بنام خدا

قربانیان دگراندیشی در ایران
گزارشی از نقض حقوق دگر اندیشان مذهبی و معنوی ایران در سال۲۱۰۲

کاری از:

دیده بان ادیان و مذاهب
با همکاری  :کانون حقوق بشر ال یاسین

گزارشی از نقض حقوق دگر اندیشان مذهبی در ایران در سال۲۱۰۲
غالمحسین اسماعیلی ،رییس سازمان زندانها و اقدامات تامینی و تربیتی جمهوری اسالمی به ایسنا گفت  :در زندانهای ایران
هیچکس به دلیل داشتن عقیده و مذهبی خاص در زندان نیست و تمامی زندانیان به دلیل ارتکاب جرم و طبق قانون مجازات
اسالمی زندانی شدهاند .وی افزود کسی که مرتکب جرم شود ،فارغ از گرایش عقیدتی ،قومی و قبیلهای با او برخورد میشود و
اصوال در کشور کسی به دلیل داشتن عقیده یا مذهبی خاص زندانی نمیشود.وی خاطرنشان کرد :برای مجموعه زندان و
دستگاه قضایی تحت هیچ شرایطی ،موضوع عقیده مطرح نیست .کما اینکه اهل سنت و برخی بهاییان در کشور زندگی میکنند که
به دلیل انجام ندادن هیچ جرمی برخوردی با آنها صورت نمیگیرد.
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اما بر خالف ادعای این مسئول عالی رتبه قوه قضائیه ،در طی سال گذشته (  ۱۹۰ ) ۲۱۰۲شهروند در حوزه دگراندیشان مذهبی
و معنوی بازداشت شدند و همچنین  ۰۲۱نفر از اقلیت های مذهبی از سوی نهادهای قضایی مجموعا به  ۱۰۱۱ماه حبس تعزیری،
 ۲۰۲ماه حبس تعلیقی ۰۱۱ ،میلیون ریال جریمه نقدی ۲۵۱ ،ضربه شالق و  ۱۱ماه محرومیت از حقوق اجتماعی در طی سال
گذشته محکوم شدند 2.البته این جدای موارد دیگر از نقض آشکارحقوق شهروندی دگر اندیشان مذهبی و معنوی از قبیل ضرب
و شتم ،تخریب یا پلمپ اماکن ،آسیب به امنیت شغلی ،ممانعت از دفن اجساد ،ممانعت از فعالیتهای اقتصادی  ،ممانعت از تحصیل
و احضار به نهادهای امنیتی-قضایی 3است .آقای احمد شهید در گزارش خود مواردی از نقض حقوق بشر را اشاره داشته از
جمله کسانی که از اسالم به دین دیگری گرویده اند ،از قبیل دستگیر و بازجویی آن هم به خاطر عقاید دینی مورد شکنجه روانی
و جسمانی قرار گرفته و یا به محاربه و فساد روی زمین متهم شده اند .وی در ادامه می افزاید در زمان نگارش گزارش در
اوایل سپتامبر 501 ،۲۱۰۲پیرو آیین بهایی در بازداشت بودند از خرداد  5983تاکنون  900مسیحی بازداشت شده اند و  15نفر
از آنها بدون اتهام از یک ماه تا یک سال در زندان به سر برده اند .در بعضی موارد ،بازداشت شدگان شکنجه شده و بدون
دسترسی به وکیل ناعادالنه محاکمه شده اند .کلیساها باید در مورد پذیرش اعضای تازه به دولتمردان گزارش دهند .نوکیشان
مسیحی ،بازداشت شده و با تهدید به اتهام ارتداد برای ترک مسیحیت زیر فشار قرار گرفته اند .همچنین در مورد دراویش
سلسله گنابادی در این گزارش اشاره می شود که عبادتگاه های آنها در شهرهای تهران ،شیراز و کاور در شهریور  5930به
شدت مورد تهاجم قرار گرفته و در حدود  000نفر دستگیر شده اند 583 .درویش که در آبان  5981دستگیر شده بودند در
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رییس سازمان زندانها در گفتوگو با ایسنا :زندانی مذهبی و عقیدتی نداریم-خبرگزاری دانشجویان ایران "ایسنا"-سه شنبه  9بهمن ماه 5935
2
سالنامه آماری نقض حقوق بشر در سال  -۰۹نهاد آمار ،نشر و آثار مجموعه فعاالن حقوق بشر در ایران.
3
همان
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اردیبهشت  5935محاکمه شدند 4.همین وضع و وقایع مشابه آن درباره سایر جریانات اعتقادی و معنوی نیز وجود دارد .این
گزارش ها در کنار گزارش خانه آزادی ،بیانگر خالف قول این مسئول قضایی جمهوری اسالمی است.5.
آقای احمد شهید به دستاویز قانونی محاکم قضایی جمهوری اسالمی در این قضیه اشاره می کند که "اصل  511قانون اساسی،
ماده  000قانون تازه مجازات اسالمی و ماده  083آیین دادرسی کیفری به قاضیان اختیار داده اند تا بر اساس منابع اسالمی و
فتواهای معتبر حکم صادر کنند و این مقررات در کنار سکوت قانون مجازات اسالمی راه را برای صدور حکم اعدام در مورد
ارتداد باز گذاشته است".
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در واقع با توجه به گزاش های مذکور از جانب نهاد های بین المللی و گزارشگران حقوق بشر ،بنظر می رسد مسئوالن قضایی
ایران با دستاویز فوق برای دستگیری یا بازداشت و محکوم کردن دگر اندیشان حوزه اعتقادی تدارک می بینند .این به مقفول
ماندن الیحه جرم سیاسی نیز بر می گردد .در جمهوری اسالمی هنوز پیش نویس الیحه جرم سیاسی به مجلس ارئه نشده است
و یک ساختار مدون حقوقی در این ارتباط وجود ندارد 7 .بررسی چرایی مقفول گذاشتن این قضیه از دایره بررسی این گزارش
خارج است اما به همین بسنده میشود که انفعال اصل 518دست ماموران امنیتی و ضابطین قضایی و دادگاه های امنیتی را برای
تفاسیر شخصی با لباس فقهی باز می گذارد .بحث جرم سیاسی به ضمانت اجرایی اصل  518قانون اساسی 8باز می گردد .اما

در این مورد مهر انگیز کار 9وکیل دادگستری و فعال حقوق بشر می گوید :10فقیهان حاکم را عقیده بر این است که در اسالم
"جرم سیاسی" موضوعیت ندارد .کسانی که با حکومت اسالمی وارد چالش و پرس و جو می شوند از سه حال خارج نیست  :یا
منافق اند  ،یا معاند  ،یا محارب .مجازات این جرائم یا اعدام است یا دست و پا بریدن و سپس اعدام .بسته به سلیقه حاکم شرع ،
مجازات مرگ یا به صلیب کشیدن است یا اعدام .در همه حال " مخالف " در این نظام تحمل نمی شود تا برایش حقوقی پیش
بینی کنند .اما اصل  861خالف این را می گوید.

