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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 زمانه]برگرفته از سایت:[ 

 ۱۳۹۹اسفند  ۲۱ ]تاریخ:[

 

 شان کندخواهد از هستی ساقطایول، روستاییانی که جمهوری اسالمی میبهاییان 

تر بهایی کشاورز در روستای ایول تأیید شده و شاید سرآغاز سرکوبی گسترده خانواده ۲۷های زمین حکم مصادره

پذیرد اندیشی را نمیگونه مخالفت و دگرکه هیچ گوید سر و کار داشتن با حکومتیباشد. عبدالکریم الهیجی به زمانه می

 آور است.کند صاحب آن عقیده، فکر، مذهب و ... را از هستی ساقط کند، تأسفو سعی می

»خیلی محرمانه« دست یافته که در   بندی یک جلسهای از جمعگوید به نسخهدفاع از حقوق بشر در ایران می  جامعه

دولتی،   برگزار شده و در این کمیسیون بلندپایه در شهر ساری، مرکز استان مازندران ۱۳۹۹شهریور  ۳۱تاریخ 

های دینی ناپذیرفته در قانون اساسی جمهوری اسالمی، به ویژه  هایی برای »افزایش قابل توجه سرکوب اقلیتتصمیم

 .پیروان آیین بهایی«، گرفته شده است

بهایی کشاورز در  خانواده  ۲۷ای هزمین زنی کرده است که تأیید حکم مصادرهاین مجموعه حقوق بشری چنین گمانه

اداری شهر ساری قرار دارد، شاید یکی از نتایج فوری این جلسه باشد. این حکم در   روستای ایول که در محدوده 

 صادر شده است. ۹۹مهر  ۲۲تاریخ 

ن کیلومتری شهرستا ۱۲کیلومتری ساری و  ۸۰روستای ایول در دهستان پشتکوه و از توابع بخش چهاردانگه در 

 . کیاسر در استان مازندران است

»کمیسیون اقوام، فرق و مذاهب«   دهد که جلسه دفاع از حقوق بشر در ایران نشان می سند منتشر شده از سوی جامعه

های امنیتی و اطالعاتی دولتی برگزار شده است تا به بررسی »آخرین وضعیت در ساری با شرکت نمایندگان سازمان

 .هاییت« بپردازنددراویش و فرقه ضاله ب

های  دستگاه ریزی در حوزه در این جلسه در مورد »کنترل دقیق تحرکات فرقه ضاله بهاییت و دراویش« و »برنامه

 هایی گرفته شده است. فرهنگی و آموزشی« تصمیم

دقت« کنترل کنند و های پیروان آیین بهایی را »به فعالیت اند کلیههمچنین شرکت کنندگان در این جلسه تصمیم گرفته 

آموزان بهایی و »جذب آنان به دین اسالم« مشورت به مسئوالن آموزش و پرورش برای شناسایی و نظارت بر دانش

 .بدهند

های حقوق المللی جامعه عبدالکریم الهیجی، رئیس جامعه دفاع از حقوق بشر در ایران و رئیس افتخاری فدراسیون بین

 افزایش آزار دولت ایران علیه پیروان آیین بهایی دانسته است:  ذاری را نشان دهنده گبشر این صورت جلسه و سیاست

کنند  دانند، دین آنها را ممنوع میالمللی حقوقی کشور، این پیروان را مرتد می» دولتمردان در مغایرت با تعهدهای بین

 .« دانندو عمل به آیین بهایی را اقدام ضاله می 

المللی خواسته است تا  بین های حقوق بشر از جامعه المللی جامعهر در ایران و فدراسیون بیندفاع از حقوق بش جامعه

ها بخواهند حق آزادی دین یا عقیده را بر اساس  در دیدارهای دو یا چند جانبه با دولتمردان جمهوری اسالمی، از آن 

یاسی که ایران عضو متعاهد آن است، رعایت  المللی حقوق مدنی و سمیثاق بین ۱۸ های حقوقی ایران در ماده تعهد

 . کنند
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 : گویدعبدالکریم الهیجی در همین رابطه به زمانه می 

سال از عمرم را در   ۵۰انگیزد و در عین حال تأسف و تأثرم را به عنوان کسی که بیش از چه توجه من را برمیآن »

گونه مخالفت را، ست که نه فقط هیچیک حکومتیکند، سر و کار داشتن ما با ام بیشتر میحوزه حقوق بشر گذاشته

کند صاحب آن عقیده، صاحب آن فکر،  پذیرد، بلکه سعی میگونه رفتار دیگرگونه را نمیگونه دگراندیشی را، هیچهیچ

