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1 گزارش ویژۀ جامعۀ جهانی بهائی –  شهریور١٣٩٣

١( مقدمه 
 در بهمن ١٣۸۸ )فوریۀ 20١0(، جمهوری اسالمی ایران اولین بررسی ادواری جهانی خود را پشت سر

 گذاشت. در این فرایند، دولت ایران ١2٣ مورد از ١۸۸ توصیه برای بهبود وضعیت حقوق بشر در این کشور
 را پذیرفت. این توصیه ها پیشنهادهایی از »برداشتن گام هایی در رفع شکنجه« تا تقاضاهای عمومی تر از ایران

مانند »پذیرفتن تمام عیار تعهدات بین المللی مرتبط با حقوق بشر« را در برمی گرفت. 

 حداقل چهار مورد از توصیه های پذیرفته شده مربوط به آزادی دینی و چهار مورد دیگر به طور مستقیم مربوط
به رفتار دولت ایران با اقلیت دینی بهائی  بود. 

 واقعیت غم انگیز از این قرار است: پس از چهار سال که از قبول این تعهدات می گذرد ، جمهوری اسالمی
 ایران نه تنها کوچکترین قدمی در جهت اجرای موارد پیشنهادی  پذیرفته شده از طرف آن کشور  که مربوط به
 بهائیان ایران می شود، برنداشته بلکه  در حقیقت، خالف آن عمل کرده است: میزان و شدت نقض حقوق بشر

در ارتباط با بهائیان به قوت خود باقی و با اقداماتی دیگر از شدتی بیشتر هم برخوردار شده  است. 

 عالوه بر آن، در مقایسه با تعهدات گسترده  ایران در سال ١٣۸۸ در ارتباط با مواردی چون منع شکنجه،
 رعایت حقوق بازداشت  شدگان، رعایت روند قانونی مقتضی در دادرسی ها و گام هایی در جهت تأمین حقوق

 اقتصادی و اجتماعی همۀ شهروندان ، تداوم اذیت و آزار بهائیان توسط ایران به طور کلی نمونۀ بارزی از عدم
پایبندی دولت ایران به اجرای توصیه های بررسی ادواری جهانی است. 

 در مجموع، حداقل ٣۴ مورد از توصیه های پذیرفته شده توسط ایران به مسائلی که بهائیان با آن مواجهند 
می پردازد ولی دولت به هیچ یک از این توصیه ها اعتنائی نکرده است. 

 بهائیان بزرگ  ترین اقلیت دینی غیرمسلمان ایران هستند. پیروان این آئین از زمان انقالب اسالمی ١٣57
 )١٩7٩( به طورسیستماتیک در چهارچوب

 سیاست های حکومتی مورد اذیت و آزار قرار
 گرفته  اند. در اولین دهۀ این سرکوب ها، بیش از
 200 بهائی کشته یا اعدام شدند؛ صدها نفر دیگر

 مورد شکنجه قرار گرفته و یا به زندان محکوم
 شدند. ده ها هزار تن از کار بیکار یا از دسترسی

 به آموزش و حقوق دیگر خود محروم شده اند.
 همۀ این اذیت و آزارها صرفاً به خاطر اعتقاد

دینی آنان صورت گرفته است. 

 پس از گشایشی مختصر و کوتاه مدت از اواخر
 دهۀ شصت تا دهۀ هفتاد )دهۀ ١٩٩0 میالدی(،
 در میانۀ دهۀ 2000 یورش ها به بهائیان تحت
 رهبری حکومت دوباره افزایش یافت. از سال

 ١٣۸٣ )2005(، بیش از 725 بهائی به خاطر
 اعتقاد دینی خود دستگیر شده اند و طی این دوره

 تعداد بهائیان زندانی از کمتر از  5 به بیش از
 ١00 نفر افزایش یافت. فهرست این زندانیان،

 بهائیانی از همۀ الیه ها و طبقات اجتماعی را از
 مدرسان تا مغازه داران، از دانشجویان تا 7 مدیر
 سابق جامعۀ بهائیان-  که به شکلی منزجر کننده
 در سال های ١٣۸۶ و ١٣۸7 )200۸( دستگیر

  داخل خانۀ یک بهائی در شیراز
 ایران، پس از یورش مأموران

 وزارت اطالعات در اردیبهشت
یا خرداد ١٣٩0 )مه 20١١(. 

 در مقایسه با تعهدات گسترده  
 ایران در سال 13٨٨ در

 ارتباط با مواردی چون
 منع شکنجه، رعایت حقوق

 بازداشت  شدگان، رعایت روند
 قانونی مقتضی در دادرسی

 ها و گام هایی در جهت تأمین
 حقوق اقتصادی و اجتماعی

 همۀ شهروندان ، تداوم اذیت
 و آزار بهائیان توسط ایران به
 طور کلی نمونۀ بارزی از عدم
 پایبندی دولت ایران به اجرای

 توصیه های بررسی ادواری
جهانی است. 
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 شدند- در برمی گیرد. این فهرست همۀ گروه های سنی را نیز شامل می شود و در برخی موارد حتی نوزادان نیز
 با مادران خود زندانی شده اند. 

 در دهۀ اخیر تهدید مداوم به یورش، دستگیری، بازداشت یا زندان از جمله ویژگی های اصلی اذیت و آزار
 بهائیان در ایران بوده و امروز نیز با وجود وعده های ایران طی بررسی ادواری جهانی وبرغم وعده های حسن

 روحانی، رئیس جمهوری اسالمی ایران، مبنی بر پایان بخشیدن به تبعیض های دینی از شدت سرکوب کم
 نشده واین سرکوب همچنان  ادامه دارد. دیگر انواع اذیت و آزار مداوم، شامل مجموعه ای از محدودیت های

 اقتصادی و آموزشی، تشدید محدودیت ها در خصوص حق تجمع و نیایش و انتشار تبلیغات ضد بهائی در
 رسانه های خبری تحت رهبری حکومت است. عوامل حمله به بهائیان یا امالک متعلق به آنان تحت تعقیب و

 تنبیه قرار نگرفته اند و این واقعیت به مهاجمان بالقوه در آینده نوعی حس مصونیت می دهد و نشان از آن دارد که
 حکومت اگر هم مسئولیت حمالت وارده به بهائیان را نمی پذیرد، دست کم این حمالت و تجاوزها را کامالً تایید

می کند. 

 همان طور که این گزارش نشان خواهد داد، ایران توصیه های گسترده ای از کشورهای دیگر را در زمینۀ این
 مسائل و موارد دیگر پذیرفته است. با وجود این، در مجموع تبعیض علیه بهائیان و اذیت و آزار آنان کاهش

نیافته و به ویژه: 

            بهائیان همچنان  با سرعت فزاینده  ای دستگیر می شوند. در فاصلۀ بین اولین بررسی ادواری 
 جهانی ایران در سال ١٣۸۸ )20١0( تا مرداد ١٣٩٣ )اوت 20١۴(، بیش از ۴۴0 بهائی صرفا بنا بر

 اتهاماتی در ارتباط با باورهای دینی شان دستگیر شدند. این دستگیری ها و بازداشت ها با بسیاری از
 توصیه های پذیرفته  شده توسط دولت ایران، از نحوۀ برخورد با بازداشت شدگان گرفته تا تأمین آزادی
 دینی، برگزاری محاکمه های عادالنه برای بهائیان تا موارد کلی از جمله تضمین روند قانونی مقتضی

 دادرسی ها و شرایط نگه داری از بازداشت شدگان در تناقض کامل است. از آغاز دورۀ ریاست جمهوری
 حسن روحانی در مرداد ١٣٩2 )اوت 20١٣( نیز این وضعیت بهبود نیافته است. بین مرداد ١٣٩2 و

مرداد ١٣٩٣ )اوت 20١٣ و اوت 20١۴(، حداقل 55 بهائی دستگیر شده اند. 

 حمالت خشونت آمیز علیه بهائیان ادامه دارد و با وجود  پذیرش توصیه هائی که خواهان 
 برداشتن گام هایی در جهت »پایان دادن به فرهنگ کنونی مصونیت مهاجمان« است، کماکان  هیچ کس
 تحت پیگرد قانونی قرار نمی گیرد. به عنوان مثال، در شهریور ١٣٩2 )اوت 20١٣(، یک بهائی در

 بندرعباس توسط مهاجمان ناشناس، طی جنایتی که صرفاً با انگیزه های دینی صورت گرفت، با شلیک
 گلوله به سرش به قتل رسید. تا به امروز، هیچ کس به خاطر این قتل به پای میز محاکمه کشانده نشده
 است. مهاجم دیگری نیز که اعضای یک خانوادۀ سه نفری را در دی ماه ١٣٩2 )ژانویۀ 20١۴( در
 بیرجند به شدت مضروب کرد، سر و کارش به دادگاه نیفتاده است. حمله به گورستان های بهائی نیز

 همچنان  با برخورداری کامل مهاجمان از مصونیت و مجازات نشدن ادامه دارد. 

 تبلیغات ضد بهائی توأم با نفرت  پراکنی علیه آنان کما فی السابق  در رسانه های دولتی و نیمه 
 دولتی ایران ادامه دارد و مسئوالن چنین تبلیغاتی نیز همچنان  تحت پیگرد قرار نمی گیرند. در واقع، از
 اواخر سال ١٣٩2 )نیمۀ اول سال 20١۴( حجم این حمالت رسانه ای به شدت افزایش یافته و از 55 مورد
 در دی/بهمن )ژانویه( به حداقل 565 مورد در خرداد/تیر )ژوئن( رسیده است. این امر نقض صریح و
 آشکار یکی از توصیه های پذیرفته شده توسط ایران است که دولت را موظف به »احترام کامل به حقوق
 پیروان آئین بهایی و تعقیب قضائی کسانی می کند که در محافل و مجامع دینی علیه بهائیان نفرت  پراکنی

می کنند.«  

دانشگاهی  تحصیالت  به  دسترسی  از  سیاست رسمی حکومت  براساس  همچنان  بهائی   جوانان 
 محروم هستند و این امر نیز نقض آشکار توصیه های مربوط به پایان دادن به تبعیض دینی و توصیه های

مبتنی بر بهبود دسترسی بهائیان به آموزش عالی است. توصیه ای که دولت ایران پذیرفته است. 

 سرکوب اقتصادی بهائیان نیز که کماکان به قوت خود باقی است با تعهدات ایران مبنی بر 

 در دهۀ اخیر تهدید مداوم به
 یورش، دستگیری، بازداشت
 یا زندان از جمله ویژگی های

 اصلی اذیت و آزار بهائیان
 در ایران بوده و امروز نیز

 با وجود وعده های ایران طی
 بررسی ادواری جهانی وبرغم

 وعده های حسن روحانی،
 رئیس جمهوری اسالمی

 ایران، مبنی بر پایان بخشیدن
 به تبعیض های دینی از شدت

 سرکوب کم نشده واین سرکوب
همچنان  ادامه دارد. 
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 احقاق کلیۀ حقوق اقتصادی و اجتماعی تمامی شهروندان مغایرت فاحش دارد. بررسی مختصری نشان
 می دهد که طی دورۀ بین سال های ١٣۸۸ )20١0( و ١٣٩٣ )20١۴(، حداقل 50 مغازه یا محل کسب و

 کار متعلق به بهائیان خودسرانه تعطیل و بیش از 200 بهائی از داشتن شغل محروم و به خیل بیکاران
 پیوسته اند. تعدادی از مسلمانانی نیز که در کسب و کارهای متعلق به بهائیان مشغول به کار بودند، در اثر

 این تعطیل شدن این واحد های اقتصادی شغل خود را از دست داده اند.

 مغازۀ متعلق به یک بهائی در
 رفسنجان، ایران، که هدف

 آتش افروزان قرار گرفته. از ٣ آبان
 ١٣۸٩ )25 اکتبر 20١0( کسب

 و کارهای چندین بهائی در موجی
 از حمالت در آن شهر، به تخریب

 جدی دچار شده است. حمالت با
 یک نامۀ بدون نام همراه بودند که
 به »اعضای فرقۀ بهائیت« هشدار

می داد دین خود را تبلیغ نکنند. 
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2. ایران و بررسی ادواری جهانی سال ١٣۸۸

 بررسی ادواری جهانی د ر سال ١٣۸۴ )2006(هنگام ایجاد شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد به عنوان یکی
 از بخش های جدایی ناپذیر آن  شورا بنیان نهاده شد. دولت های عضو فرایندی ایجاد کردند که با همۀ دولت ها در
 بررسی سوابق حقوق بشرشان به طور برابر رفتار می کند. چنین ارزیابی به شکل منظم یا »دوره ای«   )هر چهار

 سال یک بار( انجام می شود. 

 هدف از این بررسی، ایجاد یک »مکانیسم مبتنی بر همکاری و بر اساس گفتگوی تعاملی با مشارکت کامل کشور
باید “شورای حقوق بشر” را در “اجرای رسالت و مأموریت اصلی آن یعنی این مکانیسم   مورد نظر« است. 

“ارتقاء و گسترش صیانت از کلیۀ حقوق و آزادی های بنیادین همگان در سطح جهانی” یاری دهد.1 د

توصیه هایی که ایران بر مبنای بررسی ادواری جهانی پذیرفت
با ایران  اسالمی  کامل جمهوری  با همکاری  در سال ١٣۸۸ )20١0(2  ایران  ادواری جهانی  بررسی   نخستین 
 رویه های شورا صورت گرفت.  همان طور که مقرر بود ایران پیش از جلسه یک گزارش ملی تسلیم شورای حقوق
 بشر کرد، طی بررسی به پرسش ها پاسخ گفت و سپس بسیاری از توصیه های کشورهای دیگر در راستای بهبود

وضعیت حقوق بشر در ایران  را پذیرفت. 

 علی الخصوص، ایران اعالم کرد از ١۸۸ توصیه  ای که دیگر اعضای شورا مطرح کردند، ١02 مورد »از
 حمایت کامل ایران برخوردار است « و 2١ مورد دیگر » قبال اجرا شده یا درجریان اجرائی شدن است.« ایران
 قول داد که 20 مورد دیگر از آن توصیه ها را »بررسی« کند و ۴5 مورد را به بهانۀ »ناسازگار بودن« آنها با

قوانین یا تعهدات کنونی ایران رد کرد.  

 شایان ذکر است که ١2 مورد از توصیه های رد شده به طور ویژه به اذیت و آزار بهائیان در ایران مربوط می شدند
 و مجموعه ای گسترده از توصیه ها، از درخواست آزادی رهبران بهائی از زندان تا توبیخ هر مدیر یا معلم مدرسۀ
 عامل اِعمال تبعیض علیه کودکان بهائی را در بر می گیرد. با وجود این، ما در این گزارش صرفاً بر توصیه های
 پذیرفته  شده توسط ایران متمرکز شده ایم چرا که میزان تالش این کشور در متحقق ساختن این توصیه ها به نحوی

کامل تعهد واقعی و پایبندی ایران به فرایند بررسی ادواری جهانی را به نمایش خواهد گذاشت. 

 در پرتو این مسأله، یادآوری این نکته مهم است که بسیاری از توصیه های مورد حمایت ایران به حوزۀ گستردۀ
 حقوق بشر بین المللی مربوط بودند. توصیۀ زالندنو به ایران مبنی بر پایبندی کامل به تعهدات مرتبط با حقوق بشر

جهان شمولی که دولت تهران متعهد به رعایت شان است در زمرۀ این توصیه هاست.3 

 نکته مهم این است که چهار مورد از توصیه هائی که مورد حمایت ایران قرار گرفته به نحوی خاص به برخورد
 حکومت با جامعۀ بهائی ایرانی اشاره دارد. این مسأله شایستۀ توجه است که ایران در گزارش ملی خود، در همایش
 ها و گردهمایی های بین المللی و هیچ جای دیگری در سال های اخیر، به بهائیان اشاره نکرده و مکرراً منکر اِعمال

هرگونه تبعیضی علیه آنان شده است

                               UN Document A/RES/60/251 — ”Human Rights Council   1.   ترجمه از  

 2.  تاریخ گفتگوی تعاملی که بررسی رسمی ایران در برابر شورا به حساب می آمد، 26 بهمن ١٣۸۸ )١5 
 فوریه 20١0( اعالم شد – اما پیش از آن جلسه، یک دورۀ تکمیل پرونده وجود داشت که طی آن اسناد بسیاری دربارۀ

پیشینه و کارنامۀ حقوق بشری ایران به شورا فرستاده شد. 
٣. ترجمه از  

UN Document A/HRC/14/12 ”Report of the Working Group on the Universal Periodic Review 
— Islamic Republic of Iran“ p. 13
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 چهار توصیۀ پذیرفته شده که خصوصاً به بهائیان اشاره دارد
عبارتند از: 

 50. احترام به آزادی دین، و تضمین محاکمه عادالنه           
تعهدات از  کامل  تبعیت  با  بهائی،   و شفاف اعضای جامعه 
میثاق اجرای  به  متعهد  به عنوان یک کشور     پذیرفته شده 
 بین المللی حقوق مدنی و سیاسی4 و دیگر اسناد و مصوبات

حقوق بشر )رومانی(؛

 11٧.  ]ایران[ اطمینان دهد که محاکمه هفت مدیر جامعۀ
بین المللی ضوابط  با  مطابق  و  شفاف  و  عادالنه   بهائی 
اقلیت ها اصالح می شوند  برگزارو قوانین تبعیض آمیز علیه 

)استرالیا(؛

 11٨. ]ایران[ تضمین کند که محاکمه “یاران”5  به روشی
واقعی و ایران، عدالت  قوانین  براساس   عادالنه و شفاف، 

رعایت تشریفات قانونی انجام شود )نیوزیلند(؛

 11٩. ]ایران[ حقوق پیروان جامعه  بهائی را به طور کامل رعایت و کسانی را که در محافل و مجامع دینی،
 رسانه ها و اینترنت علیه آنان نفرت پراکنی می کنند تحت پیگرد قانونی قرار دهد )لوکزامبورگ(؛6

 افزون بر این، چهار مورد از توصیه های مورد پذیرش ایران به طور مستقیم به آزادی دین یا حفظ و صیانت
   اقلیت های دینی می پردازند که عبارتند از: 

 ٩. حصول اطمینان از این که مجموعه قوانین آن کشور و اجرای آنها کامال با مقتضیات و شرایط ماده 1٨ میثاق
ایران براساس قانون بین المللی حقوق بشر مطابقت خواهد  بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و سایر تعهدات 

داشت. )لهستان(؛

 4٨. رعایت آزادی دین )آلمان(؛   

 4٩.  اتخاذ همۀ تدابیر الزم برای تضمین حفظ و صیانت اقلیت های دینی، از جمله اجرای پیشنهادهای مربوط   
 به تامین مسکن مناسب و در خور شأن آنان که از سوی گزارشگر ویژه پس از دیدار 200۶ وی مطرح شد

)دانمارک(؛

 103. تضمین استقالل واقعی رویه ها و اجرای عدالت، قوانین محدود شده اضطراری ، حمایت کافی از مدافعان 
 حقوق بشر و مخالفان سیاسی، و تضمین موثر آزادی بیان و فکر و آزادی دین و عقیده به پیروی از تعهدات

خود براساس میثاق   بین المللی حقوق مدنی و سیاسی  )شیلی(؛

 عالوه بر این هشت توصیۀ پذیرفته شده، ایران 26 توصیۀ دیگر را  پذیرفت که  عمل به آن می تواند بر نحوۀ
 برخورد کنونی حکومت با بهائیان تأثیری مستقیم داشته باشد. این موارد طیفی گسترده از توصیه هایی از چگونگی

پایان دادن به اِعمال شکنجه تا ارتقاء و پیشبرد حقوق اقتصادی را در برمی گیرند. 

 فهرست این موارد در فصل بعد خواهد آمد و نشان داده می شود که چطور در مجموع حدود ٣۴ توصیۀ پذیرفته شده
                       توسط ایران که به جامعۀ بهائی مربوط هستند نادیده گرفته شده است.

                                                                                                 ICCPR  4. میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی
5.  یاران اشاره به هفت مدیر زندانی بهائی 
 6. مقامات ایران می گویند این سه توصیۀ اخیر، #١١7، #١١۸ و #١١٩ از جمله مواردی هستند که به نظر آنان 

“در حال حاضر اجرا شده یا در جریان عملی شدن  است.”

سازمان بشر  حقوق  شورای   تاالر 
از ملل  سازمان  عکس   - متحد   ملل 

ژان مارک فره
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حقوق بین المللی  میثاق   1٨  ماده 
مدنی و سیاسی

 ١. هر كس  حق  آزادی  اندیشه و وجدان 
آزادی  شامل   حق   این   دارد.  دین   و 
 داشتن  یا قبول  یك  مذهب  یا معتقدات 
آزادی  همچنین   خود،  انتخاب    به  
خواه  خود،  معتقدات   یا  مذهب    ابراز 
بطور خواه   جماعت   یا  فردی    بطور 
 علنی  یا در خفا در عبادات  و اجرای 
آداب  و اعمال  و   تبلیغ آن می باشد. 