44

سومین گزارش احمد شهید در باره حقوق بشر در ایران ـ اکتبرhttp://www.fidh.org/SRs-3rd-report-on-HR-in-Iran-12280۲۹۰۲
5
به گزارش رادیو فردا فریدم هاوس در گزارش ساالنه اش در زمینه آزادی های مدنی از  ۰۹امتیاز ۰۵/۰ ،امتیاز به ایران تعلق داده است بر مبنای این گزارش
اقلیت های مذهبی در ایران از جمله زرتشتیان ،مسیحیان ،یهودیان ،بهائیان ،دراویش گنابادی و سنی ها مورد تبعیض و آزار واقع می شوند و حق برگزاری
مراسم مذهبی خود را ندارند.
6
سومین گزارش احمد شهید در باره حقوق بشر در ایران ـ اکتبر۲۹۰۲
7
 http://hamshahrionline.ir/details/194683الریجانی :قانونی برای رسیدگی به جرم سیاسی نداریم-همشهری آن الین  01-آذر 358
" رسیدگی به جرائم سیاسی و مطبوعاتی علنی است و با حضور هیئت منصفه در محاکم دادگستری صورت می گیرد .نحوه انتخاب  ،شرایط  ،اختیارات
هیئت منصفه و تعریف جرم سیاسی را قانون بر اساس موازین اسالمی معین می کند" .
9
مهرانگیز کار وکیل ،روزنامهنگار ،و فعال اجتماعی در زمینه حقوق بشر ،حقوق زنان و گسترش مردمساالری است .مهرانگیز کار هم اکنون در «مرکز
پِمبروک برای تدریس و تحقیق در مورد زنان» در دانشگاه براون مشغول به کار است.ویکی پدیا
10
"اصل  518قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران در تئوری  ،در اجرا" متن سخنرانی مهرانگیز کار در دانشکده حقوق سان
بارباراhttp://www.mehrangizkar.net/archives/000646.php
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آیا باز به مصلحتی اجرای اصل  518مقفول مانده و در عوض به قول آقای احمد شهید  ،ماده  000قانون تازه مجازات اسالمی
و ماده  083آیین دادرسی کیفری اختیار خاص به قاضیان امنیتی برای برخورد های ضد حقوق بشری داده است .این موضوع
یاد آور این سخن از سالووی ژیژک ،نظریهپرداز و فیلسوف اسلوونیایی است که در نشریه گاردین نوشت روح دیکتاتورهای
قدیم گویی در رهبران جدید حلول کرده؛ وی در این مورد اشاره به مصاحبه با آخرین دیکتاتور رومانی چائوشسکو می کند Page | 4 ،
زمانی که خبرنگاری از وی پرسید چگونه عدم وجود حق آزادی سفر شهروندان رومانیایی را توجیه میکند ،در حالی که چنین
حقی در قانون اساسی برای شهروندان این کشور تضمین شده است .چائوشسکو با پاسخی سفسطه گونه استالینیستی گفت:
«این درست است که قانون اساسی آزادی سفر را تضمین میکند ،اما در عین حال متضمن حق برخورداری از خانهای امن و
آباد هم هست .اگر شهروندان رومانیایی اجازه ترک کشور را داشته باشند ،آبادی وطن آنها به خطر میافتد .در چنین تضادی،
ناگریز از انتخابیم ،و حق برخورداری از وطنی آباد و امن به وضوح در این میانه اولویت دارد! ».

11

گروه های مورد بررسی
مسعود نقره کار 12دگر اندیشی را چنین تعبیر می کند "تردید کردن در اندیشگی و باور مسلط در جامعه ،نپذیرفتن و تمکین
نکردن ،تن ندادن و پیروی نکردن از ارزشهای غالب و از تفکر ،عقیده و دین غالب در جامعه؛ به ویژه اندیشگی و باوری که خود
را حق بداند و مالک منحصر به فرد حقیقت ".وی می گوید" :در ادبیات سیاسی و فرهنگی ما رایج و متداول این بود که
دگراندیشی بیشتر دگراندیشی سیاسی و عقیدتی پنداشته شود ،و نیز نوعی مخالفت با قدرت سیاسی ،و ناهمسازی با اندیشهها
و باورهای در حکومت قلمداد شود اما امروزه دامنهی این تعریف وسیعتر شده و حوزههای محتلف سیاسی ،دینی (مذهبی)،
فرهنگی ،قومی ،نژادی ،جنسیتی و ...را هم در بر میگیرد ،حتی امروز بحث «دگراندیشی اقتصادی» پیش کشیده شده و از این
مفهوم استفاده میکنند"
در گزارش حاضر به وضعیت برخورد های حکومت جمهوری اسالمی با دگر اندیشان مذهبی و عقیدتی در ایران طی سال۲۱۰۲
پرداخته شده است .در این گزارش روش بررسی بر اساس استفاده از مدارک ثانویه است و موضوع اصلی بازداشت ها و
احضارهای دگراندیشان مذهبی-معنوی است و در گام آخر به شیوه جدید ترورهای دگراندیشان آن هم با استفاده از ابزار
جدید یعنی تحریف ،تخریب شخصیت ،حمالت سایبری و تهاجم روانی از طریق شبهه افکنی و دروغ پراکنی ،و هک کردن فضا
های اینترنتی دگر اندیشان اشاره خواهد شد .در گزارش حاضر ضمن ارائه معرفی مختصری از هر طیف دگر اندیش ،به
برخورد ها بر مبنای سیر زمانی پرداخته خواهد شد .فهرست بررسی به ترتیب عبارتند از :

