ايشان از كه يزدی
هاي كشور گفت:  اره به "ترويج مسيحيت" در برخي استانبا اش قم علميه حوزه اسالمي تبليغات دفتر

كند كارهايي انجام گرفته و  ها رواج پيدا مي در راستاي مبارزه با مسيحيت كه در بعضي استان«
 ».هايي هم صرف شده است اما بازدهي ندارد به اين دليل كه برنامه و نظارتي نيست هزينه

ز" با وجود گذشت دو ماه از آغاز سال جديد ميالدی بر اساس گزارشات منشره از سوی "محبت نيو
و اصفهان اقدام به  تهران، شيراز ، اهواز نيروهای امنيتی وابسته به وزارت اطالعات در شهرهای

 بازداشت شهروندان مسيحی به صورت انفرادی و يا جمعی نموده اند.
 
 
 
 
 
 

 آيد می در نمايش به ايرانی صدساله تابوی سابقه بی مستند يک در
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 آيد سابقه تابوی صدساله ايرانی به نمايش در می در يک مستند بی
 و ميشود داده نمايش آنجلس لس در) فوريه ۲۴( اسفند ۵ جمعه فيلم. ايرانی تابوی برای تبليغاتی پوستر

 .رفت خواهد پرده روی آمريکا متّحدۀ اياالت سراسر و کانادا د،هلن در آينده های هفته در
سرويس خبری جامعۀ جهانی ) ۲۰۱۲فوريه  ۲۱( ۱۳۹۰اسفند  ۲آنجلس، اياالت متّحدۀ آمريکا،  لس

يک فيلم سينمايی که آزار بهائيان را در ايران بررسی ميکند، اين هفته، پيش از نمايش بر  –بهائی 
 آنجلس اکران ميشود. اسر اياالت متّحده و کشورهای ديگر، در لسهای سينمايی در سر پرده

 زاده، است. ايرانی، رضا عّالمه-تابوی ايرانی کار فيلمساز سرشناس هلندی
با وجود آن که از ورود به وطنم محروم هستم، توانستم در «زاده، که بهائی نيست، ميگويد:  آقای عّالمه

مند فيلم بگيرم، دوستانی که جان خود را به خطر  مک دوستان عالقهای در ايران با ک بخشهای دورافتاده
 »هايی را که الزم داشتم ضبط کنند. انداختند تا صحنه

ام، اّما هيچ يک از  انگيز ساخته من طّی سالها کار به عنوان فيلمساز چندين مستند چالش«او ميگويد: 
 »آنها به دشواری ساخت تابوی ايرانی نبود.

اند  اش را دنبال ميکند که تصميم گرفته ساله ۱۴ان آغاز ميشود و سفر يک زن بهائی و دختر فيلم در اير
 های خود را بفروشند و کشور را ترک کنند و در غرب پناهندگی بگيرند. همۀ دارايی

های جامعۀ بهائی ايران برای آموزش اعضای جوان خود، که از آموزش عالی  اين فيلم به تالش
صدای بهائيانی را که در روستای ايول در استان  –برای نخستين بار  –ميپردازد و  اند، نيز محروم

 اند، به گوش جهانيان ميرساند. شمالی مازندران امالکی داشته و به آزار طوالنی دچار بوده
زاده ميگويد نام تابوی ايرانی را برای اين برگزيده است که به نظر او حتّی آن دسته از  آقای عّالمه

رانيانی که باور دارند بهائيان بايد از حقوق بشر خود برخوردار باشند، دربارۀ اين مسئله ساکت اي
 ميمانند.

 
اين «د: زاده، کارگردان تابوی ايرانی. او ميگوي ايرانی، رضا عّالمه-فيلمساز هلندی .1

 … »شخصيترين
من بايد ساختن اين فيلم را زودتر شروع ميکردم. در زمانی که تحقيق «زاده اضافه ميکند:  آقای عّالمه

ميکردم، متوجه شدم همۀ بخشهای مختلف اجتماع بر اساس جنسيت، قوميت، زبان و دين خود تحت 
هايشان امنيت ندارند و  تّی مردهح –فشار هستند، اّما بهائيان باالترين درجۀ محروميت را دارند 

گورستانهايشان مورد يورش قرار ميگيرد. بنابراين، نگاه من صرفاً با تمرکز بر جنبۀ حقوق بشر است. 
 »ميخواستم تصوير کنم که حقوق بهائيان تا چه حد نقض ميشود.

 »ام. تابوی ايرانی شخصيترين مستندی است که تا به حال ساخته«او ميگويد: 
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هايی است با سياستمداران، نويسندگان و دانشگاهيان ايرانی که به ندرت  ر اين فيلم مصاحبهبدعت ديگ
اند. از جملۂ اين افراد يکی ابوالحسن  ايران سخن گفته» مسئلۀ بهائيان«به صورت عمومی دربارۀ 

 ، است.)۱۹۷۹( ۵۷صدر، اّولين رئيس جمهور ايران پس از انقالب اسالمی سال  بنی
، وکيل حقوق بشر و برندۀ جايزۀ نوبل صلح، نيز محروم کردن بهائيان از شغلهای معيّنی شيرين عبادی

برای کار... برای کسب صادقانۀ درآمد يا برای گرفتن جواز «را زير سؤال ميبرد. خانم عبادی ميگويد: 
ی کسب، برای باز کردن يک مغازۀ تعمير کفش يا يک رستوران، الزم نيست مسلمان باشيد. در کجا

 »اسالم گفته شده يک کفّاش بايد مسلمان باشد؟
های آينده در هلند،  آنجلس اکران ميشود و در هفته فوريه) در لس ۲۴اسفند ( ۵تابوی ايرانی جمعه 

مونترال و تورنتو در کانادا و در آتالنتا، شيکاگو، اورالندو، سانديهگو، سانفرانسيسکو و شهر واشنگتن 
وی پرده خواهد رفت. جزئيات کامل نمايش فيلم در تارنمای آن به در اياالت متّحدۀ آمريکا ر

 يافت ميشود. http://www.iraniantaboo.com آدرس
 
 
 
 
 

 بيخبری از وضعيت دو شهروند بهايی در شيراز
 

از وضعيت ايمان رحمت پناه و هومن زارعی دو تن از شهروندان  -خبرگزاری هرانا 
 بهايی بازداشت شده اخير شيراز هيچ اطالعی در دست نيست.

بنا به اطالع گزارشگران هرانا، ارگان خبری مجموعه فعاالن حقوق بشر در ايران، علی رغم 
دو بازداشتی، تاکنون هيچ پاسخ روشنی در خصوص ی اين  های مکرر از سوی خانواده پيگيری

 وضعيت اين دو شهروند بهايی به ايشان داده نشده است.
 

ی ايمان رحمت پناه اعالم کردند پس از نوروز پيگير وضعيت وی باشند اين  مسئولين قضايی به خانواده
يراز و حتی امام خانواده که تاکنون نزد مسئوالن متعددی منجمله دادستانی و رئيس دادگستری ش

 اند، پاسخ روشن و شفافی دريافت نکردند. ی اين شهر نيز رفته جمعه
ی خود نيز محروم مانده  اين در حاليست که طی اين مدت وی از حق مالقات و تماس تلفنی با خانواده

 است.
ه همزمان با مراجع  بهمن ماه ۱۴گفتنی است که منزل اين شهروند بهايی ساکن شيراز صبح جمعه 

تن از شهروندان بهائی ساکن شيراز مورد تفيش واقع شد و اندکی  ۳۰نيروهای امنيتی به منزل حدود 
 بهمن ماه نيز شخص وی بازداشت شد. ۱۸بعد يعنی در 
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اسفند در شيراز و در محل  ۴در همين خصوص هومن زارعی ديگر شهروند بهايی که پنج شنبه صبح 
ساعت از بازداشت وی هنوز از محل دقيق نگهداری و  ۷۲ با وجود گذشت  کارش بازداشت شده بود
 اتهام وارده خبری نيست.

ی اين شهروند بهايی زندانی نيز، عدم پيگيری وضعيت وی  قابل ذکر است که پاسخ مسئوالن به خانواده
 تا پيش از نوروز بوده است.

 
 
 
 
 
 

 شاهين موسوی، دانشجوی دانشگاه طبری بابل، اخراج شد
 

شاهين موسوی دانشجوی رشته عمران دانشگاه غير انتفاعی  -خبرگزاری هرانا 
 طبری بابل به علت اعتقادات مذهبی از دانشگاه اخراج شد.

ه طبری بابل ابتدا از حضور به گزارش تارنمای جمعيت مبارزه با تبعيض تحصيلی، مسئولين دانشگا
اين دانشجوی بهايی در کالس های درس جلوگيری کرده و وی را به سازمان سنجش ارجاع داده اند. 
پس از آن حراست دانشگاه با جلوگيری از ورود وی به دانشگاه، اعالم کرده اند که وی برای پيگيری 

 به وزارت علوم مراجعه کند.
 

ازمان سنجش و وزارت علوم از طرف مسئولين اين دو نهاد دولتی پيگيری های شاهين موسوی در س
 بی پاسخ مانده است.

بر اساس مدارک منتشر شده توسط فعالين حق تحصيل در سال های گذشته، وزارت اطالعات با 
شناسايی دانشجويان بهايی و فشار بر وزارت علوم و سازمان سنجش، عامل اصلی اخراج دانشجويان 

 اه ها است.بهايی از دانشگ
، دانشجويان ديگری به همين علت از دانشگاه های صنعتی شريف، ۱۳۹۰در ماه های گذشته سال 

 فردوسی مشهد، صنعتی اصفهان و چند دانشگاه ديگر اخراج شده اند.
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 خودداری دو درويش گنابادی زندانی از انتقال به بيمارستان با دستبند
 

خانه حقوق بشر ايراندو تن از دراويش گنابادی زندانی از انتقال به 
 بيمارستان با دستبند خودداری کردند.

تارنمای مجذوبان نور گزارش داده است که رضا انتصاری و افشين کرم پور در حالی که مسئولين 
ه بيمارستان قصد استفاده از دستبند را داشتند از زدن دستبند يگان حفاظت زندان اوين برای اعزام آنها ب

 خودداری کرده و حاضر به اعزام به بيمارستان با دستبند نشدند.
آيين نامه اجرايی سازمان زندانها استفاده از دستبند  ۲۳۵ماده ۱اين در حالی است که براساس تبصره 

 درمانی، تربيتی، آموزشی مجاز نيست. در اعزام محکومان و متهمان به مراجع قضايی، مراکز
 

شهريور ماه سال جاری بازداشت شد در هنگام حمله  ۱۳طبق اين گزارش رضا انتصاری که در تاريخ 
ماموران وزارت اطالعات به دفتر سايت از ناحيه دست مجروح شد شدت اين جراحت تا حدی بود که 

در آنجا تحت عمل جراحی قرار گرفت اما  مجبور به اعزام وی به بيمارستان قمربنی هاشم شدند و
 دست ضرب ديده وی برای درمان کامل نياز به عمل مجدد دارد و همچنان از اين ناحيه رنج می برد.

اوين به سر می برد از  ۳۵۰و همچنين افشين کرم پور از وکالی زندانی دراويش گنابادی که در بند 
به بيمارستان طالقانی اعزام شود اما به دليل امتناع  ناحيه مچ پای چپ دچار شکستگی شده و قرار بود

 از استفاده از دستبند، اعزامش لغو شد.
شهريور ماه درجريان حوادث شهرستان کوار هنگام مالقات با فرماندار آن شهرستان ۱۳وی درتاريخ 

 در فرمانداری کوار توسط ماموران امنيتی بازداشت و به زندان اوين منتقل شد.
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 سال حبس برای يك نوكيش مسيحی در كرمانشاه ۳حكم 

 
 
 

از نوكيشان مسيحی كه وی پيش از اين توسط نيروهای » مسعود دليجانی«دادگاه رسيدگی به پرونده 
در جمع اعضای كليسای خانگی بازداشت شده بود در دادگاه انقالب اسالمی   شخصیامنيتی لباس 

 كرمانشاه برگزار گرديد.
به نقل از گزارشگران آژانس خبری مسيحيان ايران "محبت نيوز"، اين نوكيش مسيحی توسط دادگاه 

 سال حبس تعزيزی محكوم شد. ۳انقالب اسالمی كرمانشاه به 
د، دادگاه انقالب اسالمی كرمانشاه واقع در خيابان شريعتی در حالی اين نوكيش گزارش دادن  منابع آگاه

سال زندان محكوم كرده است كه در اين دادگاه فرمايشی عالوه بر پروسه مبهم قضايی،  ۳مسيحی را به 
 نامبرده فاقد وكيل مدافع منتخب و حتی امكان دفاع از خود را نداشته است.

انون اساسی جمهوری اسالمی تصريح شده است كه همه متهمان بايد حق اين در حالی است كه در ق
دسترسي به وكيل را داشته و طبق قانون نيز دادگاه بايد زمينه دسترسي به وكيل را براي همه فراهم 

 كند.
از فرهنگيان و معلمين مدارس كرمانشاه می باشد كه پس از ابالغ حكم دادگاه، وی » "مسعود دليجانی 

سال حبس خود در زندان ديزل آباد كرمانشاه بسر می برد . زندان مرکزی  ۳برای تحمل  هم اكنون
کرمانشاه، معروف به زندان ديزل آباد می باشد كه به گفته آگاهان وضــعيت زنــدانيانش بســيار 

 اســفناک توصيف شده است .
روحی مناسبی برخوردار  از شرايط» مسعود« همسر و خانواده ايشان در حال حاظر با زندانی شدن 

نمی باشند و بر اساس گزارش دريافتی، همسر ايشان هر دو يا سه هفته به مدت كوتاهی اجازه مالقات 
 كابين ی از طريق تلفن را با ايشان دارد .

به همراه ) ۲۰۱۱مارچ  ۱۷اسفندماه ( ۲۶در روز پنجشنبه  دليجانی" "مسعود الزم به يادآوری است
تن از ديگر نوكيشان مسيحی در يك كليسای خانگی توسط ماموران لباس شخصی اطالعات  ۹همسر و 

ل دوران بازداشت خود در حالی که شرايط سخت و طاقت فرسا كرمانشاه بازداشت شد. وی پس از تحم
جوالی  ۹( ۱۳۹۰تيرماه  ۱۸باعث صعف جسمی و فشار روحی شديد برای او شده بود، در 

در بازداشتگاه وزارت  انفرادی سلول در را روزها آن بيشتر كه روز ۱۱۴ گذراندن از پس )۲۰۱۱
اطالعات كرمانشاه گذرانده بود با سپردن سندی به مبلغ صد ميليون تومان به عنوان وثيقه به طور 

 موقت آزاد شد.
بود، پس از دو هفته مجددن توسط وی كه تا آن زمان در انتظار احضاريه جهت برگزاری دادگاه 

ماموران امنيتی بازداشت شد و پس از آن در دادگاه انقالب اسالمی كرمانشاه محاكمه گرديد، دادگاه 
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اتهام ايشان را اعتقاد به باورهای مسيحی، گردهمايی و برپايی غير قانونی جلسات كليسای خانگی و 
 م كرد .بشارت به مسلمانان و اقدام عليه امنيت ملی اعال

  )۲۰۱۰در شهركرمانشاه نيز، همزمان با دستگيريهای گسترده مسيحيان كه در كريسمس سال گذشته ( 
برخی از شهرها ايران   آغاز و منجر به بازداشت و زندانی شدن بسياری از هموطنان مسيحی امان در

نشاه بسياری از شده بود ، ماموران امنيتی با يورش به گردهمايی كليساهای خانگی در شهر كرما
با دادن تعهد بطور   نوكيشان مسيحی را بازداشت نمودند كه برخی از اين افراد با سپردن وثيقه و يا

 موقت آزاد شدند.
ای رسمی  در نامه کرمانشاه استان انتظامی نيروی ، شده بندی طبقه محرمانه نامه يك همچنين بر اساس

های مذهبی موجود در صنوف اين  به رياست مجمع صنفی اين استان از آنان خواست در شناسايی اقليت
درس و تلفن محل کسب اين افراد با پليس استان و معرفی ايشان با ارسال اسامی و مشخصات از جمله آ

 همکاری نمايد.
دی  ۱۲پيش از اين نيز كليسای پنطيكاستی كرمانشاه يكی از سه كليسای آشوری ايران در تاريخ ( 

) با دخالت نماينده آشوريان در مجلس شورای اسالمی و توسط  ۲۰۱۰ژانويه  ۲) برابر با (  ۱۳۸۸
منيت استان ، وزارت اطالعات و استانداری كرمانشاه به بهانه نمايندگانی از سوی شورای تامين ا

ترويج مسيحيت در بين فارسی زبانان مسلمان و بشارت انجيل تعطيل شد و همچنان نيز درهای آن 
 بروی مسيحيان بسته می باشد .

 
 
 
 
 
 
 
 

 بررسی ممنوعيت ارائه خدمات به مسيحيان فارسی زبان + ويديو
 

به دستور وزارت اطالعات جمهوری اسالمی دو در بهمن ماه سالجاری 
 اند. اند از ارائه خدمات به زبان فارسی منع شده کليسای مسيحی که در تهران به ثبت رسمی رسيده

تا زمان دريافت ابالغيه وزارت اطالعات، » پطرس «و کليسای انجيلی » عمانوئل«کليسای پروتستان 
بودند که همچنان هر هفته در روزهای جمعه در شهر تهران پاسخگوی خيل  کليساهايی عملن واپسين

 مراجعان به زبان فارسی بودند.
 

با منصور برجی از مشاوران سازمان همبستگی جهانی  بی بی سی طی گفتگويی  در همين ارتباط
 مسيحيان ضمن گفتگو در اين خصوص به وضعيت مسيحيان فارسی زبان در ايران نيز پرداخته است .
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 بدستور وزارت اطالعات سرويس فارسی دو کليسا در تهران تعطيل شد

 
 

وزارت اطالعات جمهوری اسالمی طی دستوری از دو کليسای رسمی در تهران خواسته که مراسم 
 کليسايی خود را به زبان فارسی لغو کنند.

يران "محبت نيوز"، به نقل از خبرگزاری کامپس دايرکت، مقامات به گزارش آژانس خبری مسيحيان ا
بهمن ماه سالجاری برای کليسای پروتستان عمانوئيل و کليسای  ۲۱امنيتی اين دستور را در تاريخ 

 انجيلی پطرس صادر نمودند.
می اين دو کليسا آخرين کليساهايی بودند که در روز جمعه مراسم کليسايی به زبان فارسی برگزار 

 کردند.
 
مجبور به تعطيل نمودن جلسات روز های جمعه خود  2009کليسای جماعت ربانی مرکز نيز در سال  

 به زبان فارسی شد.
در گزارشی از سازمان "ميدل ايست کانسرن" در اين رابطه آمده است: "اين تصميم بدين معناست که 

ای رسمی در تهران در روزهای جمعه اکنون ديگر هيچ مراسم کليسايی به زبان فارسی در هيچ کليس
برگزار نخواهد شد." يک مسيحی که خواست ناشناس بماند به اين خبرگزاری گفت: "دولت نمی تواند 
اين کليساها را به کل تعطيل کند، زيرا آنها متعلق به اقليت های قومی هستند. اما آنها هرکاری بتوانند 

حيت ميان فارسی زبانان را محدود و محدودتر کنند. اين انجام می دهند تا اين کليساها و گسترش مسي
 منبع گفت که اين محدوديت های جديد جمعيت کليسا را به نصف البته کاهش داده است.

بطور كلی کليساها را تعطيل کند،   تصميم دارد تا  اين منبع که نامش برده نشده است ادامه داد: "دولت
ارامنه و آشوريان تأسيس شده اند و رهبرانشان از اين دو اقليت  اما به دليل اينکه اين کليساها توسط

قومی هستند، اين کار برايشان ميسر نيست. اما حداقل کاری که می توانند را انجام می دهند و مراسم 
 فارسی را لغو می کنند."
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ه زبان گزارش سازمان "ميدل ايست کانسرن" در بخشی آورد که: "دستور جديد توقف مراسم کليسايی ب
فارسی در راستای سياست محدودسازی فعاليت های مسيحی از سوی دولت است. اين سياست در نظر 
دارد اين فعاليت ها را به جوامع سنتی محدود کند." اين بخش از اين گزارش نشان دهنده اين است که 

يحی بسيار دولت جمهوری اسالمی برای توقف دسترسی نوکيشان مسيحی ايرانی به مراسم عبادتی مس
 مصمم است.

جمهوری اسالمی پرستش همراه 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 

شده اجازه شرکت آستانه مراسم ميالد مسيح، دولت دستوری وضع کرد که طبق آن فقط ميهمانان دعوت 
 در اين کليسا را داشتند.

يکی از مسيحيان ايرانی گفت که به تازه گی مقامات دولتی رهبران کليساهای عمانوئل و پطرس را 
تحت فشار قرار دادند تا کد های ملی مسيحيان را به آنها تحويل دهند. از اين رو بسياری از اعضای اين 

از دست دادند. اين مسيحی ايرانی گفت: "اشخاصی را داريم کليساها و کليسای مرکز مشاغل خود را 
 که به دليل فشار دولت بر کارفرماهايشان از کارشان اخراج شده اند."

اين فرد گفت که اين تاکتيک جديد دولت برای دلسرد کردن ايرانيان از گرويدن به مسيحيت و بازداشتن 
زياد شوند زمانی برای شرکت در کليسا پيدا نمی  مسيحيان از فعاليت های کليسايی است. "اگر مشکالتم

کنم. مردم شاهد هستند که مسيحی بودن چقدر دشوار است. اين تصوير خوبی از مسيحيان ارائه نمی 
 دهد. مردم آنها را می بينند و می گويند که آنها مسيحی شده اند و خدا برکاتش را بروی آنها بسته است."

ر کليساهای خانگی مختلف شرکت می کنند. آنها حتی برای حفظ امنيت بيشتر نوکيشان مسيحی ايران د
از ديگر کليساهای خانگی هم با خبر نيستند. مقامات همواره آنها 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.
هزار نوکيش  350ه گفته اين منبع خبری و بر اساس منابع غير ر سمی در ايران بطور تخمينی ب

مسيحی از زمينه اسالم وجود دارد. اين منبع در ادامه افزود: "من کاملن معتقدم که تمامی اين جنبش در 
متوقف کردن  دستان خدا قرار دارد. اين فشار ها می توانند ساختمان های کليسا را متوقف کنند اما

 ملکوت خدا در توان آنها نيست."
 
 
 
 
 
 

 بازداشت مجيد عنايت از نوكيشان مسيحی در اصفهان
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مسيحيان فارسی زبان در داخل  در بين بويژههمزمان با برگزاری جشن های كريسمس در كليساها و 

ايران و عليرغم گذشت دو ماه از آغاز سال جديد ميالدی، آنگونه كه پيش بينی می شد نيروهای امنيتی 
وابسته به دستگاه اطالعاتی جمهوری اسالمی طبق روال هرساله فشارهای خود را بر عليه نوكيشان 

 مسيحی شدت بخشيدند.
، مقامات امنيتی جمهوری اسالمی در جهت »محبت نيوز«ی مسيحيان ايران به گزارش آژانس خبر

ای را در  مقابله با گسترش مسيحيت و كليساهای خانگی به صورت سازمان يافته دستگيری های گسترده
نقاط مختلف ايران به ويژه اصفهان نيز آغاز كرده اند. اين برخوردها كه در ادامه بازداشت گسترده 

 از »سليمی حكمت« هرهای اهواز و شيراز می باشد، در اصفهان نيز با دستگيری آقایمسيحيان در ش
 ۱۳۹۰آغاز شد. ماموران امنيتی صبح روز چهارشنبه مورخ سوم اسفند  پولس یرسم كليسای كشيشان

بدون   با هجوم به منزل وی واقع در فوالد شهر اصفهان ضمن بازداشت نامبرده) ۲۰۱۲فوريه  ۲۲(
 هيچ توضيحی ايشان را به مكان نامعلومی منتقل کردند.

ساله نيز همزمان در همان روز  ۷۸سيحی همچنين به دنبال آن بر اساس گزارش منتشره، يك بانوی م
بود که در  اصفهان لوقای كليسای خادمين و اعضا از »پور حكيم گيتی« بازداشت شده است. بانو

آپارتمان محل اقامت خود بازداشت شد. به گفته شاهدان عينی در روز دستگيری خودروهای شخصی و 
 صبح در جلوی ساختمان ايشان مستقر بودند. ۶پليس از ساعت 

 همزمان ی ها بازداشت ادامه -
، در ادامه بازداشت تعدادی از »محبت نيوز«آژانس خبری مسيحيان ايران  بر طبق آخرين گزارش

و از اعضای كليسای خانگی   »مجيد عنايت«  مسيحيان در شهر اصفهان يكی از نوكيشان اصفهان بنام
فوريه) در محل كارش توسط ماموران امنيتی  ۲۲(  ۱۳۹۰نيز در همان روز چهارشنبه سوم اسفند ماه 

 بازداشت شد.
نيز مورد بازرسی و تفتيش قرار می دهند و   موران امنيتی پس از بازداشت به خانه او رفته و آنجا راما

برخی از وسايل شخصی وی را نيز ضبط كرده و با خود می برند. "مجيد عنايت" كه در اواخر تابستان 
شان را نيز با ماموران در تفتيش منزل او حتی فيلم خصوصی عروسی اي  سالجاری ازدواج كرده بود،

خود بردند که بيم آن می رود ماموران امنيتی بخواهند جهت 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 همسر وی را 
برخی وسايل   يی بعمل آوردند. همچنين از همسر وی نيز خواسته شده تااحضار و از ايشان بازجو

شخصی "مجيد " را تحويل سرويس های اطالعاتی دهد که احتمالن اينگونه برخورد نشان از تداوم 
 بازداشت ايشان دارد.

ا اين گزارش می افزايد "مجيد" از زمان بازداشت تاكنون حق مالقات و يا تماس تلفنی با همسر و ي
 خانواده اش را نداشته است .
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الزم به ذكر است نيروهای امنيتی از طريق يكی ديگر از مسيحيان اصفهان كه قبلن بازداشت شده بود 
برای "مجيد" پيغام می فرستند كه بزودی به سراغش خواهند آمد و خود ايشان نيز اين مطلب را پيش 

 بينی كرده بود.
هنگامی كه از تركيه به ايران باز می گشت توسط  ۱۳۸۸ل "مجيد عنايت" پيش از اين نيز در سا

 ماموران امنيتی بازداشت و مورد بازجويی قرار گرفته بود که ضمن دادن تعهد در همان روز آزاد شد.
در حال حاضر از وضعيت سالمت و محل نگهداری ايشان اطالعی در دست نيست اما خبرهای تائيد 

الف (مربوط به زندانيان عقيدتی و  –دان دستگرد اصفهان بند طا نشده حاكی از آن است كه وی در زن
 امنيتی) نگهداری می شود.

نشان می دهد که اين مرحله از   نحوه دستگيری و همينطور زمان بازداشت اين هموطنان مسيحی
دستگيری ها با برنامه ريزی گسترده و در پی سلسله شناسايی های قبلی صورت گرفته است. ماموران 

و اصفهان اقدام بازداشت گسترده شهروندان  تهران،شيراز ،اهواز نيتی پيش از اين نيز در شهرهایام
مسيحی به صورت انفرادی و يا جمعی نموده اند. و اين در حاليست که هر روز بر آمار دستگيرشدگان 

 افزوده می شود.
 
 
 
 
 
 
 
 

 توقيف تعداد زيادی کتاب مقدس در اصفهان
 
 

 
همزمان با اين خبر آزادی گزارش دستگيريها ی بيشتر مسيحيان از اصفهان به گوش ميرسد. اين 
فشارها از زمانی شروع شد که هفته گذشته خبرتوقيف يک کاميون کتاب مقدس توسط نيروهای امنيتی 

 درآن شهر منتشرشد.
که خبر مسيحيان فارسی زبان به نقل از منابع مسيحی در اصفهان و نزديکان خانم گيتی به گزارش شب 

) 2010فوريه  22ساله که در بامداد چهارشنبه سوم اسفند ( 78حکيم پوردر خارج از کشور، اين بانوی 
) با تالش رهبران 2010فوريه  25اسفند ( 6در محل مسکونيش بازداشت شده بود ، روز شنبه 

 از زندان آزاد شد.  ای اسقفی اصفهانکليساه
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هنوز هيچ اطالعی از داليل اين بازداشت سازماندهی شده در دست نيست و به درستی معلوم نيست که 
چه اتهاماتی به اين بانوی سالخورده مسيحی وارد شده است. مطابق گزارشات منتشر شده ايشان در يک 

 طرح اتهام ارتداد در مورد ايشان به کلی منتفی است. خانواده نوکيش مسيحی متولد شده اند و احتمال
اعضای کليسای اصفهان او  خانم حکيم پوراز اعضای قديمی کليسای حضرت لوقای اصفهان است و 

نام "خاله گيتی" می شناسند. او يک پرستار ارشد بازنشسته و از استادان قديمی مدرسه پرستاری   را به
بوده ،  " اسقف ايرج متحده" رهبر سابق کليسای اسقفی   همسرمی باشد. ايشان خواهر  اصفهان 

 خانواده اش به تمامی در خارج از ايران به سر می برند.
همزمان با خبر خوشحال کننده آزادی اين ايماندار مسيحی اخبار دستگيريها و فشارهای بيشتر بر 

فشارها از زمانی شروع شد  مسيحيان و نوکيشان مسيحی اصفهان به گوش می رسد. گفته می شود اين
که هفته گذشته خبر بازداشت يک کاميون حاوی تعداد زيادی کتاب مقدس توسط نيروهای امنيتی در 

 اصفهان منتشر شد.
اعضای کليساهای خانگی بلکه کليساهای رسمی و ساختمانی نيز در شهر تاريخی و  اينبار نه فقط 

که پيدا شدن اين  ابع مستقل در اصفهان اظهار می دارند زيبای اصفهان مورد تهاجم قرار گرفته اند. من
حجم زياد کتاب مقدس در شهر اصفهان ماموران امنيتی و اطالعات را به شدت از گسترش مسيحيت و 
افزايش درخواست برای کتاب مقدس مسيحيان در اين شهر به هراس انداخته است. از اين رو به 

 ی آورده اند.حرکتهای کور و بازداشتهای بی دليل رو
مطابق گزارشات احضار و بازداشت همزمان چندين نفر ديگر از نوکيشان مسيحی نيز در روز سوم 

اسفند  6روز گذشته شنبه  اسفند اتفاق افتاده است. حداقل در يک مورد آژانس خبری مسيحيان ايران 
ر کرد. اين گزارش گزارشی از دستگيری يک ايماندار نوکيش مسيحی به نام "مجيد عنايت" را منتش

حاوی اين نکته است که پس از بازداشت اين نوكيش مسيحی ، ماموران تا روز جمعه پنجم اسفند ماه به 
 دفعات همسر وی را احضار و از ايشان بازجويی بعمل آوردند.

خبرگزاری مجموعه فعاالن حقوق بشر نيز روز پنج شنبه هفته قبل خبر از دستگيری "کشيش حکمت 
فوريه) داده بود. کليسای  22اسفند ( 3ان کليسای پولس مقدس در همان روز چهارشنبه سليمی" شب

پولس مقدس و کليسای حضرت لوقا از کليساهای دايره اسقفی اصفهان می باشند که دارای سرويسهای 
 پرستشی فارسی زبان نيز هستند.

به شبکه خبر مسيحيان فارسی در حال حاضر اخبار متعددی از بازداشتها و فشار بر مسيحيان اصفهان 
زبان رسيده است که در صورت تائيد منابع موثق و رسمی مسيحی جزئيات آنها به اطالع هموطنان 

 خواهد رسيد.
 
 
 
 
 

 انتقال فرين راسخی و فرحناز نعيمی به بند عمومی زندان کرمان
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 دی امسال، به بند عمومی منتقل شدند. ۱۶فرين راسخی و فرحناز نعيمی از بهائيان بازداشت شده در 

ی  که جوانان بهايی سراسر کشور در اين روز که از سوی جامعه ماه امسال و در حالی دی ۱۶در روز 
مراسم مذهبی خود بودند، گذاری شده است، مشغول برگزاری  بهايی، روز جوانان بهايی ايران نام

برداری و گرفتن عکس از تمامی  مامورين امنيتی با حمله به مراسمی در شهر کرمان، ضمن فيلم
های کامپيوتر، اقدام به بازداشت  ی کتب مربوط به ديانت بهايی و دستگاه حاضرين و ضبط کليه

 ی اين مراسم کردند. ی برگزار کننده خانواده
 

فرحناز نعيمی و بختيار راسخی که در اين مراسم بازداشت شده » شر ايرانخانه حقوق ب«به گزارش 
روز به بند عمومی زندان کرمان منتقل شده و بختيار راسخی همچنان  ۵۰بودند پس از گذشت بيش از 
 برد. در سلول انفرادی به سر می

ماه بازداشت شده همچنين عرفان شجاعی ديگر شهروند بهايی شهر کرمان است که در تاريخ يک اسفند 
 و از وی اطالعی در دست نيست.

هايی است که نسبت به برگزار کنندگان اين  ی بازداشت به نظر بازداشت اين شهروند بهايی نيز در ادامه
 گيرد. جشن از سوی نهادهای امنيتی صورت می

زگردانده و عرفان شجاعی در بيرون از منزل خود بازداشت شده و ماموران امنيتی وی را به منزل با
 اند. ضمن بازررسی خانه وسائل شخصی وی را نيز ضبط کرده
 از محل نگهداری شجاعی تاکنون اطالعی در دستی نيست.

 
 
 
 
 
 
 

دکتر وحيد احمد فخرالدين، وکيل و مدافع حقوق  -دومين گزارش به احمد شهيد 
 بشر

 
 افع حقوق بشردکتر وحيد احمد فخرالدين، وکيل و مد -دومين گزارش به احمد شهيد  
حضور محترم آقای احمد شهيد گزارشگر ويژه سازمان ملل متحد در خصوص دومين گزارش بررسی  

 وضعيت حقوق بشر در ايران
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اينجانب وحيد احمد فخرالدين و کيل پايه يک دادگستری و استاد دانشگاه که خود طعم زندان انفرادی در 
ارب شغلی خود در محاکم و سيستم حقوقی ايران را که ما زندان اوين را چشيده ام نتايج دريافت ها و تج

حصل سالها کار و تجربه و تالش و تدريس ميباشد را به عنوان شاهد و مستندی بر نقض عمده و 
 سيستماتيک حقوق بشردرجمهوری اسالمی ايران را در دومين گزارش را به عرض ميرسانم.

 
 دستگاه قضائی و امنيتی و انتظامی

 
 

امامی بوده وگرايش حاکم بر دستگاه تقنينی و  ۱۲ هوری اسالمی مبتنی بر تعاليم فقه شيعهقوانين جم
امامی با گرايش به اصل واليت مطلق فقيه است.ايات  ۱۲ قضايی اعتبار دادن به فقه مختص شيعيان

 عظام و مراجع تقليدی که خود بانی حکومت واليت فقيه در جمهوری اسالمی بوده اند با اين حکومت
به مخالفت برخاسته و نتيجتا سالها در حبس خانگی آنهم بدون صدور حکم از سوی مراجع قضائی قرار 
گرفته واز سوی نيروهای طرفدار رهبر و حکومت بيوت و پيروان و مقلدين آنها درمعرض تهاجم وبی 

آن جمله حرمتی وسانسور و اهانت قرار گرفته اند.مرحوم آيت هللا منتظری و بروجردی وصانعی از 
اند .گاها مالحظه ميشود مجلس مقننه در وضع قوانين از اعتبار دادن به نظرات مشهور و اکثريت فقها 
به نفع نظر فقيه خاصی به دليل مقام ومنصب سياسی آن خودداری ورزيده است بطور مثال تبديل 

نين غالبا غير نظريات فقهی آقای خمينی به قانون در قوانين جزائی ايران از آن جمله است.قوا
کارشناسی بوده وتابع مصالح حکومت است تا منطبق با نيازهای روز زندگی مردم.مجلس در ايفای 
وظيفه ی وضع قانون توجهی به تعهدات و ميثاقهای بين المللی مربوط به حقوق بشر نداشته و قوانين 

ه توسط رهبر انتخاب مغاير با آن تعهدات وضع مينمايد.در راس قوه ی قضائيه شخصی قرار دارد ک
ميشود و مجری سياستهای رهبری و تابع محض فرامين رهبر است.اصول مسلم وبديهی حقوق جزا از 

از قانون  ۲۱۴ جمله اصل برائت و قانونی بودن جرم و مجازات در ايران بی معناست.حسب ماده ی
ن جزايی مجازاتی پيش آئين دادرسی کيفری قاضی ميتواند در صورتی که برای ارتکاب عملی در قواني

بينی نشده باشد با استناد به فتوا که يک حکم مذهبی است و نه يک قانون حکم بر محکوميت متهم 
 صادر نمايد.

و در دعاوی مدنی چنانچه قاضی مجتهد جامع الشرايط باشد و حکم قانون را بر خالف نظر شرعی 
حالتی که آن قانون سابقا از مجرای نظارت و  خود بداند از استناد به آن قانون استنکاف نمايد آنهم در

تائيد شورای نگهبان و فقهای آن گذشته باشد.قوانين جزای و آئين دادرسی کيفری در ايران آزمايشی 
هستند ولی عليرغم گذشتن مدت اجرای آنها کماکان اجرا ميشوند.قضاتی هستند که در دانشکده های 

جرم سياسی در جمهوری اسالمی عمدا تعريف نميشود حقوق ودر رشته ی حقوق تحصيل نکرده اند.
ولی در قانون مجازات اسالمی مواد قانونی زيادی وجود دارد تحت عنوان جرائم عليه امنيت داخلی و 
خارجی که در واقع همان جرائم سياسی هستند که لزوما و قانونا بايد در دادگاه علنی و با حضور هيئت 

ر حکم گردد ولی عمال و به دليل عدم تعريف جرم سياسی متهمين منصفه مبادرت به رسيدگی و صدو
زيادی از اين تامينات و تضمينات دفاعی محروم بوده و به طرز غير منصفانه محاکمه و مجازات 

سال از استقرار جمهوری اسالمی دادگاههای غير عمومی و  ۳۳ميشوند.در ايران پس از گذشت 
ههای انقالب وجود دارند که در سرکوب آزادی خواهان و اختصاصی تحت نام دادسرا ها و دادگا

فعاالن جنبشهای مدنی و سياسی نقش مهم و اساسی داشته و نقش چماق حکومت را برای کوبيدن بر 
مغز همه ی آزادی خواهان و فعاالن مدنی و مدافعان حقوق بشر را بازی ميکند.ونيز دادسراها و 
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ز نقض اصل صالحيت عام مراجع قضائی و عمومی دادگاههای ويژه روحانيت که مصداق بار
دادگستری است.بازداشتگاههای غير رسمی و غير قانونی که تحت کنترل نيروهای نظامی و امنيتی و 
سپاه پاسداران ميباشد وجود دارند.متهمين زيادی تحت بازداشتهای انفرادی و برای مدتهای مديدی بوده 

ا ی جسمی و روحی قرار گرفته و عموما وادار به اقرار بر اند ودر اين دوران تحت انواع شکنجه ه
عليه خود شده و بعضا از متهمين سياسی اقرار ويدئويی و تلويزيونی نيز گرفته واز تلويزيون دولتی 
جمهوری اسالمی به نمايش در ميايد.متهمين سياسی به افشا اسرار و عکسها و فيلمهای خانوادگی و 

منيتی تهديد ميشوند زندانيان بويژه زندانيان سياسی از کمترين امکانات خصوصی خود توسط ماموران ا
بهداشتی و درمانی در زندانها و بازداشتگاههای جمهوری اسالمی بر خوردار نيستند وعموما حتا پس 
از آزادی از زندان و انفرادی دچار بيماريهای ناشناخته وعوارض ناشی از شکنجه ها ی جسمانی و 

رند ومشاهده شده است که برخی از آنها به دليل بيماريهای صعب العالج جان ميدهند و روانی قرار دا
برخی پس از خالصی از زندان خود کشی ميکنند.در زندانها متهمين سياسی بعضا تهديد به تجاوز 
جنسی ميشوند و به برخی از آنان تجاوز جنسی نيز شده است.سپاه پاسداران اخيرا مامور انجام تحقيقات 
و بازجوئی ها به موازات اداره اطالعات شده است که خود مثبت عدم بيطرفی نهاد تعقيب و کشف جرم 
از نهاد قضاوت و حکومت دارد.در جريان اعتراضات و تظاهرات پس از انتخابات تقلبی در ايران، 

ی و دنيا شاهد بوده است که چند دسته نيروی سرکوب گر با لباسهای شخصی که از ماموران امنيت
بسيجی که وابسته به حاکميت و رهبری نظام بوده که البته وجود و هويت قانونی هم نداشته، قابل 
شناسايی نبوده و پاسخگوی رفتار غير قانونی و غير انسانی خود نيز نيستند و در سرکوبی اجتماعات 

آيين نامه و مسالمت اميز مردم نقش موثر داشته اند.نيروی انتظامی سر از خود و در قالب وضع 
دستورالعمل و با خلق مفهوم غير قانونی بد حجاب که در قانون تعريف نشده است مبادرت به حمله و 
هتک حرمت و برخورد فيزيکی با زنان و جوانان به طرز زننده و آشکاری در خيابانها و به بهانه ی 

دی ونيز از جمله اختالس عدم رعايت حجاب اسالمی مينمايد.در مبارزه با جرائم بزرگ ومفاسد اقتصا
بزرگ قرن در ايران دستگاه قضائی و امنيتی و انتظامی به دستور شخص رهبر و در جهت رعايت 

 مصلحت نظام به سادگی قانون را فدای مصالح حکومت و تامين نظر رهبر مينمايد.
 
