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 است[ حذف شده]اطالعات شخصی افراد 

 شده است[ تایپبهائی  و جامعه مربوط به افراد مطالب و اخبار]برای وضوح بیشتر فقط 

 

 1بشر و دموکراسی برای ایران حقوق گرفته از سایت:[]بر

  طرحی از بنیاد عبدالرحمن برومند

 یادبود

 ایران در حقوق بشر امید، یادبودی در دفاع از

 یک سرگذشت

 عطاهللا رضوانی

 ۵۳ سن:

 ایران ملیت:

 بهائی مذهب:

 متاهل وضعیت تأهل:

 مورد

 1۳۹۲شهریور  ۲ تاریخ اعدام:

 بندر عباس، استان هرمزگان، ایران محل:

 سالح گرم -فراقضایی نحوه اعدام:

 اتهام نامعلوم اتهامات:

هللا از منابع گوناگونی برگرفته شده است. از جمله این منابع اطالعات درباره قتل آقای عطاهللا رضوانی فرزند عنایت

رای حقوق پسرخاله ایشان آقای نوید اقدسی است که اطالعات مفصلی به بنیاد برومند ارسال داشته است. همچنین شو

، به قتل فراقضایی آقای رضوانی پرداخته است. در این 1۳۹۲شهریور  ۲۶بشر سازمان ملل طی گزارش مورخ 

، رادیو زمانه 1۳۹۲مهر  ۲۵شهریور و  ۳، خبرگزاری هرانا، 1۳۹۲شهریور  ۵هایی در سایت روز، باره، گزارش

 ۵، دویچه وله فارسی در تاریخ 1۳۹۲شهریور  ۶، دادگستری کل استان هرمزگان در 1۳۹۲مهر  ۹شهریور و  ۳در 

شهریور  ۷  و در سایت جامعه جهانی بهائیان در 1۳۸۹مرداد  ۲1، سایت داراالرشاد در تاریخ 1۳۹۲شهریور 

 منتشر شده است. 1۳۹۲

                                                                                                           نامهزندگی

در بیرجند بود. او تحصیالت ابتدایی  1۳۳۹اسفند  ۲۸بنابر اطالعات ارسال شده به بنیاد برومند، آقای رضوانی متولد 

در رشته مهندسی مکانیک دانشگاه علم و صنعت تهران  1۳۵۸م رساند و در سال و دبیرستان را در زادگاهش به اتما

سال در تهران  ۴پذیرفته شد. ولی یکسال بعد در جریان انقالب فرهنگی از دانشگاه اخراج شد. پس از آن به مدت 

او دارای  مشغول به کار شد. سپس برای ساختن تصفیه خانه آب شهرهای بندرعباس و میناب به بندرعباس رفت.

 همسر و دو فرزند بود.

                                                 
1 https://www.iranrights.org/fa/memorial/story/-7460/ataollah-rezvani 
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 ایزندگی حرفه

های بسیاری که به جامعه بهایی آقای رضوانی یکی از خادمان جامعه بهائی در بندرعباس بود و به دلیل کمک

به مدت دو هفته بازداشت   1۳۶۲وغیربهایی کرده بود، محبوبیت زیادی در میان اهالی شهر داشت. او یکبار در سال 

هایی که خورده بود دچار مشکالت شنوائی در گوش چپ خود شده بود ن بازجویی در اثر سیلیشد. در جریا

های عالوه بر او برخی از افراد خانواده نیز در زمان بنابر همین اطالعات، )اطالعات ارسال شده به بنیاد برومند(. 

خواهر او، خانم صهبا رضوانی که صرفا به  اند. از جملهمختلف به اتهام بهائی بودن دستگیر و محکوم به زندان شده

های اقتصادی آقای رضوانی در شهر دلیل بهائی بودن سه سال در سمنان و تهران زندانی بود. همچنین از فعالیت

بندرعباس جلوگیری شده بود، به طوری که بسیاری از کسانی که به تجربه و تخصص ایشان احتیاج داشتند محبور 

های شغلی با اعمال فشار نهادهای امنیتی از شرکت آقای رضوانی در مناقصه ه نکنند. شدند که به وی مراجع

با  خواهد که ها، اداره اطالعات بندرعباس از اداره آب و فاضالب شهر میتراشیشد. در یکی از مانعجلوگیری می

مقامات امنیتی قرار گرفته بود. از آقای رضوانی همکاری نکند. به گفته همین منبع، آقای رضوانی بارها مورد تهدید 

به رضوانی بگویید نوبت او هم »بودند که  بردند، پیغام دادهبرخی از بهائیان را برای بازجویی می جمله وقتی که 

 «خواهد شد.