11

ژیژک :حلول روح دیکتاتورهای قدیم در کالبد رهبران جدید-رادیو فرداhttp://www.radiofarda.com/content/f2-slavoj-zizek--
sloveny-west-crisis-democracy-finance/24881573.html
12
مسعود نقرهکار ،نویسنده ،پژوهشگر و پزشک ایرانی ساکن آمریکاست .از این نویسنده تاکنون  00کتاب در زمینههای پژوهشی ،تاریخی ،اجتماعی،
سیاسی ،پزشکی و داستانی منتشر شده است .از وی آثار مکتوب و مصاحبه هایی در زمینه کشتار دگراندیشان در سالهای انقالب ایران منتشر شده است. .

 -5مسیحیان ایران
 -0اهل تسنن
 -9دراویش
 -1جمعیت ال یاسین
 -1کلیمیان و زرتشتیان ایران
 -1بهائیان ایران
 -1اهل حق
 -8سایرجریانات دگر اندیش (طرفداران آیت ا ...بروجردی ،عرفان کیهانی)
منابع مورد بررسی در این گزارش از سایت های هرانا ،مجذوبان نور ،محبت نیوز ،کمیته دفاع از حقوق پیروان ادیان ،سایت
دیده بان ادیان و مذاهب ،کانون مدافعان حقوق بشر ،کانون حقوق بشر ال یاسین ،بام آزادی ،سایت خبری رادیو فردا ،سایت
فدراسیون بین المللی حقوق بشر ،سنی نیوز ،جامعه های حقوق بشر ،خبر گزاری ایسنا ،کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران و
انجمن پاسداشت حقوق بشر در ایران و سایت انعکاس آورده شده است.
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مسیحیان ایران

مسیحیان ایران را می توان به سه دسته ارامنه  ،آشوریان و مسیحیان فارسی زبان تقسیم بندی نمود .13

ارامنه
ارامنه ایران از شاخه گریگوریان هستند که بسیاری از آنها از نسل مهاجرانی هستند که در سال ( ۰۱۰۱قمری) برابر با ۰۱۱۱
(میالدی) از سرزمین همسایه ارمنستان به ایران کوچانده شدند 14در واقع ارامنه ایران اقلیت قومی هم عالوه بر مذهبی در ایران
شناخته می شوند

آشوری ها
آشوریان یا آسوریان یا سُریانیها ،قومی قدیمی از مسیحیان ایران (تهران ،ارومیه ،اهواز ،کرمانشاه ،همدان ،قزوین ،اصفهان ،
سلماس و تبریز) ،عراق ،ترکیه و سوریه هستند که آشوری زبان هستند .آشوریها از بدو پیدایش مسیحیت بدین آیین
گرویدهاند .اکثریت آنان در قرن اول تا سوم میالدی به این دین روی آوردند و به دو گروه عمدهٔ مذهبی نستوری و کاتولیک
تقسیم میشدند.

15

قابل ذکر است اقلیتهای دینی مسیحی ،کلیمی و زرتشتی در قانون اساسی جمهوری اسالمی به رسمیت شناخته شدهاند و در
مجلس شورای اسالمی نیز نماینده خاص خود را دارند و در میان مسیحیان ایران ارامنه و اشوری ها مجمو عا سه نماینده در
مجلس جمهوری اسالمی دارند از ارامنه و آشوریان به عنوان مسیحیان قومی نیز یاد می شود .ز زمان انقالب سال ،۰۹۹۹
مقامات ایرانی برای برخی از حقوق به منظور اجرای مناسک مذهبی ،مانند مراسم کلیسایی ،ادارۀ مدارس مذهبی ،و برگزاری
جشن در روزهای مقدسِ اصلی خود به مسیحیان قومی مجوز اعطا کرده اند .اما اقلیتهای قومی اجازه ندارند مراسم خود را به
زبان فارسی اجرا کنند و بسیاری از کلیساها یا تحت نظر بوده اند و یا وادار شده اند تا فعالیتهای خودرا به دولت گزارش دهند.
همچنین وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی توانایی کلیساهای مسیحی برای تمدید پروانه ،تعمیر پرستشگاه ها ،خرید وفروش
مستغالت و یا ساخت و ساز ساختمان های جدید برای کلیسا را محدود نموده است .مسیحیان قومی همچنین مورد طیف
وسیعی از مقررات قانونی تبعیض آمیز قرار می گیرند که به واسطۀ آنها مقامهای عالیرتبه ،مانند قضات و رییس جمهور ،باید
مسلمان باشند ،برای برخی جرمها تنبیهات سخت تری برای غیر مسلمانان در نظر گرفته میشود ،به اعضای خانواده های
13

ویکی پدیا فارسی-مسیحیان ایران
14
ویکی پدیا فارسی –ارمنی های ایران
15
ویکی پدیا فارسی-آشوری ها
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مسلمان در قوانین ارث ارفاق میشود و ازدواج بین ادیان را محدود می سازد 16.شایان ذکر است آقای یوناتن بتکلیا نمایند
آشوریان در مجلس شورای اسالمی در اواخر سال گذشته طی نطقی در مجلس نسبت به پخش برخی برنامههای صداوسیما که
به گفت وی ،توهین به اقلیتهای دینی درکشور است اعتراض کرد .وی در بخش دیگری از نطق خود با اشاره به نامهنگاریهای
مکرر با رییس قوه قضاییه گفت که هیچ پاسخی به مکاتباتش تا به آن زمان ما داده نشده است.