 

 وکالی دادگستری:
 
 

رعايت قانون و احترام به حقوق وکالی دادگستری در مقام دفاع از حقوق عامه ی مردم واصرار بر 
شهروندی والتزامات زندگی مدنی در جمهوری اسالمی ايران ،خود در معرض انواع حمالت و 
بازداشتها و شکنجه ها و زندان و ابطال پروانه ی وکالت خويش قرار گرفته اند که در دنيا سابقه نداشته 

از چهل تن از وکالی دادگستری به  است.پس از انتخابات رياست جمهوری و حوادث پس از آن بيش
مناسبت انجام وظايف حرفه ای خويش تحت تعقيب و محاکمه و مجازات قرار گرفته اند .حسب اصل 

از قانون اساسی در همه ی دادگاهها طرفين دعوا حق دارند برای خود وکيل انتخاب کنند واگر  ۵۳
کانات تعيين وکيل فراهم گردد .اصل الزامی بودن توانايی انتخاب وکيل را نداشته باشند بايد برای آنها ام

شرکت وکيل مدافع در تمامی مراحل دادرسی در اکثر کشورهای جهان از سالها پيش پذيرفته شده است 
در حاليکه در ايران اينگونه نيست و ديگر اينکه در جمهوری اسالمی شرکت وکيل مدافع در جرائم 

 ی و در ساير موارد اختياری اعالم شده است.مستوجب مجازات اعدام و حبس دائم اجبار
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در جرائم منافی عفت چنانچه متهم تمايل نداشته باشد دادرسی بدون حضور وکيل مدافع صورت ميگيرد 
ولو مجازات عمل ارتکابی قصاص نفس يا اعدام يا رجم و يا حبس دائم باشد .در دنيا امروزه متهمان 

از وکيل مدافع برخوردار باشند و در مرحله ی تفهيم اتهام به حتا در مرحله ی مقدماتی اجازه دارند 
متهم تذکر داده ميشود که حق دارد تا حضور وکيل مدافع از پاسخ دادن به سئواالت امتناع ورزد .طبق 

از قانون آيين دادرسی کيفری که در دنيا سابقه ندارد در مواردی که از نظر قاضی  ۸۱۲ ماده ی
حرمانه داشته ويا حضور شخص ديگری غير از متهم در پرونده به مربوطه موضوع جنبه ی م

تشخيص قاضی موجب فساد گردد ويا در جرائم عليه امنيت کشور، دخالت وکيل در پرونده منوط به 
 اجازه ی قاضی است .

قبول وکالت متهمين سياسی و امنيتی در جمهوری اسالمی هزينه های بااليی برای وکال دارد و بسياری 
کال به دليل قبول وکالت برخی از متهمين و موکلين خود تحت تعقيب و محاکمه و مجازات قرار از و

گرفته وشغل و آزادی و امنيت خود را از دست داده اند و در بسياری موارد به حبس های طوالنی مدت 
تهديد و ابطال يا تعليق پروانه ی وکالت خود محکوم شده و خانواده ی آنان نيز در معرض فشار و 

وبازداشت قرار گرفته اند. وکال دادگستری حتا در مواردی وادار به اقرار تلويزيونی و ويدئويی عليه 
خود گرديده اند و به افشائ اسناد ومدارک و اسرار وعکسها و فيلمهای خصوصی و خانوادگی تهديد 

وکالن خويش ،متهم شده اند.وکال بخاطر اطالع رسانی موارد مربوط به نقض قانون و حقوق دفاعی م
به فعاليت تبليغی عليه نظام واقدام عليه امنيت ملی و حتا جاسوسی برای دول بيگانه قرار گرفته اند .قوه 
ی قضاييه در راستای تضعيف استقالل نهاد مدنی وکالت مبادرت به ايجاد مرکز مشاوران و وکالی قوه 

 کنترل خويش نموده است.ی قضاييه و تربيت وکالی دولتی و تحت نفوذ و اختيار و 
 
 

 کارگران:
 

کارگران در ايران از پايين ترين سطح زندگی برخوردار هستند حسب آمارهای رسمی در 
هزار تومان اعالم گرديد در حاليکه اداره ی کار و امور اجتماعی  ۰۰۸خط فقر در ايران  ۹۳۸۱ سال

 ود .هزار تومان تعيين نم۲۰۳درهمان سال حقوق يک کارگر را در ماه 
 

جمهوری اسالمی عليرغم اينکه از اعضای سازمان بين المللی کار ميباشد و تمامی مقاوله نامه های 
سازمان مذکور را امضا کرده است و عليرغم اينکه حسب ميثاقهای بين المللی حقوق بين المللی سياسی 

حسب مقررات قانون و مدنی و نيز اقتصادی و اجتماعی که به تصويب حکومت ايران نيز رسيده ونيز 
کار در ايران حق تشکيل انجمن و سنديکاهای حرفهای و شغلی به رسميت شناخته شده است ولی 
جمهوری اسالمی اجازه ی تشکيل و فعاليت سنديکا های کارگری را به کارگران نداده و آن را يک 

ئت مديره ی سنديکا موضوع امنيتی تلقی مينمايد.نمونه ی بارز آن بازداشت و محکوم کردن اعضای هي
ی کارگری شرکت نيشکر هفت تپه و اتوبوسرانی تهران وکانون صنفی معلمان در ايران است که 

 اعضای آن دستگير و زندانی شدند.
 

عمده ترين علت مرگ و مير در ايران پس از تصادفات جاده ای و سکته های مغزی و قلبی حوادث 
ين کار است.کارگران در ايران از نظر برخورداری از ناشی از عدم رعايت ضوابط فنی و ايمنی در ح
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بيمه و خدمات درمانی و رفاهی وتامين اجتماعی و احقاق و دريافت مزايای مندرج در قانون کار با 
قانون  ۴۴ مشکالت عديده ای مواجه هستند.خصوصی سازی در جمهوری اسالمی با استناد به اصل

وذ و مقربين نظام و رانت خواران و سپاه پاسداران که به اساسی بهانه ای شده است برای صاحبان نف
بهانه ی عدم بازدهی و ورشکست کردن کارخانجات از طريق واردات بی رويه توانسته اند ازطريق 
مزايده ها و مناقصه های ساختگی و تقلبی بتوانند با کمترين قيمت مالک کارخانجات وصنايع در ايران 

 گردند.
 

 دانشجويان:
 

جمهوری اسالمی اجازه ی کمترين فعاليت را به تشکالت دانشجويی مستقل نمی دهد حکومت 
.دانشجويان بارها در محيط دانشگاه مورد حمله و ضرب و شتم نيروی انتظامی و امنيتی و لباس 
شخصی و بسيجی ها قرار گرفته اند. سران جنبشهای دانشجويی عمدتا در زندان بوده و يا ناگزير به 

ور گرديده اند. بازنشست کردن اساتيد قديمی و غير خودی و مستقل که به صورت اجباری فرار از کش
صورت گرفته و اعمال گزينش شديد جهت استخدام اعضای هيئت علمی از ميان اعضای سپاه و 
نيروهای امنيتی و تغيير در سر فصلها و دروس دانشگاهی و بحث جداسازی دانشجويان دختر و پسر 

خص رهبر رژيم جمهوری اسالمی و ضاله خواندن علوم انسانی و لزوم تحول و ورهنمود های ش
دگرگونی و اسالمی کردن علوم انسانی و وجود سهميه های جانبازی و ايثارگری و بسيجی در قبولی و 
ورود به دانشگاها و ممنوعيت تحصيل خانمها در برخی از رشته های دانشگاهی و ستاره دار کردن 

در حوزه ی سياست و اجتماع و نيز محروميت دانشجويان بهائی از تحصيل ،بخش  دانشجويان فعال
 کوچکی از مشکالت در حوزه ی دانشگاها در ايران است.

 
 

 اقليتهای قومی و مذهبی :
 
 

در قانون اساسی جمهوری اسالمی برخی از اديان غير رسمی عنوان شده اند و مردم به اقليت و 
بر اساس مذهب.در حاليکه هيچ حکومتی نمی تواند دينی را از پيش خود اکثريت تقسم ميشوند ان هم 

رسمی يا غير رسمی اعالم وعده ای را اقليت و عده ای را اکثريت و دارای حقوق ممتازه براساس دين 
و مذهب نمايد. سبی ها و بهائيان و دراويش از کمترين حقوق انسانی و اجتماعی بر خوردار نيستند 

سنی مذهب نيز در کردستان و بلوچستان در سرکوب و خفقان و محروميت زندگی  .مردم مسلمان و
ميکنند ودر تصدی مقامات اداری و دولتی و حکومتی و نظامی سهمی ندارند چه برسد به پيروان ساير 

 اديان و مذاهب غير رسمی.
 

قه ای که در علی رغم وجود اصول متعدد در قانون اساسی در خصوص اقليتهای قومی ای که در منط
اکثريت هستند مبنی بر امکان تحصيل در مدارس به زبان آن قوم و در کنار زبان و ادبيات فارسی 
مالحظه ميگردد که زبان و هنر و موسيقی و آداب و سنن محلی و قومی اقوام ايرانی از سوی حکومت 

لقين و ترويج هنجارها و تبليغ و ترويج و امکان نشر را پيدا نميکند وتالش حکومت و رسانه های آن ت
امامی است و هويت ملی و ايرانی و قومی هيچ سهمی در انگاره ها و  ۱۲ سبک زندگی شيعه ی
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سياستهای فرهنگی و اجتماعی حکومت ندارد.حذف دورانهای با شکوه تاريخی ايران به ويژه قبل از 
ی تلويزيونی و برنامه های ورود اسالم به ايران از متون تاريخی و کتب درسی و سريال ها و فيلمها

 صدا و سيمای جمهوری اسالمی از سياستهای غير قابل بحث و ترديد در ايران شده است.
 

 اعدام:
همان طور که همه ميدانند شور بختانه جمهوری اسالمی مقام اول در اعدام نوجوانان و مقام دوم در 

هی که مجازات اعدام را در مواردی از اعدام بزرگساالن را در دنيا داراست.بر خالف مقررات مسلم فق
قبيل قتل عمدی و محاربه و ارتداد و برخی حدود جايز دانسته در ايران برای خريد و حمل و نگهداری 

 مواد مخدر در برخی موارد مجازات اعدام پيش بينی شده است .
 

و سب النبی و سارق در مورد جرائم منافی عفت از قبيل زنا و لواط و زنای به عنف و زنای با محارم 
و قطاع الطريق نيز مجازات مرگ پيش بينی گرديده است .در برخی موارد برای شرب خمر و قذف 
نيز امکان اجرای مجازات مرگ متصور است . پيش بينی مجازات اعدام هم رديف با مجازات حبس 

ن دو مجازات برای ارتکاب يک جرم و دادن اختيار به قاضی جهت استناد اختياری به هريک از آ
 امنيت قضايی متهمين جرايم امنيتی و سياسی را به شدت به مخاطره افکنده است .

 
اگر فرد مسلمانی دين اسالم را ترک کند و به دين ديگری بگرود اعدام خواهد شد.جمهوری اسالمی 

به قوانين برای فعاليت های سياسی و وبالگ نويسی و جرايم اينترنتی و خبرنگاری به راحتی با استناد 
 ضد بشری خود حکم اعدام صادر و اجرا ميکند .

 
 

در آخر عنايت به مطالب فوق الذکر بعالوه آمار و مستندات و عکس ها وفيلمها و احکام صادره از 
محاکم قضايی جمهوری اسالمی وتوجه به آمار بازداشتگاهها و زندانها و ندامتگاهها و حجم دعاوی 

مجلس وسازمان بازرسی کل کشور و ديوان  ۹۰ ات کميسيون اصلمطروحه در دادگاهها و گزارش
محاسبات و نتايج تحقيق و تفحص نمايندگان مجلس در موضوعات متفاوت و نيز تعداد پناهندگان ايرانی 
و فرار مغزها و دقت در قوانين حاکم در ايران خود گواهيانی قابل اتکا بر نقض کم نظير و سيستماتيک 

 اسالمی برای شما خواهد بود .و اساسی در جمهوری 
 

 به اميد ايرانی آباد و آزاد و تحقق دموکراسی و حقوق بشر در ايران
 
 

 دکتر وحيد احمد فخرالدين
 

 وکيل و مدافع حقوق بشر
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 بازداشت جمعی از نوكيشان مسيحی در كليسای خانگی در كرمانشاه

 

 
تن از نوكيشان مسيحی  ۱۳در پی هجوم ماموران امنيتی به يك كليسای خانگی كه منجر به بازداشت 

 تن از اين افراد در مكان نامعلومی در بازداشت بسر می برند. ۳شده است، هم اكنون 
، تاكنون ۲۰۱۲كريسمس ميالد عيسی مسيح و آغاز سال نو ميالدی با فرا رسيدن  -» محبت نيوز « 

بطور متناوب خبرهايی از اجرای حكم دادگاههای انقالب اسالمی برای نوكيشان مسيحی و بازداشت و 
كماكان در رسانه ها منتشر » محبت نيوز«هجوم ماموران امنيتی به اجتماع مسيحيان از سوی سايت 

 شده است،
محدوديت ها و عدم دسترسی به منابع خبری و همچنين جلوگيری از گردش آزاد خبر و متاسفانه بدليل 

تهديد خانواده زندانيان مسيحی از سوی ماموران اطالعات مبنی بر عدم انتشار خبر در رسانه ها، 
بسياری از خبرها و گزارشات در اين خصوص به دليل موارد ذكر شده منتشر نمی گردد . اگر چه " 

ز " در تالش است تا توسط تيم خبری خود در برخی از شهرهای ايران موارد نقض حقوق محبت نيو
 مسيحيان را گردآوری كرده و جهت اطالع رسانی در اختيار سازمان ها و فعاالن حقوق بشر قرار دهد.

در ادامه روند موج مسيحيت ستيزی در ايران در طی ماهای گذشته، بدستور مقامات قضايی و امنيتی 
هوری اسالمی تاكنون جمع بسياری از نوكيشان مسيحی در برخی از شهرهای ايران در كليساهای جم

خانگی، منازل و يا محل كارشان بازداشت شدند . كه دامنه و روند اين جريان مسيحيت ستيز پس از 
اكنون به يكی ديگر از شهرستانهای غربی كشور رسيده تهران و اصفهان ، شيراز ، اهواز شهرهای

 است.
، در پی هجوم ماموران امنيتی به »محبت نيوز« به نقل از گزارشگران آژانس خبری مسيحيان ايران 

تن از افراد حاضر در آنجا شد، هم اكنون از  ۱۳در كرمانشاه كه منجر به بازداشت يك كليسای خانگی 
 وضعيت برخی از آنان اطالعی دقيقی در دست نيست.

بعداظهر  ۷در ساعت ) ۲۰۱۲فوريه  ۲۱بر اساس اين گزارش در روز سه شنبه دوم اسفندماه (
سای خانگی ذكر شده كليه افراد حاضر در ماموران امنيتی با هجوم به خانه ايی كه از آن به عنوان كلي

 تن گزارش شده است را بازداشت كردند. ۱۳محل را كه 
در پی اين رويداد ماموران امنيتی كه لباس شخصی بر تن داشتند ضمن توهين و بدرفتاری با كليه 

كان را نيز بازداشت شدگان، اين افراد را به مكانی نامعلوم انتقال دادند . همچنين ماموران بدقت آن م
 مورد بازرسی و تفتيش قرار داده و كتاب های مقدس اين افراد را نيز ضبط كردند.

ماموران همچنين به خانه های اين افراد نيز مراجعه و پس از تفتيش و بازرسی كامل خانه برخی 
 وسايل شخصی افراد را نيز ضبط و با خود بردند.

http://mohabatnews.com/images/stories/mohabatnews/2011/iranchristian/kermanshah-3-christian.jpg
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ال می رود، بازداشت شدگان مسيحی را برای بازجويی يك منبع آگاه به "محبت نيوز" گفته است احتم
بهمن، كه گفته می شود محل استقرار  ۲۲های بيشتر به ساختمان سه راه حافظيه كرمانشاه و يا خيابان 

 نيروهای امنيتی و اطالعات است انتقال داده باشند.
نيوز محفوظ است) تن از اين بازداشت شدگان (نام در محبت  ۹گزارشات رسيده همچنين حاكی است 

پس از بازجويی و گرفتن عكس و مشخصات كامل آنان و انگشت نگاری و همچنين اخذ تعهد مبنی بر 
 عدم شركت در هرگونه اجتماعات مسيحی، فردای آن روز آزاد شدند.

خبر رسيد، كه در ميان بازداشت شدگان خانم " » محبت نيوز«در آخرين دقايق تنظيم اين گزارش، به 
آزاد ) ۲۰۱۲فوريه  ۲۸(  ۱۳۹۰اسفند ماه  ۹سه شنبه  -امروز -روز بازداشت  ۸ريفی" پس از آزاده ش

 شد اما هنوز گزارشی از جزئيات و نحوه آزادی ايشان گزارشی ارسال نشده است .
تن از اين افراد بنام های آقايان، "مهدی چقاكبودی" ، "مجتبی باباكرمی" و خانم "شيرين  ۳همچنين 

ان در بازداشت بسر می برند. كه برخی از اين افراد در گذشته نيز توسط ماموران امنيتی قنبری" كماك
 بازداشت شده بودند .

 -روز بازداشت  ۸همچنين طبق خبر دريافتی خانم "شيرين قنبری" و "مجتبی بابا كرمی" پس از 
سی كوتاه فقط خبر سالمتی فوريه ) به آنان اجازه داده شد تا طی تما ۲۸اسفند ماه (  ۹سه شنبه  -امروز

خود را به خانواده هايشان برسانند. اما بنظر از دادن هرگونه 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 
شت ها به دليل اعتقادات مسيحی آنان و شركت در اجتماعات كليساهای خانگی بوده و در ، اين بازدا

 راستای افزايش فشار بر جامعه مسيحيان فارسی زبان ايران كه از ماه های گذشته شاهد آن هستيم.
از نوكيشان مسيحی ساكن كرمانشاه و از اعضای  دليجانی" "مسعود همچنين الزم به يادآوری است ،

كليسای خانگی، از سوی دادگاه انقالب اسالمی كرمانشاه به اتهام اعتقاد به باورهای مسيحی، گردهمايی 
سال  ۳برپايی غير قانونی جلسات كليسای خانگی و بشارت به مسلمانان و اقدام عليه امنيت ملی به  و

حبس محكوم شده است كه در حال حاضر نامبرده در زندان ديزل آباد كرمانشاه در حال گذراندن 
 محكوميت خود می باشد .

 ۲) برابر با (  ۱۳۸۸دی  ۱۲يخ ( از تار پيش از نيز كليسای پنطيكاستی و رسمی آشوری كرمانشاه نيز
) بدستور مقامات قضايی و ماموران امنيتی به بهانه ترويج مسيحيت در بين فارسی  ۲۰۱۰ژانويه 

شد . پس از اين اقدام نيز  زبانان مسلمان و بشارت انجيل، همچنان درهای آن بروی مسيحيان بسته
توسط ماموران ) ۲۰۱۰فوريه  ۲(  ۱۳۸۸بهمن ماه  ۱۳كشيش اين كليسا "ويلسون عيسوی" در تاريخ 

روز در زندان دستگرد اصفهان با سپردن وثيقه بطور موقت  ۵۴امنيتی بازداشت و پس از گذراندن 
 آزاد شد .

موازات آن فشار دولت بر مسيحيان   با افزايش و گرويدن ايرانيان به مسيحيت در چند سال اخير و به
در صدد است تا به هر وسيله ای مانع از رشد و گسترش بويژه نوكيشان مسيحی، جمهوری اسالمی 

كليسا های خانگی در ايران شود چرا كه آن را به عنوان يك تهديد مذهبی و اتهام بی اساس تهديد عليه 
 امنيت ملی تلقی كرده و از نشر حقايق كالم انجيل در بين آحاد مردم شديدن بيم دارد.
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مسيحيان ايران و پيامی مهم برای جامعه  آزادی فوری يوسف ندرخانی خواست
 جهانی مسيحی

 

 
نشر شايعات بدون منبع درباره اتفاقاتی که رخ نداده نه تنها هيچ کمکی به وضعيت نامطلوب ندرخانی 

تدريج باعث کم شدن حساسيت جهانی به اين موضوع پس از دو سال رنج و اسارت نمی کند، بلکه به  
 مهم می شود.

به گزارش شبکه خبر مسيحيان فارسی زبان به نقل از منابع نزديک به وکالی پرونده يوسف ندرخانی،  
در دو ماه گذشته هيچ اتفاق جديدی در پرونده او توسط منابع رسمی و موثق گزارش نشده است. پرونده 

ر مرحله دادگاه تجديد نظر استان می باشد و هنوز اين دادگاه حکم اعدام صادره از اين زندانی عقيدتی د
 سوی دادگاه بدوی را تائيد يا رد نکرده است.

 
در حاليکه اکنون موج ديگری از تالش جامعه جهانی برای آزادی اين محکوم به اعدام باال گرفته 

که با به راه انداختن شايعات دروغ درباره اين پرونده  دارند تالش حکومت اطالعاتی نيروهای است.
می خواهند فضا را بارديگر مه آلود کنند تا بتوانند مقاصد خود را برای سرپوش گذاشتن بر خفقانی که 

 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 
پس از دو سال رنج و اسارت نمی کند،  کمکی به وضعيت نامطلوب يوسف ندرخانی نداده نه تنها هيچ 

 بلکه به تدريج باعث کم شدن حساسيت جهانی به اين موضوع مهم می شود.
 همواره ميالدی) 2010( 1388در سال  جامعه مسيحيان ايران از ابتدای اسارت يوسف ندرخانی 

. اکنون هستند و بوده ايران داخل در مسيحی غير و مسيحی عقيدتی زندانيان همه و او  آزادی خواهان
مختلف عليه حکم  نيز مسيحيان ايران چه در داخل و چه در خارج کشور با راه انداختن کارزارهای

اعدام صادر شده از سوی يک دادگاه در شهرستان 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 
"حکم ارتداد" است که حتی خود فقهای مسلمان نيز بر سر   بی شرمانه ای به نام مقابله با قانون و قاعده

 درستی و لزوم آن توافق ندارند.
جامعه  واقعيت اين است که اين قانون مضحک و غير بشری قرنهاست مانند پرنده ای شوم بر جان 

شده اند. اين قانون تالش می ايرانی افتاده است و حتی بارها در طول تاريخ خود شيعيان نيز قربانی آن 
 کند تا قدرت آزادی انديشه و انتخاب عقيده را که هديه الهی به انسان است از او بگيرد.
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 جهان مسيحيان به پيامی
ميالدی به اتهام ارتداد و خارج شدن از دين اسالم در شهر محل  2010ندرخانی از تابستان سال 

 سکونتش به زندان افتاد.
اوليه در يک شهر کوچک در شمال ايران برای صدور حکم اعدام به علت ارتداد برای اقدام يک دادگاه 

ميالدی، توسط وکالی او به چالش کشيده و آنها مطابق قوانين  2011   سال  يوسف ندرخانی در اوايل
 درخواست لغو آن حکم را کردند.

ان برد و از آن تاريخ تا کنون اين درخواست تجديد نظر پرونده ندرخانی را به دادگاه تجديد نظر است
هنوز اين دادگاه حکم خود را درباره متهم صادر نکرده است. اواخر تابستان سال گذشته آقای 

می   "دادخواه" وکيل اين متهم عقيدتی اعالم کرد که منتظر رای ديوانعالی کشور در مورد حکم موکلش
مورد   جديد نظر استان از دادگاه عالی ايرانباشد. منظور او از اين سخن اظهار نظری بود که دادگاه ت

 اين پرونده خواسته بود.
برخی رسانه ها طور ديگری جلوه داده شد. آنها   مطالب عنوان شده به وسيله وکيل ندرخانی توسط

مطرح کردند که حکم اعدام ندرخانی قطعی شده است و او در آستانه اعدام می باشد. اين مسئله واکنش 
به همراه داشت و وزرای خارجه اياالت متحده و بريتانيا نيز در اين مورد صحبت  شديد جهانی را

کردند. کمی بعد اظهارات وکيل ندرخانی نشان داد که پرونده او همچنان در مرحله دادگاه تجديد نظر 
 استان است و هنوز رای دادگاه تجديد نظر درباره او صادر نشده است.

ا از قول نزديکان ندرخانی و بعد به نقل از "مرکز آمريکائی برای قانون و اينبار نيز در چند رسانه ابتد
) اعالم شد که حکم اعدام او به شعبه اجرای احکام دادگاه گيالن اعالم شده است ACLJ(  عدالت "

ولی منبع اين خبر مشخص نيست . در حالی که هنوز هيچ خبری در مورد حکم دادگاه تجديد نظر 
هيچ اطالعی از اعتراض به آن و ارسال پرونده به ديوان عالی کشور برای صدور   منتشر نشده است و

 رای نهائی توسط وکالی ندرخانی در دست نيست، صدور چنين حکمی بعيد به نظر می رسد.
فيروز صادق خانجانی از نزديکان و همفکران ندرخانی در خارج از ايران در مصاحبه اخير خود با 

يوسف ندرخانی به اجرای احکام   ن خارج کشور در خصوص ابالغ حكم اعدامرسانه های فارسی زبا
 اعالم کرد از جزئيات آن بطور كامل اطالعی ندارد .

جامعه جهانی مسيحيان نقش عمده ای در اين مورد می توانند بازی کنند. مسيحيان جهان بايد ضمن 
ی ندرخانی در سراسر دنيا راه انداخته حمايت يکپارچه از مسيحيان ايران در کمپينهائی که برای آزاد

شده است، به روشنگری مردم دنيا درباره قانون غير عادالنه ارتداد در کشورهای مسلمان نشين 
 بپردازند و آن را محکوم کنند.

همچنين مسيحيان دنيا بايد متوجه باشند که خواهران و برادران مسيحی آنها در ايران يکپارچه و با 
ار آزادی يوسف ندرخانی هستند. تقريبا همه مسيحيان ايران معتقدند که نداشتن اعتقاد صدای بلند خواست

به آموزه کتاب مقدسی تثليث و ادعای برخی از نزديکان آقای ندرخانی بر کشيش بودن او بدون داشتن 
مدارک کافی و گذراندن دوره های الزم ، هيچکدام دليل موجهی بر صدور حکم ناعادالنه اعدام و 

 نمی تواند باشد. در زندان به جرم تغيير دين   گهداشتن طوالنی مدت ايشانن
حکومت جمهوری اسالمی يک حکومت غير قابل پيش بينی و ناقض حقوق انسانی شهروندان خود 
است. اينکه مراحل قضائی برای آقای ندرخانی کامل نشده است هرگز نمی تواند مانع اين شود که 

المی دست به يک اقدام غير انسانی عليه او نزند. بنابراين مسيحيان دنيا بايد دستگاه قضائی جمهوری اس
با هوشياری و تکيه بر منابع و اخبار درست بر فشار منطقی و مستدل خود بر دولتهايشان بيفزايند تا 

 جهان شاهد آزادی ندرخانی و لغو قانون ناعادالنه "حکم ارتداد" در ايران باشد.
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 ل از بازداشت گروهی شهروندان بهايی شيراز/ به همراه عکسجزئيات کام
 

های تعداد زيادی از  مأموران حکومت به خانه ۱۳۹۰بهمن  ۱۴در  -خبرگزاری هرانا 
 نفر را دستگير کردند. ۱۱بهائيان شيراز يورش بردند و 

کليه شهروندان مورد بازرسی قرار گرفت. بازرسی در   تحقيقات گزارشگران هرانا، خانهدر پی 
ها،  ساعت بطول انجاميد با خشونت ماموران امنيتی نيز همراه بود و کامپيوتر ۵بعضی موارد تا 

ها و وسايل شخصی که متعلق به متهم نبوده و مطالب ديگر مربوط به آئين بهائی توقيف  ها، عکس کتاب
 وبدون تحويل صورتجلسه، وسايل را بهمراه بردند.

 
تن از ايشان به نامهای نيما دهقان  ۱۱بهائی شيرازی را در دست داشتند  ۲۱مأموران حکم دستگيری 

ماهه،  ۸، همسر آقای نيما دهقان، ژنا دهقان (کودک )۳۰، ژينوس فنائيان (دهقان) (حدود )۳۵(حدود 
، يکتا فهندژ (حدود )۳۵وس فنائيان (دهقان)، مژگان عمادی (حدود دختر آقای نيما دهقان و خانم ژين

، سام جابری (حدود )۳۰سالۀ خانم فائزه تشّکر (فّالح)، مژده فّالح (حدود  ۱۸، نورا فّالح (فرزند )۳۱
 )۴۵، پيام تسليمی (حدود )۴۰، فائزه تشّکر (فّالح) (حدود )۳۰، سينا ساريخانی ()۵۰

ز بازجويی آزاد شدند: خانم ژينوس فنائيان (دهقان)، ژنا دهقان، فائزه تشّکر افراد زير متعاقباً پس ا
 (فّالح)، نورا فّالح

اند تا خود را به  اند، احضار شده ها حاضر نبوده هم چنين مشخص شده افراد زير که هنگام يورش
قای فرشيد مقامات معّرفی نمايند: فريد عمادی (شوهر خانم مژده فّالح)، رزيتا اسالمی (همسر آ

 يزدانی)، ايمان رحمت پناه خان، فرشيد يزدانی
های خانم ماندانا کمالی، خانم طاهره نوروزی، سيما سپتو نيز مورد بازرسی قرار  بهمن خانه ۱۴در 

 گرفت.
اسفند نيروهای امنيتی هومن زارعی، شهروند  ۴های قبلی در  روز از بازداشت ۲۴پس از گذشت 

 منتقل کردند. ۱۰۰بازداشت و به بازداشتگاه پالک بهايی را در محل کار خود 
در طی اين سه هفته بستگان بازداشت شدگان با مراجعه به دادسرای انقالب، دادگستری استان فارس، 
دفتر امام جمعه، ستاد خبری، شورای تامين امنيت، دايره حقوق شهر وندی هيچ گونه جواب قانونی دال 
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اعتنايی و در  اند و با بی پرونده و نام داديار از مسئولين دريافت نکردهبر اتهام بازداشت شدگان، شماره 
 احترامی مواجهه شدند. پارهای موارد بی

در طی سه هفته گذشته نه تنها هيچگونه اطالعی از آنان در دست نيست بلکه از ورود خانوادهٴ نگران 
ه و اتهام عزيزانشان ممانعت به آنان به دادسرای انقالب اسالمی شيراز جهت پی گيری وضعيت پروند

آيد و بدين وسيله آنان را از حداقل حقوق قانونی خود و حتی سؤال از مسئولين، محروم  عمل می
 نمايند. می

بهمن به  ۱۴نگرانی شديد نسبت به وضعيت سالمتی آقای پيام تسليمی، يکی از بازداشت شدگان روز 
از داروی تخصصی با دوز متغيير و تحت نظر پزشک  علت ابتالء به سرطان تيروئيد و لزوم استفاده

همان ابتدا خانوادهٴ جناب تسليمی، با ارائهٴ پروندهٴ پزشکی ايشان و    متخصص وجود دارد، در حاليکه از
 اند. نظر پزشک متخصص؛ مسئولين را از وضعيت جسمانی و خطرات شديد احتمالی با خبر ساخته

قرار مادر و پدر در بند؛ فريد عمادی و مژده فالح نه تنها  بیسالهٴ  ۲مشکالت نگهداری از فرزند 
ها حاضر به شنيدن  توجهی و ممانعت از ورود خانواده اعتنائی و بی باشد بلکه با بی دغدغه مسئولين نمی

دانند. و در تاريخ  سؤاالت قانونی نبوده، خود را حتی ملزم به پاسخگوئی بر طبق قانون نيز نمی
تن گفته شد در جواب گفتند اگر ۲العات که مراجعه شد و از بيماری فرزند اين به اط ۹/۱۲/۱۳۹۰

 مشکل در نگهداريش داريد آن را به پيش مادرش بياوريد.

 
 

  ها: بررسی موارد حقوقی نقض شده در اين بازداشت
توان به صرف  تفتيش عقايد ممنوع است و هيچ کس را نمی قانون اساسی جمهوری اسالمی: ۲۳اصل 

 ای مورد تعرض و مواخذه قرار داد اشتن عقيدهد
توان دستگير کرد مگر به حکم و ترتيبی که  کس را نمی هيچ قانون اساسی جمهوری اسالمی: ۳۲اصل 

کند. در صورت بازداشت، موضوع اتهام بايد با ذکر داليل بالفاصله کتباً به متهم ابالغ  قانون معين می
ت و چهار ساعت پرونده مقدماتی به مراجع صالحه قضايی و تفهيم شود و حداکثر ظرف مدت بيس

 شود ارسال و مقدمات محاکمه، در اسرع وقت فراهم گردد. مختلف از اين اصل طبق قانون مجازات می
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توان بمناسبت عقايدش مورد  هيچکس را نمی ميثاق بين المللی حقوق مدنی و سياسی: ۱۹ماده  ۱بند 
 مزاحمت اخافه قرار داد.

هر کس حق آزادی بيان دارد. اين حق شامل  ميثاق بين المللی حقوق مدنی و سياسی: ۱۹اده م ۲بند 
آزادی تفحص و تحصيل و اشاعه اطالعات و افکار از هر قبيل بدون توجه به سر حدات خواه شفاهاً يا 

 باشد. بصورت نوشته يا چاپ يا بصورت هنری يا به هر وسيله ديگر به انتخاب خود می
 هر فردی حق آزادی عقيده و بيان دارد. عالميه جهانی حقوق بشر:ا ۱۹ماده 
مند  هر شخصی حق دارد از آزادی انديشه، وجدان و دين بهره اعالميه جهانی حقوق بشر: ۱۸ماده 

شود: اين حق مستلزم آزادی تغيير دين يا اعتقاد و همچنين آزادی اظهار دين يا اعتقاد، در قالب آموزش 
ها و مراسم دينی به تنهايی يا به صورت جمعی، به طور خصوصی يا  اجرای آيين ها و دينی، عبادت
 عمومی است.

هرکس حق آزادی و امنيت شخصی دارد. هيچ  ميثاق بين المللی حقوق مدنی و سياسی: ۹ماده  ۱بند 
 توان خودسرانه دستگير يا بازداشت کرد. کس را نمی

هر کس حق آزادی فکر، وجدان و مذهب  و سياسی:ميثاق بين المللی حقوق مدنی  ۱۸ماده  ۱بند 
دارد. اين حق شامل آزادی داشتن يا قبول يک مذهب يا معتقدات به انتخاب خود، همچنين آزادی ابراز 

 مذهب يا معتقدات خود،
 های مشروع و حفظ حقوق شهر وندی: قانون احترام به ازادی

که در موارد ضروری نيز به حکم و ترتيبی  نمايد اصل منع دستگيری و بازداشت افراد ايجاب می -۵
باشد که در قانون معين گرديده است و ظرف مهلت مقرره پرونده به مراجع صالح قضايی ارسال شود 

 و خانواده دستگيره شدگان در جريان قرار گيرند.
س مان فراری يا کشف آالت و ادوات جرم بر اسا ها و معاينات محلی، جهت دستگيری مته بازرسی -۸

مقررات قانونی و بدون مزاحمت و در کمال احتياط انجام شود واز تعرض نسبت به اسناد و مدارک 
ها و  ها و نوشته واشيايی که ارتباطی به جرم نداشته و يا به متهم تعلق ندارد و افشای مضمون نامه

 ها خودداری گردد. مورد آن های خانوادگی و ضبط بی های فاميلی و فيلم عکس
 قوق متهم:منشور ح

ـ هر متهمی حق دارد از مأموران بازجو بخواهد دراولين فرصت به خانواده وی اطالع دهند تا از  ۴
ماده واحده  ۵سرنوشت او مطلع شوند و در صورت لزوم برای آزادی او وثيقه يا کفيل آماده کنند (بند 

 های مشروع و حفظ حقوق شهروندی). قانون احترام به ازادی
 
 
 
 
 
 

 ی يک ماهه از فرشيد يزدانی شهروند بهايی در شيرازخبر بی
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 از وضعيت فرشيد يزدانی شهروند بهايی بازداشت شده در شيراز هيچ اطالعی در دست نيست.

 ۱۰۰ز وضعيت همسرش در بازداشتگاه پلک رزيتا اسالمی همسر فرشيد يزدانی با ابراز نگرانی ا
زنگ زدند  ۱۰۰که سه شنبه از پالک  روز است هيچ خبری از او ندارم جز آن ۲۳االن «شيراز گفت: 

تا گردنبند شوهرم را ببرم زيرا گردن او قبال شکسته بود. تقريبا هر روز به دادگاه انقالب مراجعه 
 »توانند به راحتی وارد شوند. دهند و فقط مردها می راه نمیدهند، زنها را اغلب  ام اغلب راهم نمی کرده

 
های  فرشيد يزدانی جزو بهاييانی بود که در جريان بازداشت» خانه حقوق بشر ايران«به گزارش 

 شيراز منتقل شده است. ۱۰۰گسترده بهمن ماه در شيراز بازداشت و به بازداشتگاه پالک 
بهمن ماه سه  ۱۱  در تاريخ«دهد که  را چنين شرح میرزيتا اسالمی همسر وی بازداشت همسرش 

ساله ما خواب بوده و من و پدرش  ۱۵لباس شخصی با ماسک ساعت هفت صبح در حالی که فرزند 
خواسته داد بکشد دهان او را گرفته  مسافرت بوديم وارد خانه می شوند. وقتی فرزند ما از ترس می

  را به هم ريخته قفل در اتاق خواب ما را با لگد شکسته ودهند و کليه لوازم خانه  اسلحه نشانش می
های خصوصی و سی  شوند. لپ تاپ، کيس کامپوتر فرزندمان که وسيله درسی او بوده عکس وارد می

 »اند. که صورت اجناس را تحويل بدهند رفته ها همه راضبط می کنند و بدون اين دی
ديم که به تلفن همسرم زنگ زده و گفتند اگر شنبه صبح ما در مسير برگشت بو«وی ادامه داد: 

ها نبريمت خودت را همين که به شيراز رسيدی به  خواهيد بی آبرو نشويد و با دستبند جلو همسايه می
ای مراتب را به دادستانی اعالم کرديم و کسب تکليف  معرفی کن. صبح يکشنبه طی نامه ۱۰۰پالک 

 »می نيست تا شب بر می گردد.کرديم که آيا شوهرم برود گفتند مسئله مه
گويند  دادستان کل، دايره حقوق شهروندی، دادگستری کل استان فارس همگی يا می«وی در ادامه گفت: 

گويند بايد بررسی کنيم. تا به حال نه اتهامی از ايشان به من گفته شده نه  يا می  توانيم بکنيم کاری نمی
 علت دستگيری.

 
 
 
 
 
 
 

 هروند بهايی در شيرازبازداشت هومن زارعی ش
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هومن زارعی شهروند بهايی روز پنج شنبه چهارم اسفند در شيراز در محل کارش توسط ماموران 

 امنيتی بازداشت شده است.
ه کرده و با نبود وی در منزل به محل کار اين مامورين امنيتی در ابتدا به منزل هومن زاعری مراجع

 کنند. شهروند بهايی مراجعه می
هنوز از محل دقيق   از بازداشت زارعی  با وجود گذشت سه روز »خانه حقوق بشر ايران«به گزارش 

 نيست.  نگهداری و اتهامات احتمالی وی اطالعی در دست
 

ها خودداری  مسئولين قضايی از دادن جواب به آنبا وجود با مرجعه خانواده وی به دادگاه انقالب، 
 اند. ها برخورد خوبی نداشته کرده و با آن

به خانواده زارعی گفته است که بعد از عيد نوروز برای رسيدگی به   منشی دادستان از قول دادستان
 کارهای و ی اقدام کنند و تا قبل از آن مراجعه نکنند.

 
 
 
 

 اد ديگری از بازداشت شدگان مسيحی دراصفهانتداوم بازداشت و شناسايی تعد
 

 
در حاليکه آمار دستگيرشدگان مسيحی که از سوی نيروهای امنيتی در شهرهای مختلف ايران بازداشت 

  اصفهان، خبر از تداوم بازداشت اين افراد  رو به فزونی گذاشته است، منابع خبری از شهرمی شوند 
 و شناسايی برخی ديگر از بازداشت شدگان مسيحی می دهند.

، در هفته گذشته و در پی يورش ماموران »محبت نيوز « به گزارش آژانس خبری مسيحيان ايران 
يشان مسيحی كه منجر به بازداشت جمعی از اين افراد شده امنيتی به منازل و محل كار برخی از نوك

است، منابع خبری اسامی و مشخصات تعداد ديگری از بازداشت شدگان كه نامشان تاكنون منتشر نشده 
 را نيز گزارش دادند.

 

http://www.rahana.org/wp-content/uploads/2012/02/arrest1.jpg
http://www.rahana.org/wp-content/uploads/2012/02/arrest1.jpg
http://mohabatnews.com/images/stories/mohabatnews/2011/iranchristian/esfehan-3-christian-arrest.jpg
http://mohabatnews.com/images/stories/mohabatnews/2011/iranchristian/esfehan-3-christian-arrest.jpg
http://www.rahana.org/wp-content/uploads/2012/02/arrest1.jpg�
http://mohabatnews.com/images/stories/mohabatnews/2011/iranchristian/esfehan-3-christian-arrest.jpg�


1390وضعيت پيروان اديان در ايران در   

564 
 

شهرام «بر پايه اين گزارش نام سه تن ديگر از بازداشت شدگان نوكيش مسيحی عبارتند از: آقای 
، كه اين سه تن نيز در ادامه روند بازداشت »مريم دل آرام«و » شهناز ظريفی«خانم ها و » قائدی

بوده در )  ۲۰۱۲ماه فوريه  ۲۲(  ۱۳۹۰گسترده نوكيشان مسيحی كه در روز چهارشنبه سوم اسفند ماه 
 اصفهان بازداشت شدند.