اكراهی   مورد  نباید  كس   هیچ    .2 
داشتن  در  او  آزادی   به   كه    واقع  شود 
به  معتقدات   یا  مذهب   یك   قبول    یا 

واردآورد.  لطمه   خودش   انتخاب  

معتقدات   یا  مذهب   ابراز  آزادي    .٣ 
محدودیتهایی  تابع   نمی توان    را 
به  موجب  آنچه  منحصراً   نمود مگر 
 قانون  پیش بینی  شده  و برای  حمایت 
اخالق  یا  سالمت   نظم ،  امنیت ،   از 
 عمومي  یا حقوق  و آزادیهای  اساسي 
باشد. داشته   ضرورت   دیگران  

 

میثاق  این   طرف   دولتهاي    .4 
و والدین   آزادی   كه   می شوند   متعهد 
قانونی  سرپرستان   مورد   برحسب  
آموزش  تأمین   در  را   كودكان  
مطابق  كودكان   اخالقی   و   مذهبی  
بشمارند. محترم   خودشان   معتقدات  

 شایان یادآوری است که در رأس فهرست توصیه های پذیرفته  شده به صراحت بر ضرورت پایبندی ایران به
 میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی به طور اّخص و “دیگر تعهدات بین المللی” این کشور به طور اّعم تأکید
 شده است. تأکیدی که تحقق آن بر چگونگی برخورد دولت با نه تنها بهائیان بل بر تمامی شهروندان مؤثر خواهد

بود.  

 میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی در ارتباط با بررسی ادواری جهانی

 البته میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی دولت ها را موظف به رعایت گسترۀ وسیعی از حقوق بشر، از
 روند قانونی مقتضی در دادرسی ها تا منع شکنجه متعهد می کند. ایران در سال ١٣55/١٣5۴ )١٩76( میثاق
  بین المللی حقوق مدنی و سیاسی را امضا کرده و کماکان  موظف است که مفاد آن را  اجرا کند. ایران همچنین

با کمیتۀ حقوق بشر، هیئت نظارتی برای اجرای میثاق حقوق مدنی و سیاسی، همکاری کرده است. 

 افزون بر این،  در بررسی دوره ای جهانی سال ١٣۸۸ ایران توصیه های مطرح شده در این بررسی را که
 خواهان پایبندی کامل این کشور به »تعهدات بین المللی« خویش به گونه ای همه جانبه است، به صراحت

پذیرفت. 

 همان طور که اشاره شد، بسیاری از شرایط و موازین میثاق بین المللی حقوق مد نی و سیاسی به طور مستقیم با
 نحوۀ برخورد ایران با بهائیان مرتبط است. در این عرصه به طور مثال می توان از موارد مربوط به رعایت

 روند قانونی مقتضی در محاکمات و اشکال مختلف حفظ وصیانت بازداشت شدگان و زندانیان گرفته تا مواردی
 که مانع شکنجه یا برخوردهای ظالمانه با آنان می شود یاد کرد. 

 میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی همچنین  به صراحت بر آزادی دین تاکید می ورزد و همان طور که در
 باال اشاره شد، ایران توصیه ای از لهستان )#٩( را پذیرفته است که با استناد به مادۀ ١۸ این میثاق به طور

خاص به این مسئله اشاره می کند. 

 در بند ١۸ میثاق حقوق مدنی و سیاسی، این میثاق آشکارا »حق آزادی اندیشه، وجدان و دین« را تضمین می
 کند. حقی که متضمن حفاظت از شهروندان از سوی دولت در برابر اعمال زور برای سلب این آزادی و نیز

 تحقق این آزادی در چهارچوب »عبادت، اجرای مناسک، عمل به عقیده و تبلیغ آن« است. 

 در بند ١۸ همچنین  شامل حق »آزادی داشتن یا گرویدن به یک دین و عقیده از سوی فرد و آزادی اظهار آن ،
عبادت، اجرا و تبلیغ آن، چه به صورت فردی و چه به شکل جمعی و به شکل عمومی یا خصوصی« است. 

با تنها  نه  بهائیان  است.  کرده  نقض  کامل  طور  به  را  حقوق  این  همۀ  کشور  این  بهائیان  با  رفتار  در   ایران 
 محدودیت هایی در نحوۀ “عبادت، اجرای مناسک، عمل به عقیده و تبلیغ آن” دین خود روبرو هستند، بلکه به
 نحوی بسیار چشمگیر و غم انگیز قربانی “اِعمال زور” بوده وآزادی های آنها از طریق دستگیری های خودسرانه،

زندان، محرومیت از دسترسی به آموزش، محدودیت های اقتصادی و دیگر اشکال تبعیض لطمه می بیند.



7 گزارش ویژۀ جامعۀ جهانی بهائی –  شهریور١٣٩٣

  مقامات ایرانی در اظهار نظرهای خود در مجامع داخلی و خارجی منکر وجود هرگونه تبعیضی علیه بهائیان 
 شده یا ادعا کرده اند که اگر یک بهائی زندانی  یا به نحو دیگری درفعالیت هایش با محدودیت روبرو می شود، به
 این خاطر است که “آئین بهائی صرفا یک جنبش سیاسی فتنه جویانه است نه یک دین برخوردار از مشروعیت.” 

 چنین ادعاهایی فاقد هرگونه مبنا و حقیقت بوده و مقامات ایران در مقابل دالیلی که در رد ادعاهای شان مطرح
 می شود حرفی برای گفتن ندارند.

وعده های حسن روحانی، رئیس جمهوری اسالمی ایران،از زمان بررسی ادواری جهانی
 در رسیدگی به تعهداتی که ایران طی بررسی ادواری جهانی سال ١٣۸۸ )20١0( پذیرفت ودرجۀ خودداری این کشور از عمل به این تعهدات،
 بررسی وعده های رئیس جمهوری جدید در سال ١٣٩2 )20١٣( حائز اهمیت است. آقای روحانی در مرداد ١٣٩2 )اوت 20١٣( قدرت را به دست
 گرفت و مجموعه ای از وعده های گسترده را برای بهبود وضعیت حقوق بشر در ایران مطرح کرد. وعده هایی که شامل اشاراتی مستقیم به پایان دادن

به تبعیض دینی بود.

 از زمان روی کار آمدن رئیس جمهوری جدید در سال گذشته، تغییر لحن دیپلمات های ایران به هنگام سخن گفتن از سابقۀ حقوق بشری خود در سازمان
 ملل متحد و شورای حقوق بشر این سازمان، به وضوح قابل مشاهده است. مقاماتی که جمهوری اسالمی ایران را نمایندگی می کنند ضمن ادامۀ انکار
 نقض حقوق بشر و اعمال تبعیض علیه بهائیان به لحن معتدل و میانه روانۀ حسن روحانی تأسی کرده و تلویحاً اعالم می کنند “فقط به ما کمی مهلت

بدهید” . 

 نمایندۀ ایران در شورای حقوق بشر در 26 اسفند ١٣٩2 )١7 مارس 
 20١۴( گفت: “ما از جامعۀ بین المللی می خواهیم تا تحرک ایجاد شده
 توسط دولتی را که به  تازگی به شکلی دموکراتیک انتخاب شده غنیمت
 شمرده و با همکاری مثبت و سازنده با ایران گفتگو )دیالوگ( ئی را

در  جهت ارتقاء و صیانت از همۀ موارد حقوق بشر آغاز کند.

 با این حال، حتی در وضعیت کنونی نیز شکافی ژرف میان گفته ها و
 واقعیت عملکرد حکومت جدید مشاهده می شود. 

عنوان به  روحانی  آوریل 20١٣(،   ١١( فروردین ١٣٩2   22  در 
 یک نامزد مقام ریاست جمهوری گفت: »همۀ ایرانیان باید احساس
است. برابر  به معنای فرصت  دارد. عدالت   کنند که عدالت وجود 
 همۀ قومیت ها، ادیان و حتی اقلیت های مذهبی، باید عدالت را احساس

 کنند«.1

حقوق »منشور  یک  پیش نویس  تهیۀ  او  اصلی  تعهدات  جمله   از 
 شهروندی« تازه پس از انتخاب شدن بود. او به صراحت گفت که آن
 منشور خواهان برابری برای همۀ شهروندان، بدون تبعیض بر اساس

  نژاد، دین یا جنسیت خواهد بود.2

 این وعده و وعیدها مورد توجه جدی جامعۀ بین المللی قرار گرفت.

 بان کی – مون، دبیر کل سازمان ملل متحد، در گزارش های اخیر

 ١. عمل به وعده ها: “یک نقشه راه حقوق بشری برای حسن روحانی” گزارش کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران، ١١ اوت20١٣ 
2.  ایران: رئیس جمهور جدید باید به وعده های حقوق بشر عمل کند، بیانیۀ مطبوعاتی عفو بین الملل در ١7 ژوئن 20١٣                                           

 رئیس جمهور ایران، حسن روحانی، در حال سخنرانی در مجمع عمومی سازمان
 ملل متحد در 2 مهر ١٣٩2 )2۴ سپتامبر 20١٣(. )عکس سازمان ملل متحد(
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خود به شورای حقوق بشر این سازمان به ویژه به وعده های حسن روحانی، رئیس جمهوری جدید ایران، دربارۀ آن منشور اشاره کرد. 

 بنا به گزارش آقای بان، “رئیس جمهوری اسالمی ایران طی کارزار )کمپین( انتخاباتی خود تعهدات نویدبخشی برای رسیدگی به نگرانی های جدی در
 عرصۀ حقوق بشر داد که در آن میان می توان از جمله به تدوین منشور حقوق شهروندی، رفع تبعیض علیه زنان و اقلیت های قومی، ترویج آزادی

بیان و کاهش سانسور اشاره کرد.”3 

4 در 5 آذر ١٣٩2 )26 نوامبر 20١٣(، پیش نویسی از این منشور در تارنمای رسمی رئیس جمهوری اسالمی ایران منتشر شد.

 پژوهشگران قوانین حقوق بشر بین الملل، تقریبالً بالفاصله بر چندین کاستی این منشور انگشت گذاردند. به طور کلی می توان گفت که این منشور
 منشوری مبهم بود و شرط  ها و موادی را در بر می گرفت که مفهوم مشخص و دقیقی نداشتند و این امر اثر آن را به شدت محدود می  کرد. یکی از

 ایرادهای این منشور، منوط و مشروط کردن حقوق شهروندی به “توجه به تعالیم دین مبین اسالم و قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران” بود.5

 علی الخصوص این که در مواد مربوط به اقلیت های دینی در این منشور از “کنار گذاشته شدن بهائیان از اقلیت های دینی به رسمیت شناخته شده در
قانون اساسی جمهوری اسالمی”، پدیده ای که منشاء کلیۀ تبعیض ها و سرکوب های بهائیان است، هیچ ذکری به میان نیامده است.6 

احمد شهید، گزارشگر ویژۀ وضعیت حقوق بشر در ایران، در گزارش اخیر خود به شورای حقوق بشر با این جمالت به این کمبود اشاره کرد: 

 پیش نویس کنونی منشور رسیدگی به قوانین و سیاست هایی که علیه اقلیت های دینی از جمله بهائیان تبعیض قائل می شود را نادیده گرفته و تبعیض علیه”
زنان را به عنوان مثال در مورد انتقال حق شهروندی به فرزندان شان تقویت می کند.7 

 در جهان امروز، اذیت وآزار بهائیان ایران از جمله بارز ترین نمونه های تبعیض دینی آن هم تحت حمایت یک دولت است. حسن روحانی، رئیس
 جمهوری جدید ایران، با پایان دادن به این سیاست می تواند با صدایی رسا و بدون ابهام تعهد واقعی خود به حقوق بشر را نشان دهد. 

 UN Document A/HRC/25/75 ”Report of the Secretary-General on the situation of human rights in the Islamic.   ٣ 
Republic of Iran.“ Page 3

 http://president.ir/fa/72975  .۴   
 5.   ترجمه. نازیال قانع، »منشور حقوق شهروندی ایران «، ١0 دسامبر 20١٣، وبالگ مجلۀ اروپایی قوانین بین الملل 

http://www.ejiltalk.org/the-iranian-charter-of-citizens-rights/
 6.  قانون اساسی ایران به صراحت اسالم را »دین رسمی« ایران می شناسد و اظهار می دارد که ایرانیان زرتشتی، یهودی و مسیحی تنها   

  اقلیت های دینی به رسمیت شناخته شده هستند
 UN Document A/HRC/25/61 ”Report of the Special Rapporteur on the situation of human rights in the Islamic 

Republic of Iran.“ Page 6



9 گزارش ویژۀ جامعۀ جهانی بهائی –  شهریور١٣٩٣

 ٣( وعده های تحقق  نیافته  ایران و وضعیت کنونی
بهائیان

 از سال ١٣۸۸ )20١0( اذیت و آزار بهائیان ایران بدون هیچ کاهشی ادامه یافته و تا حدودی شدت نیز گرفته
 است. تعداد بهائیانی که در زندان به سر می برند نه تنها کاهش نیافته، بلکه رو به افزایش نیز بوده است.

 اعضای این جامعه با دستگیری ها و بازداشت های مکرر در خانه های خود روبرو بوده اند؛ ظاهرا هدف اصلی
 این اقدامات ایذائی علیه جامعۀ بهائی، بازداشتن آنان از برخورداری از هر نوع احساس امنیت یا توانایی

 برنامه ریزی برای آینده است. رسانه های تحت کنترل حکومت کماکان به  تبلیغات ضد بهائی اقدام می کنند و
 این کار اخیرا شدت نیز یافته است. بهائیان جوان همچنان  از ورود و حضور آزادانه در دانشگاه منع می شوند.
 امری که سبب محرومیت هزاران نفر از دسترسی به تحصیالت دانشگاهی شده است. کسبۀ بهائی همچنان  با

 تعطیلی خودسرانۀ محل کسب و اقدامات دیگری که با هدف سرکوب اقتصادی انجام می شود روبرو هستند.
 کسانی که به بهائیان حمله می کنند، همچنان  از مصونیت برخوردارند و با هیچ تهدیدی در رابطه با تحت پیگرد

 قرار گرفتن روبرو نیستند. اسناد سیاسی رسمی که گستره و ماهیت این اذیت و آزار را ترسیم می کنند، فسخ،
بازبینی یا دستخوش تغییری نشده اند. 

 این موارد نقض حقوق بشر مخالف قوانین بین المللی و نیز تعهدات متعدد ایران در چهارچوب بررسی ادواری
 جهانی سال ١٣۸۸ )20١0( است. در این فصل، اطالعات “به  روزی” از وضعیت بهائیان ایران ارائه کرده و

 به ویژه نشان خواهیم داد که ایران چگونه به نحوی تمام و کمال از عمل به تعهداتی که داده و بر رفتار با بهائیان
   تأثیر دارند، خودداری کرده است. 

زندان
  در زمان نوشتن این گزارش بیش از ١00 بهائی در ایران صرفا به خاطر باورهای دینی شان زندانی هستند.

 این به زندان انداختن های غیرقانونی، عالوه بر نقض تعهدات داده شدۀ ایران مبنی بر پذیرفتن توصیه های
 مربوط به تأمین آزادی دین )#٩، ۴۸#، ۴٩#، #١0٣(، توصیه های مورد توافق دربارۀ رعایت روند قانونی

 مقتضی در دادرسی ها )۴6#( را نیز نقض می کنند. عالوه بر آن، چون بسیاری از بهائیان بدون دسترسی
 مناسب به امکانات ورزشی و بهداشتی یا در شرایطی که به مراتب پایین تر از حد استاندارد است در زندان ها
  یا بازداشت گاه ها نگه داشته شده یا می شوند، این احکام غیرقانونی زندان توصیه های پذیرفته شده دربارۀ نحوۀ

 رفتار با بازداشت شدگان )۴۴#( را نیز نقض می کنند. 

 در پایان سال ١٣۸۸ )20١0(، 52 بهائی در ایران زندانی بودند. تا پاییز سال ١٣٩0 )پایان سال 20١١( این
 رقم به ٩7 رسیده بود. تا آذر ١٣٩١ )دسامبر 20١2(، ١١6 بهائی زندانی بودند. و در پاییز سال ١٣٩2 )پایان

 سال 20١٣(، ١٣6 بهائی در زندان به سر می بردند. 

 مشهورتریِن  این زندانیان هفت مدیر پیشین جامعۀ بهائیان ایران هستند که در سال های ١٣۸۶ و ١٣۸7 )200۸(
 دستگیر و بدون اتهام یا دسترسی به وکیل نزدیک به یک سال محبوس بودند. دوره ای که تقریبا نیمی از آن

 در سلول های انفرادی سپری شد. در سال ١٣۸۸ )20١0( در دادگاهی غیرعلنی محاکمه شدند و به اتهامات
 واهی »جاسوسی« یا »اخالل در امنیت ملی« احکام 20 سالۀ زندان دریافت کردند. این هفت نفر به نام های 

 بهروز توکلی، وحید تیزفهم، مهوش ثابت، جمال الدین خانجانی، سعید رضائی، فریبا کمال آبادی و عفیف نعیمی
 هنوز زندانی هستند و احکام 20 سالۀ آنها طوالنی ترین حکم داده شده در سال های اخیر میان صدها حکم

 صادره برای زندانیان عقیدتی در زندان های ایران بوده است. ویژگی های پروندۀ آنها در فصل بعد به صورت
 کامل  تری بررسی خواهد شد. فصل بعدی به بحث مفصل تری دربارۀ سه توصیۀ پذیرفته شده در روند بررسی

 ادواری جهانی که به طور خاص به برخورد نظام قضائی با آنان مربوط است می پردازد. توصیه هایی که ایران

ادواری جهانی  بررسی    توصیه های 
که توسط ایران پذیرفته شد

از  کامل  متابعت   .2 
که المللی  بین  بشر  حقوق   تعهدات 
ایران به آن ها متعهد است)نیوزیلند(؛

 46. حصول اطمینان در قانون ودر 
این که همه ضمانت های از   عمل، 
قانونی تشریفات  رعایت  به   مربوط 
بین میثاق  در  که  ای  گونه  به   الزم، 
تعیین وسیاسی  مدنی  حقوق   المللی 
برائت اصل  قاعده  جمله  از   شده، 
هر تحمیل  از  واجتناب  درستی،   و 
اعمال حقوق دیگری برای   مجازاتی 
رسمیت به  میثاق  این  براساس   که 
 شناخته شده، مانند آزادی بیان وحق
اجتماعات و گردهمایی )مکزیک(؛

بازداشت با  که  این  تضمین   .44 
 شدگان به درستی و براساس ضوابط
باره در  و  رفتارشود  المللی   بین 
به ضوابط  این  از  تخطی   هرگونه 
درستی تحقیق به عمل آید )استونی(؛
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 مانند موارد دیگر از پایبندی به آنها خودداری کرده است. 

 به هر حال، ماجرای این هفت زندانی نشان دهندۀ وضعیتی است که همۀ حدود صد و چند بهائی دیگر که در
 زمان نوشتن این گزارش زندانی اند، با آن روبرو هستند. همۀ این بهائیان که اکنون زندانی اند )یا طی چهار سال

 اخیر زندانی و آزاد شده اند( مانند هفت مدیری که در سطح ملی خدمت می کردند قربانی دستگیری خودسرانه،
  بازداشت غیرقانونی، محاکمه های ناعادالنه و به بیان ساده تر زندان غیرقانونی با اتهامات واهی جاسوسی” یا

“تبلیغ علیه نظام” شده اند حال آن که در واقع باورهای دینی شان انگیزۀ تمامی این مصائب است. 

خشونت، شکنجه و بدرفتاری تحت بازجویی
 از سال ١٣۸۸ )20١0( تا زمان حاضر، جامعۀ جهانی بهائی توانسته حداقل ۴6 مورد شامل شکنجه، رفتار ظالمانه،

 غیرانسانی یا تحقیرآمیز با بهائیان تحت بازداشت و کنترل حکومت را مستند به سند سازد. این موارد البته نه تنها
 ناقض قوانین بین المللی هستند، بلکه توصیه هایی را نیز که ایران دربارۀ عدم توسل به شکنجه پذیرفته )#۴١،

۴2#، ۴٣#، #١05( نقض می کنند. 

 موارد یادشده از توهین حین دستگیری یا بازداشت تا ضرب و شتم آشکار در زندان و استفاده از زندان انفرادی را که
 عمدتا ظالمانه و غیرانسانی تعریف می شود در برمی گیرد. همچنین  بهائیان بسیاری طی بازداشت، گاه تا سه ماه،

 بدون ارتباط با بیرون نگه داشته شده یا در سلول انفرادی محبوس بوده اند.   در مورد هفت مدیر پیشین جامعۀ
 بهائیان، دورۀ اولیۀ زندان انفرادی حداقل شش ماه به طول انجامید. از دو زن بهائی که در سال ١٣۸۸ )20١0(

 در مشهد دستگیر شدند، یک نفر به مدت شش ماه و دیگری بیش از ١00 روز را در زندان انفرادی گذراندند. در
 گزارشی دربارۀ صدور حکم برای بیست بهائی در یزد حوالی فروردین ١٣٩٣ )آوریل 20١۴(، مشخص است

که حداقل پنج نفر به مدت هایی بین پنج تا بیست  و هفت روز را در زندان انفرادی سپری کرده اند. 

