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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[

 

 رادیو فردا ]بر گرفته از سایت:[ 

 ۱۳۸۶اسفند   ۵]تاریخ:[ 

 

 « شودهای دینی قانونی میالیجه مجازات اسالمی؛ »فشار بر اقلیت

 مهین گرجی 

جان پیروان آیین بهاییت توسط جمهوری اسالمی ابراز  ای از به خطر افتادن جامعه بهاییان ایران، با انتشار بیانیه

 .نگرانی کرده است

در بیانیه این جامعه با اشاره به تدوین قانون جدید مجازات اسالمی که هم اکنون در مجلس هفتم در دست بررسی است  

زرتشت را در خارج از  های مذهبی از جمله بهائیان، یهودیان، مسیحیان و حتی پیروان دین آمده که »این الیحه اقلیت

 «.کنندمرزهای جغرافیایی ایران، تحت تعقیب قرار داده و آنها را مجازات می

الملل بهایی در سازمان ملل، الیحه پیشنهادی مجازات اسالمی را بر خالف  خانم بانی دوگال، نماینده اصلی جامعه بین

گوید: » تصویب این قانون، به ها را پذیرفته و میهای جهانی خوانده که ایران آنتمامی موازین حقوق بشر و پیمان

حکومت و روحانیون اجازه خواهد داد تا با برخورداری از مصونیت قضایی، شهروندان ایران را به صرف اعتقادات  

 «.مذهبی آنها تحت پیگیرد قرار دهند

 های دینی؟قانونی کردن فشارها بر اقلیت

ه به تدوین قانون جدید مجازات اسالمی که هم اکنون در مجلس هفتم در دست  در بیانیه جامعه بهاییان ایران با اشار

های مذهبی از جمله بهائیان، یهودیان، مسیحیان و حتی پیروان دین زرتشت را  بررسی است آمده که »این الیحه اقلیت

 در خارج از مرزهای جغرافیایی ایران، تحت تعقیب قرار داده و آنها را مجازات می کنند.«

عالم خبر بررسی الیحه جدید مجازات اسالمی همزمان شده است با انتشار گزارش فعاالن حقوق بشر درباره تشدید ا

فشارهای جمهوری اسالمی بر پیروان آیین بهاییت در ایران و اخراج آنها از دانشگاهها و مدارس و ایجاد 

 .ز به واکنش وا داشته استهای شغلی برای این اقلیت مذهبی، که اتحادیه اروپا را نیمحدودیت

در این باره، دکتر دیمیتریج روپل، رییس اسلوانیایی این اتحادیه گفته است که اتحادیه اروپا از وخیم شدن وضعیت 

گوید:  دیان عالیی، نماینده بهاییان در سازمان ملل به رادیو فردا می  اند.های قومی، دینی در ایران به شدت نگراناقلیت

های مذهبی در جمهوری اسالمی موجب نگرانی آنها شده بدعت قانونی کردن فشارها بر پیروان اقلیتآنچه که »

 «ت.اس

افزاید: »تا به حال در ایران، موضوع ادیان و آزادی مذهب آن طور که باشد وجود نداشت و برای  می خانم عالیی

سابقه است که بخواهند برای فرد  انون ایران بی ها هم تا به حال به عنوان مرتد حکم صادر شده است، اما در قخیلی

 « .دهد جمهوری اسالمی قدم دیگری را علیه آزادی ادیان برداشته استمرتد قانون وضع کنند که البته این نشان می

های اخیر، بسیاری از ایرانیان با خروج از دین اسالم، به ادیان دیگر از جمله دین زرتشت و مسیحیت  در سال 

اند، کاری که براساس فقه اسالمی، مجازات آن مرگ است ولی تاکنون قانون مکتوبی در این زمینه وجود گرویده

 نداشت.

 گیرد. گوید که با الیحه جدید مجازات اسالمی همه چیز وجهه قانونی میعبدالکریم الهیجی، حقوقدان در پاریس می
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المللی جوامع حقوق بشر را بر عهده دارد درباره تاثیر این  نآقای الهیجی که در عین حال نایب رییس فدراسیون بی

های جمهوری اسالمی در مساله ارتداد این بود که  گوید: »تا به حال رویه دادگاهقانون بر وضعیت بهائیان در ایران می 

اند یعنی درست در کردند اما حاال همین فتوی را تبدیل به قانون کردههللا( خمینی حکم صادر می بر اساس فتوی )آیت

 « .همان چارچوبی که در رساله ایشان مطرح است

گیرند برای فرد مرتد، نه قابل  گوید مجازات حدی را که در نظر میجالب این است که این الیحه می»  وی افزود:

 کند که فقط یک حکمشود. به عبارتی، قانون قاضی را مجبور میتعدیل است و نه قابل تحصیص و نه تعطیل می

کنیم و نه تواند بگوید که مثال حکم با مقتضیات زمان قابل تطبیق نیست، بنابر این اجرایش نمیصادر کند و نمی

قانون فعلی مجازات اسالمی مورد استناد دستگاه قضایی جمهوری اسالمی،  «.تواند برای فرد حکم حبس صادر کندمی

مطرح است که چه ضرورتی دولت جمهوری اسالمی را به تصویب رسیده است اما این بحث همچنان  ۱۳۶۰در سال  

 .. .به فکر تجدید نظر در این قانون انداخته است

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی   دای برخورهویسی از اصل سند است. اگر به نکت]متن باال رون

 ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید[
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