 قائدی شهرام - †

 
 شهرام قائدی بازيگر تئاتر در نقش عيسی مسيح

ماه  ۲۲(  ۱۳۹۰يش مسيحی توسط ماموران امنيتی در روز چهارشنبه به تاريخ سوم اسفند ماه اين نوك
در منزلش بازداشت شد . ماموران امنيتی ضمن بازداشت نامبرده محل سكونت وی را )  ۲۰۱۲فوريه 

نيز مورد تفتيش قرار داده و برخی از وسايل شخصی ايشان را ضبط و با خود بردند. الزم به ياد 
هر دو ساكن فوالد شهر اصفهان می باشند كه سليمی" كشيش"حكمت وريست "شهرام قائدی" وآ

 صبح صورت گرفته است . ۷ين افراد بطور جداگانه و همزمان در ساعت بازداشت ا
شهرام قائدی از اعضای كليسای پولس در اصفهان و از هنرمندان تئاتر اصفهان می باشد كه پيش تر 

پس از   نيز در نمايش هايی در نقش عيسی مسيح به ايفای نقش پرداخته است. بر اساس گزارش ها
 و محل نگهداری ايشان اطالع دقيقی در دست نمی باشد . بازداشت هنوز از وضعيت

 آرام دل مريم -†
در منزلش با ورود تعدادی ) ۱۳۹۰اين مادر مسيحی نيز صبح همان روز مورخه ( سوم اسفند ماه 

مامور لباس شخصی بازداشت شد، ماموران طبق عادت بدون هيچ توضيحی تمامی خانه را مورد 
دس و هر چيزی كه می توانسته نشان از اعتقادات دينی و مسيحی ايشان تفتيش قرار داده و كتاب مق

باشد و يا بنظر مشكوك می رسيد ضبط كرده و بهمراه ايشان با خود به مكان نامعلومی انتقال دادند. اين 
ساله همچنين بيمار و از وضعيت سالمت خوبی برخوردار نيستند وی همچنين از  ۵۶مادر (حدود) 

يی زير نظر دكتر استفاده ميكند كه گفته شده وقتی دخترشان قصد داشته تا داروها را به داروهای ويژه ا
زندان به مادرش برساند ماموران امنيتی ضمن ممانعت حتی از گرفتن داروهای وی نيز خودداری می 

 كنند. وضعيت ايشان نيز كماكان از زمان دستگيری همچنان نامعلوم می باشد.
 ظريفی شهناز -†

وكيشان مسيحی و مادر دو فرزند می باشد كه در صبح چهارشنبه همزمان با بازداشت جمعی از از ن
نوكيشان مسيحی در اصفهان ماموران امنيتی به خانه ايشان اعزام و ضمن تهديد و بازداشت نامبرده 
 آپارتمان محل سكونت ايشان را بدقت مورد بررسی قرار می دهند. گفته می شود در طی بازرسی از

محل سكونت وی تعدادی كتاب مقدس پيدا شده و آنها را بهمراه برخی لوازم شخصی ايشان ضبط 
نمودند . جزئيات بيشتری از بازداشت اين مادر مسيحی گزارشی منتشر نشده و خبرهای تائيد نشده 

 حكايت از انتقال ايشان به زندان دستگرد اصفهان دارد .
 پور حكيم گيتی  آزادی -†
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كه در تاريخ سوم  مسيحی هسال ۷۸  بانوی ، »پور حكيم گيتی« دريافتی، همچنين خانمطبق گزارش 
صبح در منزلش توسط ماموران امنيتی  ۶در ساعت )  ۲۰۱۲ماه فوريه  ۲۲(  ۱۳۹۰اسفند ماه 

(  ۱۳۹۰اسفندماه  ۶روز بازداشت در اداره اطالعات اصفهان در تاريخ  ۳بازداشت شده بود پس از 
ه ( محسنی) وی را بدليل بطور مشروط آزاد شد. گفته می شود گويا بازجوی پروند) ۲۰۱۲فوريه  ۲۵

كهولت سن و همچنين بدليل جراحی كه به تازگی بر روی زانو پا انجام داده اند و نياز به مراقبت های 
 صادر كرده اند. -سند خانه  -ايشان را در صورت سپردن وثيقه   ويژه داشته بطور موقت دستور آزادی

  شخصی از  زداشت خانم حكيم پور كليه وسيلهالزم به يادآوری است كه ماموران امنيتی در هنگام با
 حتی حساب بانكی وی را نيز ضبط كردند.  جمله پاسپورت ، سند خانه و

نيروهای امنيتی وابسته به دستگاه اطالعاتی جمهوری اسالمی طی دو ماه گذشته در شهرهای اهواز، 
صورت انفرادی و يا جمعی شيراز، تهران و اصفهان اقدام به بازداشت گسترده شهروندان مسيحی به 

نموده اند. و اين در حاليست که هر روز بر آمار دستگيرشدگان نيز افزوده می شود. گرچه انتظار می 
رفت تا در راستای مصلحت انديشی، سران جمهوری اسالمی از هر ترفندی برای بيشتر شدن حضور 

ما سير گسترده بازداشت مردم در پای صندوق های رای و کسب مشروعيت خود استفاده کنند، ا
مسيحيان در ايران نشان داد كه سران جمهوری اسالمی حتی ديگر برای اين موضوع هم اهميتی قائل 

 نيستند تا حداقل در اين ايام رنگ و ظاهری ديگر از خود نشان دهند.
از  الزم به يادآور است نحوه بازداشت اين افراد و همينطور زمان آن نشان می دهد که اين مرحله

 دستگيری ها با برنامه ريزی گسترده و در پی سلسله شناسايی های قبلی صورت گرفته است.
هم اكنون تعداد افراد بازداشت شده مسيحی در اصفهان كه خبر آن تائيد و بطور رسمی از سايت 

اما گزارشات   رسيده است. ( به مطالب مرتبط مراجعه فرمائيد) تن ۶ منتشر شده به» محبت نيوز«
 دريافتی از تعداد بيشتری از بازداشت شدگان مسيحی در اصفهان حكايت دارد .

ارسال شده كه پس » محبت نيوز«تاكنون اسامی ديگری از بازداشت شدگان مسيحی در اصفهان نيز به 
 از تائيد و بررسی اسامی و جزئيات آن جهت روشنگری به اطالع عموم كاربران خواهد رسيد.

 
 
 
 
 

سف ندرخانی خواست مسيحيان ايران و پيامی مهم برای جامعه آزادی فوری يو
 جهانی مسيحی
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نشر شايعات بدون منبع درباره اتفاقاتی که رخ نداده نه تنها هيچ کمکی به وضعيت نامطلوب ندرخانی 
رت نمی کند، بلکه به تدريج باعث کم شدن حساسيت جهانی به اين موضوع پس از دو سال رنج و اسا 

 مهم می شود.
به گزارش شبکه خبر مسيحيان فارسی زبان به نقل از منابع نزديک به وکالی پرونده يوسف ندرخانی،  

 در دو ماه گذشته هيچ 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 هنوز اين دادگاه حکم اعدام صادره از 

 سوی دادگاه بدوی را تائيد يا رد نکرده است.
 

در حاليکه اکنون موج ديگری از تالش جامعه جهانی برای آزادی اين محکوم به اعدام باال گرفته 
که با به راه انداختن شايعات دروغ درباره اين پرونده  دارند تالش حکومت اطالعاتی نيروهای است.

پوش گذاشتن بر خفقانی که می خواهند فضا را بارديگر مه آلود کنند تا بتوانند مقاصد خود را برای سر
 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
که رخ ناخواسته به مقاصد دشمنان مسيحيت در ايران ياری می رسانند. نشر شايعات درباره اتفاقاتی 

پس از دو سال رنج و اسارت نمی کند،  نداده نه تنها هيچ کمکی به وضعيت نامطلوب يوسف ندرخانی 
 بلکه به تدريج باعث کم شدن حساسيت جهانی به اين موضوع مهم می شود.

 همواره ميالدی) 2010( 1388در سال  جامعه مسيحيان ايران از ابتدای اسارت يوسف ندرخانی 
. اکنون هستند و بوده ايران داخل در مسيحی غير و مسيحی عقيدتی زندانيان همه و او  آزادی خواهان

شور با راه انداختن کارزارهای مختلف عليه حکم نيز مسيحيان ايران چه در داخل و چه در خارج ک
اعدام صادر شده از سوی يک دادگاه در شهرستان الکان (از توابع استان گيالن) برای يوسف ندرخانی 

 ، بزرگترين حاميان او به شمار می روند.
برای اين فعاليت جامعه مسيحی ايران نه فقط برای آزادی انسانی است که جرمی مرتکب نشده ، يلکه 

"حکم ارتداد" است که حتی خود فقهای مسلمان نيز بر سر   مقابله با قانون و قاعده بی شرمانه ای به نام
 درستی و لزوم آن توافق ندارند.

جامعه  واقعيت اين است که اين قانون مضحک و غير بشری قرنهاست مانند پرنده ای شوم بر جان 
يخ خود شيعيان نيز قربانی آن شده اند. اين قانون تالش می ايرانی افتاده است و حتی بارها در طول تار

 کند تا قدرت آزادی انديشه و انتخاب عقيده را که هديه الهی به انسان است از او بگيرد.
 جهان مسيحيان به پيامی

ميالدی به اتهام ارتداد و خارج شدن از دين اسالم در شهر محل  2010ندرخانی از تابستان سال 
 ندان افتاد.سکونتش به ز

اقدام يک دادگاه اوليه در يک شهر کوچک در شمال ايران برای صدور حکم اعدام به علت ارتداد برای 
ميالدی، توسط وکالی او به چالش کشيده و آنها مطابق قوانين  2011   سال  يوسف ندرخانی در اوايل

 درخواست لغو آن حکم را کردند.
ی را به دادگاه تجديد نظر استان برد و از آن تاريخ تا کنون اين درخواست تجديد نظر پرونده ندرخان

هنوز اين دادگاه حکم خود را درباره متهم صادر نکرده است. اواخر تابستان سال گذشته آقای 
می   "دادخواه" وکيل اين متهم عقيدتی اعالم کرد که منتظر رای ديوانعالی کشور در مورد حکم موکلش

مورد   ن اظهار نظری بود که دادگاه تجديد نظر استان از دادگاه عالی ايرانباشد. منظور او از اين سخ
 اين پرونده خواسته بود.

http://www.fcnn.com/index.php?option=com_content&view=article&id=2732:1390-10-01-23-04-56&catid=102:humanrights&Itemid=498
http://www.fcnn.com/index.php?option=com_content&view=article&id=2455:2010-12-03-21-50-56&catid=102:humanrights&Itemid=498
http://www.fcnn.com/index.php?option=com_content&view=article&id=2455:2010-12-03-21-50-56&catid=102:humanrights&Itemid=498
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برخی رسانه ها طور ديگری جلوه داده شد. آنها   مطالب عنوان شده به وسيله وکيل ندرخانی توسط
ين مسئله واکنش مطرح کردند که حکم اعدام ندرخانی قطعی شده است و او در آستانه اعدام می باشد. ا

شديد جهانی را به همراه داشت و وزرای خارجه اياالت متحده و بريتانيا نيز در اين مورد صحبت 
کردند. کمی بعد اظهارات وکيل ندرخانی نشان داد که پرونده او همچنان در مرحله دادگاه تجديد نظر 

 استان است و هنوز 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 

) اعالم شد که حکم اعدام او به شعبه اجرای احکام دادگاه گيالن اعالم شده است ACLJ(  عدالت "
ه تجديد نظر ولی منبع اين خبر مشخص نيست . در حالی که هنوز هيچ خبری در مورد حکم دادگا

هيچ اطالعی از اعتراض به آن و ارسال پرونده به ديوان عالی کشور برای صدور   منتشر نشده است و
 رای نهائی توسط وکالی ندرخانی در دست نيست، صدور چنين حکمی بعيد به نظر می رسد.

ر خود با فيروز صادق خانجانی از نزديکان و همفکران ندرخانی در خارج از ايران در مصاحبه اخي
يوسف ندرخانی به اجرای احکام   رسانه های فارسی زبان خارج کشور در خصوص ابالغ حكم اعدام

 اعالم کرد از جزئيات آن بطور كامل اطالعی ندارد .
جامعه جهانی مسيحيان نقش عمده ای در اين مورد می توانند بازی کنند. مسيحيان جهان بايد ضمن 

ان در کمپينهائی که برای آزادی ندرخانی در سراسر دنيا راه انداخته حمايت يکپارچه از مسيحيان اير
شده است، به روشنگری مردم دنيا درباره قانون غير عادالنه ارتداد در کشورهای مسلمان نشين 

 بپردازند و آن را محکوم کنند.
يکپارچه و با همچنين مسيحيان دنيا بايد متوجه باشند که خواهران و برادران مسيحی آنها در ايران 

صدای بلند خواستار آزادی يوسف ندرخانی هستند. تقريبا همه مسيحيان ايران معتقدند که نداشتن اعتقاد 
به آموزه کتاب مقدسی تثليث و ادعای برخی از نزديکان آقای ندرخانی بر کشيش بودن او بدون داشتن 

صدور حکم ناعادالنه اعدام و مدارک کافی و گذراندن دوره های الزم ، هيچکدام دليل موجهی بر 
 نمی تواند باشد. در زندان به جرم تغيير دين   نگهداشتن طوالنی مدت ايشان

حکومت جمهوری اسالمی يک حکومت غير قابل پيش بينی و ناقض حقوق انسانی شهروندان خود 
ود که است. اينکه مراحل قضائی برای آقای ندرخانی کامل نشده است هرگز نمی تواند مانع اين ش

دستگاه قضائی جمهوری اسالمی دست به يک اقدام غير انسانی عليه او نزند. بنابراين مسيحيان دنيا بايد 
با هوشياری و تکيه بر منابع و اخبار درست بر فشار منطقی و مستدل خود بر دولتهايشان بيفزايند تا 

 يران باشد.جهان شاهد آزادی ندرخانی و لغو قانون ناعادالنه "حکم ارتداد" در ا
 
 
 
 
 
 

 تداوم بازداشت و شناسايی تعداد ديگری از بازداشت شدگان مسيحی دراصفهان
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در حاليکه آمار دستگيرشدگان مسيحی که از سوی نيروهای امنيتی  -خبرگزاری هرانا 
  ايران بازداشت می شوند رو به فزونی گذاشته است، منابع خبری از شهردر شهرهای مختلف 

 اصفهان، خبر از تداوم بازداشت اين افراد و شناسايی برخی ديگر از بازداشت شدگان مسيحی می دهند.
به گزارش محبت نيوز، در هفته گذشته و در پی مراجعه ماموران امنيتی به منازل و محل كار برخی 

سيحی كه منجر به بازداشت جمعی از اين افراد شده است، منابع خبری اسامی و از نوكيشان م
 مشخصات تعداد ديگری از بازداشت شدگان كه نامشان تاكنون منتشر نشده را نيز گزارش دادند.

 
بر پايه اين گزارش شهرام قائدی، شهناز ظريفی و مريم دل آرام نام سه تن ديگر از بازداشت شدگان 

است که در ادامه روند بازداشت گسترده نوكيشان مسيحی كه در روز چهارشنبه سوم  نوكيش مسيحی
 بوده در اصفهان بازداشت شدند. ۱۳۹۰اسفند ماه 

 
در خصوص بازداشت شهرام قائدی ماموران امنيتی ضمن بازداشت نامبرده محل سکونت وی را نيز 

و با خود بردند. الزم به ياد آوريست  مورد تفتيش قرار داده و برخی از وسايل شخصی ايشان را ضبط
باشند که بازداشت اين افراد  شهرام قائدی و کشيش حکمت سليمی هر دو ساکن فوالد شهر اصفهان می

 صبح صورت گرفته است. ۷بطور جداگانه و همزمان در ساعت 
 

ه پيش تر شهرام قائدی از اعضای كليسای پولس در اصفهان و از هنرمندان تئاتر اصفهان می باشد ك
پس از   نيز در نمايش هايی در نقش عيسی مسيح به ايفای نقش پرداخته است. بر اساس گزارش ها

 بازداشت هنوز از وضعيت و محل نگهداری ايشان اطالع دقيقی در دست نمی باشد .
 

هم چنين مريم دل آرام نيز صبح همان روز مورخه در منزلش با ورود تعدادی مامور لباس شخصی 
شت شد، ماموران طبق عادت بدون هيچ توضيحی تمامی خانه را مورد تفتيش قرار داده و كتاب بازدا

مقدس و هر چيزی كه می توانسته نشان از اعتقادات دينی و مسيحی ايشان باشد و يا بنظر مشكوك می 
ساله  ۵۶رسيد ضبط كرده و به همراه ايشان با خود به مكان نامعلومی انتقال دادند. اين مادر (حدود) 

همچنين بيمار و از وضعيت سالمت خوبی برخوردار نيستند وی همچنين از داروهای ويژه ايی زير 
نظر دكتر استفاده ميكند كه گفته شده وقتی دخترشان قصد داشته تا داروها را به زندان به مادرش 

ند. وضعيت برساند ماموران امنيتی ضمن ممانعت حتی از گرفتن داروهای وی نيز خودداری می كن
 ايشان نيز كماكان از زمان دستگيری همچنان نامعلوم می باشد.

 
شهناز ظريفی نيز از نوكيشان مسيحی و مادر دو فرزند می باشد كه در صبح چهارشنبه همزمان با 
بازداشت جمعی از نوكيشان مسيحی در اصفهان ماموران امنيتی به خانه ايشان اعزام و ضمن تهديد و 

ده آپارتمان محل سكونت ايشان را بدقت مورد بررسی قرار می دهند. گفته می شود در بازداشت نامبر
طی بازرسی از محل سكونت وی تعدادی كتاب مقدس پيدا شده و آنها را بهمراه برخی لوازم شخصی 
ايشان ضبط نمودند . جزئيات بيشتری از بازداشت اين مادر مسيحی گزارشی منتشر نشده و خبرهای 

http://hra-news.org/images/stories/new/B/bazdasht-masihi.jpg
http://hra-news.org/images/stories/new/B/bazdasht-masihi.jpg
http://hra-news.org/images/stories/new/B/bazdasht-masihi.jpg�
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 ه حكايت از انتقال ايشان به زندان دستگرد اصفهان دارد.تائيد نشد
 

ساله مسيحی كه در تاريخ سوم اسفند  ۷۸  از سوی ديگر بر اساس اين گزارش گيتی حكيم پور، بانوی
روز  ۳صبح در منزلش توسط ماموران امنيتی بازداشت شده بود پس از  ۶در ساعت  ۱۳۹۰ماه 

بطور مشروط آزاد شد. گفته می شود  ۱۳۹۰اسفندماه  ۶تاريخ  بازداشت در اداره اطالعات اصفهان در
گويا بازجوی پرونده ( محسنی) وی را بدليل كهولت سن و همچنين بدليل جراحی كه به تازگی بر روی 

ايشان را در   زانو پا انجام داده اند و نياز به مراقبت های ويژه داشته بطور موقت دستور آزادی
 صادر كرده اند. -خانه  سند -صورت سپردن وثيقه 

 
الزم به يادآوری است كه ماموران امنيتی در هنگام بازداشت خانم حكيم پور كليه وسيله شخصی از 
 جمله پاسپورت، سند خانه و حتی حساب بانكی وی را نيز ضبط كردند.

 
هواز، نيروهای امنيتی وابسته به دستگاه اطالعاتی جمهوری اسالمی طی دو ماه گذشته در شهرهای ا

شيراز، تهران و اصفهان اقدام به بازداشت گسترده شهروندان مسيحی به صورت انفرادی و يا جمعی 
نموده اند. و اين در حاليست که هر روز بر آمار دستگيرشدگان نيز افزوده می شود. گرچه انتظار می 

ر شدن حضور رفت تا در راستای مصلحت انديشی، سران جمهوری اسالمی از هر ترفندی برای بيشت
مردم در پای صندوق های رای و کسب مشروعيت خود استفاده کنند، اما سير گسترده بازداشت 
مسيحيان در ايران نشان داد كه سران جمهوری اسالمی حتی ديگر برای اين موضوع هم اهميتی قائل 
 نيستند تا حداقل در اين ايام رنگ و ظاهری ديگر از خود نشان دهند.

 
ر است نحوه بازداشت اين افراد و همينطور زمان آن نشان می دهد که اين مرحله از الزم به يادآو

 دستگيری ها با برنامه ريزی گسترده و در پی سلسله شناسايی های قبلی صورت گرفته است.
 

تن  ۶هم اكنون تعداد افراد بازداشت شده مسيحی در اصفهان كه خبر آن تائيد و منتشر شده است به 
 رسيده است.

 
 
 
 
 
 

 های دينی جمعی اقليت بازداشت دسته
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 راديو زمانه:

 ۱۳۹۰بهمن ماه -های دينی در ايران گزارش نقض حقوق اقليت
طی روزهای اخير، حکم اعدام کشيش يوسف ندرخانی به اتهام "ارتداد" پس از دوسال در  -لوا متحده 

وندان مسيحی و بهايی در يک ماه حالی به دايره اجرای احکام فرستاده شد که شمار چشمگيری از شهر
محکوم شدند. تهديد، تفتيش منازل و محروميت از تحصيل نيز از ديگر  گذشته بازداشت و به حبس

 های دينی طی بهمن ماه گذشته در ايران بود. موارد نقض حقوق اقليت
 

 ها بازداشت
ام خوشی را در بر برای پيروان دو اقليت دينی مسيحی و بهايی ساکن شيراز اي ۱۳۹۰بهمن ماه 

 نداشت، چراکه به شدت تحت فشار و اذيت از طرف اداره اطالعات اين شهر قرار گرفتند.
های منتشر شده، ماموران امنيتی با هجوم به يک منزل مسکونی که به عنوان  بر اساس گزارش

اجرای مراسم شد، ده تن از نوکيشان مسيحی ساکن شيراز را که برای  کليسای خانگی از آن استفاده می
 عبادی دورهم گردآمده بودند، دستگير کردند.

نفر از  ۳۰ماه ماموران اداره اطالعات به منازل حدود  بهمن ۱۴از سوی ديگر در روز جمعه 
تن از شهروندان بهايی را دستگير کردند. اين در حالی بود  ۱۱شهروندان بهايی اهل شيراز مراجعه و 
شهروند بهايی را در  ۲۱معه بهايی"، ماموران حکم بازداشت که براساس گزارش سرويس خبری "جا

شان از بازداشت آنان خودداری  اند که به دليل عدم حضور بعضی از اين اسامی در منازل دست داشته
شود که عصر  شدگان يک کودک نه ماهه هم به همراه مادرش دستگير می کردند. در ميان بازداشت

 شوند. هايی ديگر آزاد میهمان روز به همراه دو شهروند ب
يابد؛ به طوری که در اين روز ماموران به منازل  بهمن ماه ادامه می ۱۸شنبه  ها تا روز سه بازداشت

چهار شهروند بهايی ديگر اهل شيراز مراجعه و با برخوردی توام با توهين و خشونت آنها را هم 
آميز ماموران در حدی بوده  تار خشونتکنند. سرويس خبری "جامعه بهايی" گزارش داد، رف دستگير می

 شود. است که در روردی منزل يکی از بهاييان شکسته می
بهمن  ۲۸های دينی در اين ماه محدود به شيراز نبود. در روز جمعه  جمعی اقليت های دسته بازداشت

 ماه ماموران اداره اطالعات شهر مشهد به منزل يک شهروند بهايی که در آن نمايشگاه خصوصی
کارهای دستی نوجوانان بهايی تشکيل شده بود، مراجعه و ضمن برهم زدن نمايشگاه با ايجاد رعب و 
وحشت در بين حاضران به خصوص کودکان حاضر در محل، هشت شهروند بهايی را بازداشت 

 کنند. می
ارش جمعی ختم نشد. براساس گز های دسته های دينی در بهمن ماه تنها به بازداشت بازداشت اقليت

ماه ماموران امنيتی با مراجعه به محل کار ماسيس  بهمن ۱۹خبرگزاری "هرانا" در روز چهارشنبه 
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کنند. بر اساس آخرين  موسسيان، کشيش کليسای "جماعت ربانی نارمک"، نامبرده را بازداشت می
 خبرها در اين زمينه، آقای موسسيان به زندان رجايی شهر منتقل شده است.

 حکم دادگاه و اعالم
نيوز" پس از گذشت سيزده ماه از بازداشت فرشيد فتحی شهروند  به گزارش تارنمای خبری "محبت

در آستانه سال نو  ۱۳۸۹ماه  مسيحی، اولين جلسه دادگاه وی تشکيل شد. اين شهروند که در پنجم دی
، دستگير مسيحی پس از يورش ماموران امنيتی به مراسم مذهبی مسيحيان و بازداشت شماری از آنان

روز است که  ۴۰۰های بازجويان و عدم انکار باور خود، بيش از  شده بود به دليل عدم قبول خواسته
 زندان اوين به طور انفرادی محبوس است. ۲۰۹در بند 

از طرف ديگر کميته "گزارشگران حقوق بشر" گزارش داد، 
ام دوران محکوميت يک ساله بدون مسئوالن قضايی از آزادی بهنام ايرانی، شهروند مسيحی پس از اتم

 اند. ارائه دليل مشخصی ممانعت به عمل آورده
سال حبس  ۳۰های انقالب در شهرهای مختلف ايران در مجموع  ماه سال جاری قضات دادگاه در بهمن

تعزيری برای شهروندان بهايی و مسيحی صادر کردند. باالترين اين احکام صادره به عادل فناييان، 
ايی ساکن سمنان اختصاص دارد. اين شهروند به "اتهام تبليغ عليه نظام" و "اقدام عليه امنيت شهروند به

زمان تائيد محکوميت پنج ساله ايقان شهيدی، دانشجوی  ملی" به شش سال حبس تعزيری محکوم شد. هم
 ی بود.های دين محروم از تحصيل بهايی و از فعاالن حق تحصيل يکی ديگر از موارد نقض حقوق اقليت

های کامران رحيميان و فاران حسامی هرکدام به  از سوی ديگر يک زن و شوهر جوان بهايی به نام
برد.  چهارسال حبس تعزيری محکوم شدند. کامران رحيميان هم اکنون در زندان رجايی شهر به سر می

هايی ساکن ساری الهام روزبهی، شهروند بهايی ساکن سمنان نيز به سه سال و صدف ثابتيان، شهروند ب
 و ليال محمدی، نوکيش مسيحی هرکدام به دوسال حبس تعزيری محکوم شدند.

چنين دو  های گودرز و روفيا بيدقی و هم در همان حال يک پدر و دختر بهايی ساکن سمنان به نام
های منوچهر منزويان و فرزاد نعيمی، هرکدام به يک سال حبس تعزيری  شهروند بهايی ديگر به نام

های منتشر شده حاکی از اين است که دادگاه تجديد نظر شهرستان کرج  کوم شدند. گزارشمح
هللا زيبايی را به جريمه نقدی معادل  محکوميت يک ساله يک شهروند بهايی ساکن اين شهر به نام روح

 سه ميليون لایر تبديل کرد.
 تهديد، تفتيش و اخراج
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بهمن ماه سال جاری وزارت اطالعات  ۲۱نيوز) در به گزارش آژانس خبری مسيحيان ايران (محبت 
طی دستوری از دو کليسای پروتستان "عمانوئيل" و انجيلی "پطرس" در تهران خواست که سرويس 

وطنان مسيحی  فارسی خود را تعطيل کنند. اين دو کليسا آخرين کليساهايی بودند که در ايران برای هم
 کردند. مراسمی به زبان فارسی برگزار می

سرويس خبری "جامعه بهايی" هم گزارش داد، شهره اعظمی و ندا قربانی، هرکدام به ترتيب به مدت 
هشت و پنج روز متوالی در اداره اطالعات سمنان مورد بازجويی قرار گرفتند. خانه حقوق بشر ايران 

و خبرگزاری  ماه هللا سنايی، شهروند بهايی ساکن ساری در يکم بهمن (رهانا) از تفتيش منزل عنايت
 ماه خبر دادند. بهمن ۱۸شهر در  "هرانا" از تفتيش منزل فروغ عطائيان، شهروند بهايی ساکن قائم

از طرف ديگر "بانی دوگال"، نماينده ارشد جامعه جهانی بهايی در سازمان ملل از ايجاد کمپينی از 
صادی خبر داد. بسياری سوی حکومت در شهر کرمان برای تحت فشار قرار دادن بهاييان از نظر اقت

 اند. ها، باطل يا تمديد نشده از جواز کسب
شود به بهاييان کرمان گفته شده است اجازه ندارند در يک خيابان چند مغازه داشته باشند. به  گفته می

اند که جواز شرکای تجاری بهاييان را هم با اينکه پيرو آئين  گفته خانم دوگال، مقامات تا آنجا پيش رفته
 ]۱اند.[ اند، لغو کرده يی نبودهبها

چنان در بهمن ماه ادامه پيدا کرد. شيما موفقی، دانشجوی رشته  های دينی هم اخراج دانشجويان اقليت
مديريت دانشگاه شمال آمل و سيدکيان هاشمی دهج، دانشجوی مهندسی آب دانشگاه تهران دانشجويانی 

های  ه فاطمه نوری، دانشجوی رشته هنر يکی از دانشگاهبودند که به دليل اعتقاد به آئين بهايی به همرا
 تهران به دليل اعتقاد به آئين مسيحی از تحصيل محروم شدند.

 اتهام جديد بهاييان: التهاب بازار سکه و دالر
ماه آشفتگی بازار  بهمن ۱۱حسين شريعتمداری، سردبير روزنامه "کيهان" در سرمقاله روز سه شنبه 

 اييان نسبت داد.سکه و طال را به به
ها مرتبط با محافل  سردبير "کيهان" در بخشی از يادداشت خود نوشت: "گروهی متشکل از بهايی

ها به انجمن حجتيه  شود وابستگی آن صهيونيستی با همکاری افرادی از انجمن حجتيه که حتی گفته می
 اند ..." نقش موثری داشتهنوعی پوشش بوده است در آشفته کردن بازار سکه و دالر طی دو هفته اخير 

های حکومتی از جمله "مشرق نيوز" از دستگيری  چهار روز پس از انتشار اين سرمقاله، خبرگزاری
ای  فردی بهايی به نام شهرام (شهنام) گلشنی، مدير تارنمای "مثقال" خبر دادند. تارنمای "مثقال"، رسانه

ای و روزانه  قره و ارز را به طور لحظهمربوط به حوزه اقتصاد است که قيمت سکه، طال، مس، ن
 کرد. اعالم می

 ماه پيشتر فيلتر شده بود. اعالم خبر دستگيری آقای گلشنی در حالی گزارش شد که اين تارنما يک
اند شهنام گلشنی چند روز پيش از سخنان حسين شريعتمداری  از طرف ديگر منابع محلی گزارش داده

"کيهان" با استناد با چه مدرکی اين اتهام را به شهروندان بهايی  بازداشت شده و مشخص نيست سردبير
 نسبت داده است. تاکنون از سرنوشت شهرام گلشنی اطالعی در دست نيست.
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 افزايش روند سرکوب مسيحيان + گفتگو

 

 
های اخير دستگاه امنيتی جمهوری اسالمی روند سرکوب خود نسبت به شهروندان مسيحی در  طی هفته

های جمعی از هموطنان مسيحی در شهرهای اهواز،  کشور را افزايش داده که اين امر به بازداشت
 باط )گفتگو در همين ارت  شيراز، اصفهان و کرمانشاه منجر شده است. (

به همين منظور گزارشگر هرانا ( خبرگزاری مجموعه فعاالن حقوق بشر در ايران ) در اين خصوص 
 ای با سامان کامور، مدير آژانس خبری مسيحيان ايران (محبت نيوز)، داشته است. مصاحبه

 خوانيد: ی مذکور را در زير می متن مصاحبه
 

 از جمعی جديد ميالدی سال از گذشته ماه دو طی در هستيد مستحضر که همانطور کامور جناب
 جمعی صورت به شيراز و اصفهان اهواز، جمله از ايران بزرگ شهرهای در مسيحی هموطنان
 مسيحيان بخصوص مذهبی های اقلييت سرکوب روند تشديد و حاکميت برخورد علت شدند، بازداشت

 دانيد؟ می چه در را ايران
هايی است که نظام جمهوری اسالمی در  نظری ر ادامه تنگهای دينی و مذهبی د برخورد با اقليت

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

های دينی  ای از تضييع حقوق اقليت نی، سالهای زيادی بهاييان سهم عمدههای دي شود. در زمينه اقليت می
را داشتند. به مرور سهم مسيحيان، صوفيان و حتی شيعيانی که به قرائت متفاوتی از اسالم شيعه معتقد 

های معترض، و از بهاييان تا اهل سنت تحت  هللا بودند بيشتر هم شد. امروزه از مسيحيان بشارتی تا آيت
 تهديد و ارعاب حاکميت هستند.  ار،فش

گيرد. بنابراين دين را در خدمت مشروعيت  از طرفی اين نظام مذهبی مشروعيت خود را از دين می
ها مختلف به سرکوب مسيحيان به خصوص نوكيشان  خواهند. امروز حاكميت به بهانه خودشان می
اند. اين  بقه مسيحيت در ايران بودهپردازند، چرا که در ساليان گذشته شاهد رشد بی سا مسيحی می

موضوع هم آنها را شديدا نگران کرده است. در يك جمعبندی می توان گفت كه حاكميت متاسفانه تحمل 
انديشه ديگری را ندارد و تعريفی كه اين نظام مذهبی می خواهد از خود بدهد اين است که يک دين حق 

 است، و بقيه اديان باطلند.
 هموطنان با برخورد دايره جمعی، های بازداشت از مورد دو در حداقل شده منتشر گزارشات اساس بر

 رسيده نيز ربانی جماعت به موسوم رسمی کليساهای به (خانگی) رسمی غير کليساهای از مسيحی
 چيست؟ در موضوع اين علت است

رکز بيشتری روی ها ابتدا تم بله، اين موضوع صحت دارد. در چند سال گذشته اين فشارها و دستگيری
کليساهای خانگی داشت. اما به تدريج لحن خصمانه مسئولين نظام همه کليساهای بشارتی 

http://mohabatnews.com/images/stories/mohabatnews/2011/iranchristian/iranian-christian-jail.jpg
http://mohabatnews.com/images/stories/mohabatnews/2011/iranchristian/iranian-christian-jail.jpg
http://mohabatnews.com/images/stories/mohabatnews/2011/iranchristian/iranian-christian-jail.jpg�
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)evangelical،کليساهايی هستند که مسيحی بودن را مختص يک   ) را شامل شد. کليساهای بشارتی
مراسم  دانند، اجرای دانند در نتيجه شرکت در جلسات خود را برای عموم آزاد می قوم خاص نمی

شود عموما به زبان  مقدس يا انجيلی که در اين کليساهای استفاده می عبادتی به زبان فارسی است و کتاب
يابيد، و هم  ها آنجا می فارسی است. در اين کليساها از همه اقوام شرکت دارند؛ هم از ارامنه و آشوری

ليسای گريگوری ارامنه و يا کلدانی کرد و ترک و لر و بلوچ و غيره. کليساهای ديگری هم هستند مثل ک
پذيرند. زبان اين کليساها هم به طبع يا ارمنی  های خاصی را می آشوری که در جماعت خودشان قوميت

 و يا آشوری است و خط نوشتاری کتب دينی هم در اين کليسا مختص همان اقليت قومی است.
اهای بشارتی، به اين اصل معتقد کليسای جماعت ربانی يک کليسای بشارتی است و مثل همه کليس

اش را برگزيند و هيچ کس نه والدين و نه  هستند که هر فرد حق انتخاب دارد و خود بايد دين و عقيده
تواند آنها را مجبور به گزينش دين و يا يك انديشه بکند. دين و ايمان اساسا موروثی نيست  حکومت نمی

اند و حاضر  ياد در مقابل فشارهای دولت تحمل کردهبلکه شخصی است. بنابراين كليساها ساليان ز
ها جلوگيری شود. در مقابل  زاده ای را امضا بکنند که طی آن از ورود مسلمان نبودند تعهدنامه

وزارت اطالعات از  ۲۰۰۹های اين کليسا به صورت گام به گام محدودتر شده تا اينكه در سال  فعاليت
استند تا جلسات روز جمعه عصر خود را تعطيل کند. جلسات شعبه مرکزی اين کليسا در تهران خو

روز تعطيل جمعه از رونق زيادی برخوردار بود و اين جلسات در دو نوبت به زبان فارسی برگزار 
و فشار را به شعب ديگر اين کليسا   می شد. اما مسئولين امنيتی به اين هم اكتفا نکردند و دامنه دستگيری

ال گذشته در شهرهای كرمانشاه ، اروميه، اصفهان، تهران و اهواز مسئولين نيز کشاندند. در دو س
 اند. های طوالنی قرار گرفته شعب مختلف اين کليسا بازداشت شده و مورد بازجويی

اند. کليساهای مشايخی (يا  اند که به اين جمع اضافه شده و البته کليساهای رسمی ديگری هم بوده
ی و همچنين کليساهای پنطيکاستی آشوری هم از اين فشارها در امان پرزبيتری) و کليساهای اسقف

اند. در چند ماه اخير به کليساهای مشايخی هم دستور داده شد مراسم روز جمعه خود را تعطيل  نبوده
ها عليه فعاليت کليسای اسقفی هم شدت يافته و به تازگی هم يکی از رهبران فارسی  کنند. محدوديت

فهان دستگير شد و كماكان از وضعيت ايشان اطالع دقيقی در دست نيست. همچنين زبان آنان در اص
کرد به همت آقای يوناتن  چند کليسای پنطيکاستی آشوری نيز که به فارسی زبانان خدمات ارايه می

کليا، نماينده آشوريان در مجلس شورای اسالمی، که همکاری زيادی با نيروهای اطالعاتی و  بت
جلسات برای فارسی زبانان يا تعطيل و يا كليسا بطور كلی پلمپ شد. حتی يکی از قضايی دارند 

 رهبران ديگر اين کليسا در شهر کرمانشاه هم دستگير شده و تحت آزار قرار گرفت.
 عملکرد نحوه از ای ناگفته ترو دقيق جزئيات شيراز و اصفهان اهواز، های بازداشت با رابطه در آيا

 است مثبت پاسخ اگر است؟ داشته وجود مسيحی هموطنان با برخورد در امنيتی نيروهای قانونی غير
 چيست؟ ها ناگفته و جزئيات اين

دايره برخورد نيروهای امنيتی با اين موضوع بسيار گسترده است ، اما در مورد اين چند شهری كه از 
ه بايد عرض كنم، آن اسم برديد و طی ماه گذشته برخوردهايی با مسيحيان در آنجا صورت گرفت

برخورد نيروهای 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 

محل سكونت اشخاص رو  کنند. برند. با الفاظ رکيک و ناسزا گويی آنها را تهديد می مسيحيان هجوم می
مقدس و تصاوير مسيح در منزل مسيحيان بی حرمتی و  مورد بازرسی و تفتيش قرار می دهند . به کتاب

اند و در چند مورد  ها حتی کودکان را هم دخيل کرده کنند. حتی شاهد بوديم در اين دستگيری توهين می
ند. در ماجرای دستگيری مسيحيان اهواز ا والدين را به همراه کودک خردسالشان به بازداشتگاه برده
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ماموران با نقاب بر چهره به يک کليسا هجوم می برند. مسيحيان اين کليسا در ايام كريسمس قصد 
کردند که ماموران امنيتی در  ها خود را آماده يک جشن می برگزاری جشن ميالد مسيح را داشتند و بچه

شوند و اعضای اين کليسا را به همراه  وی کليسا ظاهر میها جل يک اقدام از پيش تعيين شده با اتوبوس
کنندگان اين جشن به  کودکانشان دستگير کرده و به بازداشت بردند. هر چند اين کودکان و اکثر شرکت

استثنای چند نفر از رهبران و خادمين كليسا، همان شب با دادن تعهد و مشخصات خودشان آزاد شدند، 
بودند. آن هم زمانی که رهبران نظام جمهوری  فضای پر از رعب و وحشتی میاما چرا بايد شاهد چنين 

فرستند و آرزوی  اسالمی درهمان ايام برای پاپ و روسای جمهور کشورها پيام تبريک کريسمس می
 کنند. برقراری عدالت و رفع ظلم از عالم می

 بر فشار در جديدی شيوه ياآ و شود می اعمال های شيوه چه های بازداشت و هموطنان با برخورد در
 - است؟ شده گزارش يا و مشاهده شهروندان

اند،  های ما از منابع داخل کشور و يا از شاهدان عينی که مدتی بعد مجبور به ترک ايران شده گزارش
شود. بازجويان با ايجاد رعب و وحشت  حاکی از برخوردهای غيرانسانی و خشنی است که با آنها می

دهند. با نگاه داشتن آنها  ای اعتراف بر ضد همکيشان خود ساعت ها تحت فشار قرار میزندانيان را بر
کنند به اصطالح  و آزارهای فيزيکی و روانی، آنها را مجبور می  در سلولهای انفرادی در دراز مدت،

واهد توبه كرده و به اسالم برگردند و حتی با آنها برای کشف فعاالن مسيحی همکاری کنند. برخی از ش
های جسمی مثل شالق مستند شده و چند نمونه آن تاکنون توسط سايت خبری "محبت  و آثار شکنجه

نيوز" منتشر شده است. تصاوير بسيار ديگری هم موجود است که به داليل امنيتی فعال امکان انتشار آن 
 را نداريم.

گيرند تا دراين زمينه اطالع  ر میهای زندانيان بعضا تهديد شده و تحت فشار قرا در برخورد با خانواده
رسانی نکنند. در اکثر موارد از آنها خواسته شده مبالغ بسيار کالنی را به عنوان وثيقه تهيه کنند تا به 
آزادی موقت فرزندانشان بيانجامد و حتی به تازگی گزارشاتی رسيده مبنی بر اينكه مقامات قضايی و يا 

آنان می خواهند تا در برابر آزادی موقت سند ملك و يا خانه ايی بازجويان بطور دوستانه يا شخصی از 
را بگذارند و پس از آن به آنان پيشنهاد می دهند بهتر است تا كشور را ترك كنند تا دردسرهای بيشتری 
برايشان بوجود نيايد. اين در واقع در برگيرنده دو نكته است اول اينكه با اين كار سعی می كنن تا كشور 

خروج مخالفان آنگونه كه خود می خواهند يكدست و يكپارچه بسازند و دوم اينكه به راحتی اموال  را با
اين افراد را تصاحب كنند. همچنين مواردی كه اخيرا نوكيشان مسيحی در دانشگاهها با آن مواجه بودند 

در اين زمينه  احضار به دفاتر عقيدتی و فرهنگ اسالمی و يا محروميت از تحصيل بوده كه خبری نيز
 منتشر شده.

 بازداشت کشور مختلف های شهر در امنيتی نيروهای توسط شهروندان از تن ۷۰ از بيش گذشته سال
 يا و بازداشت در کماکان که افرادی هستند آيا و انجاميد؟ کجا به افراد اين پرونده سرنوشت شدند

 باشند؟ بالتکليف
پس از بازداشت اين افراد در اکثر موارد مبالغی هنگفت در ادامه تداوم سركوب مسيحيان فارسی زبان 

ماند تا به  شود و پروندهای آنان برای ماهها و حتی سالها معلق می به عنوان جريمه و يا وثيقه اخذ می
دارند تا مجبور به  ای دوباره به جريان بيافتد. زندانيان آزاد شده را مدام در هراس نگاه می هر بهانه

و يا ارتباط خود را با اجتماع مسيحيان قطع کنند. بسياری از بازداشت شدگان پس از ترک کشور شوند 
آزادی بدليل تحمل فشارهای روحی و روانی در بازداشتگاهها و در حين بازجويی تا مدتها تحت معالجه 

 گيرند. و البته نا گفته نماند كه خانوادههای آنان هم بهای سنگينی می پردازند. پزشکی قرار می
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ای به  در حال حاضر افراد بسياری از بازداشت شدگان مسيحی منتظر برگزاری دادگاه هستند. عده
خاطر فشارهای موجود از سوی مقامات امنيتی تهديد به عدم اطالع رسانی می باشند ، متاسفانه بسياری 

ای نشده  انهبازداشت و جريان پرونده آنان رس  از اين بازداشت شدگان بدليل همين تهديدها وضعيت
دهند که در صورتی که سکوت  است. متاسفانه به برخی از آنها و يا خانواده بازداشت شدگان وعده می

شوند و احکام سبکتری دريافت خواهند کرد. اما در دادگاه و يا  پيشه کنند با برخورد بهتری مواجه می
 هايی حقيقت نداشته است. شوند که چنين وعده پس از آن متوجه می

نام و سابقه دستگيری آنها تاكنون  ۲۰۱۰بين بازداشت شدگان مسيحی که در ارتباط با كريسمس سال  از
زاده اشاره کنم. كه اين افراد  توانم به آقايان فرشيد فتحی و نورهللا قبيتی ها منتشر شده است می  در رسانه

آقای مسعود دليجانی از ديگر اند و هم اكنون منتظر رای دادگاه هستند. و  چند مرحله دادگاهی داشته
سال زندان محكوم و هم اكنون در زندان  ۳مسيحيانی است كه اخيرا از سوی دادگاه انقالب كرمانشاه به 
 ديزل آباد كرمانشاه در حال گذراندن محكوميت خود می باشد.