17

مسیحیان فارسی زبان
این گروههای مسیحی که عموما «پروتستان» هستند ،در شهرهای مختلف ایران شروع به ساخت کلیساهایی نمودند .با وقوع
انقالب اسالمی ،بسیاری از این کلیساها تخریب یا تعطیل شد و هر گونه فعالیت بشارتی مسیحیان فارسی زبان ،غیرقانونی اعالم
گردید

18

بنا بر گزارش کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران بیشتر مسیحیان غیر قومی ( قومی منظور ارامنه و آشوریان

هستند ) ایران اعضاء کلیساهای پروتستان می باشند و اکثر آنها نوکیشانی هستند که در خانواده های مسلمان به دنیا آمده اند.
پایگاه اطالعاتی مسیحیان جهان در سال  ۲۱۰۱گزارش داد که در ایران تقریبا  ۱۱۹۱۱مسیحی پروتستان وجود دارد که در
حدود  ۲۱۲جامعۀ مسیحیان ایران را تشکیل می دهند .دولت ایران نوکیشان را به عنوان مسیحی شناسایی نمیکند و بسیاری از
نوکیشان از ترس آزار و اذیت آیین خود را در مالء عام دنبال نمی کنند .بنابراین تعداد مسیحیان نوکیش در ایران احتماال کمتر
از تعداد واقعی آنها گزارش می شود 19.در ادامه همین گزارش می خوانیم که در سال  ،۲۱۱۵درحدود زمان انتخاب محمود
احمدی نژاد به عنوان رییس جمهور ایران ،دولت ایران سرکوب کلیساهای خانگی مسیحیان ،کلیساهای پروتستان فارسی زبان،
و نوکیشان را تشدید کرد .به عالوه ،از سال  ۲۱۰۱به بعد ،تحت این عنوان که مسیحیان انجیلی یک شعبۀ انحرافی مسیحیت
هستند و این مسیحیت از مسیحیتی که حکومت آن را به رسمیت شناخته است متفاوت است ،و این که جنبش کلیساهای خانگی
به "قدرتهای غربی" و "صهیونیسم" که علیه رژیم اعالم جنگ نرم کرده اند متصل است ،تالشهای خود را در این زمینه شدت
بخشیده است .در این راستا ،دولت  ،قوۀ قضاییه ،و سازمانهای امنیتی و اطالعاتی ایران به نحو فزاینده ای با نوکیشان مسیحی
به عنوان تهدیدی علیه امنیت ملی رفتار کرده اند .در واقع طبق گزارشات ،از سال  ۲۱۱۵تا کنون نهاد حفاظت اطالعات سپاه
پاسداران انقالب اسالمی مسئولیت نظارت بر کلیساهای مسیحی ایران را به عهده گرفته است20.به همین دلیل این گروه از
مسیحیان که به آنها نوکیشان مسیحی هم اطالق می شود تحت آزار شدید نیروهای امنیتی و قضایی در ایران هستند و موارد
متعددی از نقض حقوق بشر و شهروندی از سالها پیش تاکنون بر انها مستند شده است که از جمله می توان به :قتل های

16

هزینه ایمان –گزارش کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران در مورد آزارو اذیت مسحیان در ایران
۵http://persian.iranhumanrights.org/1391/10/cost_faith_press_release
17
ایسنا -بتکلیا :ضرغامی از پخش برنامه های توهین آمیز به اقلیتهای مذهبی جلوگیری کند -سهشنبه  ۲۲آذر ۰۹۰۰
18
ویکی پدیا فارسی-مسیحیان ایران
19
هزینه ایمان –گزارش کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران در مورد وضعیت مسیحیان در ایران
20
همان
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فراقضایی  ،21دستگیری و بازداشت خودسرانه ،شکنجه یا بدرفتاری در طول بازداشت ،محاکمه نوکیشان مسیحی به عنوان
تهدید علیه امنیت ملی ،محرومیت از حق تجمع و انجمن ،محرومیت از حق بیان ،تبعیض در استخدام ،تبعیض در قوانین ازدواج و
خانواده و در قوانین مجازات کیفری ایران ،محرومیت از دسترسی به عدالت 22شایان ذکر است
در این قسمت به شرح بازداشت و احضارها مسیحیان ایران در بازه زمانی ابتدای سال ۲۱۰۲تا دسامبر ۲۱۰۲پرداخته می شود.
23

شرح تفضیلی برخورد های قضایی و امنیتی علیه شهروندان مسیحی ایران از ابتدای سال ۲۱۰۲تا پایان۲۱۰۲

ژانویه ۲۱۰۲
-

در پی یورش گسترده ماموران امنیتی به کلیسای جماعت ربانی اهواز که منجر به بازداشت شماری از مسیحیان از
جمله کشیش کلیسای جماعت ربانی اهواز" ،فرهاد سبکروح" ،همسر ایشان "شهناز " و دو تن از خادمین و از
نوکیشان مسیحی بنام های "ناصر ضامن دزفولی" و "داود علیجانی " ملقب به (دیوید) شد .24خانم شهناز جیزان ۲
ژانویه ۲۱۰۲آزاد شد.

-

عماد فروحی ،کمال نعمانیان ،احمد نیک نژاد ،سهراب صیادی چهار شهروند مسیحی ساکن رشت هستند که به جهت
محاکمه به دادگاه انقالب احضار شدند .افراد یاد شده پیش از این در پی احضار به شعبه بازپرسی در آبان ماه به
صورت موقت و با وثیقه  ۰۱میلیون تومانی تا زمان صدور حکم نهایی آزاد شدند.

-

25

نوراهلل قبیتی زاده از شهروندان مسیحی دزفول که در یورش سازمان یافته نیروهای امنیتی در سال گذشته بازداشت
شده بود همچنان بالتکلیف در زندان کارون اهواز نگهداری می شود .26.وی در تاریخ ۰۹جوالی ۲۱۰۲آزاد شد.

