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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[

 

  تقاطع ]برگرفته از سایت:[

 ۱۳۹۴تیر  ۲۴ ]تاریخ:[

 

 نماینده جامعه جهانی بهایی در گفتگو با تقاطع: حتی یک دانشجوی بهایی هم به دانشگاه بازنگشته است

توان یافت که در آن، گزارشی در خصوص بازداشت، صدور حکم یوحنا نجدی: تقریبا کمتر روزی را می –تقاطع

های ایران دانشگاه، و حتی ممانعت از دفن شهروندان بهایی در رسانهزندان، محرومیت ار تحصیل و اخراج از 

در ” جامعه جهانی بهایی“، نماینده ”دیان عالیی“ترین موارد این فشارها به سراغ منتشر نشده باشد. برای بررسی تازه

ان در ایران را از ی مسوولیتش اخبار مربوط به نقض حقوق بهاییسازمان ملل متحد رفتم. خانم عالیی که به واسطه

 .گویدبه بهبود وضعیت سخن می” امید“چنان از ی این فشارها، همکند، با وجود همهنزدیک دنبال می

یوحنا نجدی: خانم عالیی، به عنوان نخستین پرسش، از جمله آخرین موارد اجرای حکم زندان برای شهروندان بهایی 

یزد و ساسان حقیری در اصفهان برای طی کردن دوران محکومیت آقایان حمید عزیزی در همدان، مهران اسالمی در 

ها مطرح اند. آیا شما خبر جدیدی در ارتباط با وضعیت این افراد و سایر مواردی که شاید در رسانهخود به زندان رفته

 نشده باشد، دارید؟

ییان در ایران تنها به خاطر بهایی بودن دانید که بهادیان عالیی: نه؛ درباره این افراد اطالعات بیشتری نداریم اما می

شهروند بهایی  ۱۲۰اکنون، در مجموع چنان در ایران ادامه دارد و همشوند. این روند در حال حاضر، همزندانی می

 .برندهای جمهوری اسالمی به سر میشان در زندانتنها به خاطر دین و آیین

های ایران محبوس هستند؟ و تراکم جمعیت بهاییان در کدام ام زندانیوحنا نجدی: زندانیان بهایی، به طور کلی در کد

 ها بیشتر است؟زندان

شود. شوند و فشار بر بهاییان تنها به چند شهر محدود نمیبازداشت می” سراسر ایران“دیان عالیی: ببینید؛ بهاییان در 

شهرهای مشهد و  شهر در کرج و زندانهای شهرهای بزرگ همچون اوین در تهران و رجاییبهاییان، هم در زندان

تری مثل ساری، یاسوج، بندرعباس و گنبد. به این ترتیب، های شهرهای کوچکشیراز محبوس هستند و هم در زندان

 .های سراسر ایران محبوس هستندبهاییان در زندان

است؛ به عنوان مثال اخیرا محل  یوحنا نجدی: یکی از موارد فشار بر بهاییان در ایران، پلمپ محسب کسب و کار آنها

کار یازده بهایی در شهرستان ساری در استان مازندران پلمپ شد. لطفا در این خصوص و سایر موارد مشابه برای 

 خوانندگان ما توضیح دهید. آیا آماری درباره پلمپ محل کسب و کار بهاییان در ایران دارید؟

در این اماکن مشغول ” شهروندان بهایی“یی فقط به این خاطر بوده که دیان عالیی: مساله پلمپ مغازه شهروندان بها

کسب و کار بودند و سال گذشته نیز ما شاهد این اقدامات در شهرهای دیگری بودیم. این اتفاق تنها به این دلیل رخ داد 

شان را هایته بودن مغازه، بسته بودند البته دلیل بس“روزهای مقدس بهاییان“های خود را در که این شهروندان، مغازه

از سوی بهاییان ” خطرناک“اعالم نکرده بودند اما جالب است که از نظر مقامات جمهوری اسالمی، این هم یک کار 

ای قول بدهند که از این پس، نیروی انتظامی همچنین از شهروندان بهایی خواست تا با امضای برگه .شودمحسوب می

هایی که از طرف حکومت، تعطیل اعالم شده، تعطیل کنند. البته بهاییان از امضای این شان را فقط در روزهایمغازه

برگه خودداری کردند. این در واقع نوعی فشار اقتصادی کلی علیه بهاییان است و متاسفانه، یک نوع روند تازه 

 .شودمحسوب می
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به نهادهای صنفی ” نیروی انتظامی“های خبری، تصویر دستوری از سوی یوحنا نجدی: اخیرا در برخی وبسایت

اند. شما گزارشی از داخل ایران دارید که اصناف و شغل ممنوع شده ۳۰منتشر شده که طبق آن، بهاییان از اشتغال در 