 و در خصوص زندانيان و بازداشت شدگان مسيحی و اعمال محدوديت ها برای كليساها در ايران
و گزارشات و خبرها منتشره تاكنون حكايت از آن دارد كه  ۲۰۱۲متاسفانه با آغاز سال نو ميالدی 

ظاهرا امسال هم مسيحيان ايران به خصوص نوكيشان مسيحی با فشارها و محدوديت های بسياری 
 روبرو خواهند بود.

 ؟ است چگونه ايران يانمسيح بر جفا يا و برخورد در المللی بين درسطح اسالمی جمهوری نظام چهره
من فقط اكتفا می كنم به ليست گزارش ساالنه سازمان " درهای باز" ( اوپن دورز) سازمانی که حامی 

کشور جفا کننده  ۶۰کليسا های جفا ديده در سراسر جهان است اين سازمان مسيحی ساالنه ليستی را از 
 ۶۰ند. كه اين ليست رتبه هايی را از يک تا به مسيحيان با عنوان " ليست ديده بان جهانی" منتشر می ک

به کشور هايی بر اساس شدت جفا به مسيحيان می دهد. اين سازمان مالک رتبه دهی خود را به کشور 
ها بر اساس جفا بخاطر ايمان مسيحی افراد ذکر کرده است. و متاسفانه در اين ليست شاهد هستيم كه 

 -بعد از كشورهای كره شمالی ۲۰۱۲يست سال صفحه ايی ل ۶۱جمهور ی اسالمی در گزارش 
عربستان سعودی و سومالی رتبه پنجم اين ليست را به خود اختصاص داده است. . و اين  -افغانستان

 نشان از آن دارد كه وضعيت آزادی دين در ايران برای مسيحيان هيچگونه بهبودی نداشته است.
زارشات ساالنه خود، ايران را از جمله کشورهايی همچنين می بينيم كه وزارت خارجه آمريکا هم در گ

 معرفی کرده که آزادی های دينی اقليت ها در آنها به طور جدی نقض می شود
 برای امنيت حاشيه ايجاد جهت و ايران دولت بر فشار اعمال برای ايرانی مسيحی های سازمان

 و کردند انديشه تدابيری نوع چه ايران حکومت اخير رفتارهای با مقابله برای و مسيحی شهروندان
 است؟ شده اتخاذ اقداماتی نوع چه تاکنون

در دسته اول سازمانهايی  –وقتی از سازمانهای مسيحی صحبت می كنيم به دو دسته تقسيم می شوند 
هستند كه هدفشان فقط تعيلم و بشارت و بنای كليسا در ايران است كه برای آن سازمان تعريفی ارائه می 

اينگونه جريانات و مسائل سياسی در داخل خود را جدا می كنند البته نسبت به رخدادها و  دهند و از
اتفاقات بی اهميت هم نيستند اما پايه و اساس و اصول اوليه سازمان خود را نشر كالم خدا در بين 

نهايی هستند دسته دوم كه متاسفانه تعداد آن بسيار كم و يا انگشت شمار است سازما –ايرانيان می دانند 
كه بطور مستقيم در خصوص رخدادها وموضوعات مسائل جاری مسيحيان ايران موضع گرفته و در 
اين خصوص حتی بيانيه هايی را هم نيز صادر ميكنند و مسئوليت بيشتری نسبت به همکيشان خود در 

ه سازمانها در داخل کشور احساس کرده و اقدامات متعددی برای پشتيبانی آنها شکل می دهند. اينگون
» ۱۸کميته «تالش هستند تا با تشريک مساعی از حقوق هموطنان مسيحی دفاع کنند. بطور نمونه 
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وابسته به يک مجموعه کليساهای ايرانی در اروپا به طور خاص در اطالع رسانی و همکاری با نهادها 
االنه از وضعيت مسيحيان ای داشته است. تنظيم گزارشات س المللی فعاليت فزاينده های بين و سازمان

های آنان بوده است. به  ايرانی و ارائه آن به نهادهايی نظير اتحاديه اروپا و سازمان ملل از جمله فعاليت
نفوذ و شرکای اقتصادی ايران بخواهند حکومت ايران را به  عالوه سعی شده است تا از کشورها ذی

 يان قانع کنند.تر نسبت به اقليت های دينی و مسيح برخوردی مناسبت
نيز ضمن روشنگری همواره تالش داشته تا خبررسانی به » محبت نيوز«آژانس خبری مسيحيان ايران 

روز از وضعيت بازداشت شدگان مسيحی و كليساهای ايران داشته باشد. همچنين نگاهی موشكافانه و 
ات و خبرهايشان درصدد تحليلی نسبت به رسانه های مذهبی وابسته به حكومت كه اين روزها با گزارش

تخريب مسيحيت هستند كه در اين ايام جنگ رسانه ايی عظيمی را نيز نسبت به رشد و گسترش 
نگاری،  های مختلف اعم از نامه تاكنون در کمپين» محبت نيوز«مسيحيت در ايران آغاز كرده اند. 

است و همواره   نی ايفا کردهنقش مهمی در خبررسا  تجمعات در حمايت از حقوق مسيحيان و امثال اينها،
 به عنوان منبعی مهم در تنظيم گزارشات مربوط به آزار مسيحيان در رسانه های جهان سهيم بوده است.

مان  اند که بايد مطيع مقررات کشور مطبوع نكته آخر اينكه مسيحيان هميشه بر اين اصل تاکيد داشته
نشده يک شهروند نمونه بود. در اعتراضاتی هم که  باشيم و تا آنجا که امری خالف انجيل از ما خواسته

ايم. قصد  ايم به دنبال براندازی نظام حاکم نبوده به نقض حقوق قانونی، مشروع و انسانی خودمان داشته
ما احقاق حقوق انسانی است که نبايد هيچ شهروند ايرانی از آن محروم باشد؛ باالخص حق آزادی 

دون نگرانی از تعرض. و به جمهوری اسالمی يادآوری كنيم كه ايران انتخاب و عمل به دين و عقيده ب
 خود از امضاكنندگان كنوانسيون های بين المللی ضد تبعيض اقليت های قومی و مذهبی است.

 
 
 
 
 

 ۱۳۹۰روز شمار نقض حقوق شهروندان بهايی بهمن 
 

 
از سوی واحد آمار، نشر و  خبرگزاری هرانا : در تدوام سرکوب اقليت مذهبی بهايی گزارشی ماهانه

شود که گزارش زير نقض حقوق بهائيان در بهمن  آثار مجموعه فعاالن حقوق بشر در ايران منتشر می
 ماه سال جاری است.

 متن اين گزارش به قرار زير است:
بهمن: ماموران اداره اطالعات ساری به منزل يک شهروند بهايی به نام عنايت هللا سنايی هجوم  ۱

و پس از شکستن درب ورودی و تفتيش و ضبط کتب و عکس های مربوط به آئين بهايی، محل آورده 
  را ترک نمودند.
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بهمن: يک شهروند بهايی ساکن سمنان به نام الهام روزبهی از سوی دادگاه انقالب شهر مزبور به سه  ۳

 سال حبس تعزيری محکوم شد.
هايی در سازمان ملل اعالم کرد کمپين تازه ای در بهمن: بانی دوگال نماينده ارشد جامعه جهانی ب ۶

کرمان آغاز شده تا جلوی فعاليتهای اقتصادی بهاييان گرفته شود بسياری از جواز کسب بهاييان لغو يا 
 تمديد نشده است حتی در مواردی جواز شرکای تجاری بهاييان که مسلمان بوده اند هم لغو شده است.

از مدير تارنمای مثقال که نرخ ارز وطال را روز به روز اعالم می بهمن: شهنام گلشنی اهل شير ۱۰
 کرد بازداشت شد.

بهمن: کامران رحيميان و همسرش فاران حسامی از اساتيد دانشگاه مجازی بهاييان موسوم به  ۱۱
آزاد به اتهام اجتماع و تبانی به قصد برهم زدن امنيت ملی و عضويت در جامعه بهايی  –موسسه علمی 

سال حبس تعزيری محکوم شدند قابل ذکر است کامران رحيميان  ۴حکم قاضی صلواتی هر کدام به به 
 در زندان رجايی شهر زندانی می باشد.

محکوميت پنج سال حبس تعزيری ايقان شهيدی فعال حق تحصيل و شهروند بهايی در دادگاه تجديد  -
وهک غير قانونی کميته حق تحصيل، نظر استان تهران تائيد شد اتهامات نامبرده عضويت در گر

 عضويت درجامعه بهايی، تبليغ عليه نظام می باشد.
يک شهروند بهايی ساکن ساری به نام صدف ثابتيان به حکم دادگاه انقالب تهران به رياست قاضی  -

سال حبس تعزيری محکوم شد نامبرده پيش از اين مدتی به اتهام همکاری با دانشگاه  ۲صلواتی به 
 ی بهاييان بازداشت بود.مجاز

بهمن: دو شهروند بهايی ساکن اراک به نام های منوچهر منزويان و فرزاد نعيمی که به قرار وثيقه  ۱۳
 آزاد شده بودن هر کدام به يک سال حبس تعزيری محکوم شدند.

تيب طی يک ماهه گذشته دو شهروند بهايی ساکن سمنان به نام های شهره اعظمی و ندا قربانی به تر -
 ساعت مورد بازجويی قرار گرفتند. ۳تا  ۲روز هر دفعه به مدت  ۵و  ۸هر کدام به مدت 

 ۳طبق حکم دادگاه تجديد نظر محکوميت يک ساله روح هللا زيبايی شهروند بهايی ساکن کرج به  -
 ميليون لایر جريمه نقدی تبديل شد.

هروند بهايی يورش برده و ضمن ش ۳۰بهمن: ماموران اداره اطالعات شيراز به منازل حدود  ۱۴
شهروند بهايی از جمله يک کودک نه ماهه را بازداشت  ۱۱تفتيش و ضبط موارد مربوط به آئين بهايی، 

نمودند چهار نفر از اين افراد عصر همان روز آزاد شدند و هفت شهروند بهايی ديگر در بازداشتگاه 
می بازداشت شدگان عبارتست از: نيما دهقان به شيراز در بازداشت نگه داشته شده اند. اسا ۱۰۰پالک 

همراه همسرش ژينوس فناييان و ژنا دهقان (کودک نه ماهه)، مژگان عمادی، يکتا فهندژ، فائزه تشکر 
و دخترش نورا فالح، سام جابری، سينا ساريخانی، مژده فالح و پيام تسليمی. (ژينوس فناييان، ژنا 

 ر شهروند بهايی آزاد شده هستند)دهقان، نورا فالح و فائزه تشکر چها
بهمن: چهار شهروند بهايی ساکن شيراز پس از احضار به اداره اطالعات بازداشت شدند اسامی  ۱۸

اين شهروندان عبارتست از: سوميترا ممتازيان، فرشيد يزدانی، فريد عمادی و ايمان رحمت پناه. 
و سعيد دهقان نيز به اداره اطالعات همچنين دو شهروند بهايی ديگر به نام های طاهره نوروزی 

 احضار شدند.
ماموران اداره اطالعات قائم شهر به منزل يک شهروند بهايی به نام فروغ عطائيان مراجعه که پس  -

 از تفتيش منزل نامبرده و ضبط وسايل مربوط به آئين بهايی محل را ترک نمودند.
مهندسی آب دانشگاه تهران از  ۳دانشجوی ترم  بهمن: يک دانشجوی بهايی به نام سيد کيان هاشمی ۲۰
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 دانشگاه اخراج شد.
ماه حبس تعزيری محکوم شد  ۶بهمن: يک شهروند بهايی ساکن شيروان به نام مسعود محمودی به  ۲۴

نامبرده در شهريور ماه گذشته به اتهام همکاری دانشگاه مجازی بهاييان موسوم به موسسه علمی آزاد 
 اشت شده بود.مدتی در بجنورد بازد

بهمن: طی ماههای اخير چند شهروند بهايی ساکن سمنان به حکم دادگاه انقالب شهر مزبور محکوم  ۲۶
سال حبس تعزيری)  ۷زهره نيک آئين ( –سال حبس تعزيری)  ۶به حبس تعزيری شدند: عادل فناييان (

بيدقی و ژينوس نورانی سپهر سبحانی، روفيا  –سال تبعيد)  ۲سال حبس تعزيری و  ۱گودرزبيدقی ( –
 هر کدام به يک سال حبس تعزيری

بهمن: ماموران اداره اطالعات مشهد به منزل يک شهروند بهايی که درآن نمايشگاه خصوصی  ۲۸
کارهای دستی نوجوانان بهايی بود هجوم آورده و ضمن تعطيل کردن نمايشگاه، هشت شهروند بهايی 

شت شدگان عبارتست از: شايان تفضلی، عزت هللا احمديان، حاضر را نيز بازداشت کردند اسامی بازدا
 نويد نبيلی، شهزاد خليلی، فتانه حاجی پور، بهناز حدادزاده، آرمان مختاری و نغمه ذبيحيان.

شيما موفقی دانشجوی رشته مديريت دانشگاه غير انتفاعی آمل به دليل اعتقاد به ائين بهايی از دانشگاه  -
 اخراج شد.

 وری: لوا متحدهتهيه و گردآ
 
 
 
 
 
 
 

 ها هشدار و كنترل نسبت به نصب نمادهای مسيحی بر روی ساختمان

 
 

شخصی مردم در  های معاون خدمات شهری شهرداری تهران اعالم كرد: "روی برخی از ساختمان
شهر نمادهای فراماسونری و مسيحيت نصب شده است. و بايد اين نمادها را کنترل و نگذاريم در شهر 

 نصب شود".
 ( است شده طراحی صليب يك شكل به كاملن كه تهران در آزادی ميدان باالی از نما تصوير: توضيح
 گوگل) از تصوير
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ک که به ادعای رهبرانش قرار بود از راه کربال، بيت آن سونامی تاري 1357انقالب  -» محبت نيوز«

المقدس را آزاد کند و ندای اسالم را از شرق تا غرب عالم پُرفروغ گرداند، امروز نه تنها ستون های 
خود را لرزان تر از هميشه می بيند، بلکه آنقدر حلقه تعصبت بر ايدئولوژی های اسالمی را تنگ نموده 

تومان هزينه برای تبليغات اسالمی و نهادينه کردن واليت فقيه در بين مردم با که با وجود ميلياردها 
 بحرانی بزرگ در هويت و اصول روبروست.

-از آن گذشته عدم توانايی در نهادينه کردن اين رويا در جامعه، از اين نظام يک سازمان امنيتی
از سقوط بسيج شده اند و در اين راه ايدئولوژيک تمام عيار ساخته که نيروهای آن تمام قد برای فرار 

تالش می کنند از سياست و اقتصاد گرفته تا عقيده و مذهب را در چنگال خود داشته باشد. آنها برای 
رسيدن و خواسته های خود حتی به حريم شخصی و اموال و عقايد خصوصی افراد نيز دست درازی 

 می کند.
 به کريسمس ايام مناسبت به تهران های خيابان در ئلبابانو و کريسمس درخت وجود به اعتراض از پس

وگو با خبرگزاری فارس  معاون خدمات شهری شهرداری تهران در گفت» حسين کلخورانی«تازگی 
وابسته به سپاه پاسداران با اعالم اينکه برخی افراد در اين شهر بر روی ساختمان های خود نماد 

ر داده که شهرداری تهران اين نمادها را از شهر جمع فراماسونری و مسيحيت ! نصب می کنند هشدا
نماهای ساختمان های شهر تهران بايد توسط شهرداری کنترل شود و «آوری خواهد کرد و اعالم کرد: 

 »اين سازمان اجازه ندهد چنين کاری انجام شود.
 انقالب ميدان معماری طرح مقابله با نمادهای غيراسالمی سابقه طوالنی در ايران دارد، چندی پيش

اد و برخی وابستگان به حکومت مدعی شدند که اين معماری تداعی کننده نم شد آفرين جنجال نيز تهران
فراماسونری و ستاره داوود است. بالفاصله پس از اين اظهارات جمعی از بسيجيان کفن پوش پس از 
اقامه نماز جمعه تهران به سمت ميدان انقالب راه افتادند و با بيل و کلنگ بر باالی ميدان رفته به 

قف متروی تهران ميليون تومان هزينه برداشته بود و س 300تخريب آن پرداختند. نمادی که بيش از 
 بود!

پيش از آن نيز طرح ميدان آزادی تهران، سازه باالی ساختمان مرکزی هواپيمای هما در فرودگاه 
مهرآباد، ساختمان هرمی شکل مجلس شورای اسالمی در ميدان بهارستان، نمای صحن مجلس شورای 

 بود.اسالمی و... مورد اعتراض جان بركفان بسيجی و حکومت اسالمی قرار گرفته 
 ميدان انقالب -پر در يكی از ميادين تهران  ۶تصوير زير تخريب نماد ستاره  -

 

http://mohabatnews.com/index.php?option=com_content&view=article&id=3576:-l-r-&catid=73:artaculture&Itemid=282
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 گوگل تصوير - تهران آباد مهر فرودگاه ساختمان در داود) (ستاره اسراييل نماد كشف

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 وضعيت نامعلوم عنايت جعفری از ديگر بازداشت شدگان مسيحی در اصفهان
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ماموران امنيتی جمهوری اسالمی پس از بازداشت اين نوكيش مسيحی به خانواده ايشان وعده داده 
زاد خواهد بودند كه در صورت عدم اطالع رسانی و درج خبر در رسانه ها ، نامبرده پس از يك هفته آ

شد ! اما عليرغم وعده ها از سوی ماموران پس از گذشت دو هفته تاكنون از وضعيت وی اطالع دقيقی 
 در دست نمی باشد.

، "عنايت جعفری"، يكی ديگر از »محبت نيوز« به نقل از گزارشگران آژانس خبری مسيحيان ايران 
ی زبان در اصفهان، توسط ماموران نوكيشان مسيحی است كه در پی بازداشت گسترده مسيحيان فارس

 امنيتی در منزلش بازداشت شد.
 

اين نخستين بار است كه نام وی در ليست بازداشت شدگان مسيحی در حوادث اخير اصفهان پس از 
 گذشت دو هفته اكنون منتشر می گردد.

هارشنبه صبح روز چ ۷بر اساس اين گزارش، تعدادی از ماموران امنيتی اطالعات اصفهان در ساعت 
با اين عنوان كه از مامورين اداره برق استان می )  ۲۰۱۲ماه فوريه  ۲۲(  ۱۳۹۰تاريخ سوم اسفند ماه 

، محل سكونت ايشان را » عنايت جعفری«باشند، بطور ناگهانی وارد خانه شده و ضمن بازداشت آقای 
وسايل شخصی ايشان را  نيز به دقت مورد تفتيش و بازرسی قرار دادند. ماموران همچنين بسياری از

بهمراه لپ تاپ ، كارتهای تلفن ، كتاب و حتی سی دی های كارتون كودك وی را نيز ضبط و با خود 
 بردند.

از اين نوع برخورد و ورود ناگهانی ماموران به منزل » عنايت جعفری«ساله آقای  ۳همسر و كودك 
را نيز تهديد كردند كه در  به شدت در وحشت و هراس بودند، ماموران لباس شخصی همسر وی

صورت عدم همكاری با با آنان ايشان نيز بازداشت خواهند شد. همچنين ماموران امنيتی به خانواده وی 
وعده دادند كه در صورت عدم اطالع رسانی و انتشار خبر بازداشت در رسانه ها " عنايت " ظرف 

اشت ايشان و وعده های ماموران تاكنون نه مدت كوتاهی آزاد خواهد شد ، اما عليرغم دو هفته از بازد
تنها از وضعيت ايشان بلكه از اتهاماتی كه منجر به بازداشت وی شده است نيز اطالع دقيقی در دست 

حتی حاظر به پاسخگويی نيستند. اين امر نگرانی ها را در مورد   نيست و مسئوالن در اين خصوص
 وضعيت ايشان افزايش داده است.

ره تاكنون حاكی است كه ماموران امنيتی پس از بازداشت افراد، ضمن تهديد خانواده گزارشات منتش
زندانيان مسيحی از آنان خواسته می شود كه از انتشار هر گونه خبر در رسانه ها خودداری كنند و يا 

د شد، مسئوالن امنيتی با دادن وعده های توخالی مبنی بر اينكه اين افراد ظرف مدت كوتاهی آزاد خواهن
متاسفانه شاهد آن هستيم كه نوكيشان مسيحی پس از بازداشت طی هفته ها و حتی ماهها از آنان هيچ 

 خبری در دسترس نمی باشد .
همسر ايشان توانست فردای آن روز فقط يكبار به مدت كوتاه با » عنايت «همچنين پس از بازداشت 

ذشت دو هفته در حال حاضر از وضعيت سالمت و ايشان مالقاتی داشته باشد و از آن زمان تاكنون با گ
محل نگهداری ايشان اطالع دقيقی در دست نيست اما خبرهای تائيد نشده حاكی از آن است كه وی در 

 الف (مربوط به زندانيان عقيدتی و امنيتی) نگهداری می شود. –زندان دستگرد اصفهان بند طا 
اله ايشان كه بسيار به پدر وابسته است،هم اكنون س ۳كودك » عنايت«گفته می شود پس از دستگيری 

دلتنگ پدر می باشد. وی روزهای سخت دوری را می گذراند و بهانه جويی ها و بغض فروخورده اين 
 كودك را در جای خالی پدرش كاملن می توان از چشمانش احساس كرد.

ش تعيين شده و با هماهنگی الزم به يادآوريست پيش از اين نيز ماموران اطالعات در اقدامی از پي
ديگر نيروهای امنيتی بطور گسترده در تاريخ مذكور جمعی از نوكيشان مسيحی و برخی اعضا 
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كليسای پولس وابسته به كليسای اسقفی واقع در محله سنگتراش ها در اصفهان را در منازل و يا محيط 
ان آن نشان می دهد که اين مرحله از كارشان بازداشت نمودند . نحوه بازداشت اين افراد و همينطور زم

 دستگيری ها با برنامه ريزی گسترده و در پی سلسله شناسايی های قبلی صورت گرفته است.
هم اكنون تعداد افراد بازداشت شده مسيحی در اصفهان كه خبر ايشان تائيد و بطور رسمی منتشر شده 

« ، »ائدیق شهرام« ، »عنايت مجيد « ،»سليمی حكمت كشيش« تن گزارش شده كه به ترتيب آقايان ۷
 حكيم گيتی «ساله مسيحی  ۷۸و بانوی  »آرام دل مريم« ، »ظريفی شهناز« و خانم ها» عنايت جعفری

دليل جراحی كه به تازگی بر روی زانو پا انجام می باشد كه ايشان بدليل كهولت سن و همچنين ب »پور
روز بازداشت بطور مشروط با سپردن  ۳داده اند و چون نياز به مراقبت های ويژه داشته اند پس از 

 آزاد شدند. –سند خانه  -وثيقه 
نوكيشان مسيحی در ايران طی ماههای گذشته با شديدترين برخوردهای امنيتی و سازمان يافته مواجه 

و  شيراز ،كرمانشاه ، اهواز كه اكنون منجر به احضار و بازداشت بسياری از آنان در شهرهای شدند
 اصفهان شده است كه تاكنون بسياری از آنان همچنان بالتكليف در بازداشتگاهها بسر می برند.

 
 
 
 
 
 
 

  شهروند بهايی قروه به اداره اطالعات اين شهرستان ۱۴احضار 
 

 
شهروند بهايی اهل قروه به طور جداگانه برای بازجويی به دفتر محلی وزارت  ۱۴در چند ماه اخير 

 اطالعات احضار شده اند.
سميرا خادم و مادرش، آقای لقايی، همسر و پسرش، کامبيز اقداميان، همسر ، دو پسر و دامادش، بهنام 

ی و همسرش و نيز پگاه عزتی از افرادی هستند که در شهرستان قروه اقداميان و همسرش، فائز صالح
 سنندج مورد بازجويی مامورين اطالعات قرار گرفته اند.

در دوره بازجويی سواالتی در مورد جلسات بهايی در قروه، افراد » خانه حقوق بشر ايران«به گزارش 
درآمد اين افراد، ارتباط ايشان با افراد  شرکت کننده، نحوه اداره جلسات، نام بستگان خارج از کشور،

 غير بهايی و تمايلشان به رفتن به خارج از ايران مورد پرسش قرار گرفته است.
 

به دفتر وزارت اطالعات اين شهرستان احضار و  ۹۰پيش از اين کامبيز اقداميان در فروردين ماه سال 
 بود. رد بازجويی قرار گرفته روز پياپی درباره امور جاری جامعه بهايی در قروه مو ۱۰
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http://mohabatnews.com/index.php?option=com_content&view=article&id=4095:esfehan-christian-iran-3-&catid=34:editor-picks&Itemid=283
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 حسن آباد: دستگير و زندانی شدن آقای شهرام چينيان ميان دو آب

 
، آقای شهرام چينيان ميان دو آب ساکن حسن آباد که در شعبۀ )۲۰۱۲ژانويه  ۱۵( ۱۳۹۰دی  ۲۵در 
سال زندان محکوم شد و حکمش در مرحلۀ تجديد نظر قرار داشت، هنگام  ۸گاه انقالب به داد ۲۸

معّرفی خود در پاسخ به احضاريه ای در زندان اوين دستگير و زندانی شد. پيش تر گزارش شد که 
 ۳( ۱۳۸۸اسفند  ۱۲دستگير شد و تا زمان آزادی اش در ) ۲۰۰۹مارس ( ۱۳۸۷آقای چينيان در اسفند 

پس از ارائۀ جواز کسب به عنوان وثيقه، در زندان اوين بازداشت بود. آقای چينيان ) ۲۰۱۰مارس 
 زندانی شد و» توهين به اسالم«ظاهراً به خاطر 

ضربه شّالق خورد. اين اتّهامی بود که همسايۀ آقای چينيان پس از شکست در برابر خانوادۀ چينيان  ۷۰
هرويی که خانۀ همسايه را با مسکن دو اتاقۀ آنان مرتبط می در يک دعوای حقوقی بر سر استفاده از را

 ساخت، به آقای چينيان وارد کرد.
 سرويس خبری جامعۀ بهائی
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 شيراز: دستگير و زندانی شدن آقای فريد عمادی و آقای ايمان رحمت پناه

، آقای فريد عمادی و آقای ايمان )۲۰۱۲فوريه  ۶( ۱۳۹۰بهمن  ۱۷در 
 ۱۴تر گزارش شد که هر دو نفر طّی يورش های  رحمت پناه ساکن شيراز دستگير و زندانی شدند. پيش

در شيراز در خانۀ خود نبودند و احضار شدند تا خود را به مقامات ) ۲۰۱۲فوريه  ۳( ۱۳۹۰بهمن 
 که معّرفی کنند. بهائيان ديگری

 اخيراً در شيراز زندانی شده اند، هنوز نتوانسته اند با اعضای خانوادۀ خود مالقات داشته باشند.
 
 
 
 
 
 

 گنبد: اطّالعات تازه از دستگيری و آزادی خانم اميليا اسماعيل پور

 
رۀ دستگيری خانم اميليا اسماعيل پور (که پيش تر به اشتباه امليا گزارش شد) اطّالعات تازه ای دربا

ساکن گنبد رسيده است. پيش تر گزارش شد که مغازه و خانۀ خانم اسماعيل پور مورد بازرسی قرار 
زندانی شد. اکنون مشخص شده که مغازه و » روابط نامشروع«ساعت به اتّهام  ۴۸گرفت و او به مّدت 

م اسماعيل پور توّسط مأموران وزارت اطّالعات و ادارۀ نظارت بر اماکن عمومی مورد خانۀ خان
  بازرسی قرار گرفت؛

 ۹۰۰۰۰ميليون تومان (حدود  ۱۰۰روز زندانی بود و پس از آن با قرار وثيقه معادل  ۵او به مّدت 
امضای يک قاضی رسيده دالر آمريکا) آزاد شد؛ مأمورانی که به خانۀ او آمدند، اخطاريه ای را که به 

دعوت مردم به فساد، «متّهم است؛ طّی محاکمه، جرم او » ترويج بهائيت«بود ارائه کردند و گفتند او به 
تعيين شد که اين يک روش معمول مقامات برای اشاره به عضويت در » فحشا و روابط نامشروع
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ه دست مقامات تعطيل و مهر و جامعۂ بهائی است. چند روز پس از آزادی موقّت محل کسب نامبرده ب
  موم شد و او مجبور به تخليۀ محل کسب خود و تعطيل کردن دائمی آن شد.

 سرويس خبری جامعۀ بهائی
 
 
 
 
 
 
 
 

 کرمان: دستگيری آقای عرفان شجاعی
 

 
، آقای عرفان شجاعی ساکن کرمان در مسير خانه به محل کار )۲۰۱۲فوريه  ۲۰( ۱۳۹۰اسفند  ۱در 

 ۱۳۹۰در دی ماه » روز جوانان بهائی ايران«دستگير و زندانی شد. او متصّدی تشريفات جشن 
 بود که در خانۀ خانوادۀ راسخی برگزار شد و طی آن آقا و خانم راسخی و) ۲۰۱۲ژانويه (

 ديگری دربارۀ محّل نگهداری او به دست نيامده است. دخترشان دستگير شدند. تا کنون اطّالعات
 سرويس خبری جامعۀ بهائی

 
 
 
 
 

 آخرين خبرها از بهائيان ايران
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 آخرين خبرها از بهائيان ايران:
بهائی در کرمانشاه کامالً بازرسی و نام های ديگر بهائيان استخدام شده  ۴اخيراً مکان های کسب -1

 خواسته شد.
کات شادپور که مشغول به تحصيل در رشتۀ کاردانی مطالعات کامپيوتر در دانشگاه اخيراً آقای مش-2

 امام علی يزد بود، اخراج شد.
 
، آقای هومن زارعی در شيراز دستگير شد و خانه اش مورد )۲۰۱۲فوريه  ۲۳( ۱۳۹۰اسفند  ۴در -3

 بازرسی قرار گرفت.
 سرويس خبری جامعۀ بهائی

 
 
 
 
 
 

 بهائی ۸و دستگيری ها  مشهد: يورش به خانه

 
، افراد بهائی زير در يک نمايشگاه کاردستی که به جهت جمع )۲۰۱۲فوريه  ۱۷( ۱۳۹۰بهمن  ۲۸در 

آوری پول برای کودکان محروم برگزار شده بود، به دست مأموران وزارت اطّالعات در مشهد 
دستگير و زندانی شدند: آقای عّزت هللا احمديان، آقای شهرزاد خليلی، خانم بهناز حدادزاده، خانم فتّانه 
حاجی پور، آقای آرمان مختاری، آقای نويد نبيلی، آقای شايان تفّضلی و خانم نغمه ذبيحيان. پيش تر در 

 يان و دو نفر ديگرگزارش شد که آقای عّزت هللا احمد) ۲۰۰۹آوريل  ۲۲( ۱۳۸۸ارديبهشت  ۲
از مشهد در دفتر وزارت اطّالعات مورد بازجويی قرار گرفتند و همان روز آزاد شدند. هر سه نفر از 

فروردين  ۱۵امضای تعهّدی مبنی بر شرکت نکردن در فعاليت های بهائی سر باز زده بودند. در 
محلّی وزارت اطّالعات  بهائی ديگر در مشهد برای بازجويی به دفتر ۱۰، )۲۰۰۹آوريل  ۴( ۱۳۸۸
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  احضار شدند و همان روز بدون نياز به امضای تعهّدنامه آزاد شدند.
 سرويس خبری جامعۀ بهائی

 
 
 
 
 
 
 

 دو شهروند بهايی در مشهد بازداشت شدند

د بهايی ساکن مشهد امروز از سوی نيروهای امنيتی دو شهرون –خبرگزاری هرانا 
  بازداشت شدند.

 
اسفند ماموران اداره اطالعات مشهد به  ۱۷بنا به اطالع گزارشگران هرانا، صبح روز چهارشنبه 

مراجعه کرده و » نگين احمديان«و » حوريه محسنی«های  منازل دو شهروند بهايی ساکن مشهد به نام
های مذهبی نامبردگان را نيز بازداشت و به  ها و عکس تر، کتب، سی دی مپيوپس از تفتيش و ضبط کا

  نقطه نامعلومی انتقال دادند.
 
 

  شود. اين احتمال وجود دارد بهاييان ديگری هم دستگير شده باشند که در خبرهای تکميلی اعالم می
 

هايی ديگر هم در مشهد در قابل ذکر است بجز دو فرد مذکور، بيش از دو هفته است که هشت شهروند ب
 برند. بازداشت بسر می

 
 
 

 محکوميت چهار شهروند بهايی در مشهد به حبس تعزيری
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چهار شهروند بهايی در مشهد از سوی دادگاه انقالب اين شهر در مجموع به شش  
 دند.سال حبس محکوم ش

، »کيوان دهقانی«، »انيسا دهقانی«بنا به اطالع گزارشگران هرانا، چهار شهروند بهايی به نام های 
به اتهام عضويت در تشکيالت بهايی و تبليغ عليه نظام هر کدام به يک » ساناز تفضلی«و » آيه انوری«

 سال و نيم حبس تعزيری محکوم شدند.
اسفند ماه سال  ۴و  ۳فوق طی روزهای چهارشنبه و پنجشنبه قابل ذکر است جلسه دادگاه نامبردگان 

فرهود «جاری تشکيل شد که دادگاه پس از دو جلسه محاکمه، پرونده يکی ديگر از متهمان به نام 
شهروند بهايی ساکن اصفهان را به شهر اصفهان منتقل و اعالم رای را منوط به حکم دادگاه » اشتياق

 انقالب اصفهان دانست.
 

ری می شود چهار نفر از پنج متهم پرونده مذکور ساکن اصفهان می باشند بطوريکه کيوان دهقانی ياداو
و آيه انوری از شهروندان بهايی ساکن اصفهان هستند که در تابستان سال جاری پس از بازداشت در 

اصفهان  اصفهان به اداره اطالعات مشهد منتقل شدند همچنين انيسا دهقانی شهروند بهايی ديگر ساکن
می باشد که هنگام مسافرت به مشهد در خيابان بازداشت شد و فقط از بين ايشان ساناز تفضلی شهروند 

 بهايی ساکن مشهد می باشد که نامبرده نيز تابستان سال جاری مدتی بازداشت بوده است.
 گفتنی است، هر پنج متهم پرونده فوق الذکر به قيد وثيقه آزاد هستند.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ی بهايی به بيمارستان منتقل شد ف نعيمی، از مديران جامعهعفي
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 ۴عفيف نعيمی يکی از مديران سابق جامعه بهايِی ايران که در بند  -خبرگزاری هرانا 
نبه، هفدهم اسفندماه از زندان به بيمارستان زندان رجايی شهر کرج زندانی ست، روز چهارش ۱۲سالن 

 منتقل شده است.
بنا به اطالع گزارشگران هرانا، ارگان خبری مجموعه فعاالن حقوق بشر در ايران، عفيف نعيمی روز 

 چهارشنبه برای انجام سی تی اسکن از زندان رجايی شهر به بيمارستان منتقل شد.
ی گلو مبتالست که بيماری وی به علت  و تورم حاد در ناحيه آقای نعيمی به ناراحتی شديد غدد لنفاوی

 عدم رسيدگی پزشکی تشديد شده است.
 

اين  ۱۲سالن  ۴عقيدتی زندان رجايی شهر کرج در بند -وی که به همراه اکثر زندانيان سياسی
به زندان(بند امنيتی) محبوس است، چندی پيش و در نهايت به همراه شش تن ديگر از رهبران بهايی 

سال حبس تعزيری محکوم شد. اين در حاليست که اين هفت تن ابتدا در دادگاه بدوی به بيست  ۲۰تحمل 
سال زندان محکوم شده بودند، اما دادگاه تجديد نظر استان تهران با حذف اتهاماتی چون "جاسوسی" و 

 "همکاری با دولت اسرائيل"، اين حکم را به ده سال تقليل داد.
توسط وزارت اطالعات بازداشت و تاکنون بدون حتی  ۸۷بهشت ماه سال  دتی در اردیاين زندانی عقي

 برد. يک روز مرخصی در زندان به سر می
 
 
 
 

 تمديد قرار بازداشت سه شهروند بهايی در کرمان به مدت دو ماه
 

 بازداشت شده بودند، تا دو ماه ديگر در ۹۰دی  ۱۶سه شهروند بهايی ساکن کرمان که در تاريخ 
 بازداشت به سر خواهند برد.

سه شهروند بهايی ساکن کرمان هستند  فرحناز نعيمی و بختيار راسخی فرين راسخی،
برند. اين سه تن در جريان  که به دليل اعتقادات خود، بيش از دو ماه است در بازداشت به سر می

 برگزاری يک مراسم مربوط به آيين بهاييت همراه چندين تن ديگر از بهاييان بازداشت شده بودند.
ی ايشان اعالم کرده اند که  به تازگی مامورين رسيدگی به پرونده» ه حقوق بشر ايرانخان«به گزارش 

 ها تا دو ماه ديگر تمديد خواهد شد. زمان بازداشت آن
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ی گذشته به بند  های انفرادی هفته روز بازداشت در سلول ۵۰فرين راسخی و فرحناز رحيمی بعد 
های  راسخی پدر فرين راسخی اما همچنان در سلولعمومی زندان کرمان منتقل شده بودند. بختيار 

 برد. انفرادی به سر می
 
 
 
 
 

بهايی ديگر در  ۱۰آزادی سميرا ممتازيان و پيام تسليمی و تداوم بازداشت 
 شيراز

 

شهروند بهايی در شيراز در حالی با سميرا ممتازيان و پيام تسليمی دو 
 برند. چنان در بازداشت به سر می شهروند بهايی ديگر هم ۱۰توديع وثيقه آزاد شدند که 

سميرا ممتازيان و پيام تسليمی دو شهروند بهايی که در بهمن ماه گذشته در جريان بازداشت گروهی 
 ميليون تومانی از زندان آزاد شدند. ۱۰۰بهاييان در شيراز بازداشت شده بودند با توديع وثيقه 

شهروند ديگر بهايی همچنان  ۱۰  اين دو تن در حالی آزاد شدند که» خانه حقوق بشر ايران«به گزارش 
 برند. در بازداشت به سر می

 
پيام تسليمی، مژده فالح، مژگان عمادی، نيما دهقان، سينا ساريخانی، يکتا فهندژ، سام جابری،سميترا 

 ۱۸و  ۱۴رشيد يزدانی، ايمان رحمت پناه و فريد عمادی بهاييانی هستند که در روزهای ممتازيان، ف
 بهمن ماه توسط نيروهای امنيتی در شيراز بازداشت شده بودند.

 ۱۰روزها گذشت و ما را حدود «ی ما گفت:  های اين زندانيان با بيان اين خبر به خانه يکی از خانواده
توانستيم  ادند و گفتند دادستان گفته هيچ بهائی را راه ندهيد و به هر جا که میروز به دادگاه انقالب راه ند

سر زديم (امام جمعه، امور اممنيتی و سياسی استانداری فارس، دادگستری کل ، حقوق شهروندی ) اما 
رفته و ها به تهران  که تصميم گرفته و تعدادی از خانواده خبری از پرونده زندانيان و خودشان نشد تا اين

در آنجا هم به جاهای مختلف مراجعه شد، از جمله دادگاه انقالب تهران که با بی احترامی تمام گفتند 
 »است.  بهائيان در ايران هيچ حقی حتی حق زندگی هم ندارند و خود بهائی بودن جرم

هم مراجعه   به جاهای ديگر از جمله دادگستری، قوه ی قضاييه، ستاد حقوق شهروندی«وی ادامه داد: 
کنيم بايد برويد به  شد که در آخر کارشناس حقوق شهروندی گفتند ما ديگر به امور شما رسيدگی نمی

توانيد بکنيد نوشتن شکايت نامه است و  ها هم گفتند تنها کاری که می مجلس. در آن ۹۰کميسيون اصل 
م به دادگاه انقالب شيراز نامه را ها ه اين کار انجام شد و نامه را خطاب به دادگستری شيراز دادند و آن

http://www.rahana.org/wp-content/uploads/2012/03/samira1.jpg
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اسفند ماه به دادگاه انقالب شيراز  ۱۵فرستادند و يکی از افرادی که به تهران رفته بود در تاريخ 
گوييد و لياقت جواب دادن هم  مراجعه کرد اما بعد از خواندن نامه به ايشان گفتند که شما دروغ می

 »نداريد.
اسفند ماه به تمام  ۱۶  عد از گذشت حدود پنج هفته باالخره در تاريخب«خانواده اين زندانی بهايی گفت: 

شان  شان را ببينند. ظهر همان روز دو نفر از زندانيان به خانواده ها مالقات دادند تا عزيزان خانواده
مليونی از  ۱۰۰زنگ زدند که به دادگاه انقالب برويد برای توديع وثيقه.فردای آن روز دادگاه وثيقه ی 

 »ها قبول نکردند. تر کنند، آن ها خواستند و هر چه اصرار کردند مبلغ را کمآن
 
 
 
 
 

  شهروند بهايی قروه به اداره اطالعات اين شهرستان ۱۴احضار 
 
 

شهروند بهايی اهل قروه به طور جداگانه برای بازجويی به دفتر محلی وزارت  ۱۴در چند ماه اخير 
 اطالعات احضار شده اند.

و مادرش، آقای لقايی، همسر و پسرش، کامبيز اقداميان، همسر ، دو پسر و دامادش، بهنام  سميرا خادم
اقداميان و همسرش، فائز صالحی و همسرش و نيز پگاه عزتی از افرادی هستند که در شهرستان قروه 

 سنندج مورد بازجويی مامورين اطالعات قرار گرفته اند.
وره بازجويی سواالتی در مورد جلسات بهايی در قروه، افراد در د» خانه حقوق بشر ايران«به گزارش 

شرکت کننده، نحوه اداره جلسات، نام بستگان خارج از کشور، درآمد اين افراد، ارتباط ايشان با افراد 
 غير بهايی و تمايلشان به رفتن به خارج از ايران مورد پرسش قرار گرفته است.