برخی از رویدادهای دورۀ مورد بررسی شامل موارد زیر هستند: 

 مهرماه ١٣٩١ )اکتبر 20١2( یک بهائی که در ادارۀ گذرنامه در کرج دستگیر شده بود، به ستاد مرکزی 

  توصیه های بررسی جهانی ادواری
که توسط ایران پذیرفته شد

 4١. اتخاذ تدابیری برای تضمین 
 این امر که هیچ شکنجه یا سایر
 رفتار یا مجازات بیرحمانه، غیر

 انسانی یا تحقیرآمیز اعمال نشود
)هلند(؛

 42.  انجام اقدامات بیشتر برای 
 حذف شکنجه و سایر شکل های
 بد رفتاری، وتضمین وجود نظام

قضائی موثر و بیطرف )دانمارک(؛

 4٣. رعایت حقوق بشر زندانیان و 
 بازداشت شدگان، وتحقیق درباره هر

 بدرفتاری احتمالی و توقف آنی آن
)ایرلند(؛

 

 ١05. تضمین این که نهادهای
 صالحه درباره ادعاهای شکنجه،

 ناپدید شدن اجباری و بازداشت
 مخفی تحقیق و تفحص کنند، و

 اشخاص مسئول این اعمال مجازات
 شوند، و برنامه هایی برای ارائه

 خسارت به قربانیان  تهیه وتدوین
شود )شیلی(؛

 تعداد بهائیان زندانی در ایران از
 زمان بررسی جهانی دوره ای سال

 13٨٨ )2010( به شدت افزایش
 یافته و در 13٩2 )پایان 2013( به

 حداکثر 136 نفر رسید. در زمان
 نوشتن این گزارش، بر اساس

 بهترین اطالعات موجود، تقریبا
100 نفر در زندان هستند. ئ
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 دفتر نظارت بر اماکن عمومی منتقل شد و در طبقۀ سوم زیرزمین در زندان انفرادی نگه داشته شد. او
 در اولین جلسۀ بازجویی مدام با شلنگ مورد ضرب و شتم قرار می گرفت. طی دو جلسۀ بعدی، در
 حالی که روی صندلی فلزینشسته بود، مکرر روی او آب یخ ریختند تا آنجا که هوشیاری خود را از

دست داد. 

 طی یورشی به منزل یک خانوادۀ بهائی در تیر ١٣٩0 )ژوئیۀ 20١١( در اصفهان در حالی که ١5 نفر 
 در یک جلسۀ دینی بودند، ده مأمور از وزارت اطالعات شروع به فیلم برداری از کل خانه، از جمله همۀ
 حاضران کردند. وقتی صاحبان خانه از هدف بازرسی و فیلم  برداری سؤال کردند، مورد ضرب و شتم
 قرار گرفتند. آنها دستگیر و به  مدت یک ماه در بازداشت نگه داشته شدند. طی بازداشت با چشمان بسته

مورد بازجویی قرار گرفتند و تحت فشار روانی شدید بودند. 

 یک بهائی در تیر ١٣٩0 )ژوئیۀ 20١١( از زندان اصفهان به سلولی انفرادی در زندان اوین منتقل شد. 
 در آنجا طی چهار روز بازجویی، در تالشی برای مجبور کردن او به امضای یک اعتراف دروغین
 مبنی بر این که علیه نظام عمل کرده و یک شبکۀ هرزه  نگاری را سازماندهی کرده، وی را به شدت

 مورد ضرب و شتم و توهین های لفظی قرار دادند. بازجویان در چهارچوب نوعی شکنجۀ روانی
 همچنین او را   تهدید کردند که بالهائی “غیر قابل تصور”  بر سر مادر، خواهر و همسر او خواهند

آورد.

دستگیری ها و بازداشت خودسرانه
 بهائیان از سال ١٣۸۸ )20١0( تا کنون  با دستگیری و بازداشت به شیوه ای خودسرانه و ناعادالنه روبرو هستند که

 ظاهرا هدف از توسل به  این شیوه گرفتن هر گونه احساس امنیت و امید به داشتن یک زندگی جمعی معمولی
 از آنان است. این دستگیری ها و بازداشت های توأم با آن ها نه تنها نقض توصیه های پذیرفته شده دربارۀ آزادی

 و عدم تبعیض دینی است، بلکه توصیه های مربوط به حقوق بازداشت  شدگان )۴٣#( و روند قانونی مقتضی در
محاکمات )۴6#( را نیز نقض می کند. 

 از بررسی ادواری جهانی سال ١٣۸۸ )20١0( به این سو، بیش از ۴۴0 بهائی در ایران دستگیر شده اند. همان طور که
 در نمودار صفحۀ بعد  نشان داده شده است  این بازداشت ها افزایش قابل توجهی نسبت به سال های پیش داشته اند.
 بیشتر این دستگیری ها و بازداشت ها از الگوی مشابهی پیروی می کنند: عامالن وزارت اطالعات به خانۀ بهائیان
 می روند، امالک آنها را بازرسی می کنند، اقالمی مانند کامپیوترها و کتاب ها را ضبط می کنند و سپس خود آنان را

دستگیر می کنند. 

برخی از رویدادهای سال های ١٣۸۸ )20١0( تا ١٣٩٣ )20١۴( شامل موارد زیر است: 

 در 7 اردیبهشت ١٣۸٩ )27 آوریل 20١0(، مأموران وزارت اطالعات به خانه های چهار بهائی در 
 همدان رفته و در ابتدا ادعا کردند که از دفتر خدمات پستی آمده اند. آنها هر یک از خانه ها را بازرسی کرده
 و عالوه برمایملک شخصی شامل تلفن های همراه و کامپیوتر، کتب و دیگر اشیاء مرتبط با باورهای دینی
 بهائی را نیز ضبط کردند. پنج نفر دستگیر و برای بازجویی به دفتر اطالعات محل برده شدند. یک نفر

روز بعد آزاد شد؛ چهار نفر دیگر دو روز بعد آزاد شدند. 

 در 25 آذر ١٣٩١ )١5 دسامبر 20١2(، مأموران وزارت اطالعات در کرج به جلسه ای که دربارۀ ازدواج 
 و زندگی خانوادگی برای جوانان سازماندهی شده بود یورش بردند. آنها از شرکت کنندگان فیلم برداری
 کردند و ١6 نفر، از جمله صاحبان خانه را دستگیر و با مینی بوسی که برای این منظور آورده شده بود به
 مکانی دیگر منتقل کردند. همه جز سه نفر تا نیمه شب آزاد شدند. سه نفر باقیمانده به مدت های سه روز تا

 چند هفته در بازداشت بودند.

ادواری جهانی  بررسی    توصیه های 
که توسط ایران پذیرفته شد

 4٣. رعایت حقوق بشر زندانیان و
 بازداشت شدگان، وتحقیق درباره هر

 بدرفتاری احتمالی و توقف آنی آن
)ایرلند(؛

 46. حصول اطمینان در قانون ودر 
 عمل، از این که همه ضمانت های
 مربوط به رعایت تشریفات قانونی
 الزم، به گونه ای که در میثاق بین

 المللی حقوق مدنی وسیاسی تعیین
 شده، از جمله قاعده اصل برائت

 و درستی، واجتناب از تحمیل هر
 مجازاتی برای اعمال حقوق دیگری

 که براساس این میثاق به رسمیت
 شناخته شده، مانند آزادی بیان وحق
اجتماعات و گردهمایی )مکزیک(؛
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 یک زن بهائی در 2۴ دی ١٣٩١ )١٣ ژانویۀ 20١٣( در بابل دستگیر ولی به قید وثیقه آزاد شد. او سوم 
 مهر ١٣٩2 )25 سپتامبر 20١٣( با ده اتهام زیر عنوان  “تبلیغ علیه نظام از طریق تبلیغ دیانت بهائی”
 ، اتهامی که معموال علیه بهائیان دستگیرشده مطرح می شود، محاکمه شد. یکی از اتهامات او برگزاری
 جلسات یادبود و تالوت نماز میّت برای فرد درگذشته در مراسم خاکسپاری بهائی بود که نشان می دهد چنین
 دستگیری ها و محاکمه هایی تا چه حد آشکارا با مراسم عبادی بهائیان و اجرای مناسک دینی شان مرتبط

است. 

 در شهریور/مهر ١٣٩2 )سپتامبر 20١٣(، مأموران به خانه های سه بهائی در تنکابن یورش بردند و آنها 
 را دستگیر کرده و ابتدا به ادارۀ اطالعات انتقال دادند. اعضای خانواده های آنها که سعی در پیگیری مسئله

و آگاهی از  محل نگهداری آنها داشتند، هدف حمله با اسپری فلفل قرار گرفتند.

نفرت پراکنی
 حکومت ایران در سال های اخیر کارزار )کمپین( نفرت پراکنی گسترده ای را در رسانه های تحت کنترل

 خود علیه بهائیان ایران به راه انداخته است. این کارزار که ظاهراًبه خوبی مستندسازی شده، بهائیان
یا بیگانه  عامل  که  اند  متهم  بهائیان  است.  کرده  تصویر  تصوری  قابل  شّر  هر  منبع  عنوان  به   را 
بودن بی اساِس غیراخالقی  کامال  اما  ادعاهای همیشگی  با  استعماری هستند.  ای  فرقه   یا   امپرالیسم 

 روبرو بوده و به آنان برچسب نجس بودن زده و دیگران را از معاشرت با آنان برحذر داشته اند.

 تعداد بهائیان زندانی در ایران از
 زمان بررسی  ادواری جهانی  سال

 ١٣۸۸ )20١0( به شدت افزایش
 یافته و در ١٣٩2 )پایان 20١٣(

 به حداکثر ١٣6 نفر رسید. در
 زمان نوشتن این گزارش، بر اساس

 بهترین اطالعات موجود، تقریبا
١00 نفر در زندان هستند. 



13 گزارش ویژۀ جامعۀ جهانی بهائی –  شهریور١٣٩٣

 در جریان بررسی ادواری جهانی سال ١٣۸۸ )20١0(، ایران توصیه ای از لوکزامبورگ )#١١٩( را مبنی بر
 این که “کسانی را که در محافل و مجامع دینی، رسانه ها و اینترنت علیه آنان نفرت پراکنی می کنند تحت پیگرد قانونی قرار

دهد” پذیرفت.

پیگرد تحت  بهائی  تبلیغات ضد  انتشار  برای  هیچ کس  کرد،  اعالم  توان  می  یقین  به  امروز،  به  تا  حال  این   با 
 قرار نگرفته و حکومت پس  از بررسی ادواری جهانی ١٣۸۸ )20١0( نیز همچنان  به تبلیغات ضد بهائی در
 رسانه های خبری رسمی اجازه داده است. سیاستی که در دولت رئیس جمهوری جدید یعنی آقای روحانی هم ادامه

داشته است. 

 البته که این کارزار مخالف قوانین بین المللی است. میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی که ایران نیز در
بررسی ادواری جهانی سال ١٣۸۸ )20١0( به اجرای آن متعهد شده، به صراحت مقّرر می دارد که: 

  “ هر گونه پشتیبانی از نفرت  پراکنی ملی، نژادی یا دینی که محرک تبعیض
دشمنی یا خشونت است، باید به  موجب قانون منع شود.” 

 

تبلیغات ضد بهائی به عنوان یکی از مشخصات سرکوب

 تبلیغات دروغین و نفرت انگیز علیه بهائیان از ویژگی های کارزار عمومی حکومت برای سرکوب بهائیان در دراز
 مدت بوده است. این تبلیغات از اولین روزهای جمهوری اسالمی ایران، از طریق مجاری )کانال های( حکومتی
 منتشر شده است. برای مثال، مقاالت روزنامه ها در اواخر دهۀ پنجاه تا دهۀ شصت )دهۀ ١٩۸0 میالدی( که اعدام
 بهائیان را خبر می دادند، اعالم می کردند که آنها »به خاطر خیانت به مردم مسلمان ایران« و »جاسوسی« کشته

شده اند.

که در را  بهائی  تبلیغات ضد  از  بهائی حدود ۴00 مورد   در سال های ١٣۸٩-١٣٩0 )20١١(، جامعۀ جهانی 
 رسانه های تحت کنترل حکومت یا طرفدار حکومت، طی ١6 ماه، از پاییز ١٣۸۸ تا بهار ١٣٩0 )اواخر سال
 200٩ تا اوایل 20١١( منتشر شده بود، ضبط و تحلیل کرد.7 بسیاری از مقاالتی که جزئیات شان در آن گزارش

آمده، پس از زمانی منتشر شدند که ایران توصیۀ لوکزامبورگ در بررسی ادواری جهانی را پذیرفت. 

 در واقع دوروئی دولت ایران در برخورد با این مسأله ناشی از این حقیقت است که که این کارزار از باالترین
 سطح رهبری ایران سرچشمه می گیرد. در مهر ١٣۸٩ )اکتبر 20١0(، آیت هللا علی خامنه ای- رهبر جمهوری
 اسالمی- در قم در یک سخنرانی  بهائیان را »دشمنان انقالب اسالمی« خواند. خود این سخنرانی و پوشش خبری آن
 در سطحی وسیع، توسط رسانه ها در سراسر کشور در عین حال با انتشار مقاالت ضد بهائی دیگری که اظهارات

آیت هللا خامنه ای دربارۀ بهائیان را منعکس می کرد همراه شد.

 عناصر دیگر این کارزار بهائیان را به عنوان عامالن بیگانه تصویر کرده اند. رسانه های حکومتی به ویژه همواره
 تالش کرده اند بهائیان را با اسرائیل و صهیونیسم مرتبط سازند. 

7.  برانگیختن نفرت: کمپین رسانه ای ایران برای پلید جلوه دادن بهائیان. جامعۀ جهانی بهائی، مهر ١٣٩0 
 http://www.bic.org/sites/default/files/pdf/Semnan%20Report-Persian-website.pdf

ادواری جهانی  بررسی    توصیه های 
که توسط ایران پذیرفته شد

 ١١٩. ]ایران[ حقوق پیروان جامعه ی
 بهائی را به طور کامل رعایت و
 کسانی را که در محافل و مجامع

 دینی، رسانه ها و اینترنت علیه آنان
 نفرت پراکنی می کنند تحت پیگرد
قانونی قرار دهد )لوکزامبورگ(؛
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 برای مثال، طی یک دورۀ ١6 ماهه از پاییز ١٣۸۸ تا اردیبهشت ١٣٩0 )اواخر 200٩ تا مه 20١١(، این اتهام
که بهائیان صهیونیست یا عامالن اسرائیل هستند در بیش از 75 مقا له یا خبر مطرح شد.

١٣٩0 )ژانویۀ 20١١(، شبکۀ خبر رسمی صدا و سیما سه قسمت از مجموعۀ طوالنی رازهای آرماگدون را-  
 که به تئوری های توطئۀ گوناگون دربارۀ اسرائیل مربوط بود- با تمرکز بر آئین بهائی پخش کرد.در این سه قسمت در
 میان دیگر مطالب از جمله بر این تأکید می شد که “فرقۀ ضالۀ بهائی” در رژیم شاهنشاهی به عنوان یکی از بازوان
 صهیونیسم بین المللی عمل می کرد تا به گونه ای نظام مند )سیستماتیک( در عرصه های سیاسی، نظامی و فرهنگی
رژیم شاه تأثیر بگذارد و ایران را به اسرائیل دوم تبدیل کند.چنین تبلیغات تحریک کننده ای امروز هم کاهش نیافته است

قتل با انگیزۀ دینی

 خانوادۀ عطاءهللا رضوانی، یکی از بهائیان سرشناس بندرعباس، از بازنگشتن او به خانه در یکی از شب های آغازین شهریور ١٣٩2 )اوت 20١٣(
 نگران می شوند. جستجوها مهر تاییدی بر وحشتنا ک  ترین ترس آنان می زند. جسد وی در اتومبیلش در نزدیکی ایستگاه راه آهن در حومۀ بندرعباس،

واقع در جنوب غربی ایران، پیدا می شود. او از پشت سر هدف گلوله قرار گرفته بود.

 با وجود درخواست های متعدد برای یک بررسی کامل، هیچ کس تا به حال در ارتباط با این جنایت که بنا به همۀ شواهد با انگیزۀ نفرت دینی صورت
گرفته، به پای میز محاکمه کشانده نشده است. 

 آقای رضوانی، 5۴ ساله، بسیار محبوب و مورد احترام  همگان بود. او نیز به سهم خود، با تبعیض مبتنی بر عقایدش روبرو بوده است. در جوانی، به
 خاطر بهائی بودن در میانۀ تحصیالت خود در رشتۀ مهندسی از دانشگاه اخراج شد. با این حال در تصفیۀ آب، کارشناس به حساب می آمد و فعالیت های

حرفه ای او را به شهرهای دیگری نیز کشاند. 

 در ماه های پیش از کشته شدن به خاطر فشار و تهدیدهای مأموران وزارت اطالعات، از
مأموران این  آورد.  آب روی  تصفیۀ  تجهیزات  فروش  به  شد  مجبور  و  اخراج  خود   شغل 
 همچنین  او را برای ترک شهردر فشار قرار داده بودند و پیش از گشته شدن بارها تلفنی

تهدید شده بود. 

 وقوع این حادثه و درگذشت آقای رضوانی بر بستری از خطبه های ضد بهائی که روحانیون
 ارشد محلی در بندرعباس ایراد می کردند صورت گرفت. قتل وی درست چند هفته پس از
 انتشار مجدد یک فتوای قدیمی از آیت هللا خامنه  ای، در رسانه های خبری ایرانی رخ داد،
 فتوایی که به آئین بهائی برچسب یک »فرفۀ انحرافی و ضاله« را می زد که باید از اعضای

.آن دوری کرد. 

 خودداری ایران از عمل به تعهدات حقوق بشری اش را می توان  به طور مستقیم با قتل
 او در ارتباط دانست. با دادن اجازۀ ایراد سخنرانی های  مبتنی بر نفرت  پراکنی هدفمند، با
 فشار مستقیم بر او به ترک شهر، با مجبور کردن او به ترک شغلش، حتی با اخراج وی
 از تحصیالتش، زندگی او تصویری از اتفاقی است که در اثر متحقق نشدن تعهدهای حقوق
 بشری ایران رخ می دهد. خانوادۀ او حتی پس از مرگش از این رنج خواهند برد که قاتل یا

قاتالنش هرگز به دادگاه کشانده نخواهند شد. 

عطاءهللا رضوانی
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 در سال های ١٣٩١-١٣٩2 )20١٣(، رسانه ها به پخش مطالب ضد بهائی، مطالبی که در باالترین سطوح حکومت
 مطرح می شد، ادامه دادند. به عنوان مثال، مقاله ای که در 7 مرداد ١٣٩2 )2٩ ژوئیۀ 20١٣( در یک خبرگزاری
ای- رهبر جمهوری خامنه  آیت هللا  فتواهای  از  ای طوالنی  گزیده  منتشر شد،  “تسنیم”  نام  به  دولت  با   هم سو 

اسالمی- را نقل می کرد.

 یکی از فتواهای جدید موردی بود که پیش تر منتشر شده بود. در این فتوا از آیت هللا خامنه ای نقل قول می شود که
ایرانیان باید از معاشرت با بهائیان خودداری کنند: 

 همۀ پیروان فرقۀ گمراه بهائیت محکوم به نجاست هستند و در صورت تماس آنها با چیزی، مراعات مسائل طهارت
در رابطه با آنها ]... برای مسلمانان[ واجب است... 

همۀ مؤمنین باید با حیله ها و مفاسد فرقه ضالّۀ بهائیت مقابله ]نمایند[ ...

 آنها نجس و دشمن دین و ایماِن شما هستند، پس فرزندان عزیزم جدا از آنها بپرهیزید.8 

 انتشار یکی از این استفتائات از رهبر – که تسنیم آن را
این  به اشتباه فتوای تازه ای معرفی کرده – به ویژه از 
 نظر نگران کننده است، که این کار درست یک روز پیش
 ،از تحلیف رئیس جمهور جدید ایران، آقای حسن روحانی

صورت گرفت .