21

قتل کشبیش دیباج و یا تعدادی دیگر از کشیشان بعد از انقالب را اختصاص به پروژه قتل های زنجیره ای می دهند که توسط وزارت اطالعات انجام می
شده است اما جمهوری اسالمی قتل های زنجیره ای را فقط محدود به قتل چهار نفر یعنی آقای فروهر و همرسشان و همچنین نویسندگان روشنفکری چون
آقایان پوینده و مختاری کرده است که هنوز هم ابعاد قتل های این افر اد هم روشن نشده و با کشته شدن سعید امامی معاون امنیت وزارت اطالعات در هاله
ابهام فرو رفته است.
22
نوکیشان مسیحی در عمل از دسترسی به عدالت محروم هستند چون اعتقاد دارند که اگر در دادگاهی فاش شود که آنها به دین مسیحیت گرویده اند ،به
آنها به چشم مرتد نگاه خواهد شد .تقریبا تمام این مسیحیان ابراز کردند از اینکه علیه کسی اقامۀ دعوا کنند واهمه دارند چون میترسند قاضی "ارتداد" آنها
را به عنوان خطایی به مراتب بزرگتر از خطای کسانی که به آنها ظلم کرده اند ببیند-.به نقل از هزینه ایمان –گزارش کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران
در مورد وضعیت مسیحیان در ایران
23
در این قسمت بیشتر به بازدداشت ها و احام حبس و همچنین احضارها پرداخته می شود و سایر موراد به صورت مشروح در ضمیمه این گزارش قابل
دسترس است .این مجموعه دسته بندی شده زمانی اخباری است که از سایت های خبری حقوق بشری و همچنین سایت محبت نیوز گرد آوری شده است.
24
آژانس خبری مسیحیان ایران «محبت نیوز»
25
خبرگزاری هرانا
26
همان
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خانم « لیال محمدی» از نوکیشان مسیحی ساکن در شرق تهران ،پس از گذراندن  ۵ماه بالتکلیفی در زندان اوین از
سوی دادگاه انقالب اسالمی به تحمل دو سال حبس تعزیزی محکوم شد 27.ایشان در حال حاضر از زندان آزاد شده و
منتظر دادگاه تجدید نظر می باشد.
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فوریه۲۱۰۲،
-

فرهاد سبک روح ،ناصر ضامن دزفولی و داوود علیجانی سه شهروند مسیحی که در آستانه کریسمس بازداشت شده
بودند به زندان کارون اهواز منتقل شدند . 28.فرهاد سبکروح  ۲۰فوریه ۲۱۰۲آزاد شد.

-

فرشید فتحی زندانی مسیحی پس از چهارده ماه بازداشت غیرقانونی در اوین  ،به دادگاه خواهد رفت

-

ماموران امنیتی و لباس شخصی در روز چهارشنبه مورخ ۰۹بهمن ماه  ۰۱۹۱با هجوم به یک منزل مسکونی در شیراز

29

که بنظر بعنوان کلیسای خانگی استفاده میشده و تعدادی از نوکیشان مسیحی را بازداشت نمودند .لیست بازداشت
شدگان به شرح زیر است  :اسامی کامل بازداشت شدگان به شرح زیر است-:خانم فریبا ناظمیان (صاحبخانه) آقای
همایون شکوهی غالمزاده (صاحبخانه) -خانم شریفه دُخ –آقای وحید حکانی –آقای مسعود گل رویان-آقای مجتبی
سید عالء الدین حسین-آقای نیما شکوهی (پسر صاحبان خانه)
-

30

ماموران امنیتی روز چهارشنبه  53بهمن ماه ( 8فوریه )۲۱۰۲به محل کار آقای "ماسیس موسسیان" یکی از مشایخ
کلیسای جماعت ربانی نارمک مراجعه کردند و بدون ذکر دلیل او را بازداشت نمودند  { 31ایشان در  ۰۱مارس ۲۱۰۲
آزاد شد}

-

یوسف ندرخانی کشیش در بند کلیسای ایران که از دو سال قبل در زندان الکان رشت بسر میبرد در اوئل مهرماه
امسال مورد محاکمه و حکم اعدام وی به اتهام”ارتداد ملی” صادر شد 32.کشیش ندرخانی در تاریخ  ۱سپتامبر آزاد شدو

-

مجددا در تاریخ  ۵۲دسامبر برای مدت دو هفته بازداشت شد.
حکمت سلیمی " کشیش کلیسای رسمی پولس در اصفهان بازداشت شد وی  ۱مه به صورت مشروط ازاد شد.

-

خانم " گیتی حکیم پور " از خادمین مسیحی ساکن اصفهان توسط ماموران امنیتی در آپارتمان محل اقامت خود

33

توسط ماموران امنیتی بازداشت شد 34.ایشان سه روز بعد به علت وضعیت جسمی به صورت مشروط آزاد شد.
27

بازداشت مجید عنایت از نوکیشان مسیحی در اصفهان .35وی در ماه آوریل به قید وثیقه آزاد شد.

آژانس خبری مسیحیان ایران
28
خبرگزاری هرانا
29
شبکه خبر مسیحیان فارسی زبان
30
خبرگزاری هرانا
31
کمیته دفاع از حقوق پیروان ادیان به نقل از شبکه خبری مسیحیان
32
کمیته دفاع از حقوق پیروان ادیان
33
آژانس خبری مسیحیان ایران "محبت نیوز"
34
همان

-

وزارت اطالعات جمهوری اسالمی طی دستوری از دو کلیسای رسمی در تهران  ،عمانوئیل و کلیسای انجیلی پطرس
خواسته که مراسم کلیسایی خود را به زبان فارسی لغو کنند.

-

36

حکم  ۱سال حبس برای یک مسعود دلیجانی نوکیش مسیحی توسط دادگاه انقالب اسالمی کرمانشاه صادر شد 37وی
در ماه مارس به قید وثیق آزاد شد.
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مارس۲۱۰۲،
-

وضعیت نامعلوم عنایت جعفری از دیگر بازداشت شدگان مسیحی در اصفهان

38

مه۲۱۰۲
-

الدن .ن و هومن .ح دو تن از شهروندان نوکیش مسیحی روز شنبه  ۲۱فروردین ماه سال جاری در یورش هم زمان
مامورین امنیتی به منازل مسکونیشان بازداشت شده و ۰۱ 39ژوئن ۵۱۰۵به قید وثیقه آزاد شدند.

-

محمدعلی دادخواه وکیل یوسف ندرخانی و بسیاری از زندانیان عقیدتی و سیاسی که یک فعال برجسته حقوق بشر می
باشد،با قطعی شدن حکم مربوط به پرونده قدیمیش برای گذراندن پنج سال حبس راهی زندان شد

-

فرشید فتحی ،یک کشیش  ۱۱ساله مسیحی ،به مدت  ۰۱ماه بدون تفهیم اتهام در بازداشت بود ،مقامات قضایی باالخره
در اردیبهشت ماه سال جاری وی را به شش سال حبس محکوم کردند.