 
به دفتر وزارت اطالعات اين شهرستان احضار و  ۹۰دين ماه سال پيش از اين کامبيز اقداميان در فرور

 بود. روز پياپی درباره امور جاری جامعه بهايی در قروه مورد بازجويی قرار گرفته  ۱۰
 
 
 
 
 
 
 

 نوكيش مسيحی پس از بازگشت به اصفهان توسط ماموران بازداشت شد
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های آنان در  و خانواده  هفته های اخير، فشارهای امنيتی شديدی نسبت به مسيحيان فارسی زبان  از

شهر اصفهان آغاز شده است در همين راستا يكی از نوكيشان مسيحی پس از بازگشت به اصفهان در 
 اشت شد.منزلش بازد

"فريبرز پارسی نژاد" از » محبت نيوز « به نقل از گزارشگران آژانس خبری مســيحيان ايـــران 
 نوكيشان مسيحی توسط ماموران امنيتی در اصفهان بازداشت شد.

 
هنگامی كه از محل )  ۲۰۱۲مارچ  ۲(  ۱۳۹۰اسفند  ۱۲در روز جمعه مورخ » فريبرز پارسی نژاد«

ی جنوبی كشور به اصفهان بازگشت، ماموران امنيتی با ورود به منزلش وی كارش در يكی از شهرها
 را بدون هيچ توضيحی بازداشت نمودند.

پس از بازرسی و تفتيش خانه كليه وسايل   ماموران لباس شخصی همچنين ضمن بازداشت نامبرده
را نيز ضبط و با شخصی ايشان از جمله لپ تاپ ، سيم كارت های تلفن به همراه مدارك شناسايی وی 

 خود بردند.

گزارش دادند، گويا ماموران امنيتی » محبت نيوز«منابع آگاه به 
مانند   را نيز پيش از اين مورد شناسايی قرار دادند تا به محض ورود به اصفهان وی را نيز» فريبرز« 

جمهوری   اتو اطالع  امنيتی  ديگر نوكيشان مسيحی بازداشت كنند. الزم به يادآوريست ماموران
اسالمی در اقدامی از پيش تعيين شده و با هماهنگی ديگر نيروهای امنيتی بطور گسترده جمعی از 
مسيحيان فارسی زبان و برخی اعضا كليسای پولس وابسته به كليسای اسقفی واقع در محله سنگتراش 

 ها در اصفهان را در منازل و يا محيط كارشان بازداشت نمودند.
اطالع دقيقی در دسترس نيست .   »فريبرز پارسی نژاد« ز داليل و يا علت بازداشت هنوز تاكنون ا

زندانيان امنيتی   همچنين خبرهای تائيد نشده حكايت از انتقال ايشان به زندان دستگرد اصفهان ، بند
 طا " دارد. -عقيدتی "الف

بر ايشان تائيد و بطور رسمی هم اكنون تعداد افراد بازداشت شده از نوكيشان مسيحی در اصفهان كه خ
، » كشيش حكمت سليمی«تن رسيده است كه به ترتيب آقايان  ۸منتشر شده به » محبت نيوز«از سوی 

شهناز «و خانم ها » فريبرز پارسی نژاد« و » عنايت جعفری« ، »شهرام قائدی«، » مجيد عنايت« 
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روز  ۳كه ايشان پس از » پور گيتی حكيم« ساله مسيحی  ۷۸و بانوی » مريم دل آرام«، » ظريفی
 آزاد شدند. –سند خانه  -بازداشت بطور مشروط با سپردن وثيقه 

ستون مقابل مطالب مرتبط مراجعه   ( برای جزئيات بيشتر در خصوص بازداشت شدگان اصفهان به
 فرمائيد)

 گفته می شود موج حمالت جديد از سوی دستگاههای اطالعاتی جمهوری اسالمی در برخورد با
نوكيشان مسيحی در شهر اصفهان كه از اوايل اسفند ماه آغاز و منجر به بازداشت جمعی از مسيحيان 

 اصفهان نيز شده است شكل تازه ايی به خود گرفته است.
 برای تهديدی را » خانگی کليساهای « پيش از اين "حيدر مصلحی" وزير اطالعات جمهوری اسالمی

و در همين راستا اعالم كرد كه نيروهای وزارت اطالعات برای مقابله با گسترش  دانست جوانان
 ای جدی را در اين زمينه آغاز كرده است.مسيحيت و كليساهای خانگی در داخل كشور، فعاليت ه

تاكنون از سوی مسئوالن امنيتی و قضايی اتهام و يا داليل بازداشت اين افراد هنوز مشخص نشده است 
اما بر حسب مستندات، اعتقادات و ايمان مسيحی اين افراد می توانسته منجر به بازداشت آنان گردد . 

ديگری را ندارد و با خردگرايی، بحث های دگرانديشانه و متاسفانه جمهوری اسالمی تحمل انديشه 
هرگونه استدالل و ديد منطقی كه زيربنای دموكراسی و پيشرفت هاي علمی و اخالقی را به وجود مي 
آورد، دشمني مي ورزد. در اسالم دگر انديشی و انتقاد نه تنها مجاز نبوده بلکه كفر نيز به شمار ميرود 

 باشد.» مرگ«و مجازاتش می تواند 
 
 
 

 آزادی موقت داوود عليجانی خادم کليسای جماعت ربانی اهواز
 
 
 

 
به دنبال انتشار خبر حمله به کليسای جماعت ربانی اهواز برای اولين بار در اف سی ان ان، موجی از 

يبانی مسيحيان جهان برای آزادی در بند ماندگان اين تهاجم آغاز شد و دعا ، همدردی و اعالم پشت
 عاقبت به ثمر نشست .

به گزارش شبکه خبر مسيحيان فارسی زبان به نقل از منابع مسيحی در اهواز ، داوود عليجانی   
د عليجانی مارچ ) از زندان اهواز آزاد شد. آقای داوو 8اسفند ماه (  18معروف به ديويد روز پنج شنبه 

و پس  )2011دسامبر  23دوم دی ماه امسال ( يکی از خادمان کليسای جماعت ربانی اهواز بود که در
 دار به مراسم ويژه کريسمس آن کليسا بازداشت شده بود.از حمله ماموران نقاب
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ماجرای حمله به کليسای جماعت ربانی اهواز، کشيش ناصر سبک روح و   دو نفر ديگر از زندانيان
 200با گذاشتن وثيقه های  )2012فوريه  21سه شنبه دوم اسفند ماه (  صبح روز  ناصر ضامن دزفولی

ميليون تومانی آزاد شده بودند. گفته می شد داوود به علت مشکل داشتن برای سپردن وثيقه بسيار 
ه شده و در گرو دادگاه اسالمی اهواز سنگين آن زمان آزاد نشده بود ولی گويا اين وثيقه در نهايت تهي

 قرار گرفته است.
در زمان آزادی دو زندانی ديگر اخبار متناقضی در مورد آزادی داوود عليجانی وجود داشت. در حالی 

هنوز آزاد نشده است، برخی از شاهدان عينی گفته   می گفتند داوود ملقب به ديويد  که برخی منابع
به همراه کشيش فرهاد و ناصر از ساختمان دادگاه انقالب اهواز واقع در  ند که بودند که او را نيز ديده ا

فلکه دوم کيانپارس آن شهر خارج شده، همراه برادرش محل را ترک نموده است. اما اين خبر هرگز 
 تائيد نشد و معلوم شد که داوود به داليلی نامعلوم همچنان در بازداشت مانده است.

ساله، تکنسين شيمی و خادم کليسای جماعت ربانی اهواز است.  30به ديويد  داوود عليجانی معروف
سال قبل ايمان آورد. پس از آنکه مسئوالن شرکت پتروشيمی بندر امام متوجه اين مسئله شدند،  9داوود 
سال قبل، از کارش اخراج شد. از آن به بعد او که قلبش در تسخير عيسی مسيح بود به خدمت  5حدود 
 سای جماعت ربانی اهواز مشغول شد و قسمت اعظم زندگی خود را وقف خدمتش کرد.در کلي

ديويد مجرد است و دوره های مربوط به صنايع پتروشيمی را گذرانده است. او در تالش بود تا کاری 
 مطابق تخصصش پيدا کند ولی هرگز حاضر نشد به اين دليل از ايمان قلبيش دست بردارد.

شيش فرهاد سبک روح به همراه همسرش خانم شهناز جيزان و دو خادم کليسا ياد آور ميشود که ک
روز جمعه دوم دی ماه هنگامی که در حال اجرای سرويس ويژه کريسمس  همانطور که نوشته شد در 

بودند توسط نيروهای نقاب دار اداره اطالعات خوزستان بازداشت شدند. مهاجمان همه حاضران در 
صوتی ، تصويری و ارتباطی ، کتب و نشريات را از محل ساختمان کليسا خارج  مراسم کليسا و لوازم
 کردند و با خودبردند.

همه شرکت کنندگان در سرويس کريسمس کليسا به استثنای چهار نفر مذکور تا بعد از ظهر همان روز 
 11سا روز پس از بازجوئی و ثبت مشخصات آزاد شدند. از اين چهار نفر خانم شهناز همسر کشيش کلي

 روز با وثيقه سنگين مالی آزاد شد. 9) پس از 2012دی ماه ( اول ژانويه 
از تاريخ حمله مذکور کليسای جماعت ربانی اهواز تعطيل می باشد. اين سومين کليسای جماعت ربانی 
در کشور است که طی سالهای اخير بدون دليل موجهی و فقط بر اساس بهانه جوئی های ماموران 

 و امنيتی به ظن تبليغات مسيحی در بين مسلمانان به تعطيلی کشيده شده است. اطالعات
به دنبال انتشار خبر حمله به کليسای جماعت ربانی اهواز برای اولين بار توسط اف سی ان ان موجی 
از همدردی و دعا ی مسيحيان جهان برای آزادی آزادی همه دربندان اين تهاجم وحشيانه آغاز شد که 

 روز گذشته به بار نشست. دعاها و تالش برای باز شدن مجدد کليسای اهواز همچنان ادامه دارد.عاقبت 
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  ماه حبس ۶محکوميت يک درويش گنابادی به 
 

ماه حبس  ۶پرويز ملکشاهی مجلس دار شهرستان الشتر لرستان به 
 تعزيری محکوم شد.

به گزارش خبرنگار سايت مجذوبان نور، حکم محکوميت اين درويش گنابادی به اتهام واهی توهين به 
دادگاه تجديد نظر لرستان تاييد شده و در هفته گذشته به ايشان ابالغ شده  ۱۰رهبری از سوی شعبه 

 است.
ط نيروهای امنيتی و لباس شخصی بازداشت توس ۸۹شايان توجه است پرويز ملکشاهی در خردادماه 

شده بود و از آن تاريخ تا کنون وزارت اطالعات با فشار به قوه قضاييه سعی در محکوم کردن اين 
 درويش گنابادی به اتهاماتی چون توهين به

با  مامور، تمرد از دستور و فعاليت تبليغی عليه نظام داشت که با وجود تبرئه وی از اين اتهامات اکنون
ماه حبس به اتهام توهين به رهبری برای ايشان عدم استقالل قوه قضاييه بار ديگر  ۶صدور حکم قطعی 

 های حاکميت شده است. موجب تضييع حقوق دراويش گنابادی در دادگاه
 
 
 
 
 
 
 

 انتقال حميد آرايش به مکانی نامعلوم
 

 
امی کوار در بند بود عصر امروز به حميد آرايش از داويش گنابادی که در بازداشتگاه نيروی انتظ

 معلوم منتقل شد. مکانی نا
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به گزارش خبرنگار سايت مجذوبان نور، با وجود پيگيری و درخواست خانواده اين درويش گنابادی 
مبنی بر آگاهی از سالمت جسمی و مکان انتقال وی تاکنون هيچ خبری به دست نيامده و مسئولين 

 ها از سالمت جسمی ايشان افزايش يافته است. ند. از همين رو نگرانیقضايی و انتظامی پاسخگو نيست
اسفند ماه توسط نيروهای امنيتی و لباس شخصی بازداشت و به بازداشتگاه  ۱۸حميد آرايش در روز 

 نيروی انتظامی شهرستان کوار منتقل شده بود.
 

بهداشتی قرار داشته و برخورد ترين وضعيت  های نيروی انتظامی در بد الزم به ذکر است، بازداشتگاه
 باشد. مامورين و بازجويان به شدت غير انسانی، همراه با شکنجه و خالف قوانين حقوق شهروندی می

کاظم دهقان ديگر درويش گنابادی که وی نيز در کوار بازداشت و در بازداشتگاه اطالعات نيروی 
ادل آباد شيراز در وضعيت نگران زندان ع ۱۰انتظامی تحت بازجويی قرار داشت اکنون در بند 

های دوره بازجويی و وضعيت وخيم بهداشتی  برد و سالمت وی به دليل ضرب و شتم ای به سر می کننده
 زندان در خطر است.

 
 
 
 
 
 
 

 عوامل رژيم آقای کاظمينی بروجردی را مسموم کردند
 
  

آقای  2012مارس  9جمعه  بنابه گزارش ارسالی به "فعالين حقوق بشر و دمکراسی در ايران "روز
روز است بی وقفه در زندان به سر می  2000کاظمينی بروجردی رهبر مذهبی سرشناس که بيش از 

برد، مورد سوقصد قرار گرفت و اکنون در شرايط وخيم جسمانی است و عاليم مسموميت شديد را 
 نشان می دهد.

وده که هر دوی اين زندانی ها از آن ظاهرا غذای ايشان توسط دو زندانی ديگر به سم آغشته شده ب
 زمان در مرخصی به سر می برند و از آنها اطالعی در دست نيست.

 
طی چند ماه گذشته اين دومين سوء قصد به جان اين زندانی مخالف واليت فقيه است که در مرتبه پيش 

وق بشر قرار گرفت هم اين ترور نافرجام مورد اعتراض و واکنش افراد و مجامع بين المللی مدافع حق
 و در گزارش اخير گزارشگر ويژه حقوق بشر ايران نيز با آن اشاره گرديده است.

مادر آقای کاظمينی بروجردی که به همراه ايشان بازداشت شده  85الزم به ذکر است که در مهر سال 
گاه هاضمه بود به همين صورت درزندان مسموم و سپس آزاد گرديد که درنهايت با مشکالت عديده دست

 مواجه شده در بهمن همان سال دار فانی را وداع گفت.
خانواده آقای کاظمينی بروجردی از کليه افراد و سازمانهای مدافع حقوق بشر تقاضا دارند که در اين 

 زمينه اقدام فوری بعمل آورند ضمن اينکه اقای خامنه ای را مسئول مستقيم جان ايشان ميدانند.
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دمکراسی در ايران ،سوء قصد به جان روحانی مبارز آقای کاظمينی بروجردی که فعالين حقوق بشر و 
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 

  به شورای امنيت سازمان ملل متحد جهت گرفتن تصميمات الزمعلی خامنه ای 
 
 
 
 
 
 

 خامنه ايی و پيروی هوادارانش از سركوب نوكيشان مسيحی در ايران
 

 
و شرايط دشوار مسيحيان به خصوص نوكيشان مسيحی در ايران به قدری پر  بحث پيرامون مسيحيت

های داخلی و خارجی اعم از فارسی و غيرفارسی در ادوار  اهميت و حساس می باشد که رسانه
 مختلف و با نگاهی ويژه به آن می پردازند.

هايی کاملن مستقل که   در اين برهه از زمان وجود رسانه - »نيوز محبت« ايران مسيحيان خبری آژانس
به طور خاص در برگيرنده اخبار و گزارشات مربوط به جامعه رو به گسترش مسيحيان در ايران است 

بر پايه انعکاس دقيق اخبار و گزارشات مربوط » محبت نيوز«الزم و حياتی است. هدف و خط و مشی 
آن زمانی   است و بازتاب مثبت به جامعه مسيحيان در سرتاسر جهان به ويژه ايران برنامه ريزی شده

به عنوان يکی از » محبت نيوز«های معتبر بين المللی به  ها و خبرگزاری می شود که رسانه  ملموس
 منابع مورد اطمينان توجه ويژه ای دارند.

 
 گزارش يك بازتاب -

در گزارشی ضمن بررسی دقيق اخبار و گزارشات منعکس » VOA -صدای آمريکا«تارنمای خبری 
نگاهی خاص به شرايط مسيحيان داخل ايران داشته و به موضوعاتی از » محبت نيوز«ده از طريق ش

جمله گسترش مسيحيت ، کليساهای خانگی و زندانی شدن و شکنجه نوکيشان مسيحی و شرايط امنيتی 
 خوانيد. آن را در پی می  از -گزيده هايی  -جامعه پرداخته است که بدليل طوالنی بودن مطلب 

 مسيحيان سركوب آغاز -
چراغ سبزی بود برای هجوم  ۱۳۸۹نطق آيت هللا خامنه ای در قم در سال « صدای آمريکا می نويسد: 

تاکنون دگر  ۱۳۵۷سازمان يافته به کليساهای خانگی و پيروان اقليت های مذهبی، از آغاز انقالب 

http://mohabatnews.com/images/stories/mohabatnews/2011/iranchristian/khamenehi-talk-christian.gif
http://mohabatnews.com/images/stories/mohabatnews/2011/iranchristian/khamenehi-talk-christian.gif
http://mohabatnews.com/images/stories/mohabatnews/2011/iranchristian/khamenehi-talk-christian.gif�
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ن تا اهل تسنن و ديگر فرقه های انديشان دينی، از بهايی و يهودی و مسيحيان و نوکيشان و زرتشتيا
اسالمی چون اهل حق و درويشان گنابادی و غيره با فشار و تعرض و آزار حکومت اسالمی روبرو 
بوده اند. عده زيادی از آنان به ويژه يهوديان و مسيحيان و بهاييان دست به جالی وطن زدند و راه 

 »مهاجرت درپيش گرفتند.
در  ۷۲مسيحيت چندين رهبر کليسا مانند کشيش هايك هوسپيان ( مرداد  با گرويدن مسلمانان ايرانی به 

پس از ربوده شدن  ۷۳کرج به قتل رسيد) و کشيش ديباج و ميکائيليان در ايران كشته شدند. ( در مرداد 
به قتل رسيدند. جمهوری اسالمی سپس با ترتيب دادن يک نمايش امنيتی سه دختر به عنوان عضو 

ها اعالم كرد ) تاكنون صدها مسيحی در ايران تحت بازجويی  لق را مسئول اين قتلسازمان مجاهدين خ
قرار گرفته و زندانی شدند. چاپ کتاب مقدس مسيحيان به زبان فارسی ممنوع شد، و بسياری از نسخه 
های کتاب مقدس در کنار موادمخدر و بطری های مشروب الکلی به آتش کشيده شد. خدمات کليساها 

به درون خانه های ايمانداران مسيحی انتقال يافت. اخيرن نيز خدمات دو کليسا در تهران به تعطيل و 
زبان فارسی و در روزهای جمعه ممنوع شده است. مسلمانان ايرانی که به مسيحيت می گروند در 

 خطر مرگ با اتهام" ارتداد" نيز روبرو هستند.
  مسيحی نوكيشان بازداشت و فشارها افزايش -

ظر می رسد حتی انتخابات مجلس نهم هم نتوانست ولو به صورت موقت، موج حمله مقام های به ن
امنيتی را به پيروان اديان و عقايدی سوای مذهب تشيع دوازده امامی اسالمی ، به ويژه به مسيحيان 

جريان نوکيش و بهائيان و درويشان گنابادی، اگرنه متوقف که دست کم خفيف کند. و دامنه و روند اين 
و همدان به شهرستان اصفهان هم   مسيحيت ستيز پس از شهرهای تهران، اهواز ، شيراز ، و كرمانشاه

 رسيده است.
در دوم اسفند ماه، سه روز پيش از آغاز هفته انتخابات، ماموران امنيتی با هجوم به کليسايی خانگی در 

تعدادی از اين افراد پس از   زنوکيش مسيحی را بازداشت کردند که فردای آن رو ۱۱کرمانشاه 
 بازجويی و گرفتن تعهد آزاد نمودند اما از محل نگهداری سه تن از آنان خبری در دست نيست.

در اصفهان همزمان با بازداشت "حکمت سليمی كشيش كليسای اصفهان" ، ماموران اطالعات اصفهان 
ساله را که از اعضا و خادمان  ۷۸  خانم گيتی حكيم پور ۱۳۹۰صبح روز چهارشنبه سوم اسفندماه 

 كليسای لوقای اصفهان بود به همراه جمعی ديگر از نوكيشان مسيحی بازداشت کردند.
 آتش فرمان يا رهبر سخنان ـ

های دولت اصالحات، فشار بر  صدای امريكا می نويسد؛ به نوشته سايت "محبت نيوز" در سال
نژاد اين فشارها افزايش  دن دولت محمود احمدیمسيحيان کاهش يافته بود، اما از زمان روی کار آم

يافت. اما افزايش فشار بر مسيحيان و بهائيان و درويشان و ديگر دگر باوران پس از آن به اوج رسيد 
در اولين روز سفر نه روزه اش به قم ضمن اعالم آن که  ۱۳۸۹مهر  ۲۷که آيت هللا خامنه ای در روز 

دشمنان «، گفت »يکروب های سياسی و اجتماعی واکسينه کردکشور را در برابر م ۸۸فتنه سال «
اشاعه بی بند «قصد دارند که دين را در جامعه ايران تضعيف کنند و برای اين کار، از جمله به » اسالم

می » و باری و اباحی گری، ترويج عرفان های کاذب، ترويج بهائيت و گسترش کليساهای خانگی
 پردازند.

اسی و مذهبی ديگر نيز با سخنانی به اين موج دامن زدند تا مقامهای امنيتی و در پی آن مقامهای سي
 قضايی بتوانند به صورتی سازمان يافته به دگر باوران و اقليتهای مذهبی هجوم آورند.

 ديگر: مذهبی های مقام حمايت و پشتيبانی - 
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يزدی، از بانيان عقايد  محمدتقی مصباح ۱۳۹۰چندی بعد در ارديبهشت ماه  -يزدی مصباح تقی محمد
ای شهرت  مهدويت باوری، که نامش به عنوان مرجع صدور فتوای قتل ها در جريان قتل های زنجيره

در راستای مبارزه با مسيحيت ی كه «ها انتقاد کرد و گفت:  در برخی استان» ترويج مسيحيت«دارد از 
هايی هم صرف شده است اما بازدهی  زينهكند كارهايی انجام گرفته و ه در بعضي استانها رواج پيدا می

 »ندارد به اين دليل كه برنامه و نظارتی نيست.
ـ پيشتر از او نيز آيت هللا وحيد خراسانی، از مراجع تراز اول شيعه و از منتقدان  خراسانی وحيد

ريت حاکميت فعلی، با هشدار دادن در مورد افزايش گرايش جوانان به مسيحيت آن را ناشی از سوء مدي
هستند...يكی   مردم دارند مسيحی می شوند اينها دنبال رياست خودشان«حکومت دانسته بود. او گفت: 

نيست به اين دستگاه بگويد اين همه تبليغات مسيحيت ضال و مضل حتی در قم به چه معناست؟....اينها 
اگر يک جايی يک كلمه  را دارند به خورد اين امت می دهند و درقبال اسالم، اين دستگاه با اين بساط

بويی برای تزلزل مقام من باشد همه آنجا حاضر می شوند، اما دين و ايمان از مغز اين جوان ها برده 
دنبال مقام و مالند دم از اسالم می زنند، بساط تبليغ «او افزود: ». می شود همه در خفقان و خوابيده اند

 »برای ... نخواهم گذاشت. مسيحيت بايد از اين مملكت برچيده شود واال آبرو
ـ اکبر گنجی، روزنامه نگار ناراضی درباره سخنان آيت هللا وحيد خراسانی در سايت  گنجی اکبر پاسخ

اين حکم ناقض حقوق بشر، از ضعف ايمان به دين خود حکايت می کند. اگر به «نوشت: » روز«
بهائيت و بوديسم و... بهراسيم. بگذاريد  حقانيت دين خود باور داريم، نبايد از تبليغ يهوديت و مسيحيت و

پيروان اديان مختلف آزادنه دين خود را تبليغ/ترويج کنند، دين حق در اين بازار خريداران بيشتری پيدا 
 خواهد کرد. ممانعت و سرکوب، شأن جباران است.

يسای کل«حجت االسالم عباس کعبی، عضو مجلس خبرگان رهبری، با اشاره به موضوع  -کعبی عباس
مسئله کليسای خانگی طرحی ضددينی و «ای آمده بود گفت:  هللا خامنه که در سخنان آيت» خانگی

طرحی است که «و » توان آن را ضد امنيت هم به حساب آورد می«که به گفته او » ضدهويتی است
 »ها و جاسوسی شکل گرفته و ربطی به مسيحيت اصيل ندارد. توسط تروريست

االسالم فاضل لنکرانی عضو جامعه مدرسين حوزه علميه قم، با هشدار از  حجت -لنكرانی فاضل محمد
حفظ و صيانت از شهرهای مذهبی «فعاليت كليساهای خانگی، از مسئوالن كشور درخواست کرد برای 

 »در نظر بگيرند.» ای تمهيدات ويژه«كشور 
کليسای خانگی در واقع " محبت نيوز" در خصوص اجتماعات خانگی مسيحيان يادآوری می كند كه 

همان خانه های پيروان مسيحيت است که به سبب ناامنی هايی که برای نوکيشان مسيحی در کليساها 
پديد آمد اين افراد مراسم نيايش و عبادت خود را به خانه ها انتقال داده اند. در واقع نوعی کليسای 

 زيرزمينی برای گردآمدن مسيحيان ايران تعبير می شود.
 سياسی و امنيتی امهایمق -

رئيس مجلس شورای اسالمی يک روز پس از سخنان آقای خامنه ای، در نطقی در  – الريجانی علی
های بدلی شده بود دليل ديگری  مجلس، اظهارات او را که از مسئوالن خواستار برچيدن کانون عرفان

 های اجتماعی و مذهبی شمرد. بر جدی بودن حمله حکومت به اقليت
خبر » نخبگان حوزوی«وزير اطالعات جمهوری اسالمی از رواج مسيحيت در ميان  -مصلحی حيدر

 »هدف سرويس های اطالعاتی غربی قرار گرفته و برايشان تله گذاشته اند.«داد که 
قدرت تخريبی «و » شيعيان معتقد«آقای مصلحی روز پنجشنبه اول مهر ماه به رواج مسيحيت در ميان 

امروزه بسياری از افرادی که به تازگی مسيحی شده اند، روزی مخلصين «گفت: اشاره کرد و » آنها
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اهل بيت و شيعه های معتقد بودند و دشمنان با روش های علمی آنها را به ترکيه کشانده و برای آنها 
 »مراسم غسل تعميد گذاشته اند.

ياد مسيحی از بازداشت اندکی پس از اع ۲۰۱۰ژانويه  ۴دی / ۱۴استاندار تهران روز  -تمدن مرتضی
عده ای از سران مسيحيان تبشيری در تهران خبر داد و گفت عده ديگری هم در آينده نزديک بازداشت 

از «خواند که افکار خود را » فاسد و منحرف«خواهند شد .او مسيحيان تبشيری ايران را جريانی 
های  فعاليت«ندار تهران که استا  ترويج می کند.» طريق محافل فرهنگی که در انگليس داير است

به ايران مرتبط دانسته بود از برخورد با مبشران » تهاجم نظامی و فرهنگی انگلستان«را با » تبشيری
اند و شمار  سران اين جريان در استان تهران به دام افتاده«مسيحی در استان تهران خبر داد و گفت: 

و مسيحيان تبشيری را با طالبان و وهابيت مقايسه ا». بيشتری نيز در آينده نزديک دستگير خواهند شد
اند، به نام  آنان مانند جريان طالبان و وهابيت که به عنوان يک آفت خود را در دين اسالم جا زده«کرد: 

 »مسيحيت و به پشتوانه انگليس حرکتی را طراحی و پيش می برند.
 امنيتی ماموران و قضايی های مقام ورود -

واقع به منزله صدور فرمان حمله و بازداشت های گسترده به نوکيشان مسيحی بود  همه اين سخنان در
که راه را برای مقامات قضايی و امنيتی جمهوری اسالمی گشود و با دستور آنان تاكنون عده کثيری از 
نوكيشان مسيحی در برخی از شهرهای ايران در كليساهای خانگی، منازل و يا محل كارشان بازداشت 

 و می شوند.شده 
دستگير شدند. عالوه بر هفته ها و يا  ۲۰۱۰شهر ايران در نيمه دوم سال  ۳۵مسيحی در  ۲۸۵دست کم 

حتی ماهها تحمل زندان که اکثر مدت آن در انفرادی بوده است، اکثر بازداشت شدگان که در واقع جزو 
خت قرار می گيرند و تهديد زندانيان گمنام عقيدتی هستند در بازداشت گاه تحت فشار و شکنجه های س

 می شوند که پس از آزادی از آنچه ديده و کشيده اند سخن نگويند.
به سايت محبت » ايران زنده«هرمز شريعت، از رهبران مسيحی ايرانی و مسئول سازمان خدماتی 

ه هر از گاهی مسئولين جمهوری اسالمی مسيحيان را بازداشت می کنند و حتی خانواد«نيوز گفته است: 
های آنها را هم در جريان نمی گذارند. مسيحيان دستگير شده حتی دسترسی به وکيل هم ندارند و بدتر 

 »از آن حتی رسما اتهامشان به آنها تفهيم نمی شود.
، خبرهايی از اجرای حكم ۲۰۱۲به گزارش محبت نيوز با فرا رسيدن كريسمس و آغاز سال نو ميالدی 

نوكيشان مسيحی و بازداشت و هجوم ماموران امنيتی به اجتماع  دادگاههای انقالب اسالمی برای
مسيحيان منتشر شده است، که به دليل عدم دسترسی به منابع خبری و تهديد خانواده زندانيان مسيحی، 

 بسياری از خبرها و گزارشها منتشر نمی شود.
 کودکان بازداشت  -

ماموران امنيتی به کليسای جماعت ربانی  خبرگزاری "صدای امريكا" می افزايد، هنگام يورش جمعی
همه شرکت کنندگان، از بزرگ و کوچک بازداشت شدند. بازداشت بچه های  ۱۳۹۰اهواز در دی ماه 

خردسال توسط نيروهای امنيتی که در اين يورش خشونت بار صورت خود را پوشانده بودند چنان 
 منجر شد. وحشتی در آنان توليد کرد که به آسيبهای روانی در آنان

به «سايت "محبت نيوز" که به خبرها و گزارش های مسيحيان و نوکيشان ايران می پردازد نوشت: 
راستی آيا يک کودک که بهمراه والدينش در يک مکان دينی و مذهبی حضور داشته بايد با اين نونهاالن 

ا زندان ها که جايگاه همانند مجرمين برخورد کرد و پای آنان را از هم اکنون به مرکز امنيتی و ي
 ».متهمان و مجرمان است کشاند

 سوزی انجيل -
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« وب سايت خبرگزاری صدای امريكا همچنين با پرداختن به وقايع انجيل سوزی در ايران می نويسد، 
كارتن  ۲اداره بازرسی و كشف كاالی قاچاق با هماهنگی نيروی امنيتی سپاه پاسداران  ۱۳۸۹در اسفند 

جلد كتاب مقدس را كه در داخل يك اتوبوس كشف و ضبط كرده بودند همراه  ۳۰۰ز كتاب حاوی بيش ا
 برخی ديگر از كاالهای قاچاق نظير مواد مخدر ومشروبات الكلی سوزانده شد.

در خرداد همان سال نيز در اقدامی مشابه صدها جلد کتاب مقدس مسيحيان در شهرستان سردشت 
 نعکس شد.های م سوزانده شد و خبر آن در رسانه

اين در حالی ست که مسلمانان برای کتاب مقدس خود قرآن احترام فراوان قائلند و بی حرمتی به آن را 
 برنمی تابند.

 فارسی زبان به خدمات ارائه ممنوعيت و ها کليسا تعطيل -
شده و از هنگام نطق آيت هللا خامنه ای تاکنون بسياری از کليساها تعطيل و بناهای تاريخی آنها تخريب 
 ۱۳۹۰از برگزاری مراسم کليسايی جلوگيری به عمل آمده است. بنا بر خبری که روز هفتم اسفند 

منتشر شد به دستور وزارت اطالعات جمهوری اسالمی دو کليسای مسيحی: کليسای پروتستان 
ت به اند، از ارائه خدما که در تهران به ثبت رسمی رسيده» پطرس مقدس«و کليسای انجيلی » امانوئل«

 اند. زبان فارسی منع شده
نيز کليسای مرکزی شهر تهران از دادن خدمات به زبان فارسی منع شد. همچنين  ۱۳۸۸در آذر ماه 

مقام های وزارت اطالعات از کليساها خواسته اند به جای جمعه ها خدمات خود را روزهای يکشنبه 
ن نوکيشان و مسيحيان و مسلمانان. اما ارائه دهند. در روزهای جمعه کليسا مکانی بود برای گردآمد

روز يکشنبه در ايران روِز کاری ست و گزارشها حاکی از آنست که محدوديت های جديد باعث کاهش 
 است. تعداد اعضای اين دو کليسا به نصف شده

 ۲( ۱۳۸۸دی  ۱۲پيش تر نيز درهای كليسای پنطيكاستی و رسمی آشوری كرمانشاه نيز از تاريخ 
) با حکم مقام های قضايی و امنيتی به بهانه ترويج مسيحيت در بين فارسی زبانان ۲۰۱۰ژانويه 

 مسلمان و بشارت انجيل، به روی مسيحيان بسته شد.
 روحانيون فرزندان بين در حتی مسيحيت به گرايش گرفتن باال

ا تغيير گزارش نويس صدای امريكا در ادامه مطلب خود می نويسد، به رغم خطرها و فشارهايی که ب
دين در انتظار مسلمانان ايرانی است، به نظر می رسد حتی خطر اعدام نيز نتوانسته از پيوستن مردم 

محبت «به اديان ديگر و از جمله مسيحيت جلوگيری کند. به گزارش آژانس خبری مسيحيان ايران 
س از انقالب مردم ايران که پ«در گزارشی در اين باره می گويد:  CBN، شبكه تلويزيونی »نيوز

اسالم را شناختند بيشتر از هر 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 مقامها و نزديکان و اعضای 
 خانواده های آنان را در داخل و خارج از کشور نيز گرفته است.

در بخشی از مقاله خود در مورد گرايش مردم حتی فرزندان  الريجانی علی ت خبرآنالين نزديک بهساي
در چنين شرايطی، شنيدن اين که مثلن بچه فالن روحانی «روحانيون شيعه به مسيحيت می نويسد: 

شود، ممکن است مسيحی شده باشد، يا اين که فالن جوان ايرانی که برای تحصيل به فرنگ رفته بهايی 
 »نبايد ما را شگفت زده کند.

نويس و وب نگار هم در نوشته کوتاهی در سايت خود ضمن اشاره  کارگردان، فيلمنامه زاد نوری محمد
پسر يکی از معاونان «به ديدار با حسن خمينی نوه روح هللا خمينی به نقل از او خبر می دهد که 

 »مصباح يزدی، مسيحی شده است!
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، امام جمعه قم هم با هشدار به ترويج گرايش به مسيحيت و گسترش بوشهری حسينی هاشم هللا آيت
امروز استکبار جهانی در اين راستا سرمايه « کليساهای خانگی در بسياری از شهرهای کشور گفت:

گذاری و برنامه ريزی دقيقی کرده است به طوری که در کشور ما گرايش زيادی به مسيحيت به وجود 
ر اطالعات در مورد رواج مسيحيت در ميان نخبگان حوزوی و شيعيان معتقد گفت و وزي» آمده است.

 ».برايشان تله گذاشته اند« هدف سرويسهای اطالعاتی غربی قرار گرفته و» نخبگان حوزوی«
، نيز درباره گرويدن ماموران جمهوری اسالمی در خارج »محبت نيوز«آژانس خبری مسيحيان ايران، 

تعدادی از ديپلمات ها و اعضای خانواده سفارتخانه های جمهوری اسالمی در « گزارش داده است که:
خارج از کشور يا خود و يا برخی از اعضای خانواده آنها با وجود کنترل و نظارت شديد، در قلبهای 
خود به آئين مسيحيت گرويدند که بنا به داليل امنيتی و حفظ حقوق آنان همين ميزان توضيح کافی 

 »است.
ن سايت حتی مدعی شده که در داخل کشور و در سازمان های نظامی نظير ارتش و سپاه و در ميان اي

يا درصدد تحقيق «فرزندان مسئوالن وابسته به اين سازمان ها نيز به عده ای به اين دين گرايش يافته، 
يکی از «نی اين سايت همچنين از تماس تلف». و مطالعه و آشنايی با کم و کيف آئين مسيحيت هستند

افسران خلبان نيروی هوايی ارتش جمهوری اسالمی (نام محفوظ) كه خود از حافظين و قاريان قرآن 
و از اسالم به مسيحيت گرويده خبر داده است. به نوشته محبت نيوز اين افسر خلبان برای حفظ » بود

 ه است.جان خود با مشقت و سختی فراوان خود را به يكی از كشورهای اروپايی رساند
 
 
 
 

 شدند منع نوايمانان برای کالس تشکيل
 

 
ماموران ابالغ کننده اين حکم که از سوی حکومت صادر شده است به رهبران کليساها اعالم کرده اند 

و کالسهای آموزش   ان فارسی در روزهای جمعهکه ديگر حق برگزاری جلسات مذهبی مسيحی به زب
 نو ايمانان را ندارند.

 24اسفند ( 5به گزارش شبکه خبر مسيحيان فارسی زبان به نقل از منابع خبری پايتخت ، از جمعه  
) برگزاری هرنوع مراسم مذهبی و برنامه پرستشی مسيحی به زبان فارسی در کليسای 2012فوريه 

 ممنوع شد.  جمعه انجيلی تهران ، روزهای
 

کليسای انجيلی تهران واقع در خيابان قائم مقام (نادرشاه) از معدود کليساهای رسمی در تهران بود که 
هنوز در روزهای جمعه سرويسهای پرستشی به زبان فارسی برای ايمانداران مسيحی برگزار می 

 کرد.
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ده است به رهبران کليسا اعالم ماموران ابالغ کننده اين حکم که از سوی مراجع حکومتی صادر ش
 کرده اند که ديگر حق برگزاری جلسات مذهبی مسيحی به زبان فارسی در روزهای جمعه را ندارند.

آنها مسئولين کليسا را تهديد کرده اند که اگر بارديگر بخواهند برنامه های مسيحی خود را در روز 
دهند با بمب گذاری در کليسا روبرو  جمعه که روز مقدسی برای مسلمانان محسوب می شود ادامه

 خواهند شد!
ماه گذشته مشابه چنين دستورات دولتی و تهديدهای امنيتی در مورد دو کليسای مسيحی ديگر تهران؛ 
"کليسای عمانوئيل" و "کليسای پطرس مقدس" نيز که دارای جلسات پرستشی و موعظه مسيحی به 

ن کليساها نيز مجبور شدند جلسات خود به زبان فارسی را زبان فارسی بودند انجام شده بود که هردو آ
 در روزهای جمعه تعطيل کنند.

تعطيل رسمی است در ايران مناسب ترين روز برای برگزاری مراسم مذهبی اديان  روز جمعه که 
مختلف می باشد و سالها مسيحيان ايران مراسم خود را به جای يکشنبه که يک روز کاری هفته است 

جمعه بدون هرگونه تنشی برگزار کرده اند. به نظر می رسد اکنون حاکمان جمهوری اسالمی در روز 
فکر می کنند با محدود کردن برگزاری مراسم کليساها ئ فارسی زبان در روز جمعه می توانند از 

 گسترش مسيحيت در بين مردم کشور جلوگيری کنند.
ر می دهند که برگزاری جلسات آموزشی برای در همين حال منابع خبری اف سی ان ان در تهران خب

ممنوع اعالم شده  نوايمانان مسيحی در کليسای جماعت ربانی مرکز نيز از ابتدای اسفند ماه به کلی 
 است و ديگر برگزار نخواهد شد.

در کليسای جماعت ربانی مرکز برگزار می شد بخشی از برنامه عادی   اين جلسات که روزهای شنبه
 حسوب می گردد که برای ساليان متمادی در حال اجرا بود.اين کليسا م

مسئوالن امنيتی و اطالعاتی که اين دستور را به کليسای مذکور اعالم کرده اند هيچ دليلی برای اين 
 تصميم خود اعالم نکرده اند.

گذشته  مسيحيان ايران می گويند که همه اين اقدامات محدود کننده که از قبل نيز وجود داشته از سال
بسيار شدت گرفته است. آنها معتقدند حکومت جمهوری اسالمی در واقع به هراس افتاده است و می 

 مسيحيت در ايران را بگيرد. خواهد تالش کند با اين حرکات شايد بتواند جلوی رشد روز افزون 
 
 
 
 
 
 
 
 

 واکنش ها به گزارش تازه سازمان ملل درباره نقض حقوق بشر در ايران
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احمد شهيد، گزارشگر ويژه سازمان ملل در امور حقوق بشر ايران، روز دوشنبه توضيحاتی در 
خصوص گزارش تازه اش در مورد وضعيت حقوق بشر در جمهوری اسالمی به شورای حقوق بشر 

  در ژنو ارائه کرد، و کشورهای موافق و مخالف نسبت به اين گزارش واکنش نشان دادند.سازمان ملل 
گزارش ها حاکی است که کشورهای بلژيک، کانادا، سوئد، آلمان، بريتانيا، استراليا، اسپانيا، سوئيس،  

ا، سوريه، ژاپن و مولداوی از ماموريت احمد شهيد حمايت کرده اند. ولی کشورهايی مانند پاکستان، کوب
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 شهيد 

 انتقاد کرده است.
رانی تاکنون به در خواست های او برای سفر به ايران احمد شهيد روز دوشنبه گفته است، مقام های اي

 پاسخ نداده اند.
به گزارش خبرنگار راديو فردا، احمد شهيد در ابتدای سخنرانی خود بار ديگر نسبت به وضعيت حقوق 

 بشر در ايران ابراز نگرانی کرده است.
، با شماری از وی همچنين در خصوص چگونگی گزارش اخير توضيحاتی ارائه کرده و گفته است

شاهدان عينی که توانسته اند از ايران خارج شوند و همچنين خانوداه های زندانيان سياسی گفت وگو 
 کرده است.

