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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[

 

 کای آمر یصدا]برگرفته از سایت:[ 

 ۱۳٩۷بهمن  ٢٩]تاریخ:[ 

 

  اهیس ،یدر قبال شهروندان بهائ یاسالم ی| ثابتان: کارنامه جمهور یکارنامه حقوق بشر ،یاسالم یچهل سال جمهور

 است

منع کار و اعدام   ل،یدالر مصادره اموال، منع تحص اردهایلی: مدیگو یم انیبهائ یجامعه جهان یثابتان، سخنگو فرهاد

 .است رانیا یدر قبال جامعه بهائ  رانیا یاسالم یساله جمهور ۴۰کارنامه  انیبهائ 

 یساله جمهور ۴۰به کارنامه  یگفت: وقت کایآمر یدر گفتگو با صدا انیبهائ یجامعه جهان یثابتان، سخنگو فرهاد

در برخورد با  رانیا  یاسالم یجمهور خیدر تار یاهیکارنامه، نقطه س نیکه ا میشویمتوجه م میکنینگاه م یاسالم

 .اندقرار گرفته  تیها مورد آزاد و اذن سال یدر ا رانیساکن ا یبوده و تمام افراد بهائ یمذهب تیاقل

 یدر کشورها یبهائ نیرا با آنکه آئ یشهروندان بهائ ۵۷پس از انقالب  رانیا یاسالم یثابتان، جمهور یگفته آقا به

 کیدئولوژیشناخته شده بود از دو جنبه ا نید کیبه عنوان  زین ان یبوده و در مطالعه اد یاله انیاد گریبرابر با د گرید

و حق کار  لیمانند حق تحص یشهروندان بهائ هیحقوق اول زیقرار داد و در حال حاضر ن تیمورد آزار و اذ یو عمل

 .شودی پا گذاشته م ریز رانیآنها در ا

از همان آغاز انقالب از دانشگاه اخراج شدند   یبهائ انیگفت دانشجو کایآمر ی به صدا انیبهائ  یجامعه جهان یسخنگو

در مدارس   زین یبهائ  ن یشوند. محصل رانیا یهاوارد دانشگاه یطور قانوناند به نتوانسته یو هنوز شهروندان بهائ

 .شودیم یتحت نظر هستند و با آنها بدرفتار زین رانیا

با انتشار   ۱۳٩۳در زمستان  یجنوب یقایاهل آفر یصلح نوبل و فعال اجتماع زهیاعظم دزموند توتو، برنده جا اسقف

  نیاز ا یرا محکوم کرد. در بخش یجامعه بهائ یلیتکم   التیاز حق ادامه تحص یریدر جلوگ رانیاقدام دولت ا یاهیبنان 

از حق  گر،یهر گروه د ای ان،یکه محروم کردن بهائ م ییو جهان بگو رانیبه دولت ا می توان ی آمده است که »ما م هیان یب

به ما آموخته که هر گونه  دیآپارتا رایز زند؛یم بیآس رانیو مردم ا رانیبه خود ا ،ی لیدر مقاطع تکم  لیادامه تحص

 «.رساندیم بیبه همه آس ضیتبع 

  لیبه دانشگاه، از تشک  یابیراه ی در آزمون سراسر یقبول یدر پ یدهها نفر از شهروندان بهائ زین ی سال جار در

 .اندپرونده و ثبت نام در دانشگاه محروم شده

رفع   یکه از ثبت نام در دانشگاه محروم شده و برا یسه جوان بهائ یاسالم یجمهور ییدستگاه قضا زیگذشته ن سال

 .تالش کرده بودند را به زندان محکوم کرد تیمحروم نیا

جهات پر از نقض حقوق بشر  یاز تمام یبا جامعه بهائ یاسالم یجمهور کردیگفت، رو کایآمر یثابتان به صدا فرهاد

ها تعداد  سال  نیکه در ا میشویمتوجه م میجامعه نگاه کن نیبا ا ران یدولت ااست و اگر از آغاز انقالب به برخورد 

 یکشور بازداشت و به دفعات زندان تیامن ه یو اقدام عل یسوسهمچون جا یبه اتهامات واه یاز شهروندان بهائ یادیز

سند محکمه  ایمدرک، شاهد و  نیسال نتوانسته کوچکتر  ۴۰هنوز با گذشته  یاسالم یکه جمهور یاند. اتهاماتشده

 .اثبات آن ارائه کند یبرا یپسند
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اعدام کرده است،  رانیرا در ا یشهروند بهائ ٢۰۰از  شیب یاسالم یساله گذشته جمهور ۴۰ثابتان در  یگفته آقا به

 .متوقف شده است یالملل نیو ب یکه با فشار نهاد حقوق بشر ییهااعدام 

و پس از چند هفته به زندان   ریتوسط سپاه پاسداران دستگ  ۱۳۶۱بود که آبان  یاز شهروندان بهائ یک یمحمودنژاد  مونا