 .صاحب آن مذهب را از زندگی و از هستی ساقط کند

 گوید:رسیده است هم می  دفاع از حقوق بشر در ایران الهیجی در توضیح سندی که به دست جامعه

ایم مربوط به مهر ماه گذشته است و فقط هم شامل یک محدوده کوچک یعنی یک حکمی که ما از آن آگاه شده»

روستایی به نام روستای ایول است در حوالی و حومه ساری. توجه ما جلب شد به این موضوع که چرا فقط در  

ست؟ برای ما معلوم است که آنجا خانوار بهایی ۲۷ستا که شامل مازندران آن هم در ساری و چرا در مورد این رو

کنند که البته در بسیاری از مناطق ایران به همین صورت است. ما موضوع  مجتمعی از خانوارهای بهایی زندگی می

ام ست به نشود گفت صورت جلسه یک کمیسیونیرا پیگیری کردیم تا اینکه سندی به دستمان رسید که گزارش یا می

را با تاریخ صدور احکام دادگاه   است. وقتی ما این تاریخ  ۹۹شهریور  ۳۱کمیسیون اقوام، فرق و مذاهب. تاریخش هم 

 خانواده بهایی ۲۷های زراعی تطبیق کردیم، دیدیم که این جلسه دو سه هفته قبل از تأیید حکم مصادره امالک و زمین

 شده است.«  تجدیدنظر برگزار در روستای ایول در دادگاه

گوید نمایندگان چندین  داند این است که صورت جلسه این کمیسیون مینکته دیگری که الهیجی آن را جالب توجه می

 . انداند و این کمیسیون را تشکیل دادهگروه، سازمان یا نهاد امنیتی، اطالعاتی و مذهبی در این جلسه حاضر بوده

 : یون تنها در مورد جامعه بهایی نیستگوید مصوبات این کمیساین سند همچنین می

عنوان این کمیسیون هست اقوام، فرق و مذاهب. در همین صورت جلسه ذکر شده که بیشتر هدفشان یکی در ارتباط  »

ست و دیگری در ارتباط با به قول خودشان فرقه درویشان. حاال چرا؟ شاید به این خاطر که در آن  با جامعه بهایی

خانوار بهایی که در  ۲۷ند یا اینکه با توجه به آن  ها هم به عنوان یکی از مکاتب عرفانی فعال هستمنطقه درویش

اند تا اینکه بخواهند موضوع را شامل حال  ای داده روستای ایول ساکن هستند، بیشتر به این دو موضوع جنبه منطقه

 .«همه کشور بکنند

وب به قصد  هایش این صورت جلسه را نشان دهنده امتداد سیاست سرکعبدالکریم الهیجی در بخش دیگری از صحبت

 : گویدداند و میسازی« در جمهوری اسالمی می»تواب

های گروهی، حزبی، سیاسی  »ما در مورد مدافعان حقوق بشر، در مورد دگراندیشان، در مورد کسانی که فعالیت

و  اند و دارند دیدیم؛ از همان روزهای اول این سرکوب را دیدیم که ابتدا درباره مسئوالن رژیم گذشته بودداشته 

کنند  کنند یا محکوم به زندان یا حتی اعدام نمیطور جلو آمد. در جریان این سرکوب فقط شخص را بازداشت نمیهمین

 گیرند«بلکه تمام اموال و هستی او را هم می

به گفته این حقوقدان و فعال حقوق بشر این سرکوب در گذشته با این توجیه انجام شده که این افراد از راه نامشروع 

اند اما سیاست »از هستی ساقط کردن«، آرام آرام به همه مخالفان تسری یافته  های فاسدی بودهاند یا آدم ثروتمند شده

 است.

گیرند، مصادره کم دیدیم در مورد همه مخالفان جمهوری اسالمی وضعیت به همین صورت است. اموالشان را می کم»

کنند به قدری روی کارفرما فشار  ر در شبکه و بخش خصوصی کار می کنند، اگکنند، از کار دولتی اخراجشان میمی

اش هم دیگر هیچ ممر معاشی شود و خانوادهآورند تا از آنجا هم اخراجش بکنند … خالصه شخص زندانی میمی

 کنند به توبه«کنند و مجبورش میندارند. یعنی یک کسی را به تمام معنی از زندگی ساقط می

 

 توبه کنند مگر اینکه 

 تصویری کالن به افکار عمومی ارائه شد ۶۰سازی در جمهوری اسالمی، در دهه  از سیاست تواب
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 گوید: عبدالکریم الهیجی در همین زمینه می