به گزارش رادیو زمانه، طی چندسال اخیر، آقای رضوانی بارها از طرف اطالعات بندرعباس و دفتر امام جمعه شهر 

آبادی، امام جمعه بندرعباس، درخواست هللا غالمعلی نعیمای به دفتر آیتتهدید قرار گرفته بود. او با ارسال نامهمورد 

های نمازجمعه خودداری کند. کرد تا حقوق شهروندان بهائی را محترم بشمارد و از تحریک مردم علیه آنان در خطبه

افزاید امام جمعه بندرعباس علیه بهائیان، می  هایره به سخنرانیفرزند آقای رضوانی در مصاحبه با سایت روز با اشا

آقای   که پدرش به همراه دو تن از دوستانش به دفتر امام جمعه نامه نوشته و به سخنان وی اعتراض کرده بودند.

خونریزی رضوانی و دوستانش به مقامات امنیتی و نظامی هم شکایت برده بودند که سخنان امام جمعه موجب تنش و 

  شود. اما این اقدامات هیچ حاصلی در بر نداشت.می

 وضعیت بهائیان در جمهوری اسالمی

*، یکی از 1۳۵۷جمهوری اسالمی جامعه بهائیان ایران را )که با بیش از حدود سیصد هزار عضو در سال 

ترین حقوق بشر اساسیهای مذهبی کشور است( مدام تحت آزار و سرکوب قرار داده و از شمارترین اقلیتپر

شناسد ومقامات کشور این دین را الحادی تلقی محرومشان کرده است. قانون اساسی دین بهائی را به رسمیت نمی

شان را آشکار توانند مذهبکنند. در نتیجه بهائیان از حقوق رسمی یک اقلیت مذهبی برخوردار نیستند. آنها نمیمی

اند و از حق اشتغال در ادارات د. آنان ازهرگونه فعالیت در عرصه عمومی منع شدهکنند، یا مراسم خود را به جا آورن

 دولتی یا وابسته به دولت محرومند.**

  قتل 

کشته شد. در  در بندرعباس به ضرب گلوله 1۳۹۲های موجود، آقای عطاهللا رضوانی روز دوم شهریور بنابر گزارش

ای از ، صراحتا قید شده است که گلوله1۳۹۲شهریور  ۵گزارش رسمی کالبدشکافی توسط پزشکی قانونی، به تاریخ 

باالی گوش راست، از باال به پایین و از جلو به عقب موجب مرگ آقای رضوانی شده است. هیچگونه آثار مقاومت و 

 ر بدن او مشاهده نشده است.زخم و جرح دیگری د

آقای رضوانی به عادت معمول، شنبه »، (1۳۹۲شهریور  ۵وله بنابر روایت یکی از اقوامش در مصاحبه با دویچه

رود و با کارگر او )کریم( شب برای سر زدن به منزل یکی از دوستانش که در خارج کشور است به خانه او می

گیرد و مدتی طوالنی با ر آن محل بوده، شخصی با تلفن همراهش تماس میکند. زمانی که آقای رضوانی دصحبت می

به گفته آقای اقدسی، « شود.زند. عطاهللا رضوانی پس از این مکالمه تلفنی و بعد از ترک محل کشته میاو حرف می

ل رضوانی، ناپدید چند هفته بعد از قت او کریم، جوان مهاجر افغانی، آخرین نفریست که آقای رضوانی را دیده است.

 در دست نیست. شد و تاکنون، خبری از او 

https://iranbahaipersecution.bic.org/


 

 
IRANBAHAIPERSECUTION.BIC.ORG 

 

شنبه شب از خانه  ۹ساعت »کند: کورش، فرزند قربانی، در مصاحبه با سایت روز، شب حادثه را چنین توصیف می

ر جا ها و هها و کالنتریخارج شدند. قرار بود برگردند خانه اما برنگشتند. نگران شدیم همه جا سر زدیم، بیمارستان

کردیم. خبری نشد و به ناچار رفتیم پرونده مفقودی تشکیل دهیم. در حال انجام کار بودیم که آقایی زنگ زد که فکر می

هایی که به سمت خارج از شهر و گفت بیایید اداره آگاهی، پدرتان پیدا شده. رفتیم. گفتند فوت شده. در یکی از جاده

او با تاکید بر اینکه پدرش با هیچ « اند.با گلوله از پشت سر به او شلیک کرده بودند. گفتند رود او را پیدا کردهمی

داد. خورد ولی جواب نمیزدیم. موبایل پدرم زنگ میشب زنگ می 1۲ما تا ساعت »کسی دشمنی نداشته، افزود که 

 «شب موبایل خاموش شد. 1۲

بهائی بود، تهدیدهای پی در پی عوامل ناشناس،  های آقای رضوانی که یکی از سه عضو هیئت خادمان جامعهفعالیت