که هفده سال   یزمان  ۱۳۶٢خرداد   ٢۸به اعدام محکوم و در  رازیمنتقل شد. او در دادگاه انقالب ش رازیعادل آباد ش

از  یک ی ،یو معلم کالس درس اخالق کودکان بهائ رستانیدب زودنژاد، دانش آموسن داشت اعدام شد. نام مونا محم

 .خوردی به چشم م یبهائ یجامعه جهان ۱٩٩٩است که در گزارش سال  ینام ٢۰۶

 یجامعه بهائ تیآزار و اذ یهااز نمونه گرید یک ی گفت  کایآمر  یبه صدا انیبهائ یجامعه جهان یثابتان، سخنگو فرهاد

  ی عضو محفل اصل ٩  کهیبود، به طور ۵۷پس از انقالب  یبهائ یدانستن محافل و نهادها یقانون رینابود کردن و غ

  زیعضو محفل دوم ن  ٩بر سر آنها آمده است. هشت نفر از  هچ ستی شدند و هنوز معلوم ن دیپس از انقالب ناپد رانیا

  ۱۳۶٢ وریدر شهر زین انیمحفل بهائ  نیبازداشت و بدون محاكمه اعدام شدند. هفت عضو سوم ۱۳۶۰ماه سال   یدر د

 .بازداشت و اعدام شدند

 رانیا یبه امور جامعه بهائ یرسم ریکه به صورت غ یهفت نفر از شهروندان بهائ ،یمحافل قانون یلیاز تعط بعد

 .سال زندان محکوم شدند ۱۰بازداشت و هر کدام به  پرداختندیم

  بهشتیارد دادند،یرا انجام م رانیا انیجامعه بهائ یادار تیکه فعال ران«یا اران یگروه هفت نفره موسوم به » ی اعضا

بهروز  ،ییرضا دیسع  ،یمینع فیعف ،یخانجان نیمهوش ثابت، جمال الد ،یآبادکمال بایبازداشت شدند. فر ۱۳۸۷

جامعه  یعهده دار امور ادار «، یمل ی»محفل روحان ابیگروه بودند که در غ نیا یاعضا زفهمیت دیو وح یتوکل

 .بودند انیبهائ 

با وجود   ییبوده است که مقامات قضا یاز موارد ییبه قتل رساندن شهروندان بها ریاخ  یهاثابتان در سال  یگفته آقا به

 .اندآن نبوده یریگ یحاضر به پ رانیا یدرخواست شهروندان بهائ

  نیاز ا یسال پ کی د، یبه ضرب گلوله به قتل رس ۱۳٩٢ماه سال  وریبود که شهر ی شهروند بهائ ، یرضوان عطاهلل

 .به خانواده او، فشار آورند تا آنها قبول کنند که پرونده او بسته شود رانیا یحادثه مسئوالن قضائ

به قتل   زد یاش در از خانه رونیدو برادر ب یبا ضربات چاقو یشهروند بهائ ،یری، فرهنگ ام۱۳٩۵مهر  ۵ خیتار در

و قتل او ضامن بهشت رفتن  دانستدی را کافر م یریام  یدو برادر به قتل اعتراف کردند و گفته بودند که آقا نی. ادیرس

و برادر کوچکتر به  دیسال تبع  سال حبس و دو ۱۱اتهام قتل به  بهبرادر بزرگتر  ۱۳٩۷دو بوده است. در تابستان  نیا

 .سال حبس محکوم شد میو ن ۵

که   یانیاد گرید روانیپ ای یبهائ کیمجازات قتل فرد مسلمان حکم اعدام دارد، اما قتل  یاسالم یجمهور نیقوان در

 .سبکتر دارد اریبس ییهامجازات شناسد،ینم تیحکومت آنها را به رسم

از   یاریرحم نکرده و در بس زین یبه مردگان جامعه بهائ یسال حت ۴۰ نیدر ا یاسالم یثابتان جمهور یگفته آقا به

 .به خانواده آنها داده نشده است ییمواقع اجازه کفن و دفن اجساد بها

  ٢ خیاز توابع دماوند با آنکه در تار الوند،یگ ییاز شهروندان بها یک ی ان،یاعظم یاقدس یشمس کریگذشته پ سال

به خانواده او خبر   یماه به خاک سپرده شده بود، توسط افراد ناشناس نبش قبر شده و چهار روز پس از خاکسپارآبان

هشدار داده بودند   انییبه بها شتریپ یتی امن یروهایدا شده است. نیاطراف جابان پ یهاابانیکه جسد او در ب شودی داده م

 شهر ندارند.  نیشان را در احق دفن اموات  گریکه د

 

 

 

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

 ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید[
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