نفر از شاهدان درجه اول (قربانيان نقض حقوق بشر) در داخل  ۱۶۳آقای احمد شهيد گفته است، که با   
 از ايران صحبت کرده است.  و خارج

يژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر ايران از وضعيت زهرا رهنورد، در ادامه گزارشگر و
ميرحسين موسوی و مهدی کروبی پس از يکسال بازداشت و اين که هيچ اطالعی از وضعيت اين افراد 

 در دست نيست، ابراز نگرانی کرده است.
مدافعان حقوق  احمد شهيد همچنين به صدور حکم برای نرگس محمدی، سخنگو و نايب رييس کانون

 بشر ، و عبدالفتاح سلطانی، وکيل دادگستری، اشاره کرده است.
اجتماع و تبانی عليه «های  از سوی دادگاه تجديد نظر به اتهام ۱۳۹۰بهمن  ۲۵نرگس محمدی در روز 

فعاليت تبليغی عليه نظام جمهوری «و » عضويت در کانون مدافعان حقوق بشر«، »امنيت کشور
 ه شش سال زندان محکوم شد.ب» اسالمی ايران

 ۲۰سال زندان، تبعيد به شهر برازجان و  ۱۸دادگاه انقالب اسالمی به   عبدالفتاح سلطانی نيز توسط
 سال محروميت از وکالت محکوم شده است.

گزارشگر ويژه سازمان ملل در امور حقوق بشر ايران همچنين درباره وضعيت بسياری از زندانيان 
زنامه نگارانی که اخيرابازداشت شده اند، مانند مرضيه رسولی و پرستو سياسی و از جمله رو

 دوکوهکی صحبت کرده است.
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احمد شهيد در ادامه گفته است که خانواده زندانيان سياسی در ايران مورد تهديد و ارعاب قرار می 
 گيرند.

را جمع آوری کرده احمد شهيد در گزارش تازه خود که هفته گذشته منتشر شد، گفته است، اطالعاتی 
در » الگوی خيره کننده ای از نقض حقوق اساسی تضمين شده در قوانين بين المللی«که نشان می دهد
 ايران وجود دارد.

احمد شهيد سال گذشته به عنوان گزارشگر ويژه سازمان ملل در امور ايران انتخاب شد و قرار است 
 ود.بارديگر امسال درباره ادامه کار وی تصميم گيری ش

 واکنش الريجانی
پديده «طبق اين گزارش، محمد جواد الريجانی گفته است، صدور قطعنامه ها عليه ايران بخشی از 

صورت می » مافيای صهيونيستی«است که تحت تاثير آمريکا و متحدان اروپايی و همچنين » جديدی
 گيرد.

محمد جواد الريجانی   ت.خوانده اس» مغرض«و » نادان«  محمد جواد الريجانی، احمد شهيد را 
 همچنين گفته است که احمد شهيد را به عنوان گزارشگر سازمان ملل قبول ندارد.

الزره، رييس شورای حقوق بشر دعوت کرده تا به   ولی با اين حال، محمد جواد الريجانی از خانم لورا
 ايران سفر کند.

ق بشر به وی تذکر داد و برای لحظاتی به دليل اظهارات تند محمد جواد الريجانی، رييس شورای حقو
 صدای ميکروفن وی قطع شد.

 
 
 
 
 
 

 

اظهارات عجيب رئيس شورای خليفه گری ارامنه در باب رهبران جمهوری 
 اسالمی
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وی گفت: عنايتی که حضرت امام خمينی و آيت هللا خامنه ای، اين دو شخصيت جهان اسالم بر اديان 
ابراهيمی داشتند ما در هيچ جای دنيا سراغ نداشته و نداريم و سيمای "مسيح" را در وجود آنها می 

 بينيم !
ارامنه استان ، رئيس شورای خليفه گری »محبت نيوز« به گزارش آژانس خبری مسيحيان ايران

های قطوری دارد گفته  های هرِز تملق و چاپلوسی در آن ريشه آذربايجان شرقی در اظهاراتی که علف
عنايتی که حضرت امام خمينی و آيت هللا خامنه ای بر اديان ابراهيمی داشتند ما درهيچ جای «است: 

 »م ! دنيا سراغ نداشته و نداريم و سيمای "مسيح" را در وجود آنها می بيني
 

رئيس شورای خليفه گری ارامنه آذربايجان به تشبيه رهبران » گريگور چيفتچيان«سخنان گستاخانه 
نظام جمهوری اسالمی احترام «آخوند جمهوری اسالمی به "عيسی مسيح" خالصه نشد و مدعی شد: 

ندارد ! خاصی نسبت به اقليت های مذهبی و دينی قائل است که چنين فضايی در ديگر کشورها وجود 
.« 

عنايت جمهوری «وی با بيان اينکه تبليغات منفی عليه نظام اسالمی ايران کور و بی فايده است، گفت: 
اسالمی ايران بر اديان غير مسلمان ستودنی است و اين نظام در عمل ثابت کرده که احترام مضاعفی 

 »نسبت به پيروان اديان ابراهيمی در کشور قائل است.
رئيس شورای خليفه گری ارامنه آذربايجان در حاليست » گريگور چيفتچيان«انگيز اظهارات تعجب بر

که طی فقط چند هفته اخير موج دستگيری مسيحيان در ايران به ويژه در شهرهای اصفهان و اهواز و 
كرمانشاه به حد بی سابقه ای افزايش يافته است. ادعای آزادی اديان در ايران در تناقض آشکار با 

از سوی ماموران حكومتی در سالها و   جمهوری اسالمی قرار دارد. موج بازداشت و فشارها عملکرد
ماههای گذشته آن چنان بود كه حتی باعث دستگيری و زندانی شدن برخی از هموطنان ارامنه نيز شده 

 پروتستان کليسای  دو فارسی سرويس اطالعات وزارت های اخير بدستور است . همچنين طی ماه
های مديدی است پرستش  نيز تعطيل شده است. مدت تهران در پطرس انجيلی کليسای و عمانوئيل

موزيک ، فروش و يا پخش کتاب مقدس در کليساها از سوی  ايمانداران مسيحی در كليسا همراه با
 دستگاه امنيتی جمهوری اسالمی نيز ممنوع اعالم شده است.

مبنی بر اينكه رهبران جمهوری اسالمی عنايت خاصی بر اقليت های » گريگور چفتچيان« سخنان 
 ۱۳۵۷اسالمی در سال  دينی دارند از اين نظر ممكن است حائز اهميت باشد كه پس از پيروزی انقالب

و از بركت فتوای بنيانگذار جمهوری اسالمی اجازه هرگونه ساخت و ساز كليسا در كشور ممنوع 
اعالم شده و بعضن تعدادی كليساها نيز در برخی از شهرهای ايران نيز بدستور مقامات اطالعات بسته 

كه در كشور وجود دارد بسازند. شد . ظاهرن كليه مسيحيان ايران می بايست با همين تعداد كليسايی 
حتی مشاهده شده ساختمان های كليساها كه بر اثر مرور زمان نياز به تعميرات دارند از سوی مسئوالن 

 به سختی به آنان مجوز تعميرات و بازسازی می دهند.  شهری
 مصاحبه طی باره دراين اسالمی شورای مجلس در جنوب ارامنه نماينده ،»بگلريان ربرت« پيش از اين

ارمنی ساكن هستند حتي  1800شهر" اصفهان كه بيش از  به عنوان مثال در "شاهين:«  بود گفته ايی
هم وجود ندارد، اين درحالي است كه در برخي روستاهاي چهارمحال بختياري كه هيچ  يک كليسا

اند. به  مانده كه بدون حفاظت رها شده كند، كليساهاي تاريخي متروكي باقي اي در آنجا زندگي نمي ارامنه
 »آيد. طوري كه هيچ ارگان و نهادي از عهده نگهداري و حفاظت از آنها بر نمي

بود و  شده ثبت ايران ملی آثار جز ۱۳۸۷ سال در كه كرمان در تاريخی کليسای چندی پيش نيز
های سنگين  داليل نامعلوم شبانه به وسيله ماشينبايست تحت حفاظت و مرمت قرار می گرفت به  می
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کاملن تخريب شد. متاسفانه نمايندگان اقليت مسيحی در مجلس شورای اسالمی مشخص نيست كه آنها به 
دنبال منافع مسيحيان در آن مجلس هستند يا بدنبال موقعيت اجتماعی خود كه نسبت به اين رويداد هيچ 

 واكنشی حتی نشان ندادند.
های دينی برای نوکيشان مسيحی و تهديد و آزار و اذيت خانواده و اطرافيان آنان  و اعدام اقليتزندان 

برای تحت فشار قرار گذاشتن آنها از سوی ديگر تنها بخشی از فشارهای جمهوری اسالمی به 
های دينی و دگرانديشان مذهبی است. مقامات جمهوری اسالمی همواره مسيحيان را به عنوان  اقليت

عوامل تبليغات غرب مورد بازداشت و بازجويی و فشار قرار داده اند و بدليل همين فشارهای امنيتی 
 از كشور مهاجرت كرده اند .  تاكنون ناخواسته بسياری از شهروندان ارامنه ايران نيز

 
 
 
 
 
 
 

 بازداشت مجدد کسری نوری از دراويش گنابادی
 

 
 کسری نوری صبح امروز مجددا توسط نيروهای امنيتی بازداشت شد.

 ۱۱اسفند ساعت  ۲۴به گزارش خبرنگار سايت مجذوبان نور ؛ مامورين امنيتی صبح امروز چهارشنبه 
هام مصاحبه با صبح پس از مراجعه به منزل کسری نوری در شيراز اين درويش گنابادی را به ات

 راديوهای بيگانه بازداشت کردند.
 ۷دی ماه بازداشت شده بود و سپس در تاريخ  ۲۱اين در حالی است که اين درويش گنابادی درتاريخ 

ميليون  ۵۰روز حبس در بازداشتگاه اداره اطالعات و زندان مرکزی شيراز با وثيقه  ۴۶اسفند پس از 
 تومانی آزاد شده بود.

 
رش در بازداشت صبح امروز مامورين امنيتی با ايجاد رعب و وحشت و توهين به طبق اين گزا

 خانواده اين درويش گنابادی بيش از يک ساعت و نيم منزل اين درويش گنابادی را تفتيش کردند.
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 نژاد، شهروند مسيحی ساکن اصفهان بازداشت فريبرز پارسی
 

در تداوم روند بازداشت شهروندان مسيحی در کشور،  -خبرگزاری هرانا 
"فريبرز پارسی نژاد" از نوكيشان مسيحی ساکن اصفهان نيز توسط ماموران امنيتی در اين شهر 

 بازداشت شده است.
شر در ايران، فريبرز پارسی بنا به اطالع گزارشگران هرانا، ارگان خبری مجموعه فعاالن حقوق ب

اسفندماه سال جاری، پس از اينکه از محل كارش در يكی از شهرهای جنوبی  ۱۲نژاد در روز جمعه 
 كشور به اصفهان بازگشت، بازداشت شد.

ماموران امنيتی با ورود به منزل نامبرده وی را بدون هيچ توضيحی دستگير نمودند و پس از تفتيش 
شخصی ايشان از قبيل لپ تاپ، سيم كارت های تلفن و مدارك شناسايی را نيز  ی وسايل اين محل كليه

 ضبط و با خود بردند.
طی روزهای اخير چندين تن ديگر از شهروندان مسيحی ساکن اصفهان منجمله "كشيش حكمت 
سليمی"، "مجيد عنايت"، "شهرام قائدی"، "عنايت جعفری"، "فريبرز پارسی نژاد"، "شهناز ظريفی"و 

 اند. ريم دل آرام" و "گيتی حكيم پور" بازداشت شده"م
 ساله، پس از سه روز بازداشت موقت آزاد شده بود. ۷۸  گفتنی ست که خانم گيتی حكيم پور،

 
 
 
 
 

 اهل لرستان  تاييد حکم حبس پرويز ملکشاهی از دراويش
 

در روزهای اخير با تاييد حکم دادگاه بدوی از سوی دادگاه  -خبرگزاری هرانا 
ماه حبس تعزيری  ۶الهی شهرستان الشتر لرستان به  تجديدنظر، پرويز ملکشاهی، از دراويش نعمت

 محکوم شده است.
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سوی نور، حکم محکوميت اين درويش گنابادی به اتهام "توهين به رهبری" از  به گزارش مجذوبان
 نظر لرستان تاييد شده و در هفته گذشته به ايشان ابالغ شده است. دادگاه تجديد ۱۰شعبه 

 
 توسط نيروهای امنيتی بازداشت شده بود. ۸۹شايان توجه است پرويز ملکشاهی در خردادماه 

 

 نگرانی نسبت به وضعيت دو کودک بهايی پس از بازداشت والدين
 

در شيراز و تهران پس از بازداشت و محاکمه والدينشان، از ديدن  دو کودک بهايی –خبرگزاری هرانا 
  پدر و مادر خود محروم شدند.

بنا به اطالع گزارشگران هرانا، يک زوج به نامهای فريد عمادی و مژده فالح در ميان بازداشت 
ر اين شدگان شيراز وجود دارند که پسری سه ساله داشته و اکنون با مادر بزرگش زندگی می کند. د

  مدت به وی تنها اجازه دو بار مالقات ـ فقط با مادرش داده شده است.
هم چنين در صورت تائيد حکم همسر کامران رحيميان دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه اتاوا فرزند 

  ايشان نيز از حق زندگی در کنار خانواده اش محروم خواهد شد.
همزمان با بازداشت جمعی از بهائيان  ۹۰ماه سال  کامران رحيميان به همراه همسرش در شهريور

مرتبط با دانشگاه آنالين بهائيان بازداشت شد، نامبرده هم اکنون در زندان رجايی شهر کرج تحمل حبس 
  می کند و همسرش با توديع وثيقه با زمان تائيد قطعی حکم آزاد است.

  شدند. سال حبس تعزيری محکوم ۴وی به همراه همسرش نيز هر يک به 
 است. ۶۰گفتنی است پدر کامران رحيميان از اعداميان بهائی در دهه 

 
 
 
 
 
 
 
 

 جان روحانی مبارز آقای بروجردی در معرض خطر جدی است
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بنابه گزارشات رسيده به "فعالين حقوق بشر و دمکراسی در ايران" وخامت شديد وضعيت جسمی 

 ای بروجردی و عدم درمان وی، جان او را در معرض خطر جدی قرار داده است.روحانی مبارز آق
اسفند ماه به جان آقای بروجردی و مسموم کردن وی در زندان  19در پی سوء قصد روز جمعه 

وضعيت جسمی او به شدت وخيم شده است . او دچار خونريزی معده و کليه است بطوريکه از ادرار و 
شود و از دردهای شديد در ناحيۀ معده ،روده رنج می برد. عليرغم اينکه چند مدفوع وی خون دفع می 

روز از مسموميت وی می گذرد و شرايط جسمی او حاد می باشد اما از انتقال او به مراکز درمانی و 
درمان وی خوداری می کنند.دادگاه ويژه روحانيت مانع انتقال وی به مراکز درمانی و درمان او 

  ر می آيد که رژيم ولی فقيه قصد حذف فيزيکی اين روحانی مبارز را دارد.هستند.به نظ
مراجعات و پيگيريهای مستمر خانواده آقای بروجردی از دادگاه ويژه روحانيت تا به حال بی نتيجه بوده 
است و پس از گذشت چند روز به آنها گفته شده است درمان وی به روز شنبه موکول شده است.عدم 

 ی وی و واگذار کردن آن به روز شنبه می تواند خطر جدی برای جان او داشته باشد.درمان فور
پيش از اين با عدم درمان به موقع چند زندانی سياسی توسط رژيم ولی فقيه علی خامنه ای منجر به 

 زجر کش کردن آنها شده است.
بروجردی را تهديد می فعالين حقوق بشر و دموکراسی در ايران ، نسبت به خطر جدی که جان آقای 

کند و خطرحذف فيزيکی وی هشدار می هد و از کميسر عالی حقوق بشر و ساير مراجعه بين المللی 
 خواستار مداخله فوری برای نجات اين روحانی مبارز است.

 فعالين حقوق بشرو دمکراسی در ايران
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 ۲۰۱۱ايران کشور دشمن اينترنت 

 
 
 

ها، جمهوری  های زيادی را برانگيخت، ولی به موازات اين بحث اندازی " اينترنت ملی" بحث  ه را
های  اسالمی ايران مسدود سازی را تشديد و توان فنی خود برای مهار اينترنت افزايش داد، دستگيری

نگاران و  افکنی در ميان وب های مخالفان و دهشت عی، با هدف شناسايی شبکهفردی و جم
نگار به مجازات اعدام  نگاران ادامه داشت. برای نخستين بار در ايران، چهار شهروند وب روزنامه

نگاران   دار عليه وب م تواند اجرا شود. سرکوب تداو اند. حکم سه تن از انها هر لحظه می محکوم شده
 تشديد شده است. بازهم

 
 مجازات مرگ برای فعاليت انالين

 ۱۳۹۰بهمن  ۸ اند. نگاران به مجازات مرگ محکوم شده برای نخستين بار در ايران، شهروند وب
، طراح و برنامه پور سعيد ملک خبرگزاری فارس نزديک به سپاه پاسداران، خبر تائيد حکم اعدام

ی  نويس مقيم کانادا، را از سوی ديوان عالی منتشر کرد. خبرگزاری فارس در کنار اين خبر اطالعيه
را نيز که از تائيد اين حکم ابراز " » مرکز بررسی جرايم سازمان يافته سپاه پاسداران انقالب اسالمی«

احمدرضا  ، ووحيد اصغری گار ديگرن رضايت " کرده بود، انتشار داده بود. احکام مرگ دو وب
نگار و طنز  وب مهدی عليزاده نيز از سوی ديوان عالی قضايی ايران تائيد شده است، و پور هاشم

 دادگاه انقالب تهران به رياست ابوالقاسم صلواتی به مرگ محکوم شده است. ۱٥نويس، از سوی شعبه 
مرکز بررسی جرايم سازمان « ی از سوی ساز ساله، قربانی پرونده ٤۰تا  ۲٥نگار  اين چهار وب

تاسيس  ۱۳۸۸هستند، نهادی غير قانونی که از سوی سپاه پاسداران انقالب اسالمی در فروردين » يافته
ای " انهدام شبکه ارائه محتوای مستهجن ضد  شده است. در همين تاريخ اين " مرکز" با انتشار اطالعيه

ها" خبر  دستگيری تعدادی از "مديران و مسئوالن اين سايتدينی و ضد انقالبی" را اعالم کرد و از 
داد. چند روز پس از اين خبر " اعترافات مجرمان" ازصدا و سيمای جمهوری اسالمی پخش و در 

های آنها به نمايش درآمد، در اين "اعترافات" همه بازداشت شدگان  سايت گرداب مشخصات و عکس
های پورنوگرافی و ضد دينی" و  ل جوانان ايران از طريق سايتموارد اتهام عليه خود از جمله " اغفا

 "دريافت پول از امريکا و اسرائيل" را پذيرفته بودند.
 های دستگيری ادامه دارند موج
های سياسی است که امکانی برای  روزهای و مناسبت ، در اغلب اوقات در سال هايدستگيری موج

های حاکم  توانند، نتيجه جنگ قدرت در ميان جناح همچنين میها  کنند، اين دستگير اعتراض را محيا می
رسانی و  ی اطالع ها مقابله با مخالفان، اختالل در انتشار مستقالنه نيز باشند. هدف نهايی اين دستگيری

http://www.rsf-persan.org/local/cache-vignettes/L226xH161/arton17196-c45ae.png
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های خرداد و تير، در دومين سالگرد انتخاب  های دستگيری در ماه ايجاد جو رعب و وحشت است. موج
بهمن روی  ۲٥نژاد و يا در استانه سالگرد انقالب و تظاهرات  اض محمود احمدیمجدد و مورد اعتر

 دادند.
نگاران را بر شمرده  مورد دستگيری وب ۲۹تا امروز  ۲۰۱۱مارس  ۱۲گران بدون مرز از  گزارش

تن ديگر در انتظار محاکمه  ۱٥اند.  هايی از سه تا شش سال محکوم شده است. يازده تن از انها به حبس
های سنگين و تهديد به صدور احکام  اند. وثيقه د با سپردن وثيقه سنگين به شکل موقت آزاد شدهخو

 زندان طوالنی مدت، دو ابزار اعمال فشار براين وب نگاران است.
نگار به  دی ماه سال جاری بازداشت شد. اين وب ۱۹مهدی خزعلی ، مدير وبالگ باران که در تاريخ 

گران بدون مرز، نگرانی خود را از  ل تبعيد محکوم شده است. گزارشچهار سال زندان و ده سا
 نگار بيمار اعالم کرده است. وضعيت سالمت اين وب

در زاهدان بازداشت و با  ۱۳۸۸خرداد  ۲۸نويس "بلوجستان سرافراز" در تاريخ  وبالگ سخی ريگی
ترين حکم صادر شده  دان، سنگيناتهاماتی چون " نشر اکاذيب و اقدام عليه امنيت ملی" به بيست سال زن

عليه يک وبالگ نويس در ايران، محکوم شده است. يکی از داليل محکوميت سنگين سخی ريگی 
گی مشترک با رهبر گروه مسلح و مخالف جمهوری اسالمی عبدالملک ريگی است.  داشتن نام خانواده

يه وی در دادگاه مورد استفاده نگار تحت شکنجه مجبور به اعترافاتی دروغين شده است که عل اين وب
 اند. قرار گرفته

 رفتار غير انسانی و تحقيرکننده و اعمال فشار
در ايران شکنجه و بدرفتاری به هنگام بازداشت و همچنين افترا به جای "اتهام" و وادار به اعترافات 

 های سيمای جمهوری اسالمی پخش می شوند، امری رايج است. اجباری که از شبکه
اند، از نظر روحی و  نگاران زندانی که خودسرانه بازداشت شده نگاران و وب ی از روزنامهبسيار

اند. وضعيت سالمت  اند، بيمار هستند و از امکانات پزشکی الزم محروم شده جسمی به شدت اسيب ديده
مسعود باستانی، عيسی سحرخيز، محمد صديق کبودند، حسين رونقی  بسياری از انها از جمله :

و... به ويژه  پور، مهدی محموديان، کيوان صميمی بهبهانی، آرش هنرور شجاعی کی، سعيد متينمل
 نگران کننده است. جان اين زندانيان بيمار در خطر است.

يک  پروين مخترع های زندانيان ابايی ندارند. امنيتی ايران از اعمال فشار بر خانواده –مقامات قضايی 
مرداد ماه، در شهر کرمان بازداشت و  ۱۰، در تاريخ کوهيار گودرزی روز پس از بازداشت فرزندش

به زندان مرکزی اين شهر منتقل شد. در زندان به وی اتهام "تبليغ عليه نظام و توهين به رهبری" تفهيم 
ها در باره  خانواده وی اعالم کردند که برای مصاحبه با رسانه ۱۳۹۰ماه  شد. در تاريخ اول دی

ماه زندان محکوم شده است. با وجود تغيير اين حکم از سوی  ۲۳به  ۱۳۸۸آذر ماه  وضعيت پسرش در
ای ديگر  شعبه دادگاه تجدی نظر کرمان، ولی مقامات قضايی از آزادی وی به دليل داشتن پرونده

در تهران بازداشت و تا مدتها در  ۱۳۹۰مرداد ماه  ۹خودداری کرده اند. کوهيار گودرزی در تاريخ 
دادگاه انقالب  ۲٦برد. وی در اسفند ماه سال جاری مطلع شد که از سوی شعبه  مخفی بسر می بازداشت

اسالمی تهران به اتهام " تبليغ و اجتماع و تبانی عليه نظام" به شش سال حبس تعزيری محکوم شد ه 
 است.

پرستو  .آزادی موقت زندانيان، در ازای دريافت مبلغی است که تنها می توان آنرا اخاذی ناميد
نگار و همکار سايت  روزنامه الدين بورقانی سهام نويس و مدافع حقوق زنان، و وبالگدوکوهکی

ميليون وثيقه از زندان به  ۲۰۰و  ۳۰۰با پرداخت  ۱۳۹۰اسفندماه  ۸و  ۷ديپلماسی ايران در تاريخ 
مکار صفحات ، روزنامه نگار و همرضيه رسولی ها و کاران رسانه شکل موقت ازاد شدند. اين حرفه
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دی ماه در تهران بازداشت و تا  ۲۸و  ۲٥در تاريخ  های تهران، فرهنگی و ادبی بسياری از روزنامه
و دو الف زندان اوين که در کنترل وزارت اطالعات  ۲۰۹های انفرادی بندهای  هنگام آزادی در سلول

 .سر بردند داران انقالب اسالمی بهو سپاه پاس
سپاه پاسداران انقالب اسالمی با انتشار » مرکز بررسی جرايم سازمان يافته« يک روز پيش از آزادی 

سي فارسی و  بی شدگان را به " همكاری با شبكه بی ای در سايت رسمی آن گرداب، بازداشت اطالعيه
اسالمی در خارج از کشور" متهم کرده بود. های مخالف جمهوری  نهادهای امنيتی غرب و گروه

در اطالعيه خود اعالم کرده بود که دستگيری اين » مرکز بررسی جرايم سازمان يافته«
سی فارسی در  بی نگاران و تعدادی ديگر با "انهدام شبکه مربوط به فعاليت های شبکه بی روزنامه

. شبکه بی بی سی بارها اعالم کرده است که  است ايران" در عملياتی به نام "چشم روباه" انجام گرفته
هايی از  اسفند "اعترافات" قربانيان اين "عمليات" که بخش ۱٥در ايران همکار ندارد. در تاريخ 

هايشان بود از صدا و سيما و پرس تی وی شبکه انگليسی زبان جمهوری اسالمی پخش شد.  بازجوی
کنند از جمله، شبکه تلويزيونی بی بی سی فارسی  ش میای که برای ايران برنامه پخ های ماهواره شبکه

و صدای امريکا به دليل ارسال پارازيت از سوی اين کشور به شکل منظم قربانی اختالل در پخش 
 های خود هستند. برنامه

،سردبير نوشين احمدی خراسانی نگاران مدافع حقوق زنان ادامه دارد، از جمله بر اعمال فشار بر وب
گذاران "کارزار يک ميليون امضا برای لغو قوانين تبعيض آميز  و يکی از بنيان مدرسه فمينيستی سايت

قضايی برخی از فعاالن را احضار و  -عليه زنان"، در استانه هست مارس روز زن ماموران امنيتی
 اند. تهديد کرده

مهوری اسالمی در برابر موازين جهانی، ندادن اجازه سفر به احمد مصداق بارز خودسری مسووالن ج
 گر ويژه سازمان ملل برای بررسی وضعيت حقوق بشر به ايران است. شهيد گزارش

 ها ها و دستورعمل نامه ای" با بخش سخت گيرانه تر کردن قوانين "جرايم ريانه
ابادی  شورای اسالمی، عبدالصمد خرم همزمان با ثبت نام نامزدهای انتخابات مجلس ۱۳۹۰دی ماه  ۷

ای در باره "مصاديق محتوای  ماده ۲۵دبير "کارگروه تعيين مصاديق محتوای مجرمانه " فهرست 
ها اعالم کرد." اين " کارگروه" به  مجرمانه مرتبط با انتخابات مجلس شورای اسالمی" را به رسانه

. و اعضای آن عبارتند از : "دادستان کل کشور ای تشکيل شده است قانون جرائم رايانه ۲۲موجب ماده 
های آموزش و پرورش، ارتباطات و فناوری  (به عنوان رئيس کارگروه) وزير يا نماينده وزارتخانه

تحقيقات و فناوری، فرهنگ و ارشاد اسالمی، رئيس سازمان   اطالعات، اطالعات، دادگستری، علوم،
و فرمانده نيروی انتظامی، نماينده کميسيون صنايع و  صدا و سيما  تبليغات اسالمی، رئيس سازمان

معادن و نماينده کميسيون حقوقی و قضايی مجلس شورای اسالمی و نماينده شورای عالی انقالب 
شود، " انتشار هرگونه محتوا با  نامه جرم محسوب می فرهنگی". از جمله مواردی که در اين بخش

کاهش مشارکت در انتخابات، انتشار و تبليغ عالئم تحريم  هدف ترغيب و تشويق مردم به تحريم و يا
 انقالب و معاند" است های ضد انتخابات گروه

ها صادر کرد. ماده نه  ای را در باره کافی نت ماده ۲۰پلس فتا دستورعمل  ۱۳۹۰دی ماه  ۱٦در تاريخ 
د ملی،کد پستی ، شماره نامه ثبت " اطالعات هويتی" شامل "نام و نام خانوادگی، نام پدر، ک اين بخش

تاکيد دارد که " دفاتر خدمات اينترنت موظفند  ۱۰کند، ماده  تلفن تماس" را برای کاربران الزامی می
 IPعالوه بر اطالعات هويتی کاربران، ساير اطالعات کاربری شامل روز و ساعت استفاده، 

ماه نگهداری  ٦حداقل تا ها و صفحات رويت شده را ثبت و  اختصاص يافته و فايل الگ وب سايت
های فيلتر شده، مثل  " استفاده و در اختيار گذاشتن هر گونه ابزار دسترسی به سايت ۱۲كنند."، ماده 
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های فيلتر شکن و خدمات گيرندگان و يا  های قابل نصب روی رايانه، يا معرفی سايت انواع فيلتر شکن
تر خدمات اينترنت" را ممنوع کرده است. و ای دفا های رايانه روی سيستم VPNاستفاده از هرگونه 

، کارت USBهای  ای شامل درگاه های ورودی سيستم رايانه تاکيد دارد که " درگاه ۱٤باالخره ماده 
ها وجود دارد، به صورت نرم  های جانبی به آن هايی که امکان اتصال حافظه ها و ساير درگاه خوان

ری ايران اعالم کرد که در شهر بيرجند "ماموران پليس دی ماه، پليس سايب ۱۱افزاری مسدود شود." 
نت را به دليل رعايت نكردن نكات امنيتی و استفاده  كافي ٦نت سطح شهر بازديد و  كافي ٤۳فتا از تعداد 

 از فيلترشكن پلمپ كردند".
آخرين " ابتکار" برای مهار بيشتر اينترنت و کاربران، تشکيل "شورای عالی فضای مجازی" به 

های تاسيس اين شورا " برنامه  اسفند است. يکی از هدف ۱۷ای در تاريخ  هللا سيد علی خامنه ستور آيتد
ريزی و هماهنگی به منظور صيانت از آسيب های ناشی از " شبکه جهانی اينترنت اعالم شده است. 
اين شورا متشکل از اعضای حقوقی " رئيس جمهور(رئيس شورای عالی)، رئيس مجلس شورای 
اسالمی، رئيس قوه قضائيه، رئيس سازمان صدا و سيمای جمهوری اسالمی ايران، دبير شورای عالی 
و رئيس مرکز، وزير ارتباطات و فناوری اطالعات، وزير فرهنگ و ارشاد اسالمی، وزير علوم 
تحقيقات و فناوری، وزير اطالعات، رئيس کميسيون فرهنگی مجلس شورای اسالمی، رئيس سازمان 

ات اسالمی، فرمانده کل سپاه پاسداران انقالب اسالمی، فرمانده نيروی انتظامی جمهوری اسالمی تبليغ
ايران" و همچنين اعضای حقيقی"دکتر حميد شهرياری، سيدجواد مظلومی، مهندس مسعود ابوطالبی، 

 ند.دکتر کاميار ثقفی، دکتر رسول جليلی، دکتر محمد سرافراز و مهندس عليرضا شاه ميرزايی" هست
 های اجتماعی شيطان سازی از شبکه

های جديد را با منتسب کردن آنها به "  سازی از رسانه جمهوری اسالمی ايران سياست شيطان
 ۷دهد. در  های خارجی" و " ابزاری در خدمت "جنگ نرم" برای سرنگونی حکومت ادامه می قدرت

و احيه شبکه مجازی اجتماعی" "آسيب پذيری از ن، حيدر مصلحی وزير اطالعات ۱۳۹۰مرداد ماه 
های جنگ نرم در  "ايجاد شبکه اجتماعی در داخل کشور توسط مزدوران داخلی" را از "مهمترين آسيب

دو روز پيش از آن، وزير کشور، مصطفی نجار "فيس بوک، حوزه دانش آموزی" عنوان کرد. 
امريکا در خرداد ماه سال  ماهواره و چت" را از مصاديق "جنگ نرم" اعالم کرده بود. االت متحده

جاری اعالم کرد که طرحی به نام "شبکه اينترنت شبح" و يا "اينترنت در چمدان" را در دست اجرا 
کنند. به شهروندان جهان امکان دسترسی  ها شبکه اينترنت را قطع می دارد. اين طرح زمانی که دولت

ه موضع گرفت و اعالم کرد که امکان مقابله با دهد، ايران بالفاصله در اين بار به اينترنت جهانی را می
 اين امکان پيشرفته فنی را دارد.

 های بلند سانسور سايبری با گام
ی سانسور سايبری است. ( برای  های در عرصه يکی از اقدامات حياتی برای رژيم سرمايه گذاری

های تازه در مسدود  مراجعه کنيد) بکاربستن فن ۲۰۱۰اطالع بيشتر به ايران کشور دشمن اينترنت
های اخير شاهد اين امر است. کنترل بيش از پيش تدقيق  های الکترونيکی در ماه سازی و کنترل نامه

 ipی رايانه به رايانه رسيده است، نيروهای امنيتی توان انرا دارند که با شناسايی  شده است و به مرحله
د احتياط کامل رعايت کنند. يک اشتباه کوچک يا فرستنده را شناسايی کنند. کابران برای انالين شدن باي

کم هوشياری عواقب سنگينی در پی خواهد داشت. در تيرماه سال جاری استفاده کنندگان از جی ميل 
های امنيتی شدند. در اين نوع حمله هدف شنود و بدست آوردن  قربانی حمله هکری با جعل گواهينامه

ديجينوتار «طه بدون متوجه شدن انهاست. شرکت هلندی اطالعات به شکل مخفيانه از دو سوی راب
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)DigiNotarهای خود را تائيد کرده بود، به گفته خبرگزاری فرانسه " شرکت اف  نامه )، جعل گواهی
 ) دخالت ايران در اين جعل و سرقت را برای کنترل مخالفان محتمل دانسته بود."F-Secoureسکور (

يافت های رژيم است که  های بحرانی از راه دن سرعت در موقعيتقطع کامل ارتباط اينترنت و کم کر
شود. در بهمن ماه  ای يا در سطح شهر بکار گرفته می هر روز بيش از پيش تدقيق شده و به شکل منطقه

ها ايرانی  را به شکل کامل مسدود کنند و ميليون HTTPSگران توانستند پروتکل های امنيتی  سانسور
های مورد استفاده وی  سازی درگاه های جی ميل و يا ياهو محروم کنند. مسدود ابرا از دسترسی به حس

های دور زدن فيلترينگ  پی ان ها را نيز نشانه رفته بود که اين امر باعث غير قابل استفاده شدن ابزار
 برای بسياری از کابران ايرانی شد. ابزارهايی چون تُر نيز با دشوارهای جدی روبرو شدند.

 های غربی ی کمپانیهمکار
های  های خارجی و از جمله بنگاه يافته جمهوری اسالمی ايران بر کمک کمپانی سرکوب سازمان

های نهادهای اروپايی و امريکايی عليه ايران،  اقتصادی غربی استوار است. عليرغم تحريم
های ويترين" از  ها به وسيله تاسيس "شرکت گران بدون مرز با حيرت شاهد دورزدن اين تحريم گزارش

های ناظر بر فروش و صادرات ابزار مورد استفاده در سانسور و تعقيب  سوی ايران است. دستورعمل
تر  گيرانه افزار بايد سخت افزارها و نرم و مراقب بايد بازبينی شوند، مقررات رديابی مسير ارسال سخت

کت ثالث به دست سرکوبگران شود تا از رسيدن اين ابزار " ممنوعه" از طريق يک کشور و يا شر
 جلوگيری شود.

به گفته شبکه خبری بلومبرگ، شرکت اسرائيلی "الوت" فروشنده تجهيزات مدرن امنيتی کامپيوتر، 
نک" به ايران فروخته است.  ابزار شنود و رديابی را از طريق يک شرکت دانمارکی به نام "رت

های فيلترينگ  اعالم کرده است، که فروش سيستمشرکت ايرلندی "اداپتاتيو موبيل سکوريتی" به تازگی 
 و مسدود سازی پيامک را به رژيم ايران متوقف کرده است.

 اندازی اينترنت ملی در محاق اعالم و تعويق راه
اندازی اينترنت ملی  را متخصصان تمرينی برای راه HTTPSهای گذشته مسدود کردن پروتکل  در ماه

جهانی، تفسير کرده بودند. راه اندازی اينترنت ملی از سوی مسووالن و قطع کامل ارتباط با اينترنت 
پور انوری وزير ارتباطات و فناوری اطالعات  رژيم در بهار سال گذشته اعالم شده بود. رضا تقی

، اعالم کرد که "فاز اول شبکه ملی اينترنت طی ۱۳۹۰مرداد ماه  ٤جمهوری اسالمی ايران، در تاريخ 
رسد. وی در اين باره گفت "در کنار شبکه ملی اينترنت،  به بهره برداری می ماهه اول امسال ۶

اينترنت (جهانی) را به عنوان يک سرويس با همان مسائلی که تا کنون وجود داشته است کماکان 
خواهيم داشت و پهنای باند داخل را به صورت امن و حفاظت شده برای کسب و کار اقتصادی و حريم 

ميل ملی"  توسعه خواهيم داد." وی با تاکيد بر استفاده از"موتور جستجوی ملی و ایشخصی خانوارها 
در شبکه ملی اينترنت، يکی از اهداف اصلی شبکه اينترنت ملی را " جمع آوری اطالعات و مديريت 

اعالم کرد. با اين حال کاربران ” ها در داخل کشور برای مورد توجه قرار گرفتن مباحث امنيتی ميل ای
اند. در عمل  ايرانی که تشويق به استفاده از ای ميل داخلی شده بودند به کيفيت خدمات ان متقاعد نشده

های ضد فيلتر استفاده کنند، محکوم به استفاده از  ترسند از برنامه توانند و يا می کاربران ايرانی که نمی
سياسی ، اجتماعی و مذهبی دارد.  ساز رژيم هستند که محتوايی خالی از هر گونه انتقاد  اينترنت دست

اندازی شده است و اعالم گاه به گاه آن  ها پيش در ايران راه توان گفت، اينترنت ملی از سال اينگونه می
 گرايی دارد. از سوی مسووالن کاربردی سياسی و ملی

و اجرای ان ی سنگين اقتصادی توسعه  تواند چنين طرحی را اجرايی کند؟ عالوه بر هزينه آيا ايران می
های اقتصادی خود نياز به ارتباط با اينترنت جهانی  برای کشور، اما ايران در حال حاضر برای فعاليت
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ميليون دالر هزينه در بر داشت.  ۹۰ی اينترنت در مصر بيش از  روزه ٥دارد. فراموش نکنيم که قطع 
ه اينترنت جهانی و با سرعت باال رود، اينترنتی متصل ب ايا رژيم به سوی اينترنت "دو سرعته" پيش می

برای برای دولت، رهبران مدهبی، سپاه پاسداران و موسسات اقتصادی بزرگ دولتی، و اينترنتی 
سانسور شده برای اکثريت بزرگی از مردم؟ در اين صورت مسووالن اين رژيم متهم به اعمال تبعيضی 

ردم خود است. جرمی که به مفهوم بزرگ برای دسترسی به حق دانستن و اطالعات عليه اکثريت م
 واقعی می توان آنرا تبعيض ديجيتالی ناميد

 
 
 
 

 رشد چشمگير نومسيحيان جوان در کليساهای ايران
 

 
شارهای امنيتی تخمين زده می شود که نيمی از نوکيشان مسيحی آزادانه در با تمام محدوديت ها و ف

مورد ايمان جديدشان با ديگران سخن می گويند و نيم ديگرشان تغيير دين خود را در قلب هايشان 
 نگاه می دارند.

کارکنان سازمان "درهای باز" در خاورميانه می گويند که رشد مسيحيت در ايران "انفجاری" است. 
 آنها حتی از جنبش مذهبی سخن می گويند.

 
به گزارش آژانس خبری مسيحيان ايران "محبت نيوز"، سازمان جهانی "درهای باز" طی گزارشی 

نوکيش مسيحی که از اسالم به مسيحيت گرويده بودند در  200سال پيش تنها حدود  40  اعالم كرد؛
هزار تن  370  آمار غير رسمی) که بيش از ايران زندگی می کردند. امروزه برخی تخمين می زنند (

جدای از اين نومسيحيان، کليساهای سنتی آشوری و   مسلمان كه به مسيحيت گرويدن در ايران باشند.
هزار عضو دارند. اين کليساهای سنتی اجازه دارند که  80ارمنی هم در ايران هستند که تخمين ی 

ما از بشارت دادن به مسلمانان فارسی زبان منع می شوند. مراسم خود را به زبان خودشان داشته باشند ا
 هزار مسيحی در ايران ساکن هستند. 200آمار رسمی دولت ايران نشان می دهد که حدود 

با وجود اينکه اديان ديگر هم روند رو به رشدی دارند اما رشد مسيحيان به طرز قابل توجهی بيشتر از 
لت اين امر اين است که ايرانيان کم کم درحال فهميدن "حقيقت بقيه اديان است. برخی معتقدند که ع

بيشتر مشهود است. بسياری  1388اسالم،" مذهب رسمی ايران هستند. اين موضوع پس از انتخابات 
از ايرانی ها به اسالم پشت کرده اند و می کوشند تا به مذاهب ديگر پناه برده و يا بطور كلی از دين 

 دست بکشند.
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دولتی سکوالر بر ايران  1357رکنان سازمان "درهای باز" می گويد: "قبل از انقالب سال يکی از کا
حاکم بود و واکنش مردم به چنين دولتی اين بود که خواستن بسيار مذهبی شوند. اين امر راه را برای 

د و انقالب اسالمی هموار کرد. وقتی حکومت اسالمی برقرار شد مردم چهره واقعی اسالم را فهميدن
زياد شناخته شده   شروع به روی گردان شدن از آن کردند. مسيحيت در گذشته پيش از انقالب اسالمی

نبود و به ديد يک مذهب غربی به آن نگاه می کردند. اما اکنون فقط دولت است که مسيحيت را کااليی 
 غربی و يا بهتر بگوييم يک سيستم سياسی غربی می داند."

اين سازمان گفت: "ايرانيان بسيار باز هستند و می خواهند درمورد ايمان شان يکی ديگر از کارکنان 
صحبت کنند. به همين 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 

گران در ميان بگذارد، وی بی شک چنين می کند." ارائه دوره های شاگردسازی يکی از راه را با دي
هايی است که سازمان "درهای باز " از آن طريق کليسای ايران را تقويت می كند. تخمين زده می شود 

گرشان که نيمی از نوکيشان مسيحی آزادانه در مورد ايمان جديدشان با ديگران سخن می گويند و نيم دي
 تغيير دين خود را مخفی نگاه می دارند.