،)20١٣ )نوامبر   ١٣٩2 آبان  در  آن،  از  پس   کمی 
 مجموعه ای از پیام های آزاردهنده با هدف القای ترس از
 جامعۀ بهائی در فیس بوک قرار داده شد. این پیام ها شامل
 عناوینی چون “آگاه باشید، قاتالن بهائی در شهر شما و
 در مدرسۀ کودکان شما هستند، تا کامالً حذف نشوند، شما
 در خطر هستید” بود. افزون بر این، دروغ های فاحشی
 را در قالب عکس  و طرح هائی مخوف از قتل یک زوج
 نشان می دادند که عنوانش چنین بود: “بهائیان به خاطر
داد، که  در جلسۀ اطالعاتی شان روی  اختاللی   بروز 

 مرتکب قتل های وحشیانه شدند”.9 

 در  آذر/دی ١٣٩2 )دسامبر 20١٣(، نهادهای حکومتی ایران کارزار خود علیه بهائیان را شدت بخشیدند. یک
 مستند شش  قسمتی جدید در کانال 6 شبکۀ خبر جمهوری اسالمی ایران به نام دیدار با تاریکی پخش شد. توصیف

این مستند در تارنمای آن به مضمون زیر است: 

دیدار با تاریکی به بررسی ارتباط  بین  فرقۀ  ضا لّۀ  بهائیت   و اسرائیل، و نفوذ بهائیان بر خانوادۀ منحوس پهلوی می پردازد

                                                http://farsi.khamenei.ir/treatise-content?uid=2&tid=13        .۸ 
           این فتوا که  در صفحه رسمی  آیت  خامنه ای منتشر شده بود

 از آن زمان  از آن وبسایت برداشته شده ولی در  وب سایت “ضد بهائیت” قابل دسترسی است 
http://zedbahaeyat.blogfa.com/post/104

٩.  فیس بوک از آن زمان آن صفحه را به خاطر محتوای نامناسب و خطرناکش حذف کرده است 

 عکس باال در مقاله ای ضد بهائی که
 در اردیبهشت/تیر١٣٩٣ )مه 20١۴(
 در یک تارنمای مورد تأیید حکومت
 چاپ شد استفاده شد. کلمۀ »بهائیت«

 در کنار ستارۀ داوود یهودیان و
 یک شبح غول مانند است. این مقاله
 یکی از بیش از ٣65 مقاله ای است

که تنها در آن ماه به چاپ رسید.
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 اولین قسمت این مستند در هفتۀ سوم آذر )هفتۀ دوم دسامبر(، پس از اخبار ۸ شب روی آنتن رفت. تیزر تبلیغاتی این مستند
 با صحبت یک روحانی شروع می شود که اظهار می دارد: »حامیان شاه همه بهائی بودند.« سپس همزمان با پخش یک
 موسیقی ترسناک و سیاه در پس زمینه، عکس هایی از پیامبر و بنیانگذار این آئین و اولین بهائیان  نشان داده می شود10

 افزون بر این، در اواخر سال ١٣٩2 و اوایل ١٣٩٣ )نیمۀ اول سال 20١۴(، میزان تبلیغات ضد بهائی به شکل
 قابل توجهی افزایش یافت. جامعۀ جهانی بهائی حداقل 55 مقالۀ ضد بهائی در تارنماهای ایرانی را دی-بهمن ماه
)ژانویه(، 72 مقاله در بهمن- اسفند )فوریه(، ٩٣ مقاله از اسفند- فروردین )مارس(، 2۸5 مقاله را در فروردین-
اردیبهشت )آوریل(، ٣66 مقاله از اردیبهشت- خرداد ماه )مه(، و باالخره 565 مقاله را از خرداد- تیر )ژوئن

فهرست کرده است .

تبعیض در آموزش عالی
 تالش مستمر ایران در محروم کردن جوانان بهائی از دسترسی به آموزش عالی، با پذیرش توصیه هایی دربارۀ
 آزادی دین )۴۸#، #50، #١0٣( و حفاظت از اقلیت های دینی )۴٩#، #١١7( از سوی این کشور آشکارا در
 تضاد و تناقض است. سیاست های آموزشی ایران دربارۀ بهائیان همچنین  مخالف توصیۀ قطر مبنی بر »تشویق
 تالش ها برای تضمین فرصت های بیشتر به منظور دستیابی به آموزش عالی« )#22( است که ایران آن را

پذیرفت. 

 عالوه بر این، محروم کردن بهائیان از آموزش عالی وعده های ایران در زمینۀ توصیه های پذیرفته شده مربوط
 به تأمین حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی )#5، #6، #7، #2١، #6١( را که شامل حق تحصیل می شوند،
 نقض می کند.به عنوان مثال، میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی به روشنی اظهار می دارد که

»تحصیالت عالیه به طور برابر در دسترس همه قرار گیرد.« 

 از زمان انقالب ١٣57 )١٩7٩( و پس از اخراج بهاییان از دانشگاه ها و دانشکده ها، آنان با موانع بزرگی برای
 دستیابی به آموزش عالی روبرو شده اند. در سال ١٣۸2 )200٣(، در پاسخ به فشارهای بین المللی در محکومیت

                                                                                                                                          ١0.                                                        _http://roshangari.ir/index.php?option=com ٣ ژانویه 20١۴ 
jvideodirect&v=VuQ0apWM3sQl9 

 تعداد مقاالت ضد بهائی در رسانه های
 رسمی یا نیمه رسمی ایران در سال
 20١۴، طی افزایشی شدید از 55
در ژانویه به 565 در ژوئن رسید
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 سیاست های حکومتی مبنی بر منع دانشجویان بهائی از دسترسی به دانشگاه ها، مقامات پرسش نامه های آزمون
 ورودی دانشگاه ها را اصالح کردند به گونه ای که بهائیان بدون آن که مجبور باشند دینشان را پنهان کنند، اجازۀ
 تحصیل داشته باشند. با این حال، بیشتر بهائیان همچنان  از طریق یک برنامه ی کامپیوتری  که معموالً مدارک
 تقاضانامۀ آنها را دارای »نقص« می شناسد و نیز با اخراج موردی به محض محرز شدن هویت بهائی شان، در

  عمل از تحصیل در دانشکده ها و دانشگاه های ایران محروم هستند. 

 عالوه بر این، این سیاست های اخراج و تبعیض در اسناد سیاست گذاری رسمی جمهوری اسالمی مدون شده اند. به
 عنوان نمونه از  نامۀ محرمانه ای می توان یاد کرد که در سال ١٣۸5 )200۶( از طرف حکومت خطاب به ۸١

دانشگاه، با دستور اخراج بهائیان در صورتی که اعتقادات دینی شان مشخص شود، ارسال شده است.11 

 بهائیان متعددی که در سال های ١٣٩١، ١٣٩2 و ١٣٩٣ )20١2، 20١٣ و 20١۴( از دانشگاه ها اخراج شده اند،
شاهدی بر این مدعا هستند که این سیاست ها کماکان دنبال می شود.نمونه هائی چند از این موارد را بر می شمریم:

 در فروردین/اردیبهشت ١٣٩2 )آوریل 20١٣(، بیان سکوتی، دانشجوی سال سوم با دیپلم کاردانی 
که در مقطع کارشناسی مهندسی عمران در دانشگاه بابل درس می خواند، پس از گذراندن 5٩ واحد اخراج شد

 در 25 آذر ١٣٩١ )١5 دسامبر 20١2(، میثاق سلمان زاده نوش آبادی، دانشجوی فیزیک دانشگاه 
 فنی خواجه نصیر طوسی در تهران، به خاطر بهائی بودن اخراج شد. او در سال ١٣۸٩ )20١0/20١١(

پذیرفته شده و 77 واحد را گذارنده بود. 

 در دی/بهمن ١٣٩2 )ژانویۀ 20١٣(، مشخص شد که از تکمیل ثبت نام الحان شادابی ساکن 
 کرمانشاه برغم قبولی او در آزمون ورودی سراسری دانشگاه ها و انتخاب رشته جلوگیری شده است. الحان
 شادابی هنگام دیدن نتایج آزمون خود به صورت آنالین، پیغامی مبنی بر »نقص پرونده«اش دریافت کرد.
 وقتی مسئله را از طریق سازمان سنجش پیگیری کرد، به او گفته شد یک دانشجو به محض آن که مشخص

شود بهائی است، اخراج خواهد شد. البته این نهاد از ارائۀ همین توضیح به صورت مکتوب خودداری کرد. 

تبعیض در مدارس ابتدایی و راهنمایی

 تبعیض در آموزش به دانش آموزان دبیرستانی و ابتدایی نیز تعمیم می یابد. جوانان بهائی در سنین دبیرستانی و
 ابتدایی، با وجود آن که مجاز به ثبت نام و حضور در مدرسه هستند، با اشکال گوناگون اذیت و آزار از سوی

مدیران و معلمان مدرسه روبرو می شوند.

 در اسفند/فروردین ١٣٩2 )مارس 20١٣( در سمنان، مأموران وزارت اطالعات از دبیرستان های شهید بهشتی
 و امیرکبیر بازدید و چهار دانش آموز بهائی را بازداشت کردند. آنها چند ساعت دربارۀ فعالیت های جامعۀ بهائی

بازجویی شده و سپس آزاد شدند. 

 در بهمن/اسفند ١٣٩2 )فوریۀ 20١٣(، گزارشی دربارۀ یک دانش آموز دبیرستانی در اصفهان دریافت شد که معلم
 او را مورد ضرب و شتم شدید و فحاشی قرار داده و به اعتقادات بهائی او توهین کرده بود. وقتی او و خانواده اش
 اعتراض کردند، معلم اظهار داشت که به خاطر مقام اداری پیشین خود در مدرسه ای در اصفهان و آشنائی او با

                                                                                                                                 
http://news.bahai.org/story/575                                                                                              .  ١١                               
              

ادواری جهانی  بررسی    توصیه های 
که توسط ایران پذیرفته شد

 22.  ادامه اجرای تدابیری به منظور
 ترویج و حمایت بیشتر از حقوق
 کودکان ، وتشویق تالش ها برای

 تضمین فرصت های بیشتر به
 منظور دستیابی به آموزش عالی

)قطر(؛

برای   الزم  تدابیر  همۀ  اتخاذ    .4٩ 
اقلیت های صیانت  و  حفظ   تضمین 
پیشنهادهای اجرای  جمله  از   دینی، 
در و  مناسب  تامین مسکن  به   مربوط 
 خور شأن آنان که از سوی گزارشگر
 ویژه پس از دیدار 200۶ وی مطرح

شد )دانمارک(؛

 ١١7.  ]ایران[ اطمینان دهد که محاکمه
و عادالنه  بهائی  جامعۀ  مدیر   هفت 
بین المللی ضوابط  با  مطابق  و   شفاف 
علیه تبعیض آمیز  قوانین   برگزارو 

اقلیت ها اصالح می شوند )استرالیا(؛
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 مؤسسۀ آموزش عالی بهائی
از سال ١٣۸۸ )20١0(، حکومت همچنان  به تالش های خود برای تعطیل کردن مؤسسۀ آموزش عالی بهائی  ادامه داده است. 

 این مؤسسۀ غیررسمی جامعۀ بهائی ایران از سال ١٣66 )١٩۸7( فعال بوده و در اثر نیاز به ایجاد ابزاری برای ادامۀ تحصیل بهائیان جوان
 پس از پایان دورۀ دبیرستان به وجود آمد. این مؤسسه که از خدمات اساتید و کارمندان داوطلب استفاده می کند )اساتیدی که بسیاری از آنها
 اساتید بهائی بودند که در زمان انقالب فرهنگی از دانشگاه های دولتی اخراج شدند(، آموزشی دانشگاهی از نوع مدارس مکاتبه  ای در گسترۀ

وسیعی از رشته های تحصیلی ارائه می کند.

 در مهر ١٣77 )اواخر سپتامبر و اوایل اکتبر ١٩٩۸(، مأموران حکومت طی یورش هایی جمعی حداقل ٣6 نفر از اساتید و کارمندان این
مؤسسۀ را دستگیر و بسیاری از تجهیزات و بایگانی های آن را که در بیش از 500 خانه قرار داشت توقیف کردند.

 در پاسخ به این وضعیت، با کمک جامعۀ بین المللی تالش های مؤسسۀ آموزش عالی بهائی به نحوی فزاینده به سوی فراهم کردن آموزش آنالین
 سوق داده شد. با این حال، حکومت بارها اساتید و کارکنانی را که ساکن ایران هستند و پشتیبانیهای  الزم را از این نهاد می کنند، دستگیر کرده

است.

 در سال های پس از بررسی ادواری جهانی ایران در سال ١٣۸۸ )20١0(، حکومت بارها با دستگیری و زندانی کردن مدیریت مؤسسه در
 ایران درصدد تعطیل کردن مؤسسۀ آموزش عالی بهائی برآمده است. در خرداد ١٣٩0 )مه 20١١(، مأموران حکومت به حدود ٣0 خانه در
 تهران، کرج، اصفهان و شیراز یورش بردند و ١6 نفر را که در پشتیبانی از مؤسسه شرکت داشتند دستگیر کردند. دوازده نفر از آنها سرانجام

محاکمه شدند و برای آنها احکام چهار یا پنج سالۀ زندان صادر شد.

 سخت گیری بر مؤسسۀ آموزش عالی بهائی ادامه دارد. در 22 مرداد ١٣٩2 )١٣ اوت 20١٣(، مأموران وزارت اطالعات در مشهد به محل
برگزاری یکی از امتحانات مؤسسه یورش بردند و دو دانشجو و فرد برگزار کنندۀ امتحان را دستگیر کردند.

استاد  ١2 جمله  از  افراد   این 
 بهائی هستند که به خاطر حمایت
بهائی عالی  آموزش  مؤسسۀ   از 
بادوام، محمود  شده اند:   زندانی 
زیبایی، ریاض سبحانی،  رامین 
پایین، )ردیف  صدقی؛   فرهاد 
 از چپ به راست( نوشین خادم،
کامران و  مرتضایی   کامران 

رحیمیان
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اعضایی از سپاه پاسداران انقالب اسالمی و مأموران امنیتی شکایت های آنها راه به جائی نخواهد برد. 

سرکوب اقتصادی
 حکومت به گونه ای نظام مند، با اِعمال تبعیض در استخدام، تعطیل کردن مغازه ها و سازوکارهای اقتصادی دیگر،
 در صدد محروم کردن بهائیان از زندگی مناسب با شئون آنان بوده است. این تالش برخی تعهداتی را که ایران در
 پی بررسی ادواری جهانی سال ١٣۸۸ )20١0( مبنی بر ترویج و بهبود سابقۀ خود  در حوزۀ حقوق اقتصادی،

اجتماعی و فرهنگی، از جمله توصیه های #5، #6، #7، #2١ و #6١پذیرفته  است، نقض می کند.

 در واقع فشار اقتصادی بر جامعۀ بهائی ایران از طریق محروم کردن شان از اشتغال و خودداری از صدور جواز
 کسب برای آنان کماکان شدید است. از سال های پس از انقالب، بهائیان از مشاغل دولتی، نه تنها در ادارات بلکه
 زمینه های آموزش و قضا، محروم بوده اند و مسلمانان در بخش خصوصی نیز اغلب تحت فشار قرار می گیرند تا

بهائیان تحت استخدام خود را اخراج کنند. 

 در دورۀ مورد نظر، از سال ١٣۸۸ )20١0( تا ١٣٩٣ )20١۴(، جامعۀ جهانی بهائی توانسته بیش از 50 مورد
 را مستند سازد که مغازه ها و دیگر محل های کسب و کار بهائیان خودسرانه تعطیل شده یا آنان را  از داشتن جواز
 کسب محروم کرده اند. این اقدامات به از بین رفتن بیش از 200 شغل منجر شده است. رقم واقعی بدون شک
 باالتر است، زیرا به خاطر دشواری در رساندن اطالعات دربارۀ موارد نقض حقوق بشر به خارج از کشور، همۀ

 رویدادها از ایران گزارش نمی شود.

حقوق بین المللی  میثاق  مانند  بین المللی  پیمان های  ناقض  اقتصادی  سرکوب  و  تبعیض  نوع  این  که  است   بدیهی 
 اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی است که حق کار »بدون تبعیض از هر نوع، مربوط به نژاد، رنگ، جنسیت، زبان

و دین« را برای همگان به رسمیت می شناسد.

 شماری از رویدادهای اخیر در  عرصۀ تبعیض یا سرکوب اقتصادی بهائیان در دورۀ مورد نظر شامل موارد
زیر است: 

پیمانکاری  در یک شرکت  که  نجف آبادی  بهائی  پنج  )ژوئیۀ 20١٣(،  مرداد ١٣٩2  تیر/   در 
استخدام شده بودند، بدون دریافت حقوق یا مزایای دیگر اخراج شدند. 

 در فروردین/اردیبهشت ١٣٩2 )آوریل 20١٣(، چهار مغازۀ متعلق به بهائیان در بیرجند توسط 
مقامات تعطیل و مهر و موم شد. به بهائیان دیگر، جواز کسب داده نشد یا جواز آنها تمدید نشد. 

 در دی/بهمن ١٣٩١ )ژانویۀ 20١٣(، مدیر یک شرکت آسانسور متعلق به بهائیان در اصفهان 
 به دفتر نظارت بر اماکن عمومی احضار شد و برای فراهم کردن فهرستی از همۀ کارمندان خود با ذکر
 دین آنان و فهرستی از همۀ شرکت های مشابه متعلق به بهائیان، مورد تهدید قرار گرفت. این دفتر پیش تر
 نام و آدرس همۀ مغازه های عینک  سازی متعلق به بهائیان، شامل فهرستی از کارمندان آنها با ذکر دین شان

را، جمع آوری کرده بود. 

 در دی/بهمن ١٣٩١ )ژانویۀ 20١٣(، یک شرکت بزرگ پخش محصوالت بهداشتی متعلق به 
 بهائیان در تهران تعطیل و موجب از دست رفتن شغل حدود 70 کارمند شد. صاحب بهائی آن تهدید شد که

شکایتی به مراجع قانونی نکند.  

ادواری جهانی  بررسی    توصیه های 
که توسط ایران پذیرفته شد

 5. ادامه تالش ها برای حمایت
 ازحقوق بشردرزمینه های اقتصادی،

اجتماعی وفرهنگی)سودان(؛

  

 6. ادامه اتخاذ تدابیر نوآورانه برای
 تضمین این امرکه سیاستگذاری
 های آن در زمینه توسعه امکان

 برخورداری کامل از حقوق
 اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی

درکشور را فراهم سازد)بولیوی(؛

 7. افزایش تالش ها برای 
 حمایت بیشتر از حقوق اقتصادی و
 اجتماعی،و حقوق گروه های آسیب

 پذیر، از جمله زنان ، کودکان و
اشخاص دارای معلولیت)ویتنام(؛

 2١. هماهنگی تالش ها به روشی 
 که از برخورداری موثر مردم از

 حقوق اقتصادی ، اجتماعی و
 فرهنگی حمایت، و موانع موجود

 در این راه را برطرف کند )جمهوری
عربی لیبی(؛

 6١. ادامه حمایت از ارتقای 
 معیارهای زندگی مردم با مجاز

 دانستن برخورداری بیشتر از حقوق
 اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی

)کویت(؛
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١٣٩2 و   ١٣٩١ سال های   در 
متعلق مغازه های  همۀ   ،)20١٣( 
توسط سمنان  شهر  در  بهائیان   به 

مقامات تعطیل و مهر و موم شد. 

 در 26 آبان١٣٩١ 
 )١6 نوامبر 20١2(، مقامات

 حکومتی کسب و کار همۀ بهائیان
 استان همدان را تعطیل کردند. آن

 روز در تقویم اسالمی یکی از
 روزهای مقدس بهائیان، سالروز
 تولد حضرت بهاءهللا، بنیانگذار

 آئین بهائی، بود. حد اقل ٣2
 فروشگاه و انبار متعلق به بهائیان

 توسط مقامات تعطیل شد. در
 روزهای بعد، صاحبان مغازه ها،

 در گروه های سه نفره در هر روز،
 به دفتر وزارت اطالعات احضار

 شدند و از آنها خواسته شد تعهدی را مبنی بر تعطیل نکردن مغازه های خود در روزهای مقدس )تعطیل(
بهائی امضا کنند. 

مصونیت از پیگرد

 عوامل اِعمال خشونت علیه بهائیان و امالک متعلق به آنها در سال های اخیر همواره از هرگونه پیگرد قضائی مصون
 بوده اند. در فاصلۀ سال های ١٣۸٣ تا ١٣٩١ )2005 تا 20١2(، بیش از 220 حمله از انواع مختلف علیه بهائیان یا
 امالک متعلق به آنان صورت گرفته است. طی این دوره، هیچ گزارشی مبنی بر پیگرد یا مجرم شناخته دن این مهاجمان

به  دست نیامده است.

 سرعت این حمالت، برغم پذیرفته شدن همۀ توصیه های مربوط به آزادی دینی وپایبندی به قوانین بین المللی حقوق
 بشر، از بررسی ادواری جهانی ایران در سال ١٣۸۸ )20١0( به این سو کاهش نیافته است. به ویژه باید یادآور شد که
 ایران همچنین  توصیه ای را )#١١٩( مبنی بر »احترام کامل« به حقوق بهائیان و »پیگرد قضائی« کسانی که مسئول

برانگیختن نفرت علیه آنها هستند پذیرفت، تعهدی که می تواند شامل حال کسانی شود که به بهائیان حمله کرده اند.

 با این حال، همان طور که اشاره شد، کسی برای برانگیختن نفرت علیه بهائیان نیز تحت پیگرد قرار نگرفته است، تا
چه رسد به کسانی که حمالتی را علیه آنان سازمان داده اند.

 از جمله تأثربرانگیز ترین این حمالت ضرب و شتم سه بهائی در بیرجند با چاقو توسط فردی ناشناس در بهمن ١٣۸۸
)فوریۀ 20١0( بود که انگیزۀ آن به گونه ای اشکارنفرت از بهائیان بود.