آمیز امام  های تحریکهای متعدد از سوی نیروهای امنیتی، سخنرانیاقتصادی، احضار و بازجویی ممانعت از فعالیت

، حمله به چند تن از بهائیان بندرعباس (1۳۹۲شهریور  ۳جمعه شهر علیه بهائیان به ویژه روز قبل از قتل )هرانا، 

نتیجه ماندن رسیدگی به پرونده این قتل و اظهارات نزدیکان قربانی بی ن آنکه پیگیری قانونی شود، و سرانجام،بدو

 دهد.شواهدی از نقش و دخالت نهادهای حکومتی در این قتل به دست می

 اظهارات مقامات

مللی، مقامات رسمی در این باره الها و نهادهای بینعلیرغم انعکاس گسترده خبر قتل مشکوک آقای رضوانی در رسانه

اند. سایت رادیو زمانه به نقل از یک مقام مسئول در بندرعباس که مایل به ذکر نامش نیست اظهار نظر نکرده

احتمال اینکه قاتل اصلی در صندلی کنار راننده )متوفی( نشسته بوده زیاد است و با توجه به اینکه هیچ »نویسد: می

بدن عطاءهللا رضوانی یا ضربه و خراشیدگی در بدنه ماشین دیده نشده مشخص است  نوع آثار ضرب دیدگی در

ای در خارج از اند و آقای رضوانی را به نقطهضارب یا ضاربان بدون هیچ اصطکاک و به راحتی داخل اتومبیل شده

اظهار کرده است با  وگوی تلفنی که کارگر خانههمان گفت اند. امکان دارد ضاربان از طریقشهر هدایت کرده

به « های تماس آشکار نشود.دزدند تا شمارهعطاءهللا رضوانی قرار گذاشته باشند به همین دلیل موبایل نامبرده را می

های تلفنی آقای رضوانی از مخابرات ترتیب اثر داده نشده است. درخواست خانواده برای دریافت فهرست آخرین تماس

 (1۳۹۲مهر  ۹)رادیو زمانه، 

های نماز جمعه و جلسات درسش، علیه هللا نعیم آبادی امام جمعه بندرعباس بارها دراظهارات خود در خطبهآیت

 گفتارهای او آمده است:بهائیان سخن گفته است. از جمله در یکی از درس

مندی دارند و ها در بسیاری از شؤون مخصوصاً شؤون اقتصادی حضور قدرتمتأسفانه به دلیل ناآگاهی جامعه، بهائی»

شوند. عرض کردم اینها نه تنها مسلمان نیستند بلکه کافرند و بیچاره کسانی که از روی نا آگاهی با آنها وارد معامله می

ای هستند که با تمام وجود، تضاد اساسی با اسالم دارند، اینها خودشان را به عنوان از آن بدتر جزو کافرهای دو آتشه

ه هر چه را شما قبول دارید، ما هم قبول داریم و اختالفمان فقط در امام زمان است. اینها کنند کمسلمان معرفی می

وآله( را قبول دارند، نه گویند، اینها نه قرآن ما را قبول دارند، نه خاتم انبیاء محّمد المصطفی )صلی هللا علیه دروغ می

ذشته، اماِم گذشته، پیامبِر گذشته یعنی االن دوران آنها به سر دانند: قرآِن گمی‘ گذشته’علی را قبول دارند. همه اینها را 

ها محافظت پروردگارا جامعه ما را از این میکروب»کند: درباره بهائیان چنین دعا می  امام جمعه«. آمده است.

 )نقل از سایت داراالرشاد(.« بفرما!

 اظهارات خانواده

قدام موثری از جانب مقامات برای شناسایی عوامل این قتل صورت خانواده آقای رضوانی، هنوز هیچ ا علیرغم تالش

هایی است که خواهر ایشان، خانم صهبا رضوانی، به رئیس جمهور، رئیس قوه ها نامهنگرفته است. از جمله این تالش

رادر خود قضاییه، رئیس ستاد حقوق بشر اسالمی ایران و یک نماینده مجلس نوشته و خواستار پیگیری پرونده ترور ب

ای به رئیس جمهور نوشته است. به شده است. همچنین پسر آقای رضوانی نیز برای پیگیری پرونده پدرش نامه

  ها پاسخی داده نشده است.هیچکدام از این نامه
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به گفته آقای اقدسی، نبودن آثار باروت روی دست قربانی و اینکه ایشان چپ دست بوده فرضیه خودکشی را کامال 

ای که به گفته آقای اقدسی مقامات با طرح آن قصد انحراف مسیر رسیدگی به پرونده را داشتند، کند. فرضیهمیمنتفی 

 ولی پس از گذشت یکسال، دیگر پیگیری نشد. )گزارش به بنیاد برومند(

محبوبیت آقای المنفعه و های عامدر ارتباط با انگیزه احتمالی این قتل، خویشاوند آقای رضوانی ضمن اشاره به کار