رئيس جمهور و رهبر ايران علنن بر ضد گسترش کليساهای خانگی صحبت می کنند. اين کارمند 
سازمان درهای باز می گويد: "به همين خاطر است که کليساهای خانگی بايد بيشتر مواظب باشند. قبلن 

نفر کاهش  6تا  5ن اين رقم بخاطر مسائل امنيتی به عضو داشت اما اکنو 15هر کليسای خانگی تنها 
يافته است. بسياری از آنها بصورت شبکه ای سازماندهی شده اند و با کليساهای خارج از ايران در 

 ارتباط نيستند."
 بازداشته جمعه روزهای در فارسی زبان به خدمات ارائه از را کليسا چند اخير ماه چند در ايران دولت

زيرا جمعه تعطيلی رسمی در ايران است. "دولت فکر می کرد اين کار سبب کاهش شرکت کنندگان  اند
نشد." يکی ديگر از تمهيدات دولت برای محدود کردن رشد  در جلسات کليسايی می شود، اما اينطور

 نوکيشان ممنوع کردن فروش کتاب مقدس و يا عهدجديد است.
با وجود اينکه جفاها بر مسيحيان ايران اکثرن از سوی دولت است، اما جامعه نيز جفاهايی را به 

گر مراقب باشيد می توانيد مسيحيان می رساند. يکی از کارکنان سازمان "درهای باز " می گويد: "ا
ايمان تازه خود را از دولت مخفی کنيد اما نمی توانيد اينکار را در خانواده انجام دهيد. طبق اطالعاتی 
که از مردم دريافت می کنيم، جفا از سوی خانواده های نوکيشان در حال افزايش است. اما اين نوع جفا 

ها کمتر در ديد قرار می گيرد. با اينکه جفا درحال نسبت به جفاهای ديگر برای مثال از دستگيری 
 افزايش است اما تعداد افرادی که مسيحی می شوند هم به افزايش خود ادامه می دهد.

ای خداوند ما در قدرت و نجات تو شادی می نماييم! ترا بخاطر حرکت پر قدرت روحت در ايران شکر 
بپرورانی تا نوکيشان را در مسير رشد ايمانی شان  می کنيم. از تو می خواهيم که ايمانداران خالصی

هدايت 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 

با آن روبرو هستند آگاهی ای پدر. برای شاگردان در ايران  فشارهای دولتی و اجتماعی که ايمانداران
دعا می کنيم که به تهديدهايی که عليه شان هست نظر کنی و به خادمين خود در ايران جسارت دهی تا 
کالم تو را با قوت بيان کنند. باشد که نجوای احيا رفته رفته در سراسر ايران بلند شود و آن را برای 

 اينها را در نام عيسی مسيح می طلبيم! آميين. هميشه تغيير دهد!
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 کسری نوری از دراويش گنابادی بازداشت شد

"کسری نوری" از دروايش گنابادی مقيم شيراز، روز چهارشنبه  -خبرگزاری هرانا 
 ديوهای بيگانه بازداشت شد .به اتهام مصاحبه با را

 
به گزارش راديو فردا، "کسری نوری" دی ماه گذشته نيز به اتهام فعاليت عليه نظام وعضويت در آن 

  چه "گروهک انحرافی "خوانده شده، بازداشت و سپس درهفتم اسفند آزاد شده بود.
 
 

بازداشتگاه های نيروی  اين درويش گنابادی اخيرا در مصاحبه با راديو فردا از وضعيت نامناسب
 انتظامی و برخورد های ماموران و بازجويان انتقاد کرده بود.

 
 
 
 
 
 
 

 خانواده بهاييان بازداشت شده در شيراز: هيچ کس پاسخگو نيست
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از زندانيان بهائی شيراز که در خانه حقوق بشر ايرانخانواده يکی 
بهمن ماه گذشته بصورت گروهی بازداشت شدند، در گفتگو با خانه حقوق بشر ايران، از آخرين 

 وضعيت اين زندانيان می گويد.
: در بهمن ماه گذشته در جريان دستگيری های گسنرده بهائيان در شيراز، گروهی از فرزان فرامرزی

نفر از اين عده  ۱۰نزديک می شويم،  ۹۰در حالی که به پايان سال اين شهروندان بازداشت شدند. 
 هنوز در بازداشتگاه اطالعات شيراز به سر می برند.

وگويی را با  برند گفت حصوص آخرين وضعيت اين شهروندان بهايی که در زندان به سر می  در
 شديم. بستگان يکی از زندانيان شيراز انجام داده و آخرين وضعيت آنان را جويا

 
های افراد بازداشت شده در همان مراحل اوليه به مراجع متعددی مراجعه کرده و خواستار  خانواده

» خانه حقوق بشر ايران«به   آزادی عزيزانشان شده اند، يکی از اعضای خانواده اين زندانيان بهائی
ار کرديم همچنين به اداره در مراحل اوليه به استانداری رفته و با معاون سياسی استانداری ديد“گفت: 

و شرح بازداشت اين افراد و تفتيش   ی امنيت استان مراجعه کرده و برای هرکدام جداگانه نامه نوشته
منازلمان را گفتيم. به دفتر امام جمعه مراجعه کرديم که در آنجا نامه ای به ما دادند که آن نامه را هم به 

ادستانی کل استان فارس ديدار کرديم، آنها گفتند که کاری از معاون سياسی استانداری داديم. با رئيس د
 ”دست آنها بر نمی آيد اما نامه ای به ما دادند که آن را هم به معاون دادستان داديم.

تا کنون و از ميان بازداشتی های شيراز تنها دو نفر بنام های سميترا ممتازيان و پيام تسليمی به قيد 
آزاد شده اند، اما کماکان با آزادی ديگر افراد بازداشت شده حتی به قيد وثيقه  ميليون تومانی ۱۰۰وثيقه 

مانده و چنانچه در  ۹۰تنها دو روز کاری به پايان سال “مخالفت می شود. اين در حالی است که عمال 
ر از اين دو روز با آزادی آنان موافقت نشود اين افراد مجبور خواهند بود سال نو را در زندان و به دو

 ”خانواده های خود آغاز کنند.
افراد بازداشت شده حق مالقات حضوری را ندارند. مالقات ها بصورت غيرحضوری و تنها هفته ای “

در محل بازداشتگاه اطالعات شيراز، پالک  –بعد از ظهر  ۱الی  ۹:۳۰سه شنبه ها از ساعت  –يکبار 
 ”ه دقيقه حق صحبت با زندانی خود را دارند.، انجام می شود و هر کدام از خانواده ها تنها س۱۰۰

زندانی هستند. از همديگر  ۱۰۰زندانی ها اکنون در زندان اطالعات شيراز يا همان پالک “وی افزود: 
جدا هستند و هرکدام در سلولی جداگانه به همراه مجرمان ديگر نگهداری می شوند و فعال از لحاظ 

، ضمن اينکه تنها فرشيد يزدانی بايد از گردنبند طبی استفاده بهداشتی و تغذيه مشکل خاصی وجود ندارد
کند که در روز پس از بازداشت با خانواده ايشان تماس گرفتند و درخواست کردند که گردنبند طبی 

 ”ايشان را به زندان اطالعات تحويل دهند.
ند سه ساله اين زوج در ميان بازداشت شدگان يک زوج، فريد عمادی و مژده فالح، وجود دارند که فرز

اسفند ماه، اجازه دادند که اين بچه به  ۲۵روز سه شنبه “تاکنون با مادربزرگ خود زندگی می کرد؛ اما 
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داخل بازداشتگاه نزد مادرش، مژده فالح، برود و هم اکنون اين کودک بهمراه مادر خود در بازداشتگاه 
 ”بسر می برد.

 
 
 
 
 
 

دانشگاه به دليل اعتقاد به آئين بهايی اخراج خشايار زارعی از تيم ملی جودو و 
 شد+رنجنامه وی

 

 
خشايار زارعی عضو تيم ملی جودو که دارای چندين رتبه قهرمانی کشوری در رده جوانان و 
نوجوانان است به دليل اعتقاد به آئين بهايی ضمن محروم شدن از حق شرکت در مسابقات آسيايی و 

 د نيز اخراج شد.جهانی از دانشگاه محل تحصيل خو
به گزارش هرانا، اين شهروند بهايی 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 هرانا قرار گرفته است به شرح زير است:

 
سال به صورت حرفه ای فعاليت می کنم  ۱۴رعی در رشته ورزشی جودو به مدت اينجانب خشايار زا

که در طول اين مدت چندين رتبه ی قهرمان 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 بهايی از شرکت در 

سيايی و جهانی محروم شده ام و اين در حالی است که امسال هم که در رشته معماری در مسابقات آ
ترم اخراج شدم، به  ۱پس از پشت سر گذاشتن  ۲۲/۱۲/۹۰شيراز پذيرفته شده، در روز دوشنبه مورخ 

ه طوری که روز دوشنبه وقتی به دانشگاه رفتم، اسم خود را در برد دانشگاه ديدم که در آنجا نوشته شد
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 

ان اطالعات خبر ندارم ولی به من گفته اند که شما ديگر حق شرکت در کالس ها را نداريد و اگر خواه
بيشتری هستيد با مديريت دانشگاه صحبت کنيد، که در اين چند روز که مراجعه کردم، موفق به مالقات 

 با ايشان نشدم.
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 دو شهروند بهايی در مشهد به دو سال حبس محکوم شدند
 

 
دو شهروند بهايی ساکن مشهد به نامهای "دری امری" و "مونا رضايی" از سوی  –نا خبرگزاری هرا

 دادگاه انقالب به دو سال حبس تعزيری محکوم شدند.
بنا به اطالع گزارشگران هرانا، دری امری متهم رديف اول طبق حکم دادگاه انقالب شهر مشهد به 

 به يک سال حبس تعزيری محکوم شد.اتهام تبليغ عليه نظام از طريق تبليغ آئين بهائيت 
 نامبرده در تابستان سال جاری پس از چند ماه بازداشت به قيد وثيقه آزاد شده بود.

 
هم چنين يک شهروند بهايی ديگرساکن مشهد به نام " مونا رضايی " به عنوان متهم رديف دوم پرونده 

 به حالت تعليق درآمده است.مذکور به يک سال حبس محکوم شد که حکم مزبور به مدت چند سال 
روز بازداشت به قيد وثيقه آزاد شده  ۱۰يادآوری می شود نامبرده نيز در تابستان سال جاری پس از 

 است.

 

 بازداشت دو بهايی در يورش ماموران به منزل هفت تن در شيراز
 

ز مورد تفتيش اسفند ماه منزل تعدادی ديگر از بهائيان شيرا ۲۷صبح روز گذشته  -خبرگزاری هرانا 
 ماموران قرار گرفت و دو تن از شهروندان بازداشت شدند.

بنا به اطالع گزارشگران هرانا از شيراز، ماموران امنيتی به منزل کاووس صميمی، کامبيز حبيبی، 
وحيد معصومی، ميثاق معصومی، سولماز روحانی، خداخواست روحانی، نيلوفر کرمی يورش برده 

 ا را بردند و از بين آنها کاووس صميمی و کامبيز حبيبی را بازداشت کردند.وسايل شخصی و دينی انه
اطالعات در شيراز منتقل شدند بردند و از ديگر افراد  ۱۰۰بازداشت شدگان به بازداشتگاه پالک 
 مراجعه کنند. ۱۰۰خواسته شده در صورت لزوم به پالک 

 
 
 
 
 
 

http://hra-news.org/images/stories/new/G/ghazaei.jpg
http://hra-news.org/images/stories/new/G/ghazaei.jpg
http://hra-news.org/images/stories/new/G/ghazaei.jpg�


1390وضعيت پيروان اديان در ايران در   

623 
 

 
 ۱۳۹۰ گزارشی از وضعيت زندانيان بهايی در پايان سال

 

 
طبق  ۱۳۹۰با فرارسيدن عيد باستانی نوروز و سال نو، در واپسين روزهای سال  –خبرگزاری هرانا 

شهروند بهايی دور از خانواده هايشان درزندان ها و بازداشتگاههای جمهوری  ۶۷اخبار رسمی 
 اسالمی محبوس می باشند.

نفر  ۲۴سال حبس تعزيری هستند و  ۲۶۰«نفر از اين زندانيان بهايی در حال گذراندن مجموعا  ۴۳
ديگر در بازداشت موقت ادارات اطالعات می باشند. اين آمار در حالی ارائه می شود که در سال 

بسياری از شهروندان بهايی خارج از ليست ذيل، مدتی را بازداشت يا دوران محکوميتشان به  ۱۳۹۰
 اتمام رسيده است.

 
ماه حبس تعزيری محکوم شدند  ۴سال تا  ۱۲به حکم های از  در اين سال تعداد زيادی از بهاييان

 بسياری منتظر احضار و اجرای حکم و بسيار ديگرمنتظر رای دادگاه های تجديد نظر می باشند.
تعدادی از بهاييان از جمله شعله طائف و مهران بندی پس از اتمام دوران حبس به محل های تبعيد 

 يان، پلمپ و جواز کسب بسياری ديگر لغو يا تمديد نگرديدرفتند. اماکن کسب بسياری از بهاي
تعداد اندک از دانشجويان بهايی باقيمانده در دانشگاهها اخراج شدند و پس از چند سال بار ديگر در 

اعتقاد به اسالم يا يکی  ۱۳۹۱دفترچه ثبت نام آزمون سراسری يکی از شرايط شرکت در کنکورسال 
نون اساسی عنوان شد و اين در حالی صورت گرفت که در خرداد ماه طی از اديان رسمی مذکور در قا

يک هجوم از قبل طراحی شده تعداد زيادی از اساتيد دانشگاه مجازی بهاييان، بازداشت و منازل بهاييان 
مرتبط با موسسه مزبور مورد تفتيش قرار گرفت تا با اين عمل تنها روزنه کسب علم جوانان محروم از 

 يی گرفته شود.تحصيل بها
پرونده آتش زدن بيش از پنجاه خانه روستاييان بهايی ايول در مازندران پس از يک سال بی هيچ نتيجه 
ای مختومه اعالم شد و بهاييان روستای کتا (از توابع ياسوج) مورد حمله، تهديد و بازداشت قرار 

سئولی حاضر به اجرای عدالت گرفتند تا محل زندگی و زمينهای کشاورزی خود را ترک کنند و هيچ م
 و حمايت از ايشان نشد.

به صورت تفصيلی و  ۹۰نهاد آمار، نشر و آثار مجموعه فعاالن حقوق بشر بزودی در پايان سال 
آماری اقدام به انتشار گزارشات نقض حقوق بشر خواهد کرد اما در زير می توانيد اسامی زندانيان 

 بسر خواهند برد را مالحظه کنيد.بهايی که در آغاز سال جديد در زندان 
 اسامی زندانيان بهايی عبارتست از:

 بند زنان): –تهران (اوين 
 سال) ۲۰فريبا کمال آبادی (محکوميت  – ۱
 سال) ۲۰مهوش ثابت (محکوميت  -۲
 سال) ۴نوشين خادم (محکوميت  -۳



1390وضعيت پيروان اديان در ايران در   

624 
 

 سال) ۳منيژه نصرالهی (محکوميت  -۴
 ):۳۵۰بند  –تهران (اوين 

 سال) ۸يان (محکوميت شهرام چين -۵
 سال) ۴پيمان کشفی (محکوميت  -۶
 ساله) ۴افشين حيرتيان (محکوميت  -۷
 ساله) ۴شاهرخ طائف (محکوميت  -۸
 ساله) ۴فواد خانجانی (محکوميت  -۹

 سال) ۳ديدار رئوفی (محکوميت  -۱۰
 سما نورانی (محکوميت يک سال) -۱۱

 کرج (رجايی شهر):
 سال) ۲۰وميت جمال الدين خانجانی (محک -۱۲
 سال) ۲۰وحيد تيزفهم (محکوميت  -۱۳
 سال) ۲۰عفيف نعيمی (محکوميت  -۱۴
 سال) ۲۰بهروز توکلی (محکوميت  -۱۵
 سال) ۲۰سعيد رضايی (محکوميت  -۱۶
 سال) ۵کامران مرتضايی (محکوميت  -۱۷
 سال) ۴محمود بادوام (محکوميت  -۱۸
 سال) ۴فرهاد صدقی (محکوميت  -۱۹
 سال) ۴يی (محکوميت رامين زيبا -۲۰
 سال) ۴رياض سبحانی (محکوميت  -۲۱
 در مرحله تجديد نظر) –سال  ۴کامران رحيميان (محکوميت  -۲۲

 مشهد:
 سال) ۵داور نبيل زاده (محکوميت  -۲۳
 سال) ۵جالير وحدت (محکوميت  -۲۴
 سال) ۵سيما اشراقی (محکوميت  -۲۵
 سال) ۵رزيتا واثقی (محکوميت  -۲۶
 سال) ۵ری (محکوميت ناهيد قدي -۲۷
 سال) ۲سيما رجبيان (محکوميت  -۲۸
 سال) ۲نسرين قديری (محکوميت  -۲۹
 سال) ۲کاويز نوزدهی (محکوميت  -۳۰
 سال) ۲هومن بخت آور (محکوميت  -۳۱
 عزت هللا احمديان (بازداشت موقت) -۳۲
 شهزاد خليلی (بازداشت موقت) -۳۳
 حوريه محسنی (بازداشت موقت) -۳۴
 احمديان (بازداشت موقت)نگين  -۳۵
 آرمان مختاری (بازداشت موقت) -۳۶
 نغمه ذبيحيان (بازداشت موقت) -۳۷
 شايان تفضلی (بازداشت موقت) -۳۸
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 شيراز:
 ماه) ۱۰کيوان کرمی (محکوميت  -۳۹
 ماه) ۱۰وحدت دانا (محکوميت  -۴۰
 ماه) ۱۰افشين احسنيان (محکوميت  -۴۱
 ماه) ۱۰فرهام معصومی (محکوميت  -۴۲
 نيما دهقان (بازداشت موقت) -۴۳
 يکتا فهندژ (بازداشت موقت) -۴۴
 مژگان عمادی (بازداشت موقت) -۴۵
 سام جابری (بازداشت موقت) -۴۶
 سينا ساريخانی (بازداشت موقت) -۴۷
 فريد عمادی (بازداشت موقت) -۴۸
 مژده فالح (بازداشت موقت) -۴۹
 فرشيد يزدانی (بازداشت موقت) -۵۰
 حمت پناه (بازداشت موقت)ايمان ر -۵۱
 هومن زارعی (بازداشت موقت) -۵۲
 کامبيز حبيبی (بازداشت موقت) -۵۳
 کاووس صميمی (بازداشت موقت) -۵۴

 سمنان:
 ماه) ۳سال و  ۴افشين ايقانی (محکوميت  -۵۵
 سال) ۴بهفر خانجانی (محکوميت  -۵۶
 سال) ۳سيامک ايقانی (محکوميت  -۵۷
 سال) ۳نادر کسايی (محکوميت  -۵۸
 سال) ۲علی احسانی (محکوميت  -۵۹

 کرمان:
 عرفان شجاعی (بازداشت موقت) -۶۰
 بختيار راسخی (بازداشت موقت) -۶۱
 فرحناز نعيمی (بازداشت موقت) -۶۲
 فرين راسخی (بازداشت موقت) -۶۳

 ساری:
 سال) ۴هوشنگ فناييان (محکوميت  -۶۴
 انور مسلمی (محکوميت يک سال) -۶۵
 ان (بازداشت موقت)ناتولی درخش -۶۶

 ياسوج:
 سال و شش ماه) ۲علی بخش بذر افکن (محکوميت  -۶۷

 تهيه و گرداوری: لوا متحده
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 ۱۳۹۰ويژه اسفند ماه  -گزارش آماری نقض حقوق بشر 
 

 
آثار مجموعه فعاالن حقوق بشر در ايران بر اساس برنامه ماهانه نهاد آمار، نشر و  -خبرگزاری هرانا 
گذرد، اقدام به انتشار گزارش آماری ماهانه از وضعيت حقوق  ماه از آغاز آن می ۲۴خود که بيش از 

 نمود. ۱۳۹۰بشر ايران ويژه اسفند ماه 
رد بررسی قرار رسته حقوقی مو ۱۱گزارش حقوق بشری منتشره بهمن ماه در  ۱۹۶در اين نوشتار   

های آموزشی نيز در  گرفته است. و عالوه بر تالش برای ارتقای دقت گزارشات تالش شده است جنبه
گزارش تقويت شود. بررسی حقوقی اخبار و گزارشات مهم و پرداختن به گزارشاتی که بيشترين و 

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

 کليک کنيد. اينجا آن PDFمتن کامل اين گزارش به شرح زير است، هم چنين برای دريافت نسخه 
 ارزيابی عمومی اخبار نقض حقوق بشر در اسفند ماه

، به مانند گزارشهای پيشين با موارد متعددی از نقض حقوق بشر در ۱۳۹۰از سال در آخرين ماه 
ی حقوق بشر تحت الشعاع انتخابات مجلس و  کشور مواجه بوديم؛ هرچند که بسياری از اخبار در حوزه

ساير وقايع سياسی جاری در کشور، بيش از گذشته نيز مورد کم توجهی قرار گرفتند. برخی از 
گيرد، حاکی از آن است که نقض حقوق بشر جدا از  اين گزارش مورد اشاره قرار می مواردی که در

 ی ايرانی نيز مرتبط است. فرهنگی جامعه -ی حاکم به مشکالت متعدد ناشی از ساخِت سنتی رفتاِر طبقه
های "عبدالرحمن  يکی از مهم ترين اخبار در اين حوزه محکوميت پنج جوان عرب خوزستانی به نام

ی"، "طه حيدری"، "جمشيد حيدری"، "منصور حيدری" و "امير معاوی" به اتهام محاربه حيدر
بود. اين افراد که از سال گذشته به جرم تيراندازی به سمت يک يا دو مامور امنيتی در  اعدام به

اند. چهار  های خود نيز محروم مانده طی اين مدت حتی از مالقات با خانوادهبرند،  بازداشت به سر می
 تن از بازداشت شدگان از اعضای يک خانواده هستند.
، در لرضا قنبریعبدا چنين با رد درخواست عفو در خصوص مجازات اعدام برای زندانيان سياسی، هم

کميسيون عفو و بخشودگی دادگستری کل استان تهران، اين معلم زندانی در معرض اجرای حکم اعدام 
قرار گرفت. عبدالرضا قنبری معلم ادبيات فارسی يکی از مدارس پاکدشت، استاد دانشگاه و از 

ی  ربه از سوی شعبهعاشورا) است که به اتهام محا( ۸۸بازداشت شدگان اعتراضات ششم دی ماه سال 
 دادگاه انقالب تهران به رياست قاضی ابوالقاسم صلواتی به اعدام محکوم شد. ۱۵

ها و کنترل فضای مجازی و وب توسط حکومت ايران نيز سيد علی  ی اعمال فشار و محدوديت در ادامه
حت عنوان ای، رهبری نظام جمهوری اسالمی، حکمی صادر کرده است که بر اساس آن ارگانی ت خامنه
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ی حکم مذکور اين  خواهد شد. بر پايهتشکيل شورای عالی فضای مجازی با اعضای حقوقی و حقيقی
روز   شورا وظيفه دارد "مرکزی به نام مرکز ملی فضای مجازی کشور ايجاد کند تا اشراف کامل و به

گيری نسبت به نحوه مواجهه فعال با اين  طح داخلی و جهانی و تصميمنسبت به فضای مجازی در س
موضوع از حيث سخت افزاری، نرم افزاری و محتوايی در چارچوب مصوبات شورای عالی و 

 ی سطوح تحقق يابد." نظارت بر اجرای دقيق تصميمات در همه
ای را  تازه گزارش ر ايرانی سازمان ملل در امور حقوق بش از سوی ديگر احمد شهيد، گزارشگر ويژه

در مورد وضعيت حقوق بشر در اين کشور منتشر کرد. اين گزارش که به شورای حقوق بشر سازمان 
تر تدوين شده است. وی در اين گزارش  شود، نسبت گزارش قبلی آقای شهيد تا حدی جامع ملل ارائه می

ها با درخواست او برای سفر به اين  عدم همکاری مقامات ايران گاليه کرده و نوشته است که آناز 
 کشور موافقت نکرده اند.

 های اجتماعی ها و شبکه ی اخبار در رسانه بازتاب ويژه
ها و فعالين  ی حقوق بشر با حساسيت خاصی از سوی رسانه ها در حوزه عموماً برخی از گزارش

گيرند. اين در حاليست که  ی افکار عمومی قرار می اعی دنبال شده و مورد توجه ويژههای اجتم شبکه
ممکن است بعضاً 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 همين اندازه حائز اهميت باشند.
آيينی چهارشنبه  -ط به برخورد نيروهای امنيتی با برگزار کنندگان مراسم سنتیيکی از اين موارد مربو
های جمعی بدل شده است. از اين رو  های اخير به فرصتی برای بروز شادی سوری بود که طی سال

ماموران انتظامی و امنيتی در شب چهارشنبه سوری با ايجاد نوعی حکومت نظامی اعالم نشده در 
کردند. در برخی از مناطق نيز  جلوگيری زی شهروندان در برخی نقاط پايتختتهران از آتش با

نيروهای امنيتی با برگزار کنندگان اين جشن درگير شدند و برخی از شهروندان را بازداشت نمودند. 
تن در اين شهر به علت آنچه وی  ۴۰تان کرمانشاه نيز از بازداشت مضاف بر اين فرمانده انتظامی اس

 داد. خبر مزاحمت و ايجاد اختالل در نظم عمومی عنوان کرده است،
ل ای که دستگاه قضايی برای يک وکيل دادگستری در آخرين ماه سا هم چنين حکم سنگين و بی سابقه

، عضو شورای عالی نظارت عبدالفتاح سلطانی های بسياری را در پی داشت. صادر کرد، واکنش ۹۰
دادگاه انقالب اسالمی تهران  ۲۶کانون مدافعان حقوق بشر و وکيل سرشناس دادگستری از سوی شعبه 

در زندان برازجان و بيست سال محروميت از وکالت محکوم شد. آقای سلطانی سال حبس  ۱۸به 
، نايب رييس نرگس محمدی در تهران بازداشت شد. در همين خصوص ۱۳۹۰نوزدهم شهريور ماه 

 ۶پايه يک دادگستری نيز در دادگاه تجديد نظر به  کانون مدافعان حقوق بشر و يکی ديگر از وکالی
دادگاه انقالب اسالمی که رياست آن بر عهده قاضی پير  ۲۶سال زندان محکوم شد. وی در شعبه 

دادگاه تجديد نظر اين حکم  ۵۴سال زندان محکوم شده بود که اين حکم در شعبه  ۱۱عباسی است به 
 کاهش يافت.

 های حقوق بشری ی اجتماعی به گزارشها ها و شبکه توجهی رسانه بی
های حقوق بشری به رغم اهميت، مورد کم توجهی و حتی بی توجهی قرار  ماهانه بسياری از گزارش

ها و فعالين  گيرند. اين نوع رفتار گزينشی داليل متعددی منجمله پوشش نامناسب از سوی رسانه می
يستی اشاره کرد که اين نوع رفتار همسويی گيرد. با ی مخاطبان را در بر می فضای مجازی و ذائقه

 های دولتی نيز برقرار کرده است. ی حاکم و رسانه ای با رفتار طبقه خواسته يا ناخواسته
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يکی از اين موارد مربوط به جان باختن يک زن کارتن خواب در پايتخت بود. وی در پی آتش سوزی 
و  سوخت ايتخت، حوالی پل همت، در آتشی متروکه در خيابان وليعصر پ در يک ساختمان دو طبقه
 جان خود را از دست داد.

 ۴۲  ی کارگری هم، يکی از کارگران اخراجی نساجی کردستان به نام "منصور زارعی" در حوزه
د، به علت بيکاری و فقر اقتصادی ناشی از آن، ی کار برخوردار بو سال سابقه ۱۵ساله که از بيش از 

کرد و به زندگی خود پايان داد. در ماه گذشته نيز يکی از  خودکشی روز دوشنبه، پانزدهم اسفندماه
اشتن نام خود در ليست اخراج پايان کارگران قسمت رنگ گروه بهمن (مزدا) پس از اينکه از قرار د

 ی کارخانه دست به خودکشی زد و جان باخت. سال مطلع شد، در محوطه
ساله به نام  ۱۵عالوه بر اين در يک درگيری مسلحانه در منطقه کوی انقالب اهواز يک نوجوان 

ی  اين واقعه پس از محاصره . کشته شد "حسن حيدری" با اصابت مستقيم گلوله توسط نيروهای امنيتی
منزل "ثامر حيدری" از شهروندان عرب، که ماموران امنيتی قصد بازداشت وی را داشتند؛ صورت 

با  گرفت و اين افراد به دليل عدم تسليم شدن نامبرده دست به خشونتی عريان زده و اقدام به تير اندازی
 سالح گرم به سمت منزل وی کردند.

ها را  ای از بازداشت شدگان عرب شهر شوش آن عده پخش اعترافات ی دولتی پرس تی وی با شبکه
مذکور و در  ی اعدام معرفی نمود. در فيلم متهم به خشونت، ترور و به صورت مشخص شايسته

اعترافاتی که به نظر می رسد تحت فشار صورت گرفته است، اين افراد به اقدامات تروريستی اعتراف 
کنند. طی روزهای اخير تعداد کثيری از اقليت قومی عرب به اتهام اختالل در روند برگزاری  می

 بودند.  انتخابات بازداشت شده
رسيد  ن ماه، "نشر چشمه" دچار تعليق شد و به نظر میطور پس از اينکه در آخرين روزهای بهم همين

ی کتاب و معاونت  ی ناشران و کتابفروشان تهران با مسئوالن اداره ی اتحاديه با رايزنی هيئت مديره
ی کتاب وزارت ارشاد  ها از اداره فرهنگی وزارت ارشاد، مشکل اين انتشارات معتبر حل شود، خبر

رسد  کنند و به نظر می نيز مجوز دريافت نمی انتشارات ثالث های کتاب حاکی از آن است که از اين پس،
 اين ناشر هم به جمع ناشران بالتکليف يا معلق پيوسته است.

ی  در خصوص پرونده از سوی ديگر پس از آنکه برای اولين بار در کشور، چندی پيش دستگاه قضايی
جنجالی اسيدپاشی به آمنه بهرامی نو، برای متهم پرونده حکم قصاص چشم صادر کرد، طی ماه گذشته 

اند.يکی از اين احکام، مربوط به پرونده "معصومه عطايی" بود  نيز دو نفر با چنين حکمی مواجه شده
هم چنين  متهم روبه رو شد.  قصاص چشم دادگاه کيفری استان اصفهان با حکم ۱۷ی   که از سوی شعبه

از  قصاص که متهم به ريختن آهک در چشمان کودکی به نام "فاطمه" است، به فردی به نام محمدرضا 
 يه دو چشم برای سلب بينايی محکوم شد.ناح

از برگزاری روز  مانع اسفند ماه (هشتم مارس) نيز، نيروهای امنيتی و انتظامی ۱۸در روز پنج شنبه 
از فعاالن اجتماعی شهر سنندج  جهانی زن در شهر سنندج شدند. اين مراسم که در پی فراخوان تعدادی

قرار بود به صورت راهپيمايی از سه راه نمکی شروع و تا ميدان انقالب ادامه يابد، با دخالت نيروهای 
امنيتی و انتظامی حاضر در محل لغو گرديد. نيروهای انتظامی ضمن متفرق کردن حاضرين، چند تن 

 از شرکت کنندگان در مراسم را بازداشت نمودند.
های اخير دستگاه امنيتی جمهوری اسالمی روند سرکوب خود نسبت به  ف بر اين موارد طی هفتهمضا

های گروهی هموطنان مسيحی در  شهروندان مسيحی در کشور را افزايش داده که اين امر به بازداشت
ی شيراز، اصفهان و کرمانشاه منجر شده است. اين در حاليست که حداقل در دو مورد از بازداشت ها
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جمعی، دايره برخورد با هموطنان مسيحی از کليساهای غير رسمی (خانگی) به کليساهای رسمی 
 موسوم به جماعت ربانی نيز رسيده است.

 های اسفندماه بررسی حقوقی برخی از گزارش
در اين بخش برخی از موارد نقض حقوق بشر که در باال مورد اشاره قرار گرفت، به علت لزوم 

اطالع رسانی و آگاهی افراد جامعه با حقوق بنيادين خود، از لحاظ حقوقی مختصراً آموزش در کنار 
 شود. بررسی می

جلوگيری از گردش آزاد اطالعات و نقض حق آزادی بيان که دولت ايران ازُ طرق مختلف و با جديت 
مجازی "  کند و به تازگی نيز به تشکيل ارگانی موسوم به "شورای عالی فضای تمام آن را دنبال می

اعالميه جهانی حقوق بشر و ميثاق بين المللی حقوق مدنی و سياسی  ۱۹ی  انجاميده است، نقض ماده
ها برای اجرای نقش اساسی  اعالميه هزاره نيز به تضمين آزادی رسانه ۲۵چنين بخشی از بند  است. هم

 ها و نيز حق مردم برای دسترسی به اطالعات، تاکيد دارد. آن
 ۱۹ماده  ۲و  ۱مع و راهپيمايی در روز جهانی زن نيز عالوه بر اينکه ناقض بندهای ممانعت از تج

اعالميه جهانی حقوق بشر که بر حق آزادی عقيده  ۱۹ی  ميثاق بين المللی حقوق مدنی و سياسی و ماده
بين ميثاق  ۲۱ی  اعالميه جهانی حقوق بشر و ماده ۲۰ی  ماده ۱اند؛ است، به بند  و بيان تاکيد نموده

شناسد، نيز بی توجه  المللی حقوق مدنی و سياسی که حق تشکيل و آزادی اجتماعات را به رسميت می
قانون اساسی جمهوری اسالمی هم تشکيل اجتماعات و  ۲۷است. اين همه در حاليست که بر طبق اصل 

 راه پيمايی ها بدون حمل سالح و به شرط آنکه مخل به مبانی اسالم نباشد، آزاد است.
بيان و -های مذهبی در کشور هم نقض حقوقی هم چون آزادی تبليغ دين، آزادی عقيده فشار بر اقليت

ميثاق بين المللی  ۱۸اعالميه جهانی حقوق بشر و ماده  ۱۸برابری مذهبی را می رساند. طبق ماده 
ادی اظهار حقوق مدنی و سياسی هر شخصی حق دارد از آزادی دين و تغيير دين يا اعتقاد و همچنين آز

اعالميه  ۱ماده  ۱آن بطور فردی يا جمعی و به طورعلنی يا در خفا برخوردار باشد. همينطور بند 
های ملی يا قومی، دينی و زبانی نيز از موجوديت و هويت ملی،  مربوط به اشخاص متعلق به اقليت

يط را برای ارتقای های خود حمايت و ايجاد شرا ها در سرزمين قومی، فرهنگی، دينی و زبانی اقليت
همين اعالميه نيز تاکيد می دارد که اشخاص متعلق به  ۲ماده  ۲و  ۱اين هويت مهم قلمداد می کند. بند 

ها حق دارند در نهان و به طور علنی، آزادانه و بدون مداخله و يا هر شکل از تبعيض، دين خود  اقليت
فرهنگی، دينی، اجتماعی، اقتصادی و را اعالم و به آن عمل کنند و به صورتی موثر در زندگی 

 عمومی شرکت کنند.
اعالميه جهانی حقوق  ۳ی  در رابطه با صدور احکام متعدد اعدام توسط دستگاه قضايی در کشور، ماده

دهند که حق زندگی، از حقوق ذاتی هر  سياسی، هشدار می-اعالميه حقوق مدنی ۶ی  ماده ۱بشر و بند 
دومين  ۱ی  ماده ۲حق بايستی به موجب قانون نيز حمايت شود. بند آيد و اين  انسان به حساب می

پروتکل اختياری ميثاق بين المللی حقوق سياسی و مدنی به منظور الغای مجازات مرگ هم اقدامات 
 کند. الزم را در جهت منسوخ کردن مجازات مرگ در قلمرو قضائی را، به کشورها گوشزد می

انسانی نظير درآوردن چشم از سوی دستگاه قضايی جمهوری عالوه بر اين صدور احکامی غير 
توان  ميثاق بين المللی حقوق مدنی و سياسی است که تاکيد دارد هيچکس را نمی ۷ی  اسالمی نقض ماده

 ها يا رفتارهای ظالمانه يا خالف انسانی يا رذيلی قرار داد. مورد آزار و شکنجه يا مجازات
ميثاق بين المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و  ۱۱ماده  ۱ی بند  ر پايهدر آخر هم بايد اشاره کرد که ب

و   ـ پوشاک  خوراک  شامل  اش خود و خانواده  برای  کافی  زندگی  سطح  داشتن  به  هر کس  فرهنگی، حق
 ۳۱شناخته شود. در همين خصوص اصل   رسميت  به  زندگی  شرايط  بهبود مداوم  همچنين  کافی  مسکن
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افزايد که دولت  اساسی جمهوری اسالمی نيز به داشتن مسکن متناسب با نياز، تاکيد دارد و میقانون 
موظف است که با رعايت اولويت برای آن ها که نيازمند ترند خصوصا روستانشينان و کارگران زمينه 

 ی اجرای اين اصل را فراهم کند.
 مقدمه آمار

آمار، نشر و آثار مجموعه فعاالن حقوق بشر در  های گردآوری شده از سوی نهاد بر اساس گزارش
منبع خبری يا  ۴۰گزارش از سوی حداقل  ۱۹۶تعداد  ۱۳۹۰ايران، در محدوده زمانی اسفند ماه سال 

 حقوقی انتشار يافته است.
مورد آن  ۱۱۶۴۰مورد نقض حقوق که  ۴۴۷۴۰گزارش اسفند ماه، تعداد  ۱۹۶در بررسی موردی 

 ۳۳۱۰۰ن بشر با حضور آمر در تطبيق با اعالميه جهانی حقوق بشر و تعداد نقض مستقيم حقوق بنيادي
مورد آن نقض حقوقی است که در عين وجود معاهدات بين المللی، نقض بنيادين حقوق بشر محسوب 

 شود؛ ارزيابی شده است، نمی
يم و منظم های حکومت، اقدام مستق عمده موارد نقض حقوقی که عليرغم تاثير مستقيم از سياستگذاری

گيرد، در حوزه کارگری بوده است و حقوقی از قبيل اخراج، تعليق و يا  نقض حقوق بشر را در بر نمی
 بيکاری کارگران پس از تعطيلی کارخانه رخ داده است.

آيد با توجه به عدم اجازه دولت ايران به فعاليت مدافعان حقوق  هايی که در پی می بديهی است گزارش
چکی از نقض سيستماتيک حقوق بشر در ايران است. در موضوع ميزان خطای بشر تنها بخش کو

شود بايد اشاره کرد که ارگانهای خبری  درصد در بحث منابع برآورد می ۳گزارش که حداکثر 
اند،  های اين ماه را ارائه و مستند کرده درصد گزارش ۳۴مجموعه فعاالن حقوق بشر در ايران ميزان 

 ۴۴حقوقی غير دولتی -درصد و ساير منابع خبری ۲۳نزديک به دولت ميزان  های حکومتی يا رسانه
اند که بديهی است بخش آمار مجموعه فعاالن حقوق بشر در ايران  ها را منتشر کرده درصد گزارش

های خبری يا حقوقی را ندارد و در اين حوزه  های ساير گروه امکان زيادی برای مستند کردن گزارش
 کند. خت خود عمل میحسب تجربه و شنا

"در حال حاضر در گزارشی که پيش رو است، ميزان موارد نقض حقوق نسبت به ماه مشابه سال قبل 
 کاهش داشته است." ٪۶کاهش و نسبت به ماه قبل نيز  ۳۹٪

 مشروح آمار
 کارگری:

گزارش در مورد نقض حقوق کارگران توسط واحد آمار، نشر و آثار  ۲۲در آبان ماه سال جاری 
هايی را در بر  گزارش از آن گزارش ۱مجموعه فعاالن حقوق بشر در ايران به ثبت رسيد که تعداد 

های حکومت و همينطور حقوق  گرفت که مستقيماً نقض حقوق بشر نبوده ولی مرتبط به سياستگذاری می
 مورد است. ۳۵۸۰۲مدنی است. مجموع موردی اين نقض حقوق بالغ بر 

کارگر به دليل تعطيلی کارخانه و يا تعديل نيرو از کار اخراج شدند،  ۳۳۱۲۰ها  بر اساس اين گزارش
ها و کارخانجات مختلف با تعويق همراه بوده است که  ماه از حقوق کارگران در شرکت ۲۸در مجموع 

ماهه پرداخت حقوق کارگران مخابرات راه دور بوده  ۲۴بر اساس آمار موجود بيشترين آن تعويق 
 است.

کارگر جان خود را از دست دادن و از سوی  ۱۱انح در محل کار به دليل فقدان ايمنی شغلی بر اثر سو
 تن ديگر را احضار کردند. ۸تن را بازداشت و  ۱ديگر دستگاه امنيتی کشور 

نسبت به سال گذشته  ٪۴۵"طبق آمار فوق و با مقايسه آن در ماه مشابه سال قبل نقض حقوق کارگران 
 بوده ايم." ٪۱۱چنين نسبت به ماه پيش نيز شاهد افزايش  کاهش داشته است، هم



1390وضعيت پيروان اديان در ايران در   

631 
 

 های مذهبی: اقليت
های مذهبی در ايران  مورد نقض حقوق اقليت ۵۹گزارش ثبت شده، تعداد  ۲۲در ماه گذشته از مجموع 

 توسط واحد آمار، نشر و آثار مجموعه فعاالن حقوق بشر در ايران استخراج شد.
تن  ۱۰تن از شهروندان بهايی و مسيحی بوده است هم چنين  ۲۸ازداشت بخشی از اين آمار مربوط به ب

 ماه تعليقی محکوم شدند. ۸ماه حبس تعزيری،  ۱۷۲های مذهبی به  از اقلييت
 تن از اقلييت های مذهبی نيز در شهرهای مختلف مورد تفتيش قرار گرفت. ۱۰هم چنين منزل 

نسبت به سال  ٪۱۶های مذهبی  قبل نقض حقوق اقليت "طبق آمار فوق و با مقايسه آن در ماه مشابه سال
 بوده ايم." ٪۲۳گذشته کاهش داشته است، هم چنين نسبت به ماه پيش نيز شاهد افزايش 

 ملی:-های قومی اقليت
های قومی در ايران  مورد نقض حقوق اقليت ۲۵گزارش ثبت شده، تعداد  ۱۲در ماه گذشته از مجموع 

 مجموعه فعاالن حقوق بشر در ايران استخراج شد. توسط واحد آمار، نشر و آثار
ماه  ۲۲۷تن از سوی دستگاه قضايی به  ۱۵شهروند و محکوميت  ۵توان به بازداشت  از اين تعداد می

 تن ديگر از جمله موارد نقض حقوق اقلييت های قومی بوده است. ۲حبس تعزيری و محاکمه و احضار 
نسبت به سال  ٪۵۲های قومی  مشابه سال قبل نقض حقوق اقليت"طبق آمار فوق و با مقايسه آن در ماه 

 ايم." را شاهد بوده ٪۱۴گذشته کاهش داشته است، هم چنين نسبت به ماه پيش نيز کاهش 
 اصناف:

مورد نقض حقوق اصناف در ايران توسط  ۸۱۲۱گزارش ثبت شده، تعداد  ۵در ماه گذشته از مجموع 
 ن حقوق بشر در ايران استخراج شد.واحد آمار، نشر و آثار مجموعه فعاال

ماه محروميت از حقوق  ۲۴۰ممانعت از يک تجمع صنفی و محکوميت تو تن از فعالين صنفی به 
ماه حبس تعزيری از سوی دادگاه انقالب از جمله موارد نقض حقوق اصناف بوده  ۲۸۸اجتماعی و 

 است.
نسبت به سال گذشته  ٪۶۸حقوق اصناف  "طبق آمار فوق و با مقايسه آن در ماه مشابه سال قبل نقض

 ايم." را شاهد بوده ٪۴۴کاهش داشته است، هم چنين نسبت به ماه پيش نيز کاهش 
 فرهنگی:

مورد نقض حقوق فرهنگی در ايران توسط واحد  ۳گزارش ثبت شده، تعداد  ۳در ماه گذشته از مجموع 
 ج شد.آمار، نشر و آثار مجموعه فعاالن حقوق بشر در ايران استخرا

ممانعت از اجرای دو مراسم فرهنگی توسط و ممانعت از نشر يک اثر  در اين حوزه بايستی به 
 فرهنگی اشاره داشت.