 بر اساس گزارش های رسیده از ایران، مهاجمی که نقاب بر صورت داشت، در حدود ساعت ۸ شب ١۴ بهمن ١٣٩2
 وارد خانۀ قدرت هللا مؤدی و همسرش، طوبی سبزه  جو، شد. فورا با یک چاقو یا ابزار تیز دیگری به آقای مؤدی خانم

   سبزه جو و دخترشان، اعظم مؤدی، حمله و هر سه نفر را به شدت مجروح کرد.

دادن خون از دست  اثر  ناحیۀ گردن زخمی شدند. هر دو در  از  پهلو و خانم سبزه جو  ناحیۀ شکم و  از   آقای مؤدی 

 مقامات هم چنان به صورت خودسرانه کسب و کار و مغازه های متعلق به بهائیان
 را تعطیل می کنند. در باال پلمبی که بر در کارگاه متعلق به یک بهائی در آباده در
 مهر ١٣٩2 )اکتبر 20١٣( زده شده، از نزدیک دیده می شود. در آن آمده: »این

مغازه به حکم دادستان محترم عمومی انقالب شهر آباده پلمب گریده است.«
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نفرت علیه زندگان و مردگان

 از زمان انقالب اسالمی، گورستان های بهائی بارها، اغلب با همدستی حکومت، مورد حمله یا تخریب قرار گرفته اند. این از جمله دردناک ترین
جنبه های اذیت و آزار بهائیان در ایران است.

 در سال های اخیر، این حمالت شامل پرتاب بمب های آتش زا به ساختمان های غسا ل  خانه، واژگون کردن سنگ  قبرها، از ریشه درآوردن نهال
 ها و درخت ها، نوشتن مطالب ضد بهائی با اسپری بر دیوارهای گورستان و نبش قبرها و بیرون آوردن اجساد بوده است. این حمالت وقیحانه و
 نفرت انگیزند چرا که با توجه به هنجارهای
مراسمی خاکسپاری  مراسم   فرهنگی، 
 روحانی و گورستان ها مکانی برخوردار از
احتمال به  به شمار می  روند.  تقدس   نوعی 
کارزار با  خرابکارانه  اقدامات  این   زیاد 
 ضدبهائی در رسانه ها مرتبط بوده یا حداقل
هر است  کارزار  این  تحریکات  از   ناشی 
ممکن ارتباطی  چنین  قطعی  اثبات   چند 
 نیست. کارزار یا کمپینی که البته ایران در
 بررسی ادواری جهانی خود در سال ١٣۸۸

)20١0( وعدۀ رسیدگی به آن را داده بود.

 بسیاری از این رویدادها – حداقل در سطح
 محلی – با حمایت علنی یا ضمنی حکومت
از بسیاری  که  است  است. روشن  داده   رخ 
شناسایی نشده آن  مرتکبین  که  حمالت   این 
 باقی مانده اند، بدون نوعی پشتیبانی از سوی
در مثال،  برای  نداشت.  امکان   حکومت 
بهائی، به گورستان های   چندین مورد حمله 
 تجهیزات و ماشین آالت ساختمانی سنگین به کار
حکومتی مجوز  بدون  که  تجهیزاتی  است.   رفته 
 به سادگی نمی توانند به کار روند و ممکن نیست

استفاده از آن ها از چشم مقامات دور مانده باشند.

 از سال ١٣۸۸ )20١0( تا کنون، گورستان های بهائیان هدف 22 حملۀ این چنینی بوده اند.

 از جمله بارز ترین نمونه های این اذیت و آزار مستمر و درکنار خودداری مطلق حکومت از تغییر سیاست ها یا اقدام علیه کسانی که بهائیان
 را آزار می دهند، می توان به خاک  برداری نمایشی از یک گورستان تاریخی بهائیان در شیراز در اردیبهشت ١٣٩٣ )آوریل 20١۴( اشاره
 کرد. عناصری از سپاه پاسداران انقالب اسالمی ایران ظاهرا برای ساخت یک مرکز »فرهنگی و ورزشی« تازه، برغم تقاضاهای مّکرر
 جامعۀ بهائی، شروع به خاک  برداری گسترده ای در آنجا کردند. این گورستان آرامگاه حدود ٩50 بهائی از جمله ده زن بهائی است که اعدام
 ظالمانۀ آنها در سال ١٣62 )١٩۸٣( نمادی از سرکوب خونین بهائیان از طرف حکومت بود. همزمان حداقل ۴0 کامیون برای بردن خاک یا
 مواد دیگری که حین خاک برداری خارج شده بود، صف کشیده بودند. در زمان نوشتن این گزارش، محکومیت گستردۀ این اقدام در مطبوعات

بین المللی به معوق گذاشتن عملیات نابودی گورستان، حداقل در حال حاضر منجر شده است. 

 در سال ١٣٩٣ )اوایل 20١۴( پاسداران انقالب، ظاهرا برای پی ریزی یک مرکز فرهنگی            
ورزشی جدید، در یک گورستان قدیمی بهائیان در شیراز، این گودال را حفر کردند
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 هوشیاری خود را از دست دادند. اما اعظم مؤدی توانست به پلیس تلفن کند و هر سه نفر به بیمارستان منتقل شدند.
این سه تن پس از انتقال به بیمارستان مداوا و بهبود یافتند. 

هیچ گزارشی از تالش پلیس برای یافتن و محاکمۀ مهاجم منتشر نشده است. 

.

 عکسی از خانوادۀ مودی در خانه
 در حالی که در دوران نقاهت پس
 از حمله با شیء تیز در ١۴ بهمن
 ١٣٩2 )٣ فوریه 20١۴( به سر
 می برند. باندپیچی بازوی اعظم
 مودی در عکس دیده می شود. هیچ
 کس برای این حمله که هر سه
 نفر را راهی بیمارستان کرد، به
میز محاکمه کشانده نشده است.
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4( پروندۀ هفت مدیر زندانی بهائی  

 در بهمن ١٣۸۸ )فوریۀ 20١0(، ایران طی بررسی ادواری جهانی پیشین خود سه توصیه از سوی حکومت های
 دیگر را پذیرفت که خواهان محاکمۀ عادالنه و شفاف برای بهائیان بودند. دو مورد از این توصیه ها به طور خاص
 به وضعیت هفت مدیر بهائی زندانی در ایران اشاره دارد که در آن زمان به خاطر مجموعه ای از اتهامات دروغین

تحت محاکمه قرار داشتند.                                                                                                       ت

 توصیه هایی که از محاکمه های عادالنه برای بهائیان دفاع می کردند، به شماره های 50، ١١7 و ١١۸، از سوی
 حکومت های رومانی، استرالیا و زالند نو مطرح شد. زبان صریح به کاررفته در این توصیه ها تقریبا مشابه و
بین المللی بودن استانداردهای  با  ایران “ عادالنه، شفاف و مطابق  استرالیا،  بیان دولت  به   خواهان آن است که 

 دادرسی هفت مدیر جامعۀ بهائی را تضمین کند.” د

 حقیقت آزار دهنده این است که همچون دیگر توصیه های پذیرفته شدۀ مربوط به بهائیان، ایران کامال از عمل به
وعده های خود دربارۀ روند قانونی مقتضی برای این محاکمات امتناع کرده است. ئ

جزئیات این پرونده حاکی از ناهمخوانی شدید بین وعده های ایران و نحوۀ عملکرد واقعی حکومت است. ئ

 این هفت مدیر بهائی اعضای گروهی را تشکیل می دادند که به نام »یاران« شناخته می شد و اکنون منحل شده است.
 این گروه با اطالع کامل و روشن حکومت در جهت رسیدگی به نیازهای روحانی و اجتماعی جامعۀ ٣00000
 نفری بهائیان این کشور عمل می کرد. این گروه به این سبب شکل گرفت که در سال های پس از انقالب اسالمی،
 مقامات ایران تشکیالت بهائی را در سطوح ملی و محلی غیرقانونی خواندند و ده ها بهائی را که به عضویت این
 مؤسسات بهائی انتخاب شده بودند اعدام کردند. با گروه “یاران” مدتی مدارا شد، زیرا نه تنها جامعه به به یک

 هماهنگ  کننده نیازداشت، بلکه وجود رابطی بین این جامعه و حکومت نیز ضروری بود.ئ

 هفت مدیر بهائی ایران که از سال ١٣۸7/١٣۸6 )200۸( زندانی شده اند، در عکسی که چند ماه پیش از دستگیری آنها گرفته
 شده. نشسته از چپ: بهروز توکلی و سعید رضائی. ایستاده: فریبا کمال آبادی، وحید تیزفهم، جمال الدین خانجانی، عفیف نعیمی

و مهوش ثابت.

ادواری جهانی  بررسی    توصیه های 
که توسط ایران پذیرفته شد

 50.  احترام به آزادی دین، و تضمین
 محاکمه عادالنه و شفاف اعضای

 جامعه بهایی، با تبعیت کامل از
 تعهدات پذیرفته شده به عنوان یک
 کشور متعهد به اجرای میثاق   بین

 المللی حقوق مدنی و سیاسی و
 دیگر اسناد و مصوبات حقوق بشر

)رومانی(؛
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 در 25 اردیبهشت ١٣۸7 )١۴ مه 200۸(، طی یورش هائی در نخستین ساعات بامداد در تهران ، شش عضو
 این گروه به نام های بهروز توکلی، وحید تیزفهم، جمال الدین خانجانی، سعید رضائی، فریبا کما ل  آبادی و عفیف
 نعیمی دستگیر شدند. عضو هفتم، مهوش ثابت، دو ماه پیش از آن در ١5 اسفند ١٣۸6 )5 مارس 200۸( بازداشت

شده بود.

 از آنجا که این یورش ها به شکلی مشابه با یورش های حدود 25 سال پیش و ربودن مدیریت ملی جامعۀ بهائی ایران
و اعدام بالفاصله آنها انجام شد، این رویداد به ویژه توجه کنشگران حقوق بشر در سطح بین المللی را برانگیخت

 در واقع در هفته های اول هیچ خبری دربارۀ محل نگهداری این هفت نفر یا اتهام های وارده به آنان مطرح نشد.
امری که نقض آشکار بند ٩ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی دربارۀ حقوق قانونی فرد دستگیرشده است.

بی عدالتی ها همچنان  افزایش یافت: ت

 قوانین بین المللی و قوانین خود ایران ایجاب می کنند که بازداشت  شدگان به سرعت و رسماً تفهیم اتهام 
 شوند. هفت بهائی حداقل ٩ ماه بدون آن که مقامات کلمه  ای دربارۀ اتهامات آنها بگویند محبوس بودند و حتی پس

از آن نیز اعالم اتهام آنها در یک کنفرانس مطبوعاتی و نه در جلسۀ دادگاه صورت گرفت.

 حق مشاورۀ قانونی هم در قوانین بین المللی و هم در قوانین ایران به وضوح بیان شده است. این  
 هفت نفر به مدت بیش از یک سال از دسترسی به وکیالن خود محروم بودند و پس از آن، پیش از آغاز

محاکمه تنها اجازه یافتند حدود یک ساعت با آنان تماس داشته باشند.

 بازداشت شدگانی که تفهیم اتهام نشده اند همچنین  حق دارند در جریان انتظار برای محاکمه، 
 خواستار آزادی خود به قید وثیقه شوند. مدیران جامعۀ بهائی با وجود تقاضاهای مکرر از آزادی به قید

وثیقه محروم شدند .

جرم واقعی آنها: خدمت به جامعه شان

 خانم فریبا کمال آبادی

 فریبا کمال آبادی متخصص “روان شناسی رشد” و مادر سه فرزند است که در جوانی به خاطر اعتقادش
 به آئین بهائی، از فرصت تحصیل در دانشگاه های ایران محروم شد. او پیش از این دورۀ زندان، دو بار
 دستگیر و به ترتیب به مدت یک و دو ماه محبوس بود. تمامی دوران زندان وی به خاطر کار داوطلبانۀ

او برای جامعۀ بهائی بود.

 او در 2١ شهریور ١٣۴١ )١2 سپتامبر ١٩62( در تهران متولد شد و به عنوان دانش آموز ممتاز از
 دبیرستان فارغ التحصیل گشت، اما ازرفتن به دانشگاه محروم ماند. او در میانۀ دهۀ چهارم زندگی، عزم
 یک دورۀ هشت سالۀ مطالعات غیررسمی در روان شناسی رشد را کرد که توسط مؤسسۀ آموزش عالی
 بهائی ، موسسه ای آموزشی که توسط جامعۀ بهائی ایران برای فراهم کردن آموزش عالی برای جوانان

تاسیس شده، ارائه می شد.

 خانم کمال آبادی در سال ١٣60 یا ١٣6١ )١٩۸2( با یک بهائی، روح هللا طائفی، ازدواج کرد. آنها سه
 فرزند دارند که کوچک ترین شان هنگام دستگیری مادرش در سال ١٣۸7 )200۸(، تنها ١٣ سال داشت.
 تجربۀ تحمل دشواری ها و اذیت و آزار خانم کمال آبادی از وضعیت فعلی او فراتر می رود. پدرش نیز
 در دهۀ 60 )دهۀ ١٩۸0 میالدی(، به خاطر بهائی بودن از فعالیت پزشکی خود در نظام خدمات بهداشتی

دولتی اخراج و بعدا زندانی و شکنجه شد.
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 محاکمۀ واقعی این هفت نفر در 22 دی ١٣۸۸ )١2 ژانویۀ 20١0( – درست چند هفته پیش از جلسۀ بررسی
 ادواری جهانی رسمی ایران در ژنو – آغاز شد. جلسات دادگاه به صورت متناوب شش ماه پس از آن ادامه یافت
 و جلسۀ پایانی که سه روز به طول انجامید، در خرداد ١٣۸٩ )ژوئن 20١0( برگزار شد. در مرداد )اوت(، نتایج
 محاکمه اعالم شد. هر یک از این بهائیان با استناد به اتهاماتی ساختگی مانند “جاسوسی”، “فعالیت های تبلیغی
 علیه نظام”، و سازماندهی “تشکیالت غیرقانونی” به بیست سال زندان محکوم شدند. پنج مرد اکنون در زندان
 گوهردشت در کرج، مشغول گذراندن دوران محکومیت خود هستند و دو زن بهائی همچنان  در زندان اوین تهران

به سر می برند. ئ

موارد نقض قوانین داخلی و بین المللی طی محاکمه
 فراتر از بی عدالتی های زمان بازداشت غیرقانونی و پیش از محاکمۀ این هفت نفر، طی محاکمه نیز در مواردی

 متعدد قوانین داخلی و بین المللی برغم وعده و وعیدهای  ایران در جریان بررسی ادواری جهانی آن در سال
١٣۸۸ )20١0( نقض شد.د

 محاکمه غیرعلنی بود. گرچه بستگان این هفت نفر اجازۀ حضور یافتند، اما دیپلمات ها، 
 نمایندگان رسانه ها و مردم از شرکت در جلسات منع شدند. این ممانعت زیر پا نهادن آشکار قول ایران

مبنی بر »شفافیت« محاکمه بود.د

آقای جمال الدین خانجانی

 آقای جمال الدین خانجانی  پیش تر یک کارخانه دار موفق بود که کسب و کار خود را پس از 
 انقالب اسالمی ١٣57 )١٩7٩( به خاطر اعتقادش به آئین بهائی از دست داد. او سپس بیشتر
 سال های دهۀ 60 )دهۀ ١٩۸0 میالدی( را در گریز و تحت تهدید به مرگ از سوی مقامات
 ایرانی گذراند و سه بار پیش از زندانی شدن کنونی اش دستگیر شد.آقای خانجانی، متولد شهر
 سنگسر در 5 مرداد ١٣١2 )27 ژوئیه ١٩٣٣( دوران کودکی اش را در یک دام داری در استان
 سمنان گذراند و تحصیالتش از دوران دبیرستان فراتر نرفت اما شخصیت پویایش به زودی او

را به تولید صنعتی کشاند و از او یک مدیر موفق بهائی ساخت.

 او در شغل حرفه ای خود به عنوان یک کارمند شرکت پپسی کوال در ایران، در نقش ناظر خرید
 فعالیت کرده است. او بعدا پپسی کوال را ترک کرد و کسب و کار تولید ذغال چوب به راه انداخت.
 بعداً اولین کارخانۀ خودکار آجرسازی در ایران را تأسیس کرد و سرانجام صدها نفر را استخدام
 کرد. او در اوایل دهۀ 60 )دهۀ ١٩۸0 میالدی(، به خاطراذیت و آزاری که به عنوان یک بهائی
 با آن مواجه بود، مجبور به تعطیل آن کارخانه شد که سبب بی کار شدن اکثر کارمندانش گشت.

کارخانه بعدا توسط حکومت ضبط شد.

 آقای خانجانی و خانم اشرف سبحانی در میانۀ دهۀ ٣0 )دهۀ ١٩50 میالدی( ازدواج کردند. آنها چهار فرزند دارند. همسرش در اسفند ١٣۸٩
 )مارس 20١١( در حالی که شوهرش زندانی بود درگذشت. مقامات حتا از دادن مرخصی به آقای خانجانی برای شرکت در مراسم خاکسپاری

 خودداری کردند.
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 این هفت نفر بارها از صحبت یا دفاع کردن منع شدند. گزارش های به دست آمده از جلس 
 محاکمه حاکی از آن است که قاضی اول دادگاه بارها طی محاکمه اظهارات این هفت نفر را قطع کرد.

کاری  که همۀ معیارها و موازین بی طرفی قضائی را نقض می کند.ئ

 بنا بر این گزارش ها ، شواهد روشنی از اِعمال تبعیض از جانب قاضی وجود داشت و او 
 آشکارا از دادستان ها طرفداری می کرد. برای مثال، متن رأی نهایی دادگاه که در ١6 مرداد ١٣۸٩ )7

 اوت 20١0( توسط محمد مقیسه، قاضی اصلی شعبۀ 2۸ دادگاه انقالب اسالمی، صادر شد، حاکی از
 تعصب دینی عمیقی است و کامالً از فعالیت هایی که ظاهراً موضوع بحث هستند، فراتر می رود و به

فعالیت های یک جامعۀ دینی جهانی اشاره می کند.ئ

 طرز عمل مدیریت جهانی فرقۀ ضالۀ بهائیت، هم در ایران و هم در کشورهای دیگر، اشتغال به اقدامات ...
 غیرقانونی، پنهان کردن تصمیمات اداری از مردم و مقامات، تالش در به تحلیل بردن و فریب مقامات

 حکومتی، همراهی با گروه های اپوزیسیون و همکاری با حکومت های متخاصم با هدف کمک به تبلیغات علیه
ایران اسالمی است  .« 

 مهناز پراکند، از اعضای کانون مدافعان حقوق بشر، که دفاع از این هفت نفر را برعهده داشت و همراه آنها در 
 دادگاه حاضر بود، این مورد و موارد دیگر بی عدالتی در این محاکمه را در اظهارات خود در پارلمان اروپا در

سال ١٣٩0 )20١١( چنین برشمرد: .ئ

 کیفرخواست صادره علیه موکالن ما، “یاران”، بیشتر به یک بیانیۀ سیاسی شبیه بود تا یک«
 کیفرخواست حقوقی. یک متن ۵0 صفحه ای که یک  پنجم آن به توضیح تاریخ آئین بهائی و منشأ
 آن، و دیدگاه تهیه  کنندۀ کیفرخواست دربارۀ بنیان گذاری و انتشار آئین بهائی در ایران اختصاص
 یافته بود. کیفرخواستی سراسر توهین و تحقیر در حق بهائیان ایران و به ویژه موکلین ما. متنی

بسیار کلی و فاقد هرگونه دلیل قابل اثبات. 

آقای عفیف نعیمی

 عفیف نعیمی یک صنعتگر است که نتوانست رؤیای پزشک شدن خود را دنبال کند، زیرا به عنوان یک
 بهائی از دسترسی به تحصیالت دانشگاهی محروم ماند. نعیمی در عوض، توجه خود را به تجارت،
 یکی از مسیرهای کاری معدودی که برای بهائیان باز است معطوف کرد. او کارخانۀ پتوسازی و

منسوجات پدر همسر خود را به دست گرفت.

سپتامبر  6(  ١٣۴0 شهریور   ١5 متولد  نعیمی،   آقای 
بهائی داوطلبانۀ  در خدمات  مدت ها  یزد،  در   )١٩6١ 
 فعال بوده است. او در کالس های کودکان بهائی مربی
 بوده، کالس هایی برای بزرگساالن برگزار کرده، در
کرده و عضوی تدریس  بهائی  عالی  آموزش   مؤسسۀ 
به اصوال  که  انتصابی  ِسمت  یک  معاونت،  هیئت   از 
 تشویق و ترویج یادگیری در میان بهائیان می پردازد،
 بوده است. او در اوایل دهۀ 60 )دهۀ ١٩۸0 میالدی(

با خانم شهره خلخی ازدواج کرد. آنها دو پسر دارند.