هایی چقدر در ایران به مرحله اجرا و چنین محدودیتکنند؟ گونه دستورها پیروی میفعاالن اقتصادی چقدر از این

 رسند؟می

دیان عالیی: این فشار، واقعا خیلی زیاد است؛ از ایران به ما اطالع رسیده که در خیلی از موارد، به کسانی که 

وطنان ایرانی ز همآورند تا آنها را اخراج کنند. البته باید گفت که خیلی اکنند، فشار میشهروندان بهایی را استخدام می

کنند. مثال چندی قبل، دو خواهر بهایی در یک آرایشگاه کنند و حتی به بهاییان کمک میما به این دستورات عمل نمی

مشغول به کار شدند. ماموران امنیتی به صاحب آرایشگاه فشار آوردند که این دو خواهر را اخراج کند اما وی نه تنها 

وی به همراه شوهرش نامه مفصلی خطاب به نهادهای امنیتی نوشتند و تاکید کردند که  از این کار سر باز زد بلکه

رفتار این دو خواهر بهایی در محل کارشان بسیار خوب است و ما از کارشان بسیار راضی هستیم و دلیلی برای 

 .بینیماخراج آنها نمی

های آقایان فرهاد صدقی، الین بهاییان در ایران به نامیوحنا نجدی: اردیبهشت ماه گذشته، سه نفر از اساتید دانشگاه آن

محمود بادوام و رامین زیبایی پس از چهار سال حبس، از زندان آزاد شدند. در حال حاضر چه تعداد از اساتید و 

 همکاران دانشگاه آنالین بهاییان در ایران، زندانی هستند؟

چنان بردید، دو نفر دیگر هم از زندان آزاد شدند؛ ولی خوب، همدیان عالیی: بله؛ بعد از آزادی افرادی که شما نام 

بیش از هفت نفر از افراد مرتبط با دانشگاه آنالین بهاییان در زندان هستند. باید تاکید کنم، کسانی هم که اخیرا آزاد 

ها کم و شرایط آنشان از زندان رها شدند وگرنه هیچ تخفیفی در حشدند، در حقیقت به خاطر پایان دوران محکومیت

اعمال نشد. بنابراین مساله دانشگاه آنالین بهاییان به همان رویه سابق است و فشار وزارت اطالعات علیه این دانشگاه 

 .همچنان خیلی زیاد است

به طرز مشکوکی به قتل  ۱۳۹۲یوحنا نجدی: عطاهلل رضوانی، شهروند بهایی ساکن بندرعباس در شهریور ماه سال 

های متروکه خارج از شهر پیدا شد اما با گذشت دو سال، هنوز نتایج تحقیق درباره وی در یکی از جاده رسید و جسد

 پرونده وی منتشر نشده است. آخرین اطالعات شما در خصوص قتل آقای رضوانی چیست؟

که یک زمانی، قوه  دانیم این استدیان عالیی: متاسفانه این پرونده هنوز به هیچ جایی نرسیده است. چیزی که ما می

کرده است اما این اصال غیرقابل قبول ” خودکشی“طور القا کند که آقای رضوانی کرد تا اینقضاییه خیلی تالش می

توانست هیچ اتفاقی رخ دهد! اما بعد از آن، دیگر پرونده است و امکان نداشت. اصال از لحاظ فیزیکی هم نمی

 .طور راکد باقی مانده استهمین

نجدی: چقدر امیدوارید که پرونده آقای رضوانی به نتیجه برسد و قوه قضاییه به این پرونده رسیدگی و نتیجه آن یوحنا 

 را اعالم کند؟

هستند، ما امیدواریم که این ” عدالت اسالمی“های جمهوری اسالمی ادعا دارند که در پی نوعی دیان عالیی: اگر مقام

نشان دهند و قاتل یا قاتالن آقای رضوانی در یک دادگاه عادالنه، محکوم و  عدالت اسالمی را در مورد این پرونده

 .مجازات شوند

 یوحنا نجدی: جدیدترین آمار شما از تعداد دانشجویان بهایی محروم از تحصیل چیست؟

از قبولی در  قدر تعداد این دانشجویان زیاد است که ما آمار دقیقی نداریم. خیلی از جوانان بهایی بعددیان عالیی: آن

رسد که هر ساله، از نفر می” صدها“توان گفت که شمار این جوانان قطعا به یابند. تنها میدانشگاه، اجازه ثبت نام نمی

 .مانندادامه تحصیل در دانشگاه باز می

وفق به یوحنا نجدی: آیا از زمان روی کار آمدن دولت آقای روحانی در ایران، دانشجوی بهایی محروم از تحصیلی م

 بازگشت به دانشگاه شده است؟

 .دیان عالیی: خیر؛ حتی یک مورد هم چنین خبری به دست ما نرسیده است
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ها به ناچار ایران را ترک یوحنا نجدی: به دلیل مجموعه فشارهای جمهوری اسالمی بر بهاییان، بسیاری از آن