نسبت به سال گذشته  ٪۳۳"طبق آمار فوق و با مقايسه آن در ماه مشابه سال قبل نقض حقوق فرهنگی 
 ايم." هد بودهرا شا ٪۶۲هم چنين نسبت به ماه پيش نيز کاهش  افزايش داشته است 

 زنان:
مورد نقض حقوق زنان در ايران توسط واحد  ۳گزارش ثبت شده، تعداد  ۳در ماه گذشته از مجموع 

 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 

ماه حبس تعزيری و  ۳جهانی زن اشاره داشت هم چنين قوه قضائيه يک فعال حقوق زنان را به روز 
 ميليون لایر جريمه نقدی محکوم کرد. ۱۰

نسبت به سال گذشته کاهش  ٪۴"طبق آمار فوق و با مقايسه آن در ماه مشابه سال قبل نقض حقوق زنان 
 را شاهد بوده ايم." ٪۱۰۰داشته است، هم چنين نسبت به ماه پيش نيز افزايش 
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 کودکان:
مورد نقض حقوق کودکان در ايران توسط  ۳۷۷گزارش ثبت شده، تعداد  ۶در ماه گذشته از مجموع 

 واحد آمار، نشر و آثار مجموعه فعاالن حقوق بشر در ايران استخراج شد.
مورد دانش آموز در مدارس کشور هم چنين دو  ۱۷۴کودک از تحصيل و مصموميت  ۲۰۰محروميت 

تنبيه فيزيکی کودکان توس طوالدين که منجرب مرگ آنها شد از جمله موارد نقض حقوق کودکان در 
 اسفند ماه بوده است.

نسبت به سال گذشته  ٪۶۶"طبق آمار فوق و با مقايسه آن در ماه مشابه سال قبل نقض حقوق کودکان 
 را شاهد بوده ايم." ٪۱۰۰افزايش داشته است، هم چنين نسبت به ماه پيش نيز افزايش 

 
 اعدام:

مورد صدور و اجرای حکم اعدام در زندان  ۳۹گزارش ثبت شده، تعداد  ۱۷در ماه گذشته از مجموع 
 ها و يا در مالء عام توسط واحد آمار، نشر و آثار مجموعه فعاالن حقوق بشر در ايران استخراج شد.

های مواد مخدر، قتل،  شهروند به اتهام ۱۸در اسفند ماه سال جاری، حسب گزارشات به ثبت رسيده، 
زندانی نيز بر اساس اتهام قتل، جرايم مواد مخدر، تجاوز  ۱۷محاربه و تجاوز به اعدام محکوم شدند و 

 اعدام شدند.
 تن از محکومين نيز به اتهام های چون قتل، تجاوز در مالء عام اعدام شدند. ۴

نسبت به سال  ٪۴سال قبل صدور و اجرای حکم اعدام "طبق آمار فوق و با مقايسه آن در ماه مشابه 
 ايم." را شاهد بوده ٪۱گذشته کاهش داشته است، هم چنين نسبت به ماه پيش نيز افزايش 

 دانشجويان:
مورد نقض حقوق دانشجويان در ايران توسط  ۷۱گزارش ثبت شده، تعداد  ۱۲در ماه گذشته از مجموع 

 ن حقوق بشر در ايران استخراج شد.واحد آمار، نشر و آثار مجموعه فعاال
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.
سال حبس  ۲دانشجو از حق تحسيل محروم شدند و يک تن نيز به  ۲۹هم چنين ميبايست اضافه کرد که 

 حکوم شد.تعزيری م
نسبت به سال گذشته  ٪۷۲"طبق آمار فوق و با مقايسه آن در ماه مشابه سال قبل نقض حقوق آکادميک 
 کاهش داشته است، هم چنين نسبت به ماه پيش نيز تغييری حاصل نشده است."

 زندانيان:
توسط  مورد نقض حقوق زندانيان در ايران ۱۰۵گزارش ثبت شده، تعداد  ۴۰در ماه گذشته از مجموع 

 واحد آمار، نشر و آثار مجموعه فعاالن حقوق بشر در ايران استخراج شد.
مورد عدم رسيدگی  ۱۱مورد شکنجه و يا ضرب و شتم زندانيان،  ۱۸اين تعداد گزارش مربوط به 

مورد اعمال فشار و  ۸مورد نقل و انتقال اجباری و  ۱۵مورد اعمال محدوديت مضاعف،  ۳۹پزشکی، 
 بود.تهديد زندانيان 

مورد اعتصاب غذا نيز از ديگر موارد نقض حقوق زندانيان لحاظ  ۱۲مورد بالتکليفی و  ۸هم چنين 
 شده است.

نسبت به سال گذشته  ٪۲"طبق آمار فوق و با مقايسه آن در ماه مشابه سال قبل نقض حقوق زندانيان 
 ايم." ودهرا شاهد ب ٪۲۱افزايش داشته است، هم چنين نسبت به ماه پيش نيز افزايش 

 انديشه و بيان:



1390وضعيت پيروان اديان در ايران در   

633 
 

مورد نقض حقوق در حوزه انديشه و بيان  ۱۳۵گزارش ثبت شده، تعداد  ۵۵در ماه گذشته از مجموع 
 توسط واحد آمار، نشر و آثار مجموعه فعاالن حقوق بشر در ايران استخراج شد.

ات و دادگاه تن احضار به اطالع ۱تن از فعالين در اين حوزه بازداشت،  ۱۰۸بر اساس اين آمار 
تن از فعالين نيز جمعا به  ۱۱نفر ديگر نيز در دادگاه مورد محاکمه قرار گرفتند. همينطور  ۷انقالب و 

ماه محروميت از  ۱۲۰ميليون لایر جزای نقدی و  ۳ماه حبس تعليقی  ۶۰ماه حبس تعزيری،  ۳۸۷
 حقوق اجتماعی محکوم شدند.

نسبت به سال  ٪۵۳سال قبل نقض حقوق انديشه و بيان  "طبق آمار فوق و با مقايسه آن در ماه مشابه
 ايم." را شاهد بوده ٪۸گذشته کاهش داشته است، هم چنين نسبت به ماه پيش نيز کاهش 

 بررسی آمار
 ها نمودار

است، همانطور که در  ۱۳۹۰ها دراسفند ماه  نمودار زير مقايسه گزارش ماهانه بر اساس گستره رسته
به ترتيب در رتبه اول و دوم تعداد  ٪۲۳و حوزه انديشه و بيان با  ٪۳۰ندانيان با کنيد، ز ذيل مشاهده می

 موارد گزارش شده از سوی گزارشگران حقوق بشر قرار دارند.
 

 
ها و حجم گزارشات ثبت شده که رابطه  ای مربوط به مقايسه استان توانيد نمودار دايره در ادامه می

 شر در ايران دارد را مشاهده نمائيد.مستقيمی با توان گزارشگران حقوق ب
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با ماه مشابه سال قبل و بهمن ماه سالجاری، به نمودار ذيل  ۹۰در پايان برای مقايسه آماری اسفند ماه

 توجه کنيد
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 آخرين اخبار بازداشت و آزادی مسيحيان کشور در زمستان نود
 

 

 
مسيحيان ايران که در روز پايانی سال با خبر آزادی موقت سه نفر از بازداشت شدگان شيرازخوشحال 

سرد و خشن زورش کم   با آغازرسمی بهار، زمستان  شدند، زمستان بسيارسختی را تجربه کردند. آيا
 ميشود يا نه؟

مسيحی در شهر هميشه بهار شيراز خبر آزادی به گزارش شبکه خبر مسيحيان فارسی زبان ، منابع 
موقت سه تن از بازداشت شدگان نوکيش مسيحی آن شهر با وثيقه های سنگين ملکی در روز چهارشنبه 

ساله نيما  17) را تائيد کردند. مطابق اين خبر نوجوان 2012مارچ  14اسفند ماه( 42هفته گذشته 
 ان هم اکنون تا زمان احضار مجدد آزاد هستند.شکوهی ، خانم شريفه ُدخ و آقای مسعود گلروي

 
هرچند کام مسيحيان ايران با اين خبر آزادی برای شب سال تحويل اندکی شيرين شد، اما همچنان سوز 
سرمای زمستان در خانه "کشيش حکمت سليمی" در اصفهان به شدت می پيچد و دختر خردسال او 

ار بدون حضور پدر دلبندش گذراند، به شدت آن را "ساويز" که امسال تولد خود را برای اولين ب
 احساس می کند.

فردا رسما بهار در سرزمين اجدادی ما ايران زمين آغاز می شود، در حالی که همچنان فرشيد فتحی و 
نورهللا قبيتی زاده ميروند تا پانزدهمين ماه اسارت خود را نيز به پايان برسانند. خانواده فرشيد آواره 

 4درغربت روزگار سخت فراق را می گذرانند. از احسان بهروز دانشجوی مسيحی بيش از  شده اند و
نوجوان مسيحی بايد شب سال تحويل  ماه است خبری جز تداوم زندان در دست نيست و نيما شکوهی 
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http://fcnn.com/images/stories/Zemestan_90.jpg
http://fcnn.com/images/stories/Zemestan_90.jpg�


1390وضعيت پيروان اديان در ايران در   

636 
 

در زندان  خود را درشيراز بدون حضور والدينش فريبا و همايون که به جرم برگزاری کليسای خانگی 
 رهستند بگذراند.آن شه

زمستان امسال دومين زمستانی بود که مسيحيان ايران هدف شديد ترن حمالت نيروهای اطالعاتی و 
امنيتی قرار گرفتند. اگر در زمستان سال گذشته بيشترکليساهای خانگی و اعضای آنها در تهران و 

دارای مجوز کشور نيز از  شهرستانها آماج شديدترين حمالت بودند، امسال کليساهای رسمی و ثبت شده
  به طور خالصه  بر مسيحيان کشورگذشت 1390  حمالت در امان نبودند. جمع بندی آنچه در زمستان

 به شرح زير است:
سردی زمستان برای مسيحيان ايران امسال از اهواز يکی از گرمترين شهرهای ايران آغاز  -اهواز در

نزديک يکسال بود که در زندان کارون اهواز به سر می  شد. در حالی که نورهللا قبيتی زاده همچنان
فوريه) مسيحيان ايران را  23دی (  2وحشيانه به جلسه ويژه کريسمس در روز  برد، ناگهان خبر حمله 

 تکان داد.
در طی اين يورش ماموران نقاب دار همه حاضران از جمله کودکان کانون شادی کليسا بازداشت شدند. 

نفر همانروز آزاد گرديدند. کشيش فرهاد سبک روح و همسرش  4شدگان به جز همه اين بازداشت 
شهناز جيزان به همراه دوتن از خادمان کليسا داوود عليجانی و ناصر ضامن دزفولی به زندان کارون 

) با گذاشتن وثيقه بطور 2012ديماه ( اول ژانويه  11روز بعد  8اهواز منتقل شدند. شهناز جيزان 
 2ماه بعد برای کشيش فرهاد سبک روح و ناصر ضامن دزفولی در  2شد. همين اتفاق موقت آزاد 

به درازا کشيد   عينا تکرار شد. ولی برای داوود عليجانی تهيه و سپردن وثيقه ملکی  فوريه) 21اسفند (
 مارچ) تا زمان برگزاری دادگاه رها شد. 8اسفند (  18و او عاقبت در 

بهمن ماه نورهللا قبيتی زاده کارگر زحمت کش و نوکيش  22که روز  همچنين از اهواز خبر رسيد
در اسارت می باشد از زندان کارون اهواز توسط ماموران به  1389مسيحی که از سوم دی ماه سال 

او را به زندان دستگرد   مقصد نامعلومی خارج شده است. چند هفته بعد تائيد شد که به داليلی ذکر نشده
 رده اند!اصفهان منتقل ک

نفر از نوکيشان مسيحی درمحل يک  7فوريه) تعداد  8بمن ماه (  19در روز چهارشنبه  – شيراز در
کليسای خانگی در شيراز بازداشت شدند. خانه متعلق به آقای همايون شکوهی غالم زاده و همسرش 

اسامی خانم شريفه ُدخ و نفر ديگر به  4فريبا ناظميان بود.آنها به اتفاق پسر نوجوانشان به نام نيما و 
آقايان مسعود هکانی، مجتبی عالء الدين حسين و مسعودگلرويان به زندان عادل آباد منتقل گرديدند. 
همان شب ماموران يک نوکيش مسيحی ديگر به نام "کورش پرتوئی" را نيز در محل منزل مسکونيش 

 همان کليسای خانگی می باشد. دستگير کردند. خبرها حاکی از آن بود که وی نيز از ايمانداران
نفری که در باال به آزادی آنها در روزهای اخير اشاره شد، بقيه در بندهای مختلف  3اين عده به جز 

زندان شيراز به طور مجزا و در شرايط بسيار سخت نگهداری می شوند. چند نفر آنها از جمله زوج 
 اين موضوع را حساستر می سازد. صاحبخانه دارای محکوميت و بازداشت قبلی نيز هستندکه

بهمن ماه امسال در پايتخت اين خبر در بين مسيحيان پيچيد که برای "فرشيد فتحی"  14 – تهران در
که در تهران بازداشت شد  1389دی ماه سال  26تاريخ دادگاه تعئئن و به او ابالغ کرده اند. فرشيد از

اسفند تاريخ دادگاه داده اند. بعد اعالم  17ه او برای هنوز در زندان اوين نگهداری می شود. گفته شد ب
شد که او به دادگاه رفت. از نتيجه دادگاه و تاريخ دقيق آن هنوز اطالع دقيقی در دست نيست. در حال 
حاضراطرافيان و خانواده فرشيد فتحی در خارج کشور به داليل نامشخصی از هرگونه خبر رسانی در 

 های مسيحی به شدت منع شده اند.مورد او توسط برخی سازمان
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برای  ) موجی از ناراحتی 2012فوريه  8بهمن (  19خبر بازداشت ماسيس موسسيان نيز در روز 
و مسيحيان شناخته شده و فعال کليسای  مسيحيان پايتخت به ارمغان آورد. ماسيس يکی از مشايخ 
يل نامعلومی با اتهام نامشخص تبليغ به دال  جماعت ربانی نارمک در تهران است. او که در محل کارش

فوريه ) با قيد وثيقه سنگين ملکی تا زمان  16بهمن ( 27برای مسيحيت بازداشت شده بود در روز 
 برگزاری دادگاهش بطور موقت آزاد شد.

اخبار مسيحيان تهران در اسفند ماه با خبر ايجاد محدوديتهای بيشتر برای کليساهای فارسی زبان در 
گيری شد. خبرگزاری مسيحی کمپس دايرکت نيوز خبر ممنوع شدن جلسات فارسی روزهای تهران پی 

جمعه کليساهای عمانوئيل و پطرس مقدس تهران را اعالم کرد و اف سی ان ان نيز خبر ممنوعيت اين 
جلسات در کليسای انجيلی ارامنه تهران را داد. اخبار محدوديتهای بسيار زياد برای کليساهای جماعت 

آموزشی نوايمانان بود   انی، از جمله دستور بستن کالس روزهای شنبه کليسای مرکز که مخصوصرب
 ، توجه بسياری از هموطنان مسيحی را به خود جلب کرد.

و ورامين و کرج گزارشات بيشتری درباره   از تهران بزرگ و نواحی اطراف آن مانند رباط کريم
رد که به خاطر درخواست خانواده هايشان از ذکر نام آنها بازداشت و زندان نوکيشان مسيحی وجود دا

 خودداری می شود.
اخبار مسيحيان ايران در اسفند ماه شروع شد با انتشار خبر حمله به يک کليسای خانگی  – کرمانشاه در

در کرمانشاه. مطابق خبر منتشر شده از سوی آژانس خبری مسيحيان ايران، در روز سه شنبه دوم 
نفر  13فوريه ماموران اطالعاتی کرمانشاه به خانه ای در آن شهر هجوم بردند و تعداد  12بر اسفند برا

روز آزاد شدند از سه نفر ديگر به اسامی  8نفر آنها روز بعد و يک نفر پس از  9را بازداشت کردند. 
ت منابع مهدی جفا کبودی ، محسن با با کرمی و شيرين قنبری خبری در دست نيست. الزم به ذکر اس

 تائيد نکرده اند.  در منطقه هنوز اين خبر را رسما  مسيحی
سال زندان برای يک معلم مسيحی اهل کرمانشاه به نام  3همين منبع غير رسمی گزارشی از حکم 

"مسعود دليجانی" را در بهمن ماه منتشر کرده بود که توسط منابع مسيحی منطقه اين خبر تائيد شده 
دوره محکومييتش را در زندان ديزل آباد کرمانشاه سپری می   ين نوکيش مسيحیاست و گفته می شود ا

 بازداشت شده بود. 1389کند. او اولين بار در اسفند ماه سال 
اسفند ماه سال گذشته نيزخبرهائی درباره حمله به يک کليسای خانگی در  26الزم به ياد آوری است که 
سال قبل) نيز کليسای پنطيکاست آشوری  2( زمستان  1388 دی ماه سال 12کرمانشاه منتشر شده بود. 

 کرمانشاه به دستور مقامات امنيتی تعطيل شد که اين تعطيلی هنوز تداوم دارد.
به دنبال کشف و ضبط يک کاميون حامل کتاب مقدس در شهر اصفهان در بهمن ماه  – اصفهان در

کمت سليمی رهبر کليسای پولس مقدس توسط نيروی انتظامی آن شهرستان ، خبر بازداشت کشيش ح
) توسط خبرگزاری مجموعه فعاالن حقوق بشر منتشر شد. 2012فوريه  2(  اسفند 3اصفهان در روز 

پس از آن منابع مسيحی در اصفهان خبر بازداشتهای ديگری در همان روز را دادند. تاريخ اين 
ز پيش طراحی شده برای اين بگير و بازداشتها همه در يک روز بودو نشان می داد که برنامه ای ا

 ببندها وجود داشته است و ظاهرا همه آنهادر ارتباط هستند.
ساله از اعضای قديمی و برجسته کليسای حضرت لوقای  78از بازداشت شدگان آن روز يک بانوی 

با  اسفند ماه 6روز بعد در  3اصفهان بود که در ساعات اوليه بامداد در خانه اش بازداشت شد ولی 
تالش رهبران کليساهای اسقفی آزاد شد. کليسای پولس مقدس و کليسای حضرت لوقا هردو از 

 کليساهای حوزه اسقفی اصفهان هستند.
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منابع مسيحی اصفهان بازداشت خانمها شهناز ظريفی و مريم دل آرام و آقايان شهرام قائدی و مجيد 
کرده اند. همه آنها به جز يک نفر در همان تاريخ  عنايت و فريبرز پارسی نژاد را نيز در اين شهر تائيد

اسفند بازداشت شده اند. فقط گفته می شود آقای پارسی نژاد که در روز مذکور در اصفهان نبوده  3
 اسفند به اصفهان بر می گردد بازداشت می شود. 12است وقتی نه روز بعد يعنی 

 می زمستان که اکنون اند خواسته خارج و داخل ايمانداران همه از کشور سراسر مسيحی کليساهای
 نام به سال تحويل هنگام در  عقيدتی زندانيان همه و آنها های خانواده و مسيحی زندانيان برای رود
 کند. افزون را بهار خرمی و برکت و کم را زمستان زور بخواهند خداوند از و کنند دعا
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	بازداشت دوباره یک دانشجوی نوکیش مسیحی در مشهد
	آزادی دو تن از دراویش گنابادی
	سومین شماره خبرنامه مجذوبان نور منتشر شد
	جلوگیری از چاپ دیوان شعر زنده یاد استاد ولی بیگانه در ایلام
	محکومیت قطعی پنج شهروند مسیحی به ۵ سال حبس
	اخراج پویا محمدی دانشجوی بهائی
	در ایران، «میخواهند مسیحیان را بترسانند»
	عليرضا سيدين به اتهام انجام غسل تعميد در ترکيه به زندان محکوم شد
	محکومیت یک شهروند بهایی در سمنان به هفت سال حبس
	وزیر امور خارجه آمریکا خواستار آزادی کشیش یوسف ندرخانی شد
	محکومیت قطعی پنج شهروند مسیحی به ۵ سال حبس
	کشته شدن یک شهروند کرمانشاهی پیرو «آیین یاری» در مرز توسط نیروهای سپاه پاسداران به ضرب گلوله
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	فرشید فتحی زندانی مسیحی پس از چهارده ماه بازداشت غیرقانونی در اوین ، به دادگاه خواهد رفت
	آزادی یک درویش گنابادی با قرار وثیقه ۱۰۰ میلیونی
	انتقال علی مرتضایی و یوسف محمدرضایی به بند ۳۵۰ زندان اوین
	آزادی چهار درویش گنابادی پس از پایان دوره محکومیت
	اولین ملاقات خانواده کسری نوری با وی
	فشارها بر اهل سنت با آمدن احمدی نژاد بیشتر شد
	کارشناسان متفقالقولاند که آنچه که درخاش گذشت ادامهی تضادهای دولت ایران با مراکز و نهادهای مستقل دینی اهل سنت است. آنها همچنین هشدار میدهند که ادامهی این سیاست دامنهی اختلاف شیعه و سنی را گسترش میدهد و همزیستی آنان را به مخاطره میاندازد.

	اطلاعیه کانون دفاع از حقوق بشر در ایران/349 نمایندگی هانوفر
	حكم یكسال محرومیت از تحصیل برای یك نوكیش مسیحی
	در تازه ترین شیوه از سوی جمهوری اسلامی در جهت مقابله با رشد و گسترش مسیحیت در كشور یكی از نوکیشان مسیحی توسط دادگاه انقلاب اسلامی در تهران به یكسال محرومیت از تحصیل محكوم شد.

	روزشمار نقض حقوق شهروندان بهایی ایران دی ماه ۱۳۹۰
	بازداشت شمار زیادی از شهروندان بهائی ساکن شیراز
	سمیترا ممتازیان، شهروند بهایی در شیراز بازداشت شد
	اجرای محدودیتهای شدید و بی سابقه علیه کلیساهای جماعت ربانی از سوی نهادهای رسمی حکومت اسلامی
	فاطمه نوری یک سال از تحصیل محروم شد
	دستکم ده تن از نوکیشان مسیحی در حمله به کلیسای در شیراز بازداشت شدند
	ضرب و شتم یک درویش گنابادی در بند امنیتی زندان اوین
	اخراج سید کیان هاشمی دانشجوی دانشگاه تهران به دستور وزارت اطلاعات
	: بازداشت ۱۰ تن از اعضا یك كلیسای خانگی در شیراز
	در پی یورش ماموران امنیتی لباس شخصی به یك كلیسای خانگی در شیراز  جمعی از نوكیشان مسیحی كه برای عبادت و پرستش دور هم گردهم آمده بودند ضمن بازداشت این افراد، آنان را به مكان نامعلومی انتقال دادند.

	معرفی آیت الله بروجردی برای لیست جایزه صلح نوبل
	دستگیری گسترده بهائیان در شیراز
	ضرب و شتم یک درویش گنابادی در بند امنیتی زندان اوین
	محکومیت گودرز و روفیا بیدقی شهروندان بهایی به یک سال زندان و سه سال تبعید
	کشیش سرشناس تهرانی دستگیر شد
	صدور قرار ۵۰ میلیونی برای کسری نوری و انتقال وی به زندان عادل آباد شیراز
	کشیش کلیسای جماعت ربانی نارمک در زندان رجایی شهر
	آخرین گزارش از وضعیت بهنام ایرانی، شهروند مسیحی
	دادگاه فرشید فتحی، شهروند مسیحی ۱۷ اسفند برگزار خواهد شد
	تداوم بازداشت اعضای كلیساهای جماعت ربانی در ایران
	در راستای موج مسیحیت ستیزی و خبرهای بی پایه و اساس از سوی رسانه های حكومتی نسبت به كلیساهای جماعت ربانی در ایران "ماسیس موسسیان" از خادمین کلیسای جماعت ربانی نارمک تهران  توسط نیروهای امنیتی بازداشت شد.

	قبرستان تاریخی مسیحیان به منطقه مسكونی تبدیل می شود+عكس
	قبرستان انگليسیها از اماکن تاريخی بندر بوشهر است كه به عنوان يکي از محلهاي تدفين ارامنه بوشهر نيز استفاده ميشده است. اما اكنون تمام صليبهای اين قبرستان ديرينه از جا كنده شده و شرايط بسيار نامناسبی دارد طوری که روز به روز به ويرانی نزديک تر می شود.

	اخبار تکمیلی در مورد بازداشتهای اخیر بهائیان شیراز
	بازگشت آقایان شاهرخ طائف و فؤاد خانجانی به زندان برای گذراندن دوران محکومیت خود
	قائمشهر: اخراج خانم شکوفه مودی از دانشگاهها
	قائمشهر: اطّلاعات تازه دربارۀ بازرسی خانۀ خانم سیمین گرجی
	کرج: آزادی آقای وحید محمودی
	کرج: جلوگیری از ثبت نام خانم کتایون صدقی در مؤسّسۀ فنّی
	سنندج: یورش به خانههای متعلّق به ۱۲ بهائی و توقیف وسایل
	ساری، قائمشهر، گرگان و گنبد: افزایش آزار طیّ ۱۰ روز (بازرسی حداقل ۵۰ مغازه و محلّ کار؛ بازداشت خانم املیا اسماعیلپور)
	کرمان: دستگیری آقای بختیار راسخی، خانم فرحناز نعیمی (راسخی) و خانم فرین راسخی
	اسامی و جزئیات بیشتر،از بازداشت جمعی از نوكیشان مسیحی در شیراز
	در پی شناسایی و هجوم ماموران امنیتی به خانه یك نوكیش مسیحی كه از آن بعنوان كلیسای خانگی یاد می شده،  این حادثه منجر به بازداشت جمعی از نوكیشان مسیحی در شیراز شده است، كه اسامی برخی از این بازداشت شدگان ضمن انتشار تائید شد .

	آسایش و حمایت از پناهجو و پناهنده از وظایف انسانی دولت هاست
	اسامی و جزئیات بیشتر،از بازداشت جمعی از نوكیشان مسیحی در شیراز
	در پی شناسایی و هجوم ماموران امنیتی به خانه یك نوكیش مسیحی كه از آن بعنوان كلیسای خانگی یاد می شده،  این حادثه منجر به بازداشت جمعی از نوكیشان مسیحی در شیراز شده است، كه اسامی برخی از این بازداشت شدگان ضمن انتشار تائید شد .

	آخرین خبرها از بهائیان ایران
	انتقال کسری نوری از دراویش گنابادی به زندان عادل آباد شیراز
	دادگاه فرشید فتحی، شهروند مسیحی ۱۷ اسفند برگزار خواهد شد
	ویژه نامه مجذوبان نور - سالروز تخریب حسینیه قم
	لیست کامل بازداشت شدگان مسیحی شیراز و جزئیات کامل حمله نوزدهم بهمن
	دادگاه فرشید فتحی از زندانیان مسیحی برگزار شد
	فرشید فتحی از نوكیشان مسیحی که با گذشت بیش از یكسال همچنان در زندان اوین بسر می برد سرانجام دادگاه وی كه تاكنون نیز چند بار به بهانه های مختلف به تعویق افتاده بود، برگزار شد.

	حمله نیروهای امنیتی و انتظامی به منزل درویش گنابادی در شهر کوار
	بازداشت پنج بهایی در مشهد به جرم برپایی نمایشگاه کارهای دستی
	اخراج یک دانشجوی بهایی از دانشگاه شمال آمل
	انتقال کاظم دهقان به زندان عادل آباد شیراز
	انتقال کاظم دهقان از دراویش گنابادی، به زندان عادل آباد شیراز
	اعتصاب غذای یونس آقایان زندانی محکوم به اعدام در زندان ارومیه
	جان آقای کاظمینی بروجردی معرض خطر قرار گرفت
	آخرین لیست از اسامی زندانیان سیاسیءعقیدتی سالن ۱۲ بند چهار زندان رجایی شهر
	آخرین لیست از اسامی زندانیان سیاسیءعقیدتی سالن ۱۲ بند چهار زندان رجایی شهر
	نصرالله لاله از دروایش گنابادی و مدیر انتشارات حقیقت با قرار وثیقه ۲۰۰ میلیونی از زندان اوین آزاد شد
	اخراج یک معلم از آموزش پرورش بدلیل اعتقاد به دین یاری (اهل حق)
	انتقال زندانی مسیحی به زندان مركزی اصفهان با هدف كنترل بیشتر
	این نوكیش مسیحی كه بیش از یكسال است كه بدلیل ایمان مسیحی خود در بازداشت بسر می برد ، مسئولان زندان بدون هیچ توضیحی و به جهت فشار و كنترل بیشتر، وی را به زندان مركزی اصفهان منتقل كرده اند.

	آزادی موقت ماسیس موسسیان با وثیقه سنگین ملکی تا زمان دادگاه
	دستور اجرای حکم اعدام کشیش یوسف ندرخانی صادر شد
	ترانه ترابی،شهروند بهایی به ۵ سال و ۱۰ ماه حبس تعزیری محکوم شد
	ناتولی درخشان، شاعر بهائی بازداشت شد
	آزادی سه شهروند مسیحی کلیسای جماعت ربانی اهواز و تهران
	دو شهروند بهایی ساکن مشهد به حبس محکوم شدند
	 آزادی موقت بازداشت شدگان مسیحی كلیسای جماعت ربانی اهواز
	در پی یورش گسترده ماموران امنیتی در روز جشن کریسمس در ماه دسامبر ۲۰۱۱ به کلیسای خانگی جماعت ربانی اهواز، که منجر به بازداشت جمعی از اعضا وخادمین آن کلیسا شده بود ، دو تن از بازداشت شدگان این حادثه با سپردن وثیقه بطور موقت آزادشدند.

	بی خبری و تداوم بازداشت ۱۱ جوان بهایی در شیراز
	محرومیت یک معلم از تدریس به دلیل اعتقادات مذهبی
	پس از  ۲ روز از اخراج بصورت شفاهی به ایشان  ابلاغ شده است که ادامه اشتغال او منوط به دست کشیدن از اعتقاد به دین یاری و گرویدن به دین اسلام (شیعه) شده است.

	هجوم ماموران امنیتی به منزل كشیش كلیسای اصفهان
	تفتیش منزل یک شهروند بهایی ساکن قائم شهر
	تداوم پلمپ اماکن کسب بهاییان در سمنان
	تلاش نهاد امریكایی برای اطلاع از زنده بودن یوسف ندرخانی
	مرکز آمریکایی «قانون و عدالت» اعلام کرده که براساس اطلاعات دریافتی حکم اعدام کشیش یوسف ندرخانی احتمال دارد توسط محاکم قضایی ایران صادر شده باشد.

	بازداشت مجید عنایت از نوكیشان مسیحی در اصفهان
	همزمان با برگزاری جشن های كریسمس در بین كلیساها و بویژه مسیحیان فارسی زبان در داخل ایران و علیرغم گذشت دو ماه از آغاز سال جدید میلادی، آنگونه كه پیش بینی می شد نیروهای امنیتی وابسته به دستگاه اطلاعاتی جمهوری اسلامی طبق روال هرساله فشارهای خود را بر عل...

	بازداشت بانوی ۷۸ ساله مسیحی توسط ماموران اطلاعات در اصفهان
	مقامات امنیتی جمهوری اسلامی در جهت مقابله با گسترش مسیحیت و كلیساهای خانگی در كشور در اقدامی تا كنون بسیاری از نوكیشان مسیحی را در برخی شهرهای ایران بازداشت نمودند، در همین راستا طی روزهای گذشته ماموران امنیتی یك بانوی مسیحی ۷۸ ساله مسیحی را در شهر اص...

	در يک مستند بیسابقه تابوی صدساله ايرانی به نمايش در میآيد
	بیخبری از وضعیت دو شهروند بهایی در شیراز
	شاهین موسوی، دانشجوی دانشگاه طبری بابل، اخراج شد
	خودداری دو درویش گنابادی زندانی از انتقال به بیمارستان با دستبند
	حكم ۳ سال حبس برای یك نوكیش مسیحی در كرمانشاه
	دادگاه رسیدگی به پرونده «مسعود دلیجانی» از نوكیشان مسیحی كه وی پیش از این توسط نیروهای امنیتی لباس شخصی  در جمع اعضای كلیسای خانگی بازداشت شده بود در دادگاه انقلاب اسلامی كرمانشاه برگزار گردید.

	بررسی ممنوعیت ارائه خدمات به مسیحیان فارسی زبان + ویدیو
	بدستور وزارت اطلاعات سرویس فارسی دو کلیسا در تهران تعطیل شد
	وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی طی دستوری از دو کلیسای رسمی در تهران خواسته که مراسم کلیسایی خود را به زبان فارسی لغو کنند.

	بازداشت مجید عنایت از نوكیشان مسیحی در اصفهان
	همزمان با برگزاری جشن های كریسمس در كلیساها و بویژه در بین مسیحیان فارسی زبان در داخل ایران و علیرغم گذشت دو ماه از آغاز سال جدید میلادی، آنگونه كه پیش بینی می شد نیروهای امنیتی وابسته به دستگاه اطلاعاتی جمهوری اسلامی طبق روال هرساله فشارهای خود را بر...

	توقیف تعداد زیادی کتاب مقدس در اصفهان
	انتقال فرین راسخی و فرحناز نعیمی به بند عمومی زندان کرمان
	دومین گزارش به احمد شهید - دکتر وحید احمد فخرالدین، وکیل و مدافع حقوق بشر
	بازداشت جمعی از نوكیشان مسیحی در كلیسای خانگی در كرمانشاه
	در پی هجوم ماموران امنیتی به یك كلیسای خانگی كه منجر به بازداشت ۱۳ تن از نوكیشان مسیحی شده است، هم اكنون ۳ تن از این افراد در مكان نامعلومی در بازداشت بسر می برند.

	آزادی فوری یوسف ندرخانی خواست مسیحیان ایران و پیامی مهم برای جامعه جهانی مسیحی
	جزئیات کامل از بازداشت گروهی شهروندان بهایی شیراز/ به همراه عکس
	بیخبری یک ماهه از فرشید یزدانی شهروند بهایی در شیراز
	بازداشت هومن زارعی شهروند بهایی در شیراز
	تداوم بازداشت و شناسایی تعداد دیگری از بازداشت شدگان مسیحی دراصفهان
	در حالیکه آمار دستگیرشدگان مسیحی که از سوی نیروهای امنیتی در شهرهای مختلف ایران بازداشت می شوند رو به فزونی گذاشته است، منابع خبری از شهر  اصفهان، خبر از تداوم بازداشت این افراد  و شناسایی برخی دیگر از بازداشت شدگان مسیحی می دهند.

	آزادی فوری یوسف ندرخانی خواست مسیحیان ایران و پیامی مهم برای جامعه جهانی مسیحی
	تداوم بازداشت و شناسایی تعداد دیگری از بازداشت شدگان مسیحی دراصفهان
	بازداشت دستهجمعی اقلیتهای دینی
	افزایش روند سرکوب مسیحیان + گفتگو
	طی هفتههای اخیر دستگاه امنیتی جمهوری اسلامی روند سرکوب خود نسبت به شهروندان مسیحی در کشور را افزایش داده که این امر به بازداشتهای جمعی از هموطنان مسیحی در شهرهای اهواز، شیراز، اصفهان و کرمانشاه منجر شده است. (  گفتگو در همین ارتباط )
	طی هفتههای اخیر دستگاه امنیتی جمهوری اسلامی روند سرکوب خود نسبت به شهروندان مسیحی در کشور را افزایش داده که این امر به بازداشتهای جمعی از هموطنان مسیحی در شهرهای اهواز، شیراز، اصفهان و کرمانشاه منجر شده است. (  گفتگو در همین ارتباط )
	طی هفتههای اخیر دستگاه امنیتی جمهوری اسلامی روند سرکوب خود نسبت به شهروندان مسیحی در کشور را افزایش داده که این امر به بازداشتهای جمعی از هموطنان مسیحی در شهرهای اهواز، شیراز، اصفهان و کرمانشاه منجر شده است. (  گفتگو در همین ارتباط )

	روز شمار نقض حقوق شهروندان بهایی بهمن ۱۳۹۰
	هشدار و كنترل نسبت به نصب نمادهای مسیحی بر روی ساختمانها
	معاون خدمات شهری شهرداری تهران اعلام كرد: "روی برخی از ساختمانهای شخصی مردم در شهر نمادهای فراماسونری و مسیحیت نصب شده است. و باید این نمادها را کنترل و نگذاریم در شهر نصب شود".

	وضعیت نامعلوم عنایت جعفری از دیگر بازداشت شدگان مسیحی در اصفهان
	ماموران امنیتی جمهوری اسلامی پس از بازداشت این نوكیش مسیحی به خانواده ایشان وعده داده بودند كه در صورت عدم اطلاع رسانی و درج خبر در رسانه ها ، نامبرده پس از یك هفته آزاد خواهد شد ! اما علیرغم وعده ها از سوی ماموران پس از گذشت دو هفته تاكنون از وضعیت و...

	احضار ۱۴ شهروند بهایی قروه به اداره اطلاعات این شهرستان
	حسن آباد: دستگیر و زندانی شدن آقای شهرام چینیان میان دو آب
	شیراز: دستگیر و زندانی شدن آقای فرید عمادی و آقای ایمان رحمت پناه
	گنبد: اطّلاعات تازه از دستگیری و آزادی خانم امیلیا اسماعیل پور
	کرمان: دستگیری آقای عرفان شجاعی
	آخرین خبرها از بهائیان ایران
	مشهد: یورش به خانهها و دستگیری ۸ بهائی
	دو شهروند بهایی در مشهد بازداشت شدند
	محکومیت چهار شهروند بهایی در مشهد به حبس تعزیری
	عفیف نعیمی، از مدیران جامعهی بهایی به بیمارستان منتقل شد
	تمدید قرار بازداشت سه شهروند بهایی در کرمان به مدت دو ماه
	آزادی سمیرا ممتازیان و پیام تسلیمی و تداوم بازداشت ۱۰ بهایی دیگر در شیراز
	احضار ۱۴ شهروند بهایی قروه به اداره اطلاعات این شهرستان
	نوكیش مسیحی پس از بازگشت به اصفهان توسط ماموران بازداشت شد
	از  هفته های اخیر، فشارهای امنیتی شدیدی نسبت به مسیحیان فارسی زبان  و خانوادههای آنان در شهر اصفهان آغاز شده است در همین راستا یكی از نوكیشان مسیحی پس از بازگشت به اصفهان در منزلش بازداشت شد.

	آزادی موقت داوود علیجانی خادم کلیسای جماعت ربانی اهواز
	محکومیت یک درویش گنابادی به ۶ ماه حبس
	انتقال حمید آرایش به مکانی نامعلوم
	عوامل رژیم آقای کاظمینی بروجردی را مسموم کردند
	خامنه ایی و پیروی هوادارانش از سركوب نوكیشان مسیحی در ایران
	بحث پیرامون مسیحیت و شرایط دشوار مسیحیان به خصوص نوكیشان مسیحی در ایران به قدری پر اهمیت و حساس می باشد که رسانههای داخلی و خارجی اعم از فارسی و غیرفارسی در ادوار مختلف و با نگاهی ویژه به آن می پردازند.

	تشکیل کلاس برای نوایمانان منع شدند
	واکنش ها به گزارش تازه سازمان ملل درباره نقض حقوق بشر در ایران
	اظهارات عجیب رئیس شورای خلیفه گری ارامنه در باب رهبران جمهوری اسلامی
	وی گفت: عنایتی که حضرت امام خمینی و آیت الله خامنه ای، این دو شخصیت جهان اسلام بر ادیان ابراهیمی داشتند ما در هیچ جای دنیا سراغ نداشته و نداریم و سیمای "مسیح" را در وجود آنها می بینیم !

	بازداشت مجدد کسری نوری از دراویش گنابادی
	بازداشت فریبرز پارسینژاد، شهروند مسیحی ساکن اصفهان
	تایید حکم حبس پرویز ملکشاهی از دراویش اهل لرستان
	نگرانی نسبت به وضعیت دو کودک بهایی پس از بازداشت والدین
	جان روحانی مبارز آقای بروجردی در معرض خطر جدی است
	ایران کشور دشمن اینترنت ٢٠١١
	رشد چشمگیر نومسیحیان جوان در کلیساهای ایران
	با تمام محدودیت ها و فشارهای امنیتی تخمین زده می شود که نیمی از نوکیشان مسیحی آزادانه در مورد ایمان جدیدشان با دیگران سخن می گویند و نیم دیگرشان تغییر دین خود را در قلب هایشان نگاه می دارند.

	کسری نوری از دراويش گنابادی بازداشت شد
	خانواده بهاییان بازداشت شده در شیراز: هیچ کس پاسخگو نیست
	خشایار زارعی از تیم ملی جودو و دانشگاه به دلیل اعتقاد به آئین بهایی اخراج شد+رنجنامه وی
	دو شهروند بهایی در مشهد به دو سال حبس محکوم شدند
	بازداشت دو بهایی در یورش ماموران به منزل هفت تن در شیراز
	گزارشی از وضعیت زندانیان بهایی در پایان سال ۱۳۹۰
	گزارش آماری نقض حقوق بشر - ویژه اسفند ماه ۱۳۹۰
	آخرین اخبار بازداشت و آزادی مسیحیان کشور در زمستان نود