آقای سعید رضائی
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 خانم پراکند همچنین  گفت قاضی و رئیس دادگاه عدم بی طرفی مطلق خود را نشان داد، در حالی که بی طرفی
»یکی از شرایط دادرسی عادالنه« است.ئ

 قاضی دادگاه از همان الفاظ و عباراتی استفاده می کرد که در کیفرخواست استفاده شده بود، مثل ’فرقه
 ضاله بهائیت’. همین امر به خوبی بیانگر بی طرف نبودن قاضی رسیدگی کننده و ناعادالنه بودن دادرسی

 و محاکمه به خاطر عقیده می باشد. در موارد بسیاری، قاضی اظهارات دفاعی موکالن را به این بهانه
  که استدالل شان تبلیغ بهائیت محسوب می شود، قطع می کرد و آنها را از دفاع از خود محروم می داشت

 خانم شیرین عبادی، برندۀ جایزۀ نوبل صلح، و بنیانگذار کانون مدافعان حقوق بشر، که در مراحل اولیۀ دفاع
 از این هفت نفر شرکت داشت، اما در زمان محاکمه خارج از کشور بود، در مرداد ١٣۸٩ )اوت 20١0( به

 بی بی سی گفت که از صدور احکام 20 سالۀ زندان »تکان خورده«  است.

 خانم عبادی در مصاحبه ای تلویزیونی که در هفده مرداد )۸ اوت( در بخش فارسی  خبری بی بی سی پخش شد
 گفت: »من خودم شخصا ورق به ورق این پرونده را خوانده بودم و متوجه شدم که هیچ دلیلی که اتهام آنها را

ثابت بکند و هیچ گونه سندی که اثبات کننده ی ادعای دادستان باشد در پرونده وجود ندارد.« د

 برای مثال، اتهام جاسوسی تقریبا به طور کامل حول این حقیقت می گردد که این هفت نفر گزارش های
 فعالیت های دینی بهائیان ایران را به هیئت اداری بین المللی آئین بهائی، بیت العدل اعظم، که در مرکز جهانی

 بهائی در حیفای اسرائیل واقع است می فرستادند. به این ترتیب مانند تبلیغات ضدبهائی، شواهدی که برای
»محکوم کردن« این هفت نفر به جاسوسی به کار رفته، تنها بر ادعای ارتباط با اسرائیل بنا شده اند.

 عالوه بر آن، کل ماجرای دستگیری، بازداشت، محاکمه و محکومیت این هفت نفر نمونه ای بارز از وضعیتی
 است که دیگر بهائیان ایرانی دستگیرشده در سال های اخیر با آن روبرو هستند. آنان نیز مانند این هفت نفر، با

  سعید رضائی مهندس کشاورزی است که بیش از 20 سال کسب و کار موفقی را در زمینۀ تجهیزات کشاورزی در استان فارس اداره کرده است.
   سعید رضائی مهندس کشاورزی است که بیش از 20 سال کسب و کار موفقی را در زمینۀ تجهیزات کشاورزی در استان فارس اداره کرده است.

او به خاطر پژوهش بسیار در دیانت بهائی معروف و چندین کتاب نوشته است.

 آقای رضائی در 5 مهر ١٣٣6 )27 سپتامبر ١٩57( در آبادان متولد شد و کودکی خود را در شیراز
 گذراند. در همان شهر دبیرستان را با رتبۀ ممتاز به پایان رساند. آقای رضائی از جوانی به صورت
 فعال در جامعۀ بهائی خدمت کرده است. او سال ها معلم کالس های کودکان بهائی بوده و در مؤسسۀ
 تربیت بهائی و حیات بهائی خدمت کرده است. او همچنین  عضو مؤسسۀ ملی آموزش  بود. او نیز
 قربانی اشکال مختلف اذیت و  آزار به خاطر اعتقاد به دیانت بهائی ، از جمله دستگیری و بازداشت
او در سال ١٣5٩/١٣60 بوده است.  انفرادی   در سال ١٣۸5/١٣۸۴ )2006( و ۴0 روز زندان 

)١٩۸١( با خانم شهین روحانیان ازدواج کرد. آنها سه فرزند، دو دختر و یک پسر، دارند.

خانم مهوش ثابت

 مهوش ثابت یک معلم و مدیر مدرسه است که به خاطر بهائی بودن از وزارت آموزش و پرورش
 اخراج شد. او پیش از دستگیری در سال ١٣۸6 )200۸(، مدیر مؤسسۀ آموزش عالی بهائی بود که
 گزینه ای برای آموزش عالی جوانان بهائی فراهم می کند. او همچنین  پیش از عضویت در گروه یاران

ایران، به عنوان منشی این گروه خدمت کرده است.
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 اتهامات مشابهی مبنی بر “جاسوسی”، »تبلیغ علیه نظام« یا »فعالیت های غیرقانونی« روبرو شده اند. اتهاماتی
که همه به فعالیت های دینی مشروع آنان بر می گردد.12

 https://www.youtube.com/watch?v=P57D26H0hvE      ١2. ویدئوی مربوطه   
 آنچه بی عدالتی های وارده بر این هفت نفر را تشدید می کند آن است که بنا به مادۀ ١٣۴ قانون جدید مجازات اسالمی در   

 ایران مصوب سال ١٣٩2 )20١٣(، از بین جرائم ارتکابی شامل بیش از سه مورد، فقط مجازات اشد قابل اجرا است – به
 این معنا که احکام ده سالۀ متوالی که به یک حکم زندان 20 ساله انجامید، اکنون باید به طور اتوماتیک به ١0 سال کاهش

یابد که تا زمان نوشتن این گزارش، اقدام به اجرای آن نشده است. 

 مهوش ثابت در ١5 بهمن ١٣٣١ )۴ فوریۀ ١٩5٣( در اردستان متولد شد و وقتی کالس پنجم بود به تهران نقل مکان کرد. او فعالیت حرفه ای
 خود را به عنوان یک معلم آغاز کرد و در مدارس مختلف به عنوان مدیر نیز کار کرد. او در حرفه ی اصلی اش با کمیتۀ سوادآموزی ملی ایران
 نیز همکاری داشت. پس از انقالب اسالمی مانند هزاران آموزگار بهائی دیگر در ایران، از مدرسه اخراج و از کار در آموزش و پرورش

دولتی منع شد. او در ٣١ اردیبهشت ١٣52 )2١ مه ١٩7٣( با سیاوش ثابت ازدواج کرد. آنها یک پسر و یک دختر دارند.

 در حالی که اعضای دیگر یاران در 25 اردیبهشت ١٣۸7  )١۴ مه 200۸( در خانه های خود در تهران دستگیر شدند، خانم ثابت در ١5 اسفند
 ١٣۸6 )5 مارس 200۸( در مشهد دستگیر شد. گرچه او ساکن تهران است ولی به ادارۀ اطالعات
 مشهد احضار شده بود. ظاهرا دلیل احضارش به ادارۀ اطالعات مشهد پاسخ  به سؤاالتی دربارۀ

خاکسپاری یک فرد بهائی در گورستان بهائی آن شهر بود.

 آقای بهروز توکلی

 بهروز توکلی  یک مددکار اجتماعی ست که در اوایل دهۀ 60 )دهۀ ١٩۸0 میالدی(، به خاطر
 اعتقاد به دیانت بهائی ، شغل دولتی خود را از دست داد. او پیش از زندانی شدن کنونی، به طور
 متناوب بازداشت و اذیت و آزار را تجربه کرده و در ١٣۸۴/١٣۸٣ )2005(، به مدت چهار ماه

.بدون اتهام زندانی شد و بیشتر این مدت را در زندان انفرادی گذراند.

 آقای توکلی، متولد ١0 خرداد ١٣٣0 )١ ژوئن ١٩5١( در مشهد، در دانشگاه روان شناسی خواند و
 سپس دو سال خدمت وظیفه را با درجۀ ستوانی در ارتش به پایان رساند. او بعداً دوره های آموزشی
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 دیگری را گذراند و در مراقبت از معلوالن جسمی و ذهنی تخصص یافت. وی تا زمان اخراجش در سال ١٣60 یا ١٣6١ )١٩۸١ یا ١٩۸2(، در
یک ِسمت دولتی مشغول به کار بود. آقای توکلی در سن 2٣ سالگی با خانم طاهره فخر توسکی ازدواج کرد. آنها دو پسر دارند.

 آقای توکلی برای تأمین زندگی خود و خانواده اش پس از اخراج از کار دولتی، یک مغازۀ نجاری کوچک در شهر گنبد به راه انداخت. او مجموعه ای
از کالس های مطالعات بهائی را نیز برای بزرگساالن و جوانان تأسیس کرد.

 آقای توکلی به صورت متناوب بارها توسط مقامات بازداشت شده است. از جمله بدترین این بازداشت ها، دستگیری سال ١٣۸٣/١٣۸۴ )2005(
 بود که در آن زمان، همراه همکار خود در گروه یاران، فریبا کمال آبادی، به مدت ١0 روز بدون تماس با بیرون توسط مأموران اطالعات نگه داشته

شد. او چهار ماه دیگر را در اسارت گذراند و طی این بازداشت به مشکالت جدی کلیوی و استخوانی دچار شد. د

آقای وحید تیزفهم

 وحید تیزفهم یک عینک ساز و صاحب یک مغازه ی عینک سازی در تبریز است، شهری که تا سال
١٣۸7 )اوایل سال 200۸(، پیش از نقل مکان به تهران، در آن زندگی می کرد.

 او در 26 اردیبهشت ١٣52 )١6 مه ١٩7٣( در شهر ارومیه متولد شد و کودکی و جوانی خود را
 در آنجا گذراند و پس از کسب دیپلم ریاضی از دبیرستان، در سن ١۸ سالگی برای تحصیل در عینک

 سازی به تبریز رفت. او بعدا در مؤسسۀ معارف عالی بهائی  به تحصیل جامعه شناسی پرداخت.

 آقای تیزفهم در سن 2٣ سالگی با فروزنده نیکومنش ازدواج کرد. آنها یک پسر جوان دارند که در
 هنگام دستگیری او در سال ١٣۸7 )200۸(، در کالس سوم درس می خواند. آقای تیزفهم از زمان
 جوانی در ِسمت های متنوع به جامعۀ بهائی خدمت کرده است. زمانی عضو لجنۀ ملی جوانان بهائی
 بود. بعدا به عضویت هیئت معاونت منصوب شد، ِسمتی که اصوال به تشویق و ترویج یادگیری در

میان بهائیان می پردازد. او همچنین  در کالس های محلی به کودکان بهائی نیز تعلیم داده است.
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5( زمینۀ اذیت و آزار بهائیان در ایران

 بهائیان ایران از آغاز شکل گیری این دین در میانۀ قرن نوزدهم میالدی با تبعیض روبرو بوده اند و حدود 20000
 نفر از پیروان آن در قتل عامی که بالفاصله پس از اعالن دین جدید آغاز شد، کشته شدند. در دهه های پس از آن،
 گرچه این اذیت و آزار به عنوان یکی از واقعیت های زندگی همۀ بهائیان ساکن آن کشور باقی ماند، اما به شدت
 گذشته نبود و حتی طی دوره هایی بهائیان از آرامشی نسبی نیز برخوردار شدند. اما ماهیت پراکنده و ادواری اذیت
 و آزار در اواخر دهۀ پنجاه )١٩70 میالدی( به پایان رسید. در آن زمان عناصر روحانیت محافظه کار که درگیر
 پیش برد انقالب ایران بودند، تحریک به حمالت نظام مند علیه بهائیان را آغاز کردند. حداقل هفت بهائی در سال
 ١٣57/١٣56 )١٩7۸( به دست عوام یا مهاجمان ناشناس کشته شدند و تعداد زیادی از خانه های بهائیان در آن

سال به آتش کشیده شد.

با استقرار انقالب اسالمی، اذیت و آزار بهائیان به سیاست رسمی حکومت تبدیل شد.

 بین سال های ١٣57 )١٩7٩( و ١٣67 )اواخر ١٩۸۸(، بیش از 200 بهائی به دست حکومت اعدام شدند، در
 زندان از دنیا رفتند یا “ناپدید” شدند. صدها نفر دیگر زندانی و مورد شکنجه قرار گرفتند، ده ها هزار نفر از
 استخدام، تحصیل، آزادی در عبادت و حقوق دیگر محروم شدند که همه صرفا بد ین خاطر بود که دین آنها یک

»فرقۀ بدعت گذار« اعالم شده بود.

 در اواخر دهۀ شصت تا دهۀ هفتاد )دهۀ ١٩٩0 میالدی(، ظاهرا در واکنش  به اعتراض های جانبۀ بین المللی
 به اعدام های گستردۀ  بهائیان، سیاست های اذیت و آزار اعضای این جامعه - بدان سان که در سند موسوم به
 “یادداشت مسئلۀ بهائیان” در سال ١٣6٩ )١٩٩١( مطرح شده- تبدیل به محرومیت اجتماعی، آموزشی و اقتصادی

شد. ]به صفحۀ ٣٣ رجوع کنید[

در حکومت، بنیادگرا  و  تندرو  کاران  محافظه  قدرِت  گیری  اوج  با  میالدی(،   2000( هشتاد  دهۀ  میانۀ  در   اما 
 دستگیری ، زندان و دیگر اشکال حمله به بهائیان چنانچه در این گزارش و گزارش های پیشین جامعۀ جهانی بهائی

با ارائۀ اسناد عنوان شده است بار دیگر رو به افزایش گذاشت.

داد. نسبت  آنان  کورکورانۀ  دینی  تعصب  به  می توان  را  بهائیان  از  ایران  بر  حاکم  روحانیون  نفرت  و   انزجار 
 سرچشمه ی این دیدگاه را می توان در این اندیشۀ آنان جستجو کرد که آئین بهائی نمایانگر یک ارتداد دینی است و

باید ریشه کن شود.

 آئین بهائی در سال ١22٣ )١۸۴۴( در ایران بنیان گذاشته شد و مانند بسیاری از ادیان جدید، پیروان آن فورا با
آزار، محرومیت و خشونت از سوی اعضای نظام دینِی غالب روبرو شد.

 از آغاز، روحانیون شیعه که بر ایران مسلط هستند، آئین بهائی را نوعی ارتداد و الحاد و تهدیدی برای اقتدار
 خود می دیدند. مخالفت آنها عمدتا از ادعای آئین بهائی مبنی بر این که ظهوری جدید از جانب خداست برمی خیزد
 - چیزی که نخبگان روحانی حاکم بر ایران از دیرباز آن را مخالف با تعالیم اسالم که به ادعای آنها »ختم« ادیان

الهی است- دانسته اند

و پرورش  و  آموزش  اهمیت  مردان،  و  زنان  برابری  بر  تأکید  مانند   - بهائی  آئین  مترقی  تعالیم  آن،  بر   عالوه 
 کسب دانش، و حذف نهاد روحانیت - حساسیت های سنتی را جریحه دار کرد و شعلۀ مخالفت خشونت آمیز را

برافروخت.

 در دهه های پس از بنیان گذاری این آئین، حداقل 20000 نفر از اولین بهائیان - که در آن زمان به عنوان بابی
شناخته می شدند- در قتل عامی گسترده، اغلب پس از شکنجه های هولناک، کشته شدند.

 بین سال های 135٧ )1٩٧٩(
،)1٩٨٨ )اواخر   136٧  و 
دست به  بهائی   200 از   بیش 
در شدند،  اعدام   حکومت 
یا در غیر دنیا رفتند  از   زندان 
شدند.« »ناپدید  صورت   این 
و زندانی  دیگر  نفر   صدها 
نفر هزار  ده ها  شدند،   شکنجه 
 از استخدام، تحصیل، آزادی در
محروم دیگر  حقوق  و   عبادت 
 شدند که همه صرفا بدین خاطر
»فرقۀ یک  آنها  دین  که   بود 

بدعت گذار« اعالم شده بود.
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 موج های خشونت علیه بهائیان تا اواسط قرن سیزدهم )قرن بیستم میالدی( ادامه یافت. یکی از این رویدادها که
 اسناد آن به بهترین وجه در دست است یک دوره کشتار و تاراج بود که به مدت یک ماه در شهر یزد و دهکده های
 اطراف جریان داشت. در سال ١2۸2/١2۸١ )١٩0٣(، حداقل 70 بهائی جان خود را با بیدادگری عوام از دست
 دادند؛ آنها هر جا بهائیان را می یافتند می کشتند و امالک آنها را غارت یا تخریب می کردند. مقامات در آن زمان

یز تالشی برای حفاظت از بهائیان نکردند.

 پس از انقالب مشروطۀ ١2۸۴-١2۸5 )١٩05-١٩06(، وضعیت برای بهائیان ایران بهبود یافت و به آنها اجازه
 داده شد به قول معروف خودی نشان دهند، از نظر اقتصادی شکوفا شوند و از نظر اجتماعی ترقی کنند. به ویژه
 پس از سال ١2۸٩ تا میانۀ دهۀ ١٣00 )١٩١١ تا میانۀ دهۀ ١٩20( که تمرکز فزایندۀ دولت مرکزی رضا شاه
 امنیت بهتری فراهم می کرد، بهائیان توانستند ده ها مدرسۀ مدرن ساخته و اداره کنند و به عنوان یک نیروی مترقی
 در اجتماع، شهرت یابند. بنا به گفتۀ چندین پژوهشگر، در یک برهۀ  زمانی در اواخر دهۀ ١٣00 )اواخر ١٩20(،

مدارس تحت ادارۀ بهائیان تا ١0 درصد از کل دانش آموزان ایران را آموزش می دادند.

 اما بهائیان هنوز مورد انواع گوناگون مخالفت و حمله قرار داشتند. در سال ١٣١٣ )١٩٣۴(، حکومت رضا شاه
 همۀ مدارس بهائی را تعطیل کرد – تصمیمی که احتماال با اِعمال نفوذ و مخالفت روحانیون با آئین بهائی گرفته

شد.

 تسیلم ناپذیری و سرسختی روحانیون مسلمان ایران در تحقق هدف نابودی بهائیان در سال ١٣٣۴ )١٩55( زمانی
 آشکار شد که یک روحانی مسلمان به نام محمدتقی فلسفی در برنامۀ رادیویی روزانۀ خود طی ماه مبارک رمضان

شروع به حمله به بهائیان کرد.

 او از جمله آئین بهائی را به عنوان یک “دین ساختگی” محکوم کرد. در پاسخ به این تحریکات، بهائیان و امالک و
 مکان های مقدس بهائی در سراسر کشور هدف حمالتی گسترده قرار گرفت. جسدهای بهائیان در گورستان ها را از
 خاک بیرون آوردند و مثله کردند. مغازه ها و مزرعه های بهائیان را غارت کردند، محصوالت را سوزاندند و دام ها
 را نابود کردند. حکومت نه تنها جهت متوقف ساختن خشونت کار زیادی نکرد بلکه در واقع در کوششی برای آرام

 در سال ١٣٣۴ )١٩55(، روحانیون
 مسلمان و اعضای ارتش شاه
 مرکز ملی بهائیان در تهران
را با کلنگ تخریب کردند.
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 کردن روحانیون، خطبه های فلسفی را از رادیوی سراسری کشور و رادیوی ارتش پخش کرد. در ١6 اردیبهشت
)7 مه(، وزیر کشوردر کنار روحانیون با کلنگ به تخریب ساختمان مرکز ملی بهائیان در تهران پرداخت.

 با وجود این حمالت ادواری خشونت آمیز، آئین بهائی به طور مداوم در ایران گسترش یافته است. پژوهشگران
 تخمین زده اند که تا اواخر دهۀ ١١۸0 )١۸00 میالدی(، حدود ١00000 بهائی در ایران وجود داشته ست. این
تعداد تا سال ١٣2٩ )١٩50( به شاید 200000 و در ١٣57 )١٩7٩( به حدود ٣00000 یا بیشتر رسیده است.

 اما با وقوع انقالب و استقرار جمهوری اسالمی ایران در سال ١٣57 )١٩7٩(، زمانی که اذ یت و آزار بهائیان
به سیاست دولتی تبدیل شد، موج حمله ها علیه بهائیان بار دیگر شدت گرفت.
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یادداشت مسئلۀ بهائیان: نقشۀ محرمانۀ ایران برای سرکوب جامعۀ بهائی
 محکم ترین شاهد و گواه سرکوب بهائیان درسیاست رسمی جمهوری اسالمی ایران در یادداشت محرمانه ای به تاریخ ١٣6٩ )١٩٩١( که

سیاست دولتی در ارتباط با برخورد با »مسئلۀ بهائیان« را طرح و تدوین می کند، به چشم می خورد. ئ

 این سند که به امضای رهبر جمهوری اسالمی ایران، آیت هللا علی خامنه ای، رسیده، مجموعه  ای از محدودیت های دقیق و حساب شده را بر
 بهائیان تحمیل می کند. هدفی که در نخستین نگاه و بررسی سند آشکار می شود، سرکوب مطلق جامعۀ بهائیان ایران بدون جلب توجه زیاد از

سوی دیده  بان های بین المللی حقوق بشر است. ئ

تمرکز اصلی آن دعوت بر نوعی از رفتار با بهائیان ایران است که »راه ترقی و توسعۀ آنان را مسدود نماید.« 

 برای دستیابی به این خواسته، در یادداشت مشخص شده که بهائیان باید از »پست های مؤثر« محروم شوند و در عوض تنها اجازه یابند که
 وسایل معاش در حد متعارف که در اختیار همۀ آحاد ملت قرار داده می شود« در اختیار داشته باشند و حتی »در صورت ابراز بهائی بودن

اجازۀ استخدام ندارند.« 

 به بیان دیگر، این یادداشت اساسا دستور می دهد که بهائیان باید بی سواد و تحصیل نکرده بار آیند و تنها در حد امرار معاش در سطحی بخور و
 نمیر زندگی کنند و هر لحظه این ترس را داشته باشند که حتی ارتکاب کوچک  ترین خالف تهدید زندان یا بدتر از آن را برای شان به همراه

خواهد داشت.