-

40

41

وزارت اطالعات از مسئوالن و رهبران کلیسای جماعت ربانی مرکز در تهران درخواست کرده است تا فهرست اعضای
این کلیسا را به همراه شماره ملی و سایر مشخصات آنها ،در اختیار این وزارتخانه قرار دهند.

42

ژوئن۲۱۰۲
-

بازداشت جمعی از شهروندان مسیحی وابسته به کلیسای ایران در کرج توسط ماموران امنیتی همراه با ضرب و شتم.
مهندس "مهرداد سجادی" عضو برجسته و یکی از مشایخ دستگذاری شده کلیسای عمانوئیل تهران به همراه همسرش

35

آژانس خبری مسیحیان ایران «محبت نیوز»
36
همان
37
همان
38
همان
39
خبرگزاری هرانا
40
شبکه خبر مسیحیان فارسی زبان
41
کمیته دفاع از حقوق پیروان ادیان/05/blog-post_2546.html۲۹۰۲ http://religionkomitee.blogspot.in/-
42
منصور برجی ،از رهبران کلیسای ایرانیان لندن ،در گفتوگو با رادیوفردا

"فروغ" دستگیر شد .رهبر این کلیسا نیز چند هفته قبل به مدت دو شب توسط اطالعات بازداشت بود 43.این زوج به
صورت مشروط و با قید وثیقه آزاد شدند.

ژوئیه۲۱۰۲
-
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بازداشت نوکیشان مسیحی در شهرستان نیشابوروارتباط آن با حمله به یک کلیسای خانگی درمشهد در این ارتباط "
هادی  -ن" و "علیرضا  -م" از بقیه جدا شده اند و توسط ماموران اطالعات نیشابور به شدت مورد بازجوئی قرار
گرفته 44اما بعدا آزاد شدند.

-

بازداشت وحید زردی ازنوکیشان مسیحی در مشهد روارتباط آن با حمله به یک کلیسای خانگی درمشهد 45ایشان در
اکتبر به صورت مشروط آزاد شد.

-

تائید شش سال محکومیت فرشید فتحی در دادگاه تجدید نظر نقض آشکار قوانین حقوق بشر وجاری کشور

46

اوت۲۱۰۲
-

پنچ تن از نوکیشان مسیحی بنامهای ،خانم "فریبا ناظمینان " و آقایان " مجتبی حسینی "" ،همایون شکوهی" " ،
محمدرضا پرتویی ( کوروش) و "وحید حکانی" در یک جلسه قرار بازداشت آنها تا دو ماه دیگر تمدید شد و آنان باید
همچنان در بازداشت و بالتکلیفی به سر ببرند.

47

وضعیت نگران کننده بهنام ایرانی نوکیش مسیحی در زندان ندامتگاه مرکزی کرج

48

اکتبر۲۱۰۲
-

زمان برگزاری دادگاه و رسیدگی به پرونده ی این نوکیشان مسیحی بنامهای مجتبی حسینی ،محمدرضا پرتویی
(کوروش) ،وحید حکانی و همایون شکوهی و همسر ایشان فریبا ناظمیان روز دوشنبه  ۲۱مهر ماه  ۰۱۹۰برابر با (۰۵
اکتبر )۲۱۰۲ساعت  ۰۱صبح در شعبه  ۱دادگاه انقالب اسالمی شیراز برگزار خواهد شد.بر اساس گزارش اتهام این
افراد ،تشکیل گروههای غیر قانونی ،شرکت در جلسات کلیساهای خانگی ،تبلیغ علیه نظام و توهین به مقدسات از طریق

43

شبکه خبر مسیحیان فارسی زبان
44
همان
45
همان
46
همان
47
آژانس خبری مسیحیان ایران « محبت نیوز »
48
خبرگزار هرانا

تبلیغ مسیحیت عنوان شده است{ 49.مجتبی حسینی ،همایون شکوهی ،محمدرضا پرتویی ،وحید حکانی همچنان در
بازداشت هستند .خانم ناظمیان ،همسر همایون شکوهی به طور مشروط تا تعیین تاریخ دادگاه و صدور رای آزاد شد.
هفت تن از اعضا وابسته به گروهی موسوم به "کلیسای ایران" به نام های :آقایان محمد (وحید) روغنگیر – سروش
سرایی _ اسکندر رضایی – بیژن حقیقی – مهدی عامرونی و شاهین الهوتی و خانم رکسانا فروغی توسط ماموران Page | 12
امنیتی عصر روز جمعه مورخه  05مهرماه  5935برابر با (  50اکتبر )۲۱۰۲با هجوم به خانه ایی واقع در خیابان
جمهوری در شیرازدستگیر شدند 50.بیژن حقیقی و رکسانا فروغی آزاد شدند اما محمد (وحید) روغنگیر ،سروش
سرایی ،مهدی عامرونی و شاهین الهوتی همچنان در بازداشت بسر می برند.
-

دو تن از نوکیشان مسیحی به نام های "افسر بهمنی" و "مسعود رضایی" پس از احضار به اداره اطالعات شیراز
موسوم به ساختمان پالک  ۰۱۱احضار و پس از حضور در محل همانجا بازداشت شدند 51.این دو نفر در ماه اکتبر
آزاد شدند.

-

 ۱تن از نوکیشان مسیحی به نام های فرهاد سبکروح کشیش کلیسای جماعت ربانی اهواز ،و همسر ایشان شهناز
جیزان و دو تن دیگر از خادمین کلیسای اهواز بنامهای ناصر ضامن دزفولی و داود علیجانی ملقب به (دیوید) در
شعبه  ۲دادگاه انقالب اسالمی شهرستان اهواز و به ریاست قاضی "سید محمد باقر موسوی" هر کدام به یکسال
حبس تعزیزی و مجموعا چهار سال حبس تعزیری محکوم شدند 52.البته هر دو نفر در حال حاضر آزاد و منتظر رای
دادگاه تجدید نظر هستند.