کرد و تلویزیون خمینی به این سیاست اشاره می-به بعد دیدیم که هم در رادیو ۶۰»در شروع آن کشتار بزرگ از سال 

قول خودشان در آموزشگاه اوین، اسدهللا الجوردی، دادستان انقالب تهران در آن زمان با توابین هم در جلساتی که به 

 گذاشت«می

های اول پس از روی کار آمدن  از همان ماه گوید که این برنامهالهیجی در ادامه شرح و توضیح این سیاست می

بند آن »مگر ای که ترجیعبه آن تکیه شد. برنامه هللا خمینی اعالم و جمهوری اسالمی بارها و بارها از سوی روح 

 .اینکه توبه کنند« است

 :گویدگردد و میاو از همین نقطه به سند و صورت جلسه منتشر شده از جلسه کمیسیون اقوام، فرق و مذاهب بازمی

د بررسی و  شود این است که وضعیت درویشان و فرقه ضاله بهاییت را باید موریکی از مواردی که اشاره می»

آموزان بهایی کنند که دانشتوصیه می -البد در استان-مطالعه دقیق قرار دهند و بعد هم به مسئوالن آموزش و پرورش 

را باید زیر کنترل گرفت و باید سعی کرد که آنها را به دین اسالم جذب کرد. خیلی جالب است. یعنی ببینید برنامه 

دانیم جامعه بهایی از ابتدا ها هم باید صورت بگیرد در حالی که می بچه  سازی و … در موردسازی، شیعهمسلمان

ها تن از ایشان  درباره این موضوع از خود مقاومت و پایداری در عقیده و مذهب نشان داده است. گرچه ده 

ایداری و  بهایی هم به دلیل همین پ ۲۰۰کنند، نزدیک به اند و همچنان میهای سنگین حبس را تحمل کردهمحکومیت

آموزان بهایی بگذارید تا آنها جذب گوید این فشار را روی دانشاند. حاال رژیم می شان اعدام شدهاستواری بر سر عقیده

 بشوند به اسالم و ایدئولوژی جمهوری اسالمی.

 حکم مصادره از کجا آمد؟ 

هایشان ایول در مازندران بر زمین  بهایی روستای ۲۷بنابر احکام صادر شده در دو دادگاه جمهوری اسالمی، مالکیت 

 . قانونی اعالم شده استشان غیربه دلیل اعتقادات مذهبی

،  ۴۹تفسیری تازه از اصل  مرداد ماه امسال با ارائه  ۱۱حسن بابایی، قاضی دادگاه قانون اساسی در تهران در تاریخ  

توسط  ۱۳۹۹مهر  ۲۲است. این حکم در بهایی« بر اموالشان نامشروع  ضاله  اعالم کرد مالکیت پیروان »فرقه

 .محمدصادق سوادکوهی، قاضی دادگاه تجدید نظر، قطعی اعالم شد

تواند اموال »نامشروع« را مصادره کند اما این  قانون اساسی جمهوری اسالمی، دولت می ۴۹بر اساس اصل 

استفاده از قمار، سوء، سرقت، ، اختالسموضوع شامل ثروت به دست آمده از راه رباخواری، غصب، رشوه

موات و امالک متعلق به عامه، قانونی امالک ها و معامالت دولتی، فروش غیرکاری  استفاده در مقاطعه، سوءموقوفات

 شود. دایر کردن اماکن فساد و سایر مواردی است که نامشروع شناخته می

قانون اساسی استان   ۴۹ویژه اصل از سوی دیگر مرتضی موسوی، معاون قضایی و رییس کل و رییس دادگاه 

ای و دیگر مراجع شیعه در مورد ارتباط با بهاییان، به صورت مکتوب در مازندران، با استناد به فتوای علی خامنه

 :متن رأی دادگاه اعالم کرده است

د و بر مؤمنان گونه مشروعیتی ندارها هیچ »جمیع افراد فرقه ضاله بهایی محکوم به کفر و نجاست هستند و اموال آن 

واجب است با حیله و فسادگری این فرقه گمراه مقابله و از انحراف و پیوستن دیگران به آنان جلوگیری کنند و هر 

 .«گونه ارتباط با آنان حرام است

به   ای سرگشادهنفر از اعضای برجسته جامعه حقوقی کانادا با ارسال نامه ۵۰در اعتراض به این حکم اما بیش از 