عداد بهایی در طول هفته یا ماه از ایران خارج کنند. آیا شما آماری در این خصوص دارید؟ به طور مثال، چه تمی

 شوند؟می

دیان عالیی: شما باید بدانید که آرزوی بهاییان ایرانی این است که در کشور خودشان بمانند و در کنار سایر ایرانیان، 

زیاد نیست. ما شوند، خیلی شان کمک کنند. بنابراین هنوز تعداد بهاییانی که از ایرانیان خارج میبه پیشرفت مملکت

تر آمار دقیقی از مهاجرت بهاییان ایرانی به خارج از کشور نداریم و این در حالی است که بهاییان، همانطور که پیش

 .شان نیز زیر فشار نهادهای امنیتی جمهوری اسالمی قرار دارندصحبت کردیم، حتی برای تامین مایحتاج زندگی

آقای روحانی در دوران مبارزات انتخاباتی، گشایش در عرصه سیاسی و  هایترین وعدهیوحنا نجدی: یکی از مهم

گذرد، تحلیل احترام به حقوق شهروندی مردم بود. در حال حاضر که نزدیک به دو سال از ریاست جمهوری ایشان می

 کنید؟شما از وضعیت بهاییان در دوران ریاست جمهوری آقای روحانی چیست؟ آیا بهبودی مشاهده می

شوند. در این عالیی: متاسفانه بهاییان هنوز در دولت آقای روحانی نیز اساسا به عنوان شهروند محسوب نمی دیان

شود چون در این قانون، تنها یهودیان، مسیحیان و خصوص، اکثرا هم به قانون اساسی جمهوری اسالمی استناد می

بنابراین چون بهاییان در قانون اساسی حتی به عنوان  اند.های دینی به رسمیت شناخته شدهزرتشتیان به عنوان اقلیت

اند، هیچ حقی در کشور ندارند. در همین راستا، چندی قبل، آقای موسوی اقلیت دینی نیز به رسمیت شناخته نشده

طلب، عضو مجمع روحانیون مبارز و رییس دایرهالمعارف بزرگ اسالمی{ رسما بجنوردی، }از روحانیان اصالح

 .که بهاییان، حقوق شهروندی ندارنداعالم کرد 

تواند در گرایان چقدر میطلبان و اصولیوحنا نجدی: به نظر شما، تغییر دولت در جمهوری اسالمی میان اصالح

 وضع بهاییان تاثیرگذار باشد؟

بگذارد یا خیر؟  خواهد به حقوق بشر احترامآید، میدیان عالیی: ببینید؛ مساله این است که آیا دولتی که بر سر کار می

گیرد و از جمله، حقوق بهاییان. در واقع، هر دولتی اگر حقوق بشر، در حقیقت، حقوق همه ایرانیان را در بر می

بخواهد حقوق بشر را عایت کند، طبیعتا به حقوق بهاییان نیز احترام خواهد گذاشت و قطعا وضعیت بهاییان بهبود 

خواهند به اند. بهاییان فقط میران هستند و دست به هیچ کار خالفی نزدهخواهد یافت؛ چون بهاییان، شهروندان ای

 .کشورشان کمک کنند اما دین و باور خودشان را هم دارند

یوحنا نجدی: شما چقدر امیدوارید که چنین دولتی در جمهوری اسالمی به قدرت برسد و به حقوق بشر و طبیعتا حقوق 

 بهاییان احترام بگذارد؟

: خوب؛ هر فردی همیشه امیدوار است که وضعیت کشورش بهبود پیدا کند؛ بنابراین ما هم همچنان دیان عالیی

 .امیدواریم

ها علیه کنید. از میان همه فشارها و محدودیتیوحنا نجدی: خانم عالیی، شما اخبار بهاییان را به طور مرتب رصد می

عید گرفته تا محرومیت از تحصیل و حتی جلوگیری از از بازداشت و صدور احکام زندان و تب–بهاییان در ایران 

 کند؟یک از این فشارها شما را بیشتر متاثر میکدام -شدهخاکسپاری شهروندان بهایی فوت

توان در نظر دانید هیچ ترتیبی در این خصوص نمیدیان عالیی: }بعد از کمی سکوت و فکر{ ببینید؛ همانطور که می

است اما برای شخص من، محرومیت جوانان بهایی از ادامه تحصیل از همه بدتر است. تر گرفت که کدام دردناک

شود که جوانان زیادی، امید خود را برای داشتن و ساختن یک زندگی خوب از محرومیت از تحصیل عمال باعث می

 .انگیز است؛ خیلیدست بدهند؛ این خیلی غم

 

 

 

 

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

 ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید[
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