 در این یادداشت همچنین  آشکارا خواسته می شود که تاکتیک ها از آزار علنی مانند کشتن، شکنجه و زندان به نوعی از محدودیت های ضمنی
  اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی تبدیل شود که به احتمال کمتری بررسی و محکومیت شدید بین المللی را به دنبال خواهد داشت. این سند همچنین
 » تا آنجا پیش می رود که تصریح می کند »جهت مقابله و از بین بردن ریشه های فرهنگی آنان در خارج از کشور پیشنهاد و طرح تهیه شود. 

 با توجه به ماهیت اذیت و آزار نظام مند بهائیان در ایران و استمرار این آزار، که از زندان و دستگیری خودسرانه تا سرکوب آموزشی و
 اقتصادی را در بر می گیرد، شکی نمی تواند وجود داشته باشد که سیاست های مندرج در این سند هنوز اجرا می شوند. در واقع از زمان بررسی

ادواری جهانی سال ١٣۸۸ )20١0( – یا از زمان ریاست جمهوری روحانی – نشانی از لغو آن مشاهده نشده است.

متن سند

بسمه تعالی 

]١٣27/.... ]شماره: 

]آرم شورای عالی انقالب فرهنگی[ 

جمهوری اسالمی ایران 

  

 تاریخ :١2/۶٩/۶                                                                                                                                                                

پیوست:.......

محرمانه

حضرت حجت االسالم جناب آقای محمدی گلپایگانی

ریاست محترم دفتر مقام معظم رهبری
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سالم علیکم

 بعد از تحیات، عطف به نامه شماره 7۸٣/١ س مورخ ١0/١0/۶٩ دائر بر ابالغ اوامر مقام معظم رهبری به ریاست محترم جمهوری در
 رابطه با مسائل بهائیان به استحضار میرساند. حسب ارجاع ریاست محترم جمهوری و رئیس شورایعالی انقالب فرهنگی موضوع جهت طرح
 و بررسی در دستور جلسه ١2۸ مورخ ١۶/١١/۶٩ و ١١٩ مورخ، 2/١١/۶٩ شورایعالی انقالب فرهنگی قرار گرفت و در تعقیب مذاکرات
 و مراتبی که در جلسه ١١2 مورخ، 2/۵/۶۶ شورایعالی انقالب فرهنگی به ریاست مقام معظم رهبری )رئیس و عضو شورایعالی( در این
 خصوص بعمل آمده بود، نظرات و اوامر اخیر مقام معظم رهبری در رابطه با مسائل بهائیان به اطالع شورایعالی رسید و با عنایت به مفاد
 قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران و مسائل شرعی و قانونی و سیاستهای عمومی کشور مورد مذاکره و مداقه و اعالم نظر واقع گردید و
 در راستای تعیین و پیشنهاد سیاست صحیح و معقول در برخورد با مسائل مذکور، و با عطف توجه خاص به اوامر مقام عظیم الشان رهبری
 جمهوری اسالمی ایران دائر بر آنکه “در این رابطه سیاست گذاری درستی بشود تا همه بفهمند چه کار باید بشود یا نشود” ماحصل مذاکرات و
 پیشنهادات بشرح زیر جمع بندی گردید و ریاست محترم جمهوری و رئیس شورایعالی انقالب فرهنگی ضمن مناسب دانستن نتیجه مذاکرات و
 پیشنهادات مقرر فرمودند مراتب به استحضار مقام معظم رهبری رسانده شود تا ضمن ارشادات الزم بهر ترتیب که صالحدید میفرمایند عمل

شود.

جمع بندی نتایج مذاکرات و پیشنهادات

**************

الف: جایگاه کلی بهائیان در نظام مملکتی

——————————————————

١.  بدون جهت آنان از مملکت اخراج نمی شوند. 

2.  بی دلیل آنان دستگیر، زندانی و یا مجازات نمی شوند. 

٣.  بر خورد نظام با آنان باید طوری باشد که راه ترقی و توسعهء آنان مسدود شود. 

ب: جایگاه فرهنگی

————————

١.  در مدارس چنانچه اظهار نکردند بهائی اند ثبت نام شوند. 

2.  حتی المقدور در مدارسی که کادر قوی و مسلط بر مسائل عقیدتی دارند ثبت نام شوند. 

٣.  در دانشگاهها چه در ورود و چه در حین تحصیل چنانچه احراز شد بهائی اند از دانشگاه محروم شوند. 

 4.  فعالیت سیاسی )جاسوسی( آنها با وضع قوانین و مقررات دولتی پاسخ داده شده و فعالیتهای اعتقادی و تبلیغی را با فعالیتهای 
دینی، تبلیغی و فرهنگی پاسخ داد.

 5.  موسسات تبلیغی )مانند سازمان تبلیغات اسالمی( شعبه ای مستقل برای مقابله با فعالیتهای اعتقادی و تبلیغی بهائیت تأسیس55 
نمایند.

6. جهت مقابله و از بین بردن ریشه های فرهنگی آنان در خارج از کشور پیشنهاد و طرح تهیه شود. 
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ب: جایگاه حقوقی و اجتماعی

—————————————

١. در اختیار گذاردن وسایل معاش در حد متعارف که در اختیار همه آحاد ملت قرار داده می شود. 

 2.  امکانات جهت زندگی معمولی و حقوق عمومی مانند سایر شهروندان ایرانی از قبیل دفترچه بسیج، گذرنامه، جواز دفن، اجازه=1 
کار و امثال اینها تا جائی که تشویق به بهائیت نشوند.

٣.  در صورت ابراز بهائی بودن اجازه استخدام ندارند. 

4.  پستهای موثر ) مانند معلمی و...( به آنان داده نشود. 

با آرزوی توفیقات الهی

دبیر شورایعالی انقالب فرهنگی

دکتر سید محمد رضا هاشمی گلپایگانی

]امضا[

]دست خط  سید علی خامنه ای[

بسمه تعالی

مصوبه شورایعالی محترم کافی بنظر می رسد

از توجه و اهتمام آقایان متشکرم
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6( نتیجه
 

 درماه های پس از رسیدن حسن روحانی به مقام ریاست جمهوری در سال گذشته، در رسانه های خبری بین المللی
آیا ناکامی از دست زدن به اصالحات وعده داده  شده در  صحبت های بسیاری در این زمینه در جریان بوده که 
 حوزۀ حقوق بشر صرفا انعکاسی از ناتوانی او در پیروزی علیه تندروهاست یا در حقیقت اقدام نکردن او نمایانگر

نیرنگی جّدی است.

است، شاید داده  ادواری جهانی  بررسی  در روند  که  به وعده هایی  ایران در عمل  تمایل  میزان  این زمینه،   در 
روشن ترین محک برای تشخیص صداقت حکومت در داد و ستد و تعامل با جامعۀ بین المللی باشد.

 بررسی ادواری جهانی صحنۀ منحصربفردی برای رسیدگی به کارنامۀ حقوق بشری یک کشور است. این بررسی
 همان طور که از نامش برمی آید،خصلتی جهانی دارد و در مورد همۀ کشورها قابل انجام خواهد بود. از سوی
فراهم پیشرفت حاصله  گیری  اندازه   برای  مهمی  تکرار می شود، شاخص  بار   دیگر، چون هر چهار سال یک 

می کند.

 در مورد ایران، این نیز مهم است که حکومت به طور کامل در بررسی ادواری جهانی شرکت کرد. در واقع،
ارزیابی حقوق بشر ترجیح به عنوان معیار  ادواری جهانی را  ایران بررسی  ایرانی گفته اند که   سیاست مداران 
 می دهد و سازوکارها و رویه های ویژه ای را که در صدد نظارت بر حقوق بشر خارج از بررسی ادواری جهانی

هستند، مانند انتصاب گزارشگر ویژه دربارۀ وضعیت حقوق بشر در ایران را نمی پذیرد.

 در پرتو این وضعیت، پروندۀ رفتار ایران با بهائیان نمونه ای بسیار بارز از شکاف بین ادعاهای لفظی ایران و
 واقعیت حقوق بشر این کشور را ارائه می دهد. همان طور که این نشریه نشان داده، ایران از پرداختن به توصیه های
 مربوط به بهائیان کامالً خودداری کرده است، توصیه هایی که تقریبا یک سوم توصیه های پذیرفته شدۀ ایران را

تشکیل می دهند.

 بسیاری از صاحب نظران بر این باورند که رفتار ایران با بهائیان را احتماال به خوبی می توان »آزمون تعیین کنندۀ«
 صداقت حکومت در زمینۀ حقوق بشر و دیگر اصالحات دانست. رضا اصالن و مایکل بروکس در مهر ١٣٩2

)سپتامبر 20١٣( در وبالگ خبری واشنگتن پست نوشتند:

 اگر حسن روحانی واقعاً و جداً خواستار بهبود و ترمیم وجهۀ جمهوری اسالمی ایران در جهان
 و عمل به وعده ها و قول های خویش مبنی بر تأمین حقوق بیشتری برای شهروندان این کشور
 است، باید به مسأله ای بپردازد که هیچ دولتمرد ایرانی را یارای پرداختن به آن نیست و آن
 موارد هولناک نقض حقوق بشری است که جامعۀ کوچک اما تاریخی بهائیان ایران قربانی

13    آن است.

 معذالک با کمال تأسف باید یادآور شد که اذیت و آزار نظام مند بهائیان توسط حکومت ایران کماکان و بدون هیچ
گونه کاهشی ادامه دارد.

باورهای دینی شان در زندان هستند. نظام به خاطر  بهائی، صرفا  این گزارش، بیش از ١00   در زمان نوشتن 
 قضائی که آنان را زندانی ساخته، تقریبا همۀ موازین و معیارهای پذیرفته شدۀ رویّه های قضائی قانونی را با توسل
 به دستگیری و بازداشت خودسرانه، محاکمه های غیرعلنی و انتصاب قاضیان متعصب و فاقد بی طرفی نقض کرده

 ١٣.  برای آقای روحانی از ایران، حقوق بشر بهائیان آزمون نهایی اصالحات است ٣ مهر ١٣٩2 )25 سپتامبر 20١٣(،  
 وبالگ دربارۀ دین از واشنگتن پست.
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 است. این حکومت حامی یک کارزار رسانه ای گسترده است که در راستای کوششی آشکار به منظور برانگیختن
 نفرت، به انتشار دروغ و شایعه دربارۀ بهائیان می پردازد. یک نتیجۀ آشکار این کارزار افزایش حمالت و تجاوزها
 به بهائیان و امالک آنها بوده است. حمالتی که همچنان  بدون پیگرد یا مجازات عامالن آن ها ادامه دارند. بهائیان
 همچنان  از دسترسی به آموزش عالی محرومند، در فعالیت های اقتصادی خود با محدودیت و ممانعت مواجهند و

در انجام مراسم عبادی خود آزاد نبوده و به شدت محدودند.

 بهائیان ایران بارها به حکومت اعالم کرده اند که چیزی بیش از آزادی عمل به دین خود بنا به ندای وجدان شان  و
 مشارکت در بهسازی و پیشرفت اجتماع ایران به طور کلی و هر جا که بتوانند نمی  خواهند. متون مقدس  بهائی،
 پیروان این دیانت را به عدم خشونت متعهد می سازد و آنان را ملزم می کند که از قوانین حکومتی که در لوای آن
 زندگی می کنند پیروی کنند و به آن احترام بگذارند. به بیان دیگر، آنها تهدیدی برای رژیم نیستند و این کار تبعیض

و آزاری را که آنها تحمل می کنند بیش از پیش ناعادالنه می کند.

 همزمان با آماده شدن جمهوری اسالمی ایران برای رویاروئی با بررسی ادواری جهانی دوم خود ، مقامات آن
 ممکن است مانند گذشته ادعا کنند که بهائیان ایران در موطن خود مورد اذیت و آزار قرار نمی گیرند و اگر کسی
 در زندان است، به خاطر جرائم مربوط به فعالیت های غیردینی است. احتمال دارد که مانند گذشته ادعا کنند تبعیض
 در آموزش، کسب و کار یا امور اجتماعی تقریباً وجود ندارد یا اگر هم وجود دارد، به خاطر تعصبات دیرینه در
 میان عامۀ مردم است و دولت از کنترل و جلوگیری از آن عاجز است. همچنین  ممکن است مانند گذشته ادعا کنند
 که آئین بهائی صرفا یک جنبش سیاسی فتنه جویانه و نه یک دین »الهی« است و بنابراین بهائیان مشمول قوانین

مربوط به آزادی دین یا عبادت نیستند.

چنین ادعاهایی کامالً نادرست خواهد بود.

 پس دولت ها و رسانه ها باید سابقۀ وضعیت حقوق بشر در ایران را قبل از بررسی ادواری جهانی سال ١٣٩٣
 )20١۴( و طی این بررسی به دقت بیازمایند. میزان عمل ایران به وعده های چهار سال پیش خود، هنگامی که
 حکومت ١2٣ مورد از ١۸۸ توصیۀ کشورهای دیگر را پذیرفت، باید به دقت بررسی شود. و بر اساس آن سابقه

است که اظهارات ایران در سال ١٣٩٣ )20١۴( باید مورد سنجش و قضاوت قرار گیرد.

 در اردیبهشت ١٣٩٣ )مه 20١۴(
 عده ای از ایرانیان بانفوذ، کنشگران

 حقوق بشر، روزنامه نگاران و
 یک رهبر دینی برجسته در تهران
 در خانۀ یکی از هفت مدیر بهائی

 زندانی به مناسبت ششمین سالگرد
 دستگیری آنها گرد هم آمدند. این
 گردهم آیی، نمایش بی سابقه ای از
 همبستگی، نمایانگر ندای هر چه

 رساتری از درون ایران برای
 پایان دادن به آزار بهائیان ایران

به دست حکومت است.
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-  پیوست
لیست توصیه هاى قبول شده 

 از طرف ایران در جریان  بررسى ادوارى جهانى 
  آن كشور در سال 13٨٨

 
- A/HRC/14/12شورای حقوق بشر 

 جلسه چهاردهم - بررسی ادواری جهانی 
گزارش گروه کاری در باره بررسی ادواری جهانی

 جمهوری اسالمی ایران

 نتیجه گیری ها و یا پیشنهادها

 پیشنهادهایی که در زیر فهرست شده از حمایت ایران برخوردار است
 و ایران می گوید پیشنهاد های ١02 تا ١2٣ را انجام داده یا در حال اجرا

 است:  ج

 ١. ادامه احترام به قانون بشردوستانه بین المللی و حقوق بین 
الملل به طور کلی )کویت(؛

 2. متابعت کامل از تعهدات حقوق بشر بین المللی که ایران 
به آن ها متعهد است)نیوزیلند(؛

 ٣. ادامه تالش ها برای اجرای تعهدات خود در حیطه حمایت 
از حقوق بشر)فدراسیون روسیه(؛

 4. تضمین اجرای کامل ضمانت های قانونی و تعهدات بین 
المللی،ازجمله درباره ممنوعیت شکنجه )اتریش(؛

 5. ادامه تالش ها برای حمایت ازحقوق بشردرزمینه های 
اقتصادی، اجتماعی وفرهنگی)سودان(؛

 6. ادامه اتخاذ تدابیر نوآورانه برای تضمین این امرکه 
 سیاستگذاری های آن در زمینه توسعه امکان برخورداری کامل از

حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی درکشور را فراهم سازد)بولیوی(؛

 7.  افزایش تالش ها برای حمایت بیشتر از حقوق اقتصادی 
 و اجتماعی،و حقوق گروه های آسیب پذیر، از جمله زنان ، کودکان و

اشخاص دارای معلولیت)ویتنام(؛

 ۸. تجدید نظر در باره گنجاندن “ارتداد”، جادوگری” و 
 “بدعت” به عنوان جرائم مستوجب اعدام در مجموعه قوانین جزایی به

 روز شده خود)نیوزیلند(؛

 ٩.  حصول اطمینان از این که مجموعه قوانین آن کشور و 
 اجرای آنها کامال با مقتضیات و شرایط ماده ١۸ میثاق بین المللی حقوق

 مدنی و سیاسی و سایر تعهدات ایران براساس قانون بین المللی حقوق بشر
مطابقت خواهد داشت. )لهستان(؛

 ١0.  ایجاد نهاد ملی حقوق بشر در متابعت کامل از اصول
پاریس)لهستان(؛

 بررسی درباره امکان دریافت مجوز وتائید شورایعالی حقوق بشر 
 به عنوان ١١.  نهاد ملی حقوق بشر ایران از طریق کمیته بین المللی

هماهنگی برای نهادهای ملی حقوق بشر )مالزی(؛

 ١2.  ادامه حمایت از کار شورایعالی حقوق بشر برای تحقق ایجاد 
 نهاد ملی حقوق بشر ، واجرای بموقع برنامه ملی برای حقوق بشر

)بولیوی(؛

 ١٣.  ادامه اجرای راهکارها و سیاست ها برای حمایت از زیرساختار 
 های حقوق بشر و دستیابی به پیشرفت بیشتر در ترویج و حمایت

ازفرهنگ احترام به حقوق بشر )قطر(؛

 ١4.  ادامه تالش های کنونی ایران، براساس برنامه راهبردی دورنمای 
 بیست ساله برای توسعه، به منظور تحقق توسعه پایدار و جهانی

  )لبنان(؛

 ١5.  ادامه حمایت از سیاست های اجتماعی موفق خود به منظور 
تامین نیازهای مردم کشور )جمهوری بولیواری ونزوئال(؛

 ١6. ادامه برنامه های ظرفیت سازی خود در زمینه همه جنبه های 
حقوق بشر )زیمبابوه(؛

 ١7.  ادامه حمایت از آموزش حقوق بشر برای ماموران ومسئوالن 
دولتی )بولیوی( ؛

 ١۸.  ادامه ارائه و بهبود آموزش وتعلیم حقوق بشر برای مسئوالن قوه 
قضائیه و اجرای قانون )پاکستان(؛

 ١٩.  تداوم برنامه گنجاندن حقوق بشر در برنامه درسی مدارس 
)سودان(؛

 20.  تسریع تکمیل برنامه اقدام ملی راهبردی حقوق بشر خود 
)پاکستان(؛

 2١.  هماهنگی تالش ها به روشی که از برخورداری موثر مردم از 
 حقوق اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی حمایت، و موانع موجود در این

 راه را برطرف کند )جمهوری عربی لیبی(؛

 22.  ادامه اجرای تدابیری به منظور ترویج و حمایت بیشتر از حقوق 
 کودکان ، وتشویق تالش ها برای تضمین فرصت های بیشتر به منظور
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دستیابی به آموزش عالی )قطر(؛

 2٣.  تحقیق و رسیدگی با نظر مساعد درباره گنجاندن نتیجه بررسی 
 کنونی در برنامه راهبردی ملی حقوق بشر که در پاراگراف 124 گزارش

 ملی به آن اشاره شده   )مکزیک(؛

 24.  ادامه بررسی برای تعامل بیشتر با سازوکارهای بین المللی حقوق 
 بشر )ویتنام(؛

 25.  ادامه اجرای توصیه های نهادهای معاهده مهم سازمان ملل متحد 
)قزاقستان(؛

 26.  همکاری با رویه های ویژه سازمان ملل متحد، و پیگیری 
 درخواست های دیدارهای گزارشگران ویژه، به گونه ای که امروز اعالم

شد )لوکزامبورگ(؛

 27.   دادن پاسخ مثبت به درخواست های آتی بعضی از رویه های 
 ویژه، و ایجاد امکان انجام بموقع دیدارهای آن ها )جمهوری چک(؛

 2۸.  ارائه کامل دعوت های دائمی از رویه های ویژه حقوق بشر 
 سازمان ملل متحد )شیلی(؛

 2٩.  موافقت با دیدار کمیسر عالی حقوق بشر و دیگر کارشناسان و 
 گزارشگران ویژه سازمان ملل متحد که تقاضای دیدار از ایران کرده اند

)ایاالت متحده(؛

 ٣0.  نهایی کردن ترتیبات دیدارهیات دفترکمیساریای عالی حقوق 
 بشرسازمان ملل متحد )استرالیا(؛