اهیم رئیسی، رئیس قوه قضاییه جمهوری اسالمی ضمن ابراز نگرانی از تشدید روند نقض حقوق اساسی اقلیت ابر

های شهروندان بهایی ساکن روستای ایول در مازندران  مذهبی بهایی در ایران از او خواستند از مصادره زمین 

 . ددرنگ اقدام کنجلوگیری کرده و نسبت به این »اجحاف و تعدی قضایی« بی 

قانون اساسی هشدار   ۴۹در بخشی از این نامه، نویسندگان درباره »پیامدهای خطرناک« ارائه چنین تفسیری از اصل  

 :اندداده 
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شان مشروع و اموال افراد را تنها به خاطر باور مذهبی های خطرناکی در پی دارد زیرا مصادره »چنین تفسیری پیامد

المللی حقوق بشر است بلکه از منظور نظر واضعان ها مغایر با اصول بیندارد. صدور چنین احکامی نه تنروا می

 قانون اساسی ایران هم به دور افتاده است«

ریبولد پگالس، آلن راک، اروین کاتلر، وزیران دادگستری سابق در کانادا، برایان مالرونی، نخست -جودی ویلسون

 .کنندگان این نامه هستندهای این کشور از امضا دانشگاهها استاد برجسته حقوق در وزیر سابق کانادا و ده

از سوی دیگر اما رهبران مسلمان، مقامات دولتی و نمایندگان مجلس از نقاط مختلف جهان به مصادره امالک بهاییان 

 اند.روستای ایول در ایران اعتراض کرده

ترین فضالی اسالمی در  فضایل اخالقی و یکی از برجستهكنگره اسالمی آمریكا، شورای ائمه کانادا، رئیس بنیاد 

هایی در حمایت از بهاییان ایول، نگرانی عمیق خود را از این  بریتانیا و روحانیونی از هندوستان با صدور بیانیه

 .اندمصادره امالک بیان کرده

 :در بیانیه كنگره اسالمی آمریكا آمده است

خواهیم که به کمک جامعه بهایی ایول برخیزند و برای کارکنان مسئول می »ما از دادگاه عالی مازندران و همه

 استرداد این امالک اقدام کنند«

خود را از حکم صادره توسط دادگاهی در ایران مبنی  شورای ائمه کانادا هم با تکرار چنین دیدگاهی »نگرانی عمیق

 رده است. بهایی در روستای کشاورزی ایول« ابراز ک ۲۷بر مصادره امالک 

 :خطاب قرار داده و گفته است  عدالتی« ابراهیم رئیسی راشیخ ابراهیم موگرا »با اشاره به این بی

 « .کنددهد که زمین شهروندان را صرفاً به دلیل پیروی از مذهب دیگری مصادره اسالم به دولت اجازه نمی»

اند. مارک گارنو، وزیر امور خارجه کانادا  کردهبرخی مقامات دولتی از سراسر جهان هم رأی دادگاه ایران را محکوم 

گفته است  که دولت کانادا از این حکم »نگران« است و از ایران خواسته تا »به هر گونه تبعیض دینی یا عقیدتی 

 پایان دهد« 

سازمان   پارلمان اروپا و ایاالت متحده، برزیل، انگلستان، سوئد، هلند، آلمان، این خواسته از سوی مقامات کشورهای

 .نیز مطرح شده است ملل

 . های بهاییان ایول را پس دهدکه زمین انداز ایران خواسته  نفر از نمایندگان مجلس و نمایندگان منتخب ۱۲در سوئد، 

که بهاییان را به عنوان   خواستخ است مارکوس گروبل، کمیسر دولت فدرال آلمان در امر آزادی مذاهب نیز از ایران

 در ایران به رسمیت بشناسد و از »تبعیض سیستماتیک و آزار و اذیت جامعه بهایی« دست بردارد. یک جامعه مذهبی 

های حقوق بشر در دوران آپارتاید معروف است نیز  مرکز منابع حقوقی آفریقای جنوبی، سازمانی که به خاطر فعالیت

 . ای مصادره امالک بهاییان را محکوم کرده استدر نامه

های سیاسی، فرهنگی و اقتصادی سرکوب کرده گیری جامعه بهایی ایران را در حوزهآغاز شکل  جمهوری اسالمی از

ها را مجبور  است. حکومت ایران همواره درصدد بوده که با اعمال فشار و آزارهای متناوب به شهروندان بهایی، آن

 .به ترک وطن یا ترک عقیده کند 

 

 

 

 

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

 ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید[

https://iranbahaipersecution.bic.org/