-

شهاب صمیمی ،فریبا کریم خانی (همسر شهاب صمیمی) ،فرشاد رحیمدل و یاسر میرزا زنجانی،از نوکیشان مسیحی
در تهران دستگیر شدند

53

دسامبر ۲۱۰۲
-

کشیش "سعید عابدینی" از نوکیشان مسیحی که برای دیدار خانواده اش به ایران سفر کرده بود توسط ماموران
امنیتی بازداشت و به زندان اوین فرستاده شد .54گفتنی است کشیش عابدینی در تاریخ  ۹مهرماه ( 35سپتامبر )۲۱۰۲
بازداشت شد اما خبر دستگیری او تا مدتی رسانهای نشده بود.

-

دستگیر ی مجدد کشیش یوسف ندرخانی در روز کریسمس و بازگرداندن او به زندان الکان رشت برای گذراندن ۱۵
روز باقیمانده از محکومیت  ۱ساله او ۲۵{.دسامبر}

49

محبت نیوز
50
همان
51
خبرگزاری هرانا
52
خبرگزاری هرانا
53
همان
54
محبت نیوز

-

هجوم نیروهای امنیتی به گردهمایی تعدادی از مسیحیان نوکیش که به مناسبت کریسمس و برای جشن میالد مسیح
دور هم گرد آمده بودند .این افراد بعد از بازجویی و ارائه مشخصات خود آزاد شدند اما کشیش ورویر آوانسیان،
کشیش  ۱۱ساله کلیسای جماعت ربانی که مدتهاست به دلیل بیماری حاد کلیوی بازنشست شده ،دستگیر رو به
زندان اوین منتقل شد ۲۹{ .دسامبر}

-

دستگیری دو نوکیش مسیحی در شهر رشت .آقایان محمدرضا امیدی و بهزاد تعالیپسند در پی هجوم نیروهای
امنیتی به منزلشان در شهر رشت بازداشت شدند ۱۰{ .دسامبر}

اسامی کسانی که هم اکنون در زندان به سر می برند.
 .5میترا جلیلی
 .0مریم زحمتی
 .9بهنام ایرانی
 .1فرشید فتحی
 .1مجتبی حسینی
 .1همایون شکوهی
 .1محمدرضا پرتویی
 .8وحید حکانی
.3

محمد (وحید) روغنگیر

 .50سروش سرایی،
 .55مهدی عامرونی
 .50شاهین الهوتی
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اهل تسنن
آماردقیقی از جمعیت اهل تسنن در ایران موجود نیست و اما بعضی از آمار غیر رسمی حکایت از جمعیت نزدیک به  3میلیونی Page | 14
اهل سنت در ایران دارد در این میان بیشترین جمعیت اهل تسنن در آذربایجان غربی حضور دارند و در رتبه های بعدی
کردستان ،تهران و سیستان و بلوچستان قرار دارند.استان کردستان نسبت به کل جمعیت استان شاید بیشترین جمعیت اهل
تسنن را در خود جای داده باشد همچنین همانگونه که در گزارش سال  0055وزارت امورخارجه آمریکا در مورد آزادی بین
المللی مذاهب در ایران آمده است .با توجه به اینکه اکثر سنی ها از اقلیت قومی هستند ،تشخیص اینکه علت تبعیض مذهبی یا
قومی بوده دشوار است.

55

.آیت ا ...خمینی بنیانگذار انقالب  5911ایران همواره مذاهب شیعه و سنی را دو بال اسالم و انقالب میدانست ،اما عمالً اهل تسنن
ایران را اعتقاد بر این است که در این مو ضوع از سوی قریب به اتفاق دولتمردان اشکاالتی مشاهده میشود 56.فراکسیون
نمایندگان اهل سنت مجلس در  53دسامبر 0055در نامه ای به رهبر انقالب خواستار رفع تبعیض علیه سنی ها شدند .این اعضا
به عدم اجرای بخش هایی از قانون اساسی از جمله "اصول ناظر بر آزادی مذهبی سنی ها" اشاره کردند .آنها همچنین بر عدم
موافقت مسئوالن با احداث مسجد سنی در تهران و ممنوعیت شرکت سنی ها در انتخابات ریاست جمهوری تأکید کردند.

57

به گفته مولوی عبدالحمید از روحانیون تراز ا ول اهل تسنن  ،آیتاهلل خمینی حتا با ساخت مسجدی برای اهل سنت در تهران
موافقت داشته ،اما تاکنون هیچگونه گامی عملی در این زمینه صورت نگرفته است

58

رادیو صدای آلمان  59در گزارشی در این

باره می افزاید که دولت احمدینژاد با ارائه طرحی خواهان نظارت بر حوزههای عملیه اهل سنت است ،تاکنون اعتراضات علمای
اهل سنت نتیجهای نداده و روحانیان مهم شیعه در اینباره سکوت اختیار کرده و یا آن را عملی ضروری «برای جلوگیری از
دخالت بیگانگان» خواندهاند.

60

در میان اهل تسنن می توان به مکتب قرآن  ،اشاره داشت که بخصوص در سالهای اخیر اعضای این مکتب مورد تعقیب و
بازجویی نهاد های امنیتی قرار گرفته اند در سایت رسمی مکتب قرآن کردستان می خوانیم که مکتب قرآن کردستان ،حرکتی
است دینی که در کردستان و سایر مناطق سنینشین ایران فعالیت دارد .جمع مکتب قرآن کردستان از شاگردان و پیروان کاک
55

گزارش آزادی بین المللی مذهبی در سال  0055در مورد ایران
0822134986.html#ixzz2JNUDkXns۲۹۰۲/08/۲۹۰۲Read more: http://iipdigital.usembassy.gov/st/persian/texttrans/
56
به نقل از سنی نیوزhttp://sunni-news.net/fa/articles.aspx?selected_article_no=16663-
57
گزارش آزادی بین المللی مذهبی در سال  0055در مورد ایران-وزارت امور خارجه آمریکا
58
ادامه فشارها بر اقلیتهای دینی در ایران-رادیو صدای آلمان-دویچه وله0115510050 -
59
دویچه ولهhttp://www.dw.de-
60
ادامه فشارها بر اقلیتهای دینی در ایران-رادیو صدای آلمان-دویچه وله0115510050 -

احمد مفتیزاده  -است .کاک احمد رهبری این حرکت را بر عهده داشته و پس از ایشان ادارهی حرکت بر عهدهی شوراست.
شورایی که منتخب تمامی ،یا اکثریت اعضای مکتب قرآن کردستان است.