 ٣١.  مضاعف کردن تالش ها برای پیشگیری از هرشکل تبعیض 
)نیکاراگوآ(؛

 ٣2.  ایجاد چارچوبی قانونی برای حمایت وترویج حقوق زنان 
)برزیل(؛

٣٣.  اتخاذ تدابیری برای تضمین برابری زنان براساس قانون )شیلی(؛ 

 ٣4.  تضمین رفتار برابربا زنان و دختران در قانون و در عمل  
)اتریش(؛

 ٣5.  ایجاد تسهیالت برای برخورداری همه کودکان مادران ایرانی از 
 گواهی تولد و ملیت ایرانی، بدون توجه به ملیت پدر )مکزیک(؛

 ٣6.  ادامه بهبود سیاست ها و برنامه های ایران برای بهبود وضعیت 
 زنان و دختران، و حمایت از کودکان، از جمله کودکان معلول

)اندونزی(؛

 ٣7.  انجام اقدامات مشخص تر برای حمایت از حقوق اشخاص معلول 
)قزاقستان(؛

 ٣۸.  ادامه تالش های ایران برای حمایت از اشخاص دارای معلولیت 

 و شرکت دادن آنان برمبنای برابری در زندگی اجتماعی ، به عنوان
شرکای واقعی اجتماع )کویت(؛

 ٣٩.  رعایت حداقل کمترین ضوابط و مواد میثاق بین المللی حقوق 
 مدنی وسیاسی و کنوانسیون حقوق کودک در باره مجازات اعدام، حداقل

تا مدتی که این مجازات اعمال می شود )بلژیک(؛

40.  بررسی لغو اعدام جوانان )قزاقستان(؛ 

 4١. اتخاذ تدابیری برای تضمین این امر که هیچ شکنجه یا سایر 
 رفتار یا مجازات بیرحمانه، غیر انسانی یا تحقیرآمیز اعمال نشود

)هلند(؛

 42.  انجام اقدامات بیشتر برای حذف شکنجه و سایر شکل های بد 
رفتاری، وتضمین وجود نظام قضائی موثر و بیطرف )دانمارک(؛

 4٣.  رعایت حقوق بشر زندانیان و بازداشت شدگان، وتحقیق درباره 
هر بدرفتاری احتمالی و توقف آنی آن )ایرلند(؛

 44.  تضمین این که با بازداشت شدگان به درستی و براساس ضوابط 
 بین المللی رفتارشود و در باره هرگونه تخطی از این ضوابط به درستی

تحقیق به عمل آید )استونی(؛

 45.  اجرای سیاست عدم تحمل نسبت به قاچاق زنان و دختر بچه ها ، 
 فحشای کودکان و تولید تصاویر مستهجن جنسی کودکان )پورنوگرافی(

)آلمان(؛

 46. حصول اطمینان در قانون ودر عمل، از این که همه ضمانت های 
 مربوط به رعایت تشریفات قانونی الزم، به گونه ای که در میثاق بین
 المللی حقوق مدنی وسیاسی تعیین شده، از جمله قاعده اصل برائت

 و درستی، واجتناب از تحمیل هر مجازاتی برای اعمال حقوق دیگری
 که براساس این میثاق به رسمیت شناخته شده، مانند آزادی بیان وحق

اجتماعات و گردهمایی )مکزیک(؛

 47.  حفظ موادی از قانون اساسی خود که آزادی نیایش را تضمین می 
کند )ایاالت متحده(؛

 4۸. رعایت آزادی دین )آلمان(؛  

 4٩.  اتخاذ همۀ تدابیر الزم برای تضمین حفظ و صیانت اقلیت های دینی،   
خور در  و  مناسب  مسکن  تامین  به  مربوط  پیشنهادهای  اجرای  جمله   از 
 شأن آنان که از سوی گزارشگر ویژه پس از دیدار 200۶ وی مطرح شد

)دانمارک(؛

 50.  احترام به آزادی دین، و تضمین محاکمه عادالنه و شفاف اعضای
 جامعه بهایی، با تبعیت کامل از تعهدات پذیرفته شده به عنوان یک کشور
 متعهد به اجرای میثاق   بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و دیگر اسناد و

 مصوبات حقوق بشر )رومانی(؛

 5١.  ادامه سیاست خود در زمینه ترویج و حمایت از همه حقوق 
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 اعضای اقلیت های دینی به رسمیت شناخته شده، به عنوان گامی مهم
 برای تامین تنوع فرهنگی در جامعه و ایجاد فرصت ها برای آن اقلیت

 ها تا هویت خود را حفظ کنند؛  وبه این منظور تضمین حضور سیاسی
 بیشتر آنان و حمایت از مشارکت بیشتر ایشان در برنامه ریزی و

 اجرای طرح های گوناگون به منظور تامین کمک مالی برای نیازهای
آموزشی و فرهنگی آنان )ارمنستان(؛

 52. انجام اقدامات بموقع و گسترده برای تضمین حق ابراز مخالفت به 
شهروندان کشور )دانمارک(؛

 5٣.  افزایش آزادی بیان و اجتماعات، وحمایت از همه گروه ها، 
 روزنامه نگاران و به ویژه مدافعان حقوق بشر )برزیل(؛

55. پذیرفتن آزادی بیان، آزادی رسانه ها و اجتماعات )آلمان(؛ 

 تضمین کامل حق برخورداری از آزادی بیان ، مطبوعات و فعالیت 
 سیاسی ، از جمله از طریق تصویب تدابیر مشخص به منظور اجرای

اصول 26،25،24 و27 قانون اساسی ایران )ایتالیا(؛

 ارائه شرحی کامل از رابطه بین اقدامات محدود کننده  انجام شده 
مسئوالن  و قانون اساسی )ژاپن(؛

 بررسی قوانین برای تضمین تبعیت آن ها از ماده ١٩  میثاق   بین 
 المللی حقوق مدنی و سیاسی ، که از حق آزادی بیان حمایت می کند

)اسلوونی (؛

تضمین دسترسی آزادانه ونامحدود به اینترنت )هلند(؛ 

 افزایش همکاری با سازمان های غیردولتی، وتضمین این امر که از 
 حقوق همه کسانی که در دفاع از حقوق بشر فعالیت می کنند براساس
 قوانین ایران ، مطابق تعهدات آن براساس میثاق   بین المللی حقوق مدنی
 و سیاسی  حمایت شود و آزادی اجتماعات  در قوانین ایران محفوظ باشد

)ایرلند(؛

 تشدید تالش ها برای افزایش مشارکت زنان در همه گستره های زندگی 
 اجتماعی – اقتصادی، هماهنگ با پیشرفت حاصله در آموزش زنان

)بنگالدش(؛

 6١. ادامه حمایت از ارتقای معیارهای زندگی مردم با مجاز دانستن 
برخورداری بیشتر از حقوق اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی )کویت(؛

 62.  ادامه تالش برای تضمین بیمه های اجتماعی موثر و همه خدمات 
مربوطه  )کویت(؛

 6٣.  ادامه انجام اقدامات برای افزایش دسترسی مردم به خدمات 
بهداشتی و آموزشی )کوبا(؛

 64.  ادامه پیشرفت در آموزش و مراقبت بهداشتی، با تمرکز ویژه بر 
زنان و دختر بچه ها )بنگالدش(؛

 65. ادامه تالش ها برای ارائه خدمات کمکی بهداشتی، آموزشی و  
اجتماعی در نواحی روستایی )کویت(؛

 66. ادامه تالش ها به منظور اجرای آرمان های توسعه هزاره و 
 دستیابی به رفاه و بهروزی مردم ، به ویژه با تسهیل دسترسی مردم به

خدمات ضروری بهداشتی )قطر(؛

 67.  تقویت سازوکارها در سطح ملی برای کاهش فقر بین گروه های 
 از نظر اجتماعی آسیب پذیر و مشکالتی که با آن مواجه هستند، و

 درمیان گذاشتن تجربه های خود با کشور های در حال توسعه عالقه
مند به این تجارب )قرقیزستان(؛

 6۸.  ادامه مبارزه با فقر  با توجه الزم به ویژگی های منطقه ای  
)بنگالدش(؛

 6٩.  ادامه تالش ها برای کاهش فقر و محدود کردن نابرابری ها در 
آموزش و درآمدها )زیمبابوه(؛

 70.  ادامه کوشش ها برای تضمین آموزش ابتدایی برای همه 
شهروندان )لبنان(؛

 7١.  ادامه تالش ها برای توسعه آموزش، به ویژه در بخش های 
 روستایی کشور، با مشارکت بخش های عمومی و خصوصی و سازمان
 های غیر دولتی، به امید کاهش فقر از طریق ایجاد فرصت های شغلی

و تقویت منابع انسانی )قرقیزستان(؛

 72.  ادامه تالش ها به منظور تامین تسهیالت آموزشی برای دانش 
آموزان دارای نیازهای ویژه آموزشی )سریالنکا(؛

 7٣.  ادامه برنامه های نوآورانه خود برای ریشه کنی بیسوادی، و.83 
 ابتکارها برای گسترش آموزش در تمامی سطوح و در سراسر کشور

)چین(؛

 74.  ادامه اجرای برنامه سوادآموزی در سطح ملی برای دستیابی به 
حذف کامل بیسوادی )بولیوی(؛

 75.  ادامه برنامه های طراحی شده خود به منظور فراهم کردن 
 امکانات تحصیالت عالی متناسب با توان مالی مردم )جمهوری عربی

سوریه(؛

 76.  ادامه حمایت و حفاظت از میراث فرهنگی و تاریخی  خود 
)کوبا(؛

 77.  درمیان گذاشتن تجارب خود در زمینه تحقق حقوق فرهنگی 
 مردم، از جمله از طریق ابتکارات و فعالیت های متنوع فرهنگی

 )تاجیکستان(؛

 7۸.  افزایش تالش ها برای گنجاندن فرهنگ ها وسنت های گوناگون 
ایرانی در مجموعه قوانین ملی خود )سودان(؛
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 7٩.  ادامه حمایت از گروه مردم آسیب پذیری که به خاک آن پناهنده 
شده اند )الجزایر(؛

 ۸0.  ادامه ابتکارهای فوق العاده در زمینه همکاری با کشورهای 
 درحال توسعه، به عنوان روشی برای نیل به تحقق کامل حق توسعه

)جمهوری بولیواری ونزوئال(؛

 ۸١.  ادامه تالش ها برای ترویج وحمایت از حقوق بشر، مطابق با 
ویژگی ها، ارزش ها و نیازهای جامعه ایران )لبنان(؛

 ۸2.  ادامه ارتقای سطح آگاهی درباره حقوق بشر، و افزایش تالش های 
 ملی برای حمایت از آن ها، با توجه الزم به ویژگی های فرهنگی و

اسالمی )جمهوری عربی لیبی(؛

 ۸٣.  تحقیق و بررسی درباره امکان انجام مطالعه ای فراگیر درباره 
 پیامدهای مثبت اجرای نظامی حقوقی برمبنای قانون مدنی واسالمی ،

 ودرمیان گذاشتن تجربه ها و بهترین روش های خود در این زمینه با
دیگران )مالزی(؛

 ۸4.  ادامه تالش ها برای تقویت و حمایت از حقوق بشر مطابق با 
ارزش های فرهنگی مردم ایران )سریالنکا(؛

 ۸5.  در میان گذاشتن تجربه ها و بهترین روش های کارخود درباره 
 حمایت و تحکیم حقوق اشخاص دارای معلولیت با دیگر کشورهای

عالقه مند )پاکستان(؛

 ۸6.  در میان گذاشتن تجربه ها، مهارت ها و ابتکارهای خود در 
 زمینه بهداشت عمومی و “بهداشت گردشگری” با کشورهای عالقه مند

)پاکستان(؛

 ۸7.  به تالش ها و مساعدت ها در سطح بین المللی به منظور 
 تقویت سازوکارهای بین المللی حقوق بشر ادامه دهد؛ و به ویژه برای

 کارکردن این سازوکارها برمبنای عدم سیاسی کاری و مبتنی بر احترام
 و همکاری، که تحقق منافع جامعه بین المللی را تضمین می نماید،

کمک کند )جمهوری عربی لیبی(؛

 ۸۸.  ادامه حمایت از ابتکارها در دفاع از همبستگی بین المللی و 
 گفتگوی برابر در ارکان مربوطه سازمان ملل متحد به منظور حمایت

 از حقوق بشر و همبستگی بین ملت ها و مردمان دارای حسن نیت
)زیمبابوه(؛

  ۸٩.  ادامه تالش های بین المللی خود برای ایجاد نظمی بین المللی 
مبتنی بر همکاری و جذب )تاجیکستان(؛

 ٩0.  ادامه تالش های خود در سطح بین المللی برای ایجاد نظمی بین 
المللی براساس عدالت و برابری )جمهوری عربی سوریه(؛

 ٩١.  ادامه سیاست های خود به منظور گفتگو بین ادیان و تمدن ها، 
در سطوح ملی و بین المللی )سرالنکا(؛

 ٩2.  ادامه حمایت از ابتکارها در زمینه گفتگو بین فرهنگ ها 
)جمهوری عربی سوریه(؛

 ٩٣.  با توجه به تاریخ، فرهنگ وسنت غنی خود، به  تالش ها 
 وابتکارها برای حمایت ازگفتگو بین ادیان و تمدن ها، ازجمله

 باتمرکزبرموضوع ترویج وحمایت ازحقوق بشروفرهنگ صلح ادامه
دهد )مالزی(؛

 ٩4.  ادامه ابتکار در زمینه گفتگو بین فرهنگ ها، به ویژه گفتگوی
بین فرهنگی درباره حقوق بشر )چین(؛

 ٩5.  در میان گذاشتن روش های خوب خود درباره حفاظت از 
 میراث فرهنگی اعضای اقلیت های سنتی با کشورهای منطقه و سایر

کشورهای عالقه مند )ارمنستان(؛

٩6.  ادامه و تشدید مساعدت ها به گفتگوی بین تمدن ها )الجزایر(؛ 

 ٩7. درمیان گذاشتن تجربه ایرانی درزمینه ترویج مشارکت جامعه 
مدنی با کشورهای عالقه مند  )الجزایر(؛

 ٩۸.  درمیان گذاشتن تجربه خود در زمینه تقویت آموزش با کشورهای 
دیگر، به ویژه کشورهای چندفرهنگی  )تاجیکستان(؛

٩٩.  ادامه تالش ها برای مبارزه با قاچاق مواد مخدر )تاجیکستان(؛ 

 ١00.  درمیان گذاشتن تجربه ها و بهترین روش های خود در زمینه 
 تضمین حق برخورداری از غذا و مبارزه با فقر، به ویژه در حوزه
اعتبارات خرد، با سایر کشورهای در حال توسعه )تاجیکستان(؛

 ١0١.  ادامه برنامه ها برای تحقق برخورداری از حقوق اقتصادی،
 اجتماعی و فرهنگی، ومبارزه با مشکالت مربوط به تحریم های

اقتصادی غیرقانونی و غیر موجه علیه این کشور )زیمبابوه(؛

 ١02.  تضمین حمایت از حقوق مدنی و سیاسی همه، به ویژه مخالفان 
و اعضای گروه های اقلیت )شیلی(؛

 ١0٣.  تضمین استقالل واقعی رویه های حقوقی و اداری قوۀ قضائیه  
 و اجرای عدالت، قوانین محدودشده  اضطراری، حمایت و حفاظت کافی
 از مدافعان حقوق بشر و مخالفان سیاسی، و تضمین واقعی آزادی بیان

 و عقیده و آزادی باورهای دینی بر اساس موازین کنوانسیون بین المللی
ازای های مدنی و سیاسی که ایران نیز به آن پیوسته است. )شیلی(؛

 ١04.  بازجویی و تحت پیگرد قراردادن هر شخصی، اعم از مقامات 
 دولتی و اعضای شبه نظامی، که مظنون به بدرفتاری، شکنجه یا قتل
 کسی، ازجمله شرکت کنندگان در تظاهرات، فعاالن سیاسی، مدافعان

حقوق بشر و روزنامه نگاران هستند )کانادا(؛

 ١05.  تضمین این که نهادهای صالحه درباره ادعاهای شکنجه، ناپدید 
 شدن اجباری و بازداشت مخفی تحقیق و تفحص کنند، و اشخاص

 مسئول این اعمال مجازات شوند، و برنامه هایی برای ارائه خسارت به
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قربانیان  تهیه وتدوین شود )شیلی(؛

 ١06.  ایجاد سازوکارهایی موثر برای  امکان شکایت قربانیان شکنجه 
)جمهوری چک(؛

  ١07.  اتخاذ تدابیری برای تضمین موثر بودن و بیطرفی نظام قضائی 
 بر مبنای تضمین اصول  میثاق   بین المللی حقوق مدنی و سیاسی

)هلند(؛

 ١0۸.  همه بازداشت شدگان  در ارتباط با تظاهرات پس از انتخابات 
 ریاست جمهوری 200٩ را آزاد یا با مشخص کردن اتهام، ایشان را – به

 روشی سازگار با معیارهای محاکمه عادالنه بین المللی و قانون اساسی
خود ایران- دردادگاه محاکمه کند )کانادا(؛

 ١0٩.  تضمین دسترسی به وکیل مدافع و امکانات حقوقی برای کسانی 
 که در رابطه با تظاهرات پس از انتخابات ریاست جمهوری 200٩

بازداشت شده اند )لهستان(؛

 ١١0.   در خصوص کسانی که پس از انتخابات ریاست جمهوری 
 دستگیر شدند، به حق برخورداری از محاکمه عادالنه همه اشخاص

 تحت بازداشت وزندان به پیروی از اصول39 ٣2و٣5و٣۸و ٣٩  قانون
اساسی ایران احترام بگذارد )ایتالیا(؛

 ١١١.   درباره محل نگهداری بازداشت شدگان به خانواده ها و وکیل 
 مدافع آنان اطالعات داده ، امکان دسترسی به بازداشت شدگان را فراهم

سازد )اتریش(؛

 ١١2.  اعضای پلیس نظامی، پرسنل زندان و بازداشتگاه و قضائی را  
 برای هرگونه نقض حقوق بشر، به ویژه برای شکنجه به شدت مسئول و

پاسخگو بداند )جمهوری چک(؛

 ١١٣.  بالفاصله درباره همه ادعاهای مربوط به شکنجه وسایر 
 بدرفتاری ها  با کسانی که در جریان تظاهرات ژوئن 200٩ توقیف یا

بازداشت شدند تحقیق به عمل آورد )استرالیا(؛

 ١١4.  درباره کشتار، توقیف و بازداشت ها پس از تظاهرات بعد از 
 انتخابات ریاست جمهوری 200٩، از جمله استفاده بیش از حد احتمالی

 از زور به وسیله نیروهای امنیتی، تحقیقات مستقل به عمل آورد
)لهستان(؛

 ١١5.  درباره خشونت نیروهای امنیتی بعد از انتخابات ریاست 
جمهوری 200٩ تحقیقات شفاف و علنی به عمل آورد )اتریش(؛

 ١١6.   برای تضمین این امر که مسئوالن امنیتی و دولتی که در نقض 
 حقوق بشر دررابطه با بازداشت غیرقانونی و خودسرانه و استفاده

 احتمالی از شکنجه شرکت داشتند  بازجویی، محاکمه و مجازات شوند،
تدابیر الزم به عمل آورد )هلند(؛

 ١١7.   ]ایران[ اطمینان دهد که محاکمه هفت مدیر جامعۀ بهائی عادالنه

 و شفاف و مطابق با ضوابط بین المللی برگزارو قوانین تبعیض آمیز علیه
اقلیت ها اصالح می شوند )استرالیا(؛

 ١١۸.  ]ایران[ تضمین کند که محاکمه “یاران”  به روشی عادالنه و شفاف،
 براساس قوانین ایران، عدالت واقعی و رعایت تشریفات قانونی انجام شود

)نیوزیلند(؛

 ١١٩.  ]ایران[ حقوق پیروان جامعه ی بهائی را به طور کامل رعایت
 و کسانی را که در محافل و مجامع دینی، رسانه ها و اینترنت علیه آنان

 نفرت پراکنی می کنند تحت پیگرد قانونی قرار دهد )لوکزامبورگ(؛

 ١20.  همه ماده های جنایی در ارتباط با آزادی بیان و آزادی اجتماعات 
را به پیروی از ضوابط بین المللی حقوق بشر لغو کند )اسلوواکی(؛

 برای اطمینان از این که نیروهای امنیتی، از جمله پلیس، نیروهای 
 ١2١.  مسلح و بسیج، علیه کسانی که حق خود را در زمینه آزادی بیان،

 اجتماعات و گردهمایی اعمال می کنند زور افراطی به کار نبرند،
تدابیری به عمل آورد )استرالیا(؛

 ١22.  قانون مطبوعات ایران را به منظور تعریف موارد استثنایی 
 اصل 24 قانون اساسی خود برای  شرایط ومفاد ویژه اصالح کند تا

 حقوق آزادی بیان وآزادی مطبوعات را که در سطح بین المللی تضمین
شده اند، نقض نکند  )کانادا(؛

 ١2٣.  تضمین کند قوانین آزادی مشروع بیان، اجتماعات و گردهمایی 
را جرم به شمار نیاورد )استرالیا(؛
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