ای بوده کنیم چه انگیزههر چه فکر می»رضوانی و اینکه هیچ دشمنی در میان مردم نداشت، به سایت روز گفته است: 

رسد جز انگیزه عقیدتی. خانواده و تمام دوستان و آشنایان بهائی و که با اسلحه او را بکشند هیچ به ذهنمان نمی

ترین بهائی بندرعباس و شناسها تحت فشار بود. ایشان سرد چون ایشان سالغیربهائی در این زمینه هم عقیده هستن

شناسی بود و وزارت اطالعات این را شاید استان هرمزگان بود. روابط بسیار خوبی با همه داشت و آدم سر

  «ها به صورت مستقیم و غیر مستقیم به ایشان فشار آوردند.پسندید. بارنمی

--------------------------------------------- 

؛ و "تضییقات 1۹۸٤فوریه  ۲۰نوشته ریچارد ن. اوستلینگ، مجله تایم به تاریخ  " یرانا* "مرگ تدریجی بهائیان 

تعداد . ۳، ص 1۹۸٤چاپ سال  1۳/1۲" نوشته داگالس مارتین، پژوهش بهائی جلد 1۸٤٤־1۹۸٤بهائیان ایران 

 نیست.جمعیت فعلی بهائیان در ایران مشخص 

** در قوانین کیفری مملکت برای بهائیان هیچ حقی پیشبینی نشده است و آنان همواره در معرض سوء استفاده و 

گیرند یا به قتل برسند، دادگاهی چنانچه قربانی آزار و حمله شوند و مورد سرکوب قرار  اعمال خشونت قرار دارند.

ی بعضی مراجع تقلید که به ت قضایی ایران با استناد به فتوامقاما  برای آنها حق تظلم و دادخواهی قائل نیست.

مرتدین که تحت حمایت قانون نیستند  شوند، بهائیان را در زمرهموازات مجلس از منابع قانون گذاری محسوب می

ده است و یکی از این مراجع، آیت هللا روح هللا خمینی است که برای جرم ارتداد حکم اعدام تعیین کر  دهند.قرار می

 اعالم کرده که یک مسلمان نباید به جرم کشتن مرتد اعدام شود.

ای، اجتماعی و کند به زندگی حرفهقوانینی که بهائیان را از شرکت در هرگونه فعالیت در عرصه عمومی منع می

بال فاصله پس از پیروزی انقالب، وزارت کار جمهوری اسالمی دستور   ها صدمات سنگینی زده است.اقتصادی آن

اند و یا در « مکاتب الحادی»که به زعم مسلمین پیرو و یا اعضاء سازمانهایی  منحرف "داد که افراد وابسته به "فرق 

دیگر ضرورت  کنند باید از همه مشاغل دولتی برکنار شوند. از طرفاساسنامه خود وحی و ادیان توحیدی را نفی می

ها، فرمها و مدارک رسمی )که اخیراً در بعضی موارد، تحت فشار بین المللی، حذف اعالم مذهب، در درخواستنامه

است(، آزادی بهائیان را جداً محدود کرده وآنها را از فرصتهای موجود درهمه ابعاد زندگی خصوصی از جمله شده 

 نماید.یابی به دانشگاه وانجام سفر محروم میازدواج، طالق، ارث، راه

ره تا کنون هزاران بهائی شغل، مقرری و حقوق بازنشستگی، اموال، کسب و کار و باالخ 1۳۵۸در عمل از سال 

آیی، اند. مقامات جمهوری اسالمی با انحالل تشکیالت بهائیان، آنها را از حق گردهمامکان تحصیل را از دست داده

پس از وقوع انقالب اسالمی حد اقل   اند.ای و ملی محروم کردهانتخاب و اداره مؤسسات دینی خود در سطح منطقه

دانی و تحت شکنجه و فشار قرار گرفته اند تا شاید از دین خود دویست بهائی اعدام شده و تعداد زیادی از آنها زن

 بازگشته به اجبار به اسالم بگروند.

المللی به آزار و سرکوب این اقلیت مذهبی غیر سیاسی و آرام، مقامات دولت ایران در های شدید بینبه سبب اعتراض

فعالیتهای ضد »کنند که اینان به اتهاماتی نظیر دعا میبیشتر اوقات علت اصلی فشار و اعدام بهائیان را پنهان کرده و ا

محکوم و مجازات « فحشا، زنا و فساد اخالقی»و « جاسوسی برای صهیونیسم»، «حمایت از رژیم سابق»، «انقالبی

 شوند.می

 

کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در  دای برخور]متن باال رونویسی از اصل سند است. اگر به نکته

 صفحه تماس با ما بفرستید[

https://iranbahaipersecution.bic.org/