61

شرح برخورد های قضایی و امنیتی علیه اهل تسنن ایران در سال ۲۱۰۲

62
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ژانویه ۲۱۰۲
 نیروهای امنیتی منازل اهل سنت در محله های «کوت عبداهلل» و «أخر سفالت» را مورد هجوم قرار داده و  ۰۱تن از اهلسنت عرب تبار را دستگیر نموده و به مکان نامعلومی انتقال دادند .بر اساس این گزارش اسامی افراد دستگیر شده
به قرار ذیل می باشد :استاد عبدالواحد بیت صیاح (ابو ماجد)  .مجید باوی (ابوأنس)  .-حمید خنفری بترانی .جمال
حزباوی (ابوخالد)  .غازی هندالی فرحانی (ابو شرار)  .سید احمد نزاری  .خلف زبیدی (ابوصالح)  .سعید خزرجی
(ابومحمد)  .احمد عفراوی (ابوشهاب)  .حسین خزرجی (ابوعلی)

63

 مولوی «مصطفی جنگی زهی» امام جمعه اهل سنت شهر«راسْک» دراستان سیستان و بلوچستان ایران ،در جریان یکحمله مسلحانه کشته شد.64
 علی اکبر کمانگر ،خبات عزیزی و سیف اهلل روحانی سه تن ازنمازگزاران اهل سنت کامیاران از سوی ماموران اطالعاتنیروی انتظامی وبا دستور دادستان عمومی وانقالب این شهرستان بازداشت شدند.65
 مأموران نیروی انتظامی واطالعات  ۲نفر از اعضای مکتب قرآن به نام های کاکه یاسین قادری و کاکه عثمان عبدی رادر شهرستان بانه را بازداشت کردند

66

مارس ۲۱۰۲
 کاکه محمد جمال هبکی ( از اعضای مکتب قرآن آن شهر) توسط مأ موران اداره ی اطالعات در شهرستان سقزبازداشت گردید.

67

مه ۲۱۰۲
61

http://www.moftizadeh.com/fa
62
قابل ذکر است که خبر آزاد شدن بازد اشت شدگان کمتر مخابره می شود یکی از دالیل این است که افراد اکثرا به قید وثیقه های سنگین آزاد می شوند و
از نظر حقوقی  ،وثیقه های سنگین بدل از حبس هستند  ،بعضی از آزاد شدگان نیز مواجه با حبس تعلیقی هستند که هر زمان دست نیروهای امنیتی باز
است تا فرد را احضار و در زندان قراردهند
63
خبرگزاری هرانا
64
خبرگزاری ایرانا
65
خبگزاری هرانا
66
۵ http://maktabquran.com/page/8
67
۵ http://maktabquran.com/page/7

 دادگاه ویژه روحانیت ارومیه  ،اقدام به احضار و بازجویی یکی از اعضای مکتب قرآن سردشت ،به نام کاکه“عبدالسالم گلنواز” نمود .

68

 -ا داره ی اطالعات سنندج  ” ،کاکه فؤاد مردوخ روحانی” – از اعضای مکتب قرآن – را به آن اداره احضار کرد.

69
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ژوئن۲۱۰۲
 دوشهروند اهل سنت سنندجی از پیروان مکتب قرآن (پیروان عالمه احمد مفتیزاده) بنامهای جمال زاهدی و فوادشوکت یار ساعت توسط نیروهای امنیتی بازداشت شدند

70

 -جلسه ی دوم دادگاهی کاکه عبدالسالم گلنواز از مکتب قرآن در دادگاه ویژه روحانیت ارومیه

71

ژوئیه۲۱۰۲
 -حکم ۱سال تبعید به کاکه محمدجمال هبکی از مکتب قرآن

72

 -نیروهای اطالعاتی ۲نفراز پیروان مکتب قرآن به نام های کاکه فؤاد شوکتیارو کاکه جمال زاهدی رابازداشت کردند.

73

اوت ۲۱۰۲،
  ،در آستانه عید فطر نیروهای امنیتی در اهواز اقدام به احضار و بازداشت جمعی از شهروندان عرب ایرانی اهل سنتدر شهرهای مختلف خوزستان کردند.74
 پلیس امنیت روز پنجشنبه پیشنمازان نماز خانههای اهل سنت تهران را احضار و به آنان اعالم کرد که حق برگزارینماز عید فطر را ندارند.75
 مأموران اطالعاتی جمهوری اسالمی یک فعال مذهبی کرد به نام "ماموستا شفیق" را در روستای "قیزکورپی" درمنزل مسکونی اش به همراه  50نفر از مهمانانش بازداشت کردند.

76

 امنیتی از برگزاری نماز عید فطر اهل سنت در صادقیه جلو گیری کرده و راه نمازگزاران به مسجد اهل سنت را سدکردند
68

77

همان
69
همان
70
خبرگزاری هرانا
71
۵ http://maktabquran.com/page/4
72
۵ http://maktabquran.com/page/4
73
همان
74
همان
75
همان
76
همان

سپتامبر۲۱۰۲
 -ماموران اداره اطالعات کردستان با مراجعه به منزل هاشم حسین پناهی از فعاالن اهل سنت وی را بازداشت نمودند.

78

 سازمان آموزش و پرورش استان کردستان ۰۹ ،نفر از دبیران و معلمان سنیمذهب آموزش و پرورش شهرهای سقز،مریوان ،بانه ،قروه و موچش را ممنوعالتدریس اعالم کرده است 79اسامی این افراد به شرح زیر است :ابوبکر نوری
حسین عبدی پور ،محمد جمال هبکی ،حبیب فرزام نیا ،خالد ظهیری ،جالل منوچهری ،ملک ذکریایی نسب محمد علی
داربوی ،عثمان عبدی ،جالل کرمی ،صالح الدین ،عثمان محمدی ،عبدالسالم فتح اللهی ،یوسف حمه ویسی ،ابