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 است[ حذف شده]اطالعات شخصی افراد 

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

 

 خبرنامه گویا]برگرفته از سایت:[ 

 ۱٣۸۵فروردین  ٢٣]تاریخ:[ 

 

 ینروز آنالدر ایران، ماجراي یک بخشنامه امنیتي، گالره ماد،  اعتراض به وضعیت بهاییان

اما بهائیان  شناسدیمرا به عنوان اقلیتهاي مذهبي غیر مسلمان برسمیت  هایزرتشتقوانین ایران مسیحیان، کلیمیان و 

اساسي مانند حق تحصیل در دانشگاه و  از حقوقکه بزرگترین اقلیت دیني غیر در ایران هستند رسمیتي ندارند. آنها 

ایى حق پذیرفته شدن پس از انقالب کودکان به یهاسالدولتي محروم هستند. گرچه در اولین  یهاسازماناستخدام در 

در مدارس را باز یافتند اما اکنون با گذشت ربع قرن از قدرت گیرى نظام اسالمي، جوانان بهایى هنوز موفق به کسب 

. قطع پرداخت حقوق بازنشستگي، اخراج از اندنشدهدولتى و آزاد کشور  یهادانشگاهاجازه ورود به هیچ یک از 

از این بى حقوقى هستند که بسیار کم در  ییهاگوشهال مشروع و قانونى ایشان مشاغل، سلب حق مالکیت آنها بر امو

فعال سیاسى و یا حقوق بشرى ایرانى در این ربع قرن اخیر به خود جرات  و کمترمورد آن گفته و نوشته شده است 

 .دفاع از حقوق بهاییان را داده است

 ""محرمانه یابخشنامهافشاي 

از  یانسخهبه تازگي  گویدیمقوق بشر سازمان ملل متحد در امور ادیان یا عقاید" گزارشگر ویژه "کمیسیون ح

را بدست آورده است که حاکي از برنامه جدید دولت ایران براي شناسایي و تحت نظر گرفتن  یامحرمانهبخشنامه 

حرمانه توسط رئیس ستاد ، این سند مگویدیمبهاییان این کشور است. "اسما جهانگیر" گزارشگر ویژه این کمیسیون 

فرماندهي کل نیروهاي مسلح جمهوري اسالمي ایران به تعدادي از نهادهاي امنیتي انتظامي نوشته شده است. به گفته 

تا به طور "بسیار محرمانه" تمام اطالعات موجود درباره افراد بهایي را  خواهدیموي، بخشنامه از سازمانهاي ذیربط 

ستاد فرماندهي کل نیروهاي مسلح ایران  ٢۰۰۵اکتبر  ٢۹جمع آوري کنند. بنا بر بیانیه خانم جهانگیر، بخشنامه مورخ 

ست کرده تا بهاییان را خطاب به وزارت اطالعات، سپاه پاسداران و نیروي انتظامي نوشته شده است و از آنها درخوا

 .شناسایي و اعمال آنها را زیر نظر بگیرند

از بخشنامه مزبور در  یانسخهچگونه  گویدینمگزارشگر ویژه سازمان ملل متحد به دلیل حساس بودن موضوع 

ن به طور اطالعات مربوط به بهاییا خواهدمیکه ستاد کل نیروهاي مسلح  کندمی تأییداختیار او قرار گرفته است ولي 

کامل و به صورت "بسیار محرمانه" جمع آوري شود. در بیانیه این مقام سازمان ملل متحد آمده است که تحت نظر 

مغایرت دارد و یک  المللیینبگرفتن افراد بدلیل اعتقاد به دیني که با دین رسمي کشور تفاوت دارد، با معیارهاي 

مذهبي است. از سوي دیگر "باني دوگال"، نماینده جامعه  هاییتاقلق مداخله "غیر مجاز" و "غیر قابل قبول" در حقو

بهاییان  المللیبینمراتب نگراني جامعه  ایرسمیبهاییان در مقر سازمان ملل متحد در نیویورک، طي نامه  المللیبین

ولي به گفته خانم دوگال را درباره بخشنامه محرمانه به اطالع دفتر نمایندگي دولت ایران در این سازمان رسانده است 

 .انددادهمقام هاي ایراني تاکنون پاسخي به نامه دفتر وي ن

 بازگشت به دهه هشتاد

کانون توجه محافل جهاني است و بیانیه خانم جهانگیر موجب  ایران، کارنامه حقوق بشر در یاهستهدر کنار پرونده 

از  رسما  دیني در آمریکا شده است. این کمیسیون در ماههاي گذشته  المللیبیننگراني شدید مقامات کمیسیون آزادیهاي 

گذشته خبر داده بود. "دوایت بشیر"، کارشناس ارشد این  هایماهبدتر شدن موقعیت اقلیتهاي دیني در ایران طي 
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ه بهاییان کمیسیون، در گفتگویي با دفتر بخش فارسي بي بي سي در واشنگتن، برنامه محرمانه زیر نظر گرفتن گسترد

 هاییتفعالایران را امري بسیار نگران کننده خوانده است. او گفت: "گرفتن لیست اسامي افراد و تحت نظر گرفتن 

دارد. در آن زمان آنها بهاییان را  ۱۹۸۰اشخاص شباهت به اقدامات دولت ایران در ابتداي انقالب در اوایل دهه 

گسترده افراد بهایي  هایاعداماز آن دیدیم دستگیري رهبران بهاییان و  شناسایي کرده و زیر نظر گرفتند. آنچه که پس

سال دوباره ظاهر شده است و این بسیار نگران کننده است. کسي  ٢۰بود. مشکل این است که این روند پس از حدود 

 هاییبهاتن که نیروهاي مسلح و امنیتي در ایران به طور سیستماتیک درصدد شناسایي و تحت نظر گرف دانستنمی

 ".هستند

. به گفته شودنمیدیني در ماههاي اخیر در ایران محدود به بهاییان  هایاقلیتوخیم شدن وضعیت براي  گویدمیبشیر 

او، جامعه کلیمیان ایران نیز پس از آنکه محمود احمدي نژاد، رییس جمهور ایران، "هولوکاست" یعني کشتار یهودیان 

افسانه خواند، از عکس العمل منفي دولت ایران علیه کلیمیان بیم دارد. کارشناس  در جریان جنگ جهاني دوم را

دیني همچنین به بي بي سي گفت: "مسیحیان نیز طي یک سال گذشته با افزایش آزار،  المللیبینکمیسیون آزادیهاي 

سنن و همچنین دراویش مورد مسلمان مانند مسلمان اهل ت هایاقلیت. حتي برخي از اندبودهتهدید و دستگیري مواجه 

تن از مسلمانان صوفي توسط مقامات دولتي بازداشت  ۱۰۰۰. تنها ماه قبل حدود اندقرارگرفتهآزار و اذیت بیشتر 

 ".مذهبي در ایران هستیم هایاقلیتشدند. ما شاهد روند گسترده بدتر شدن اوضاع براي 

 المللعفو بینمرگ بهایي در زندان و نگراني 

خطاب به رییس قوه قضاییه، نگراني خود را در رابطه با آزار جامعه  اینامهدر  المللبینسازمان عفو  چندي پیش

یا  اشفرهنگیبهایي کشور ابراز نمود و از وي خواست که این اطمینان را بدهد که هیچ کس بخاطر هویت مذهبي و 

از  عمیقا  به زندان افکنده نشود. این سازمان ابراز داشته که  اشجامعهمسالمت آمیز در حمایت از  هایفعالیتبدلیل 

سال  ۱۰ اشعقیدهبه خاطر  صرفا  مرگ ذبیح هللا محرمي در زندان متأسف است. او یک زنداني عقیدتي بهایي بود که 

حکوم به جرم ارتداد به مرگ م ۱۹۹۶دستگیر شد و در سال  ۱۹۹۵در زندان به سر برد. ذبیح هللا محرمي در سال 

به  ۱۹۹۶، در سال المللبین، حکم اعدام او به حبس ابد تغییر یافت. او از جانب سازمان عفو ۱۹۹۹شد. در سال 

عنوان زنداني عقیدتي شناخته شد و براي آزادي فوري و بدون قید و شرط او تالش نمود. بر اساس گزارشات، جسد 

گفته شده بود  اشخانوادهلش در زندان یزد پیدا کردند. گویا به دسامبر گذشته در سلو ۱۵ذبیح هللا محرمي را در تاریخ 

. اما، بر اساس اندکردهکه آنان نیز او را دفن  اندداده اشخانوادهکه او بدلیل حمله قلبي فوت نموده است. جسد او را به 

بي نداشت، گرچه او را گزارشات، ذبیح هللا محرمي پیش از مرگش از سالمت کامل برخوردار بود و سابقه بیماري قل

که این امر شاید باعث مرگ او شده  رودمیبودند که در زندان به کار طاقت فرساي فیزیکي بپردازد که گمان  داشتهوا

از مقامات ایراني خواسته است که  المللبینکه او تهدید به مرگ شده بود. عفو  شودمییا در آن تأثیر داشته است. گفته 

تحقیق کامل و بیطرف در مورد علت و چگونگي مرگ او انجام گیرد و هر کس که مسؤل مرگ  دستور بدهند که یک

 .وي باشد، باید به دادگاه فرا خوانده شود تا سر وقت و عادالنه محاکمه گردد

، چون یکي از شرایط قانوني براي اندشدهسالیان زیادي است که جوانان جامعه بهاییان از تحصیالت عالي باز داشته 

دین قانوني ابراز کنند. گرچه این شرط اکنون  از سهمتقاضیان این است که وفاداري خود را به اسالم یا یکي دیگر 

مطرح نیست، مدارک متقاضیان بهایي به آنان مسترد شده و در آن اسالم به عنوان مذهبشان قید شده است. این امر 

ن را انکار کنند و بدین صورت شانس تحصیالت عالیه را بخاطر این است که آنها ترغیب شوند تا عقایدشا ظاهرا  

بهایي که قبول شده  ۸۰۰مبني بر حذف این قید، فقط ده نفر از حدود  هاییوعده، علیرغم ٢۰۰۴داشته باشند. در سال 

از رفتن به دانشگاه خودداري کردند.  شانبهاییبودند، پذیرش گرفتند. این ده نفر در اعتراض به محرومیت همکیشان 

و به  اندشدهبر اساس گزارشات، اعضاي جامعه بهاییان ایران در ماههاي اخیر مورد حمله مهاجمین ناشناس واقع 

. منازل بعضي بهاییان هم توسط مقامات مصادره اندشدهو اماکن مقدس بهاییان آسیب وارد شده و تخریب  هاگورستان

 .گردیده است

، که بر اساس آن امکان کار و مزایا مانند شودمیور کلي، قوانین و مقررات تبعیض آمیز بر علیه بهاییان اعمال به ط

. بیشتر آنان اندشدهبهایي در ایران دستگیر  ۶۶ حداقل، ٢۰۰۵سال  از آغاز. شودمیحق بازنشستگي برایشان محدود 

، که از جمله میتوان به مهران کوثري برندمیدر زندان به سر  نه نفرشان حداقلولي بر اساس گزارشات،  اندشدهآزاد 

. جرم آنها این بوده که به مقامات اندشدهو بهرام مشهدي اشاره کرد که به ترتیب به سه و یک سال زندان محکوم 
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ه یعني افشین نفر باقیماند ٧نفر از  ۶کشور نامه نوشته و خواستار پایان دادن به نقض حقوق بشر بهاییان شده بودند. 

نوامبر  ۸اکرم، شهرام بلوري، وحید زماني، مهربان فرمانبرداري، سهراب حمید و هوشنگ محمد آبادي در تاریخ 

 .اندشدهنفر نهم، بهروز توکلي مشخص نشده و هیچکدام محاکمه ن ینو همچن. اتهام آنان اندشدهدستگیر  ٢۰۰۵

بر این باور است که اینها ممکن است زنداني عقیدتي باشند که بایستي بالدرنگ و بدون قید و شرط آزاد  المللبینعفو 

گردند. با تجربیاتي که از مرگ مشکوک کشیشان کلیساهاي انجیلي تهران و شهرستانها در ناپدید شدن و بعد از مدتي 

که اقدامات اخیر علیه بهاییان از یک  رسدمیه نظر پیدا شدن جنازه آنها و سرکوب دراویش گنابادي قم وجود دارد ب

در دولت فعلي که اکنون بخشي از حاکمیت را در انحصار خود  هاایشود. نفوذ حجتیه خط سیاسي خاص ناشي مي

نیست. با توجه به اینکه ایران درخواست عضویت در شوراي حقوق بشر  ارتباطبیگرفته است با این تشدید فشارها 

کشور که اکثریت  ۹۶بود که جمهوري اسالمي بتواند راي  خواهد یدبعرا دارد، با ادامه این روند بسیار  سازمان ملل

مطلق مجمع عمومي را در اختیار دارند را بدست بیاورد و آنان به عضویت ایران بعنوان عضو شوراي جدید حقوق 

 .بشر راي بدهند

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفا  به نشانی  دای برخورهاز اصل سند است. اگر به نکتویسی ]متن باال رون

 ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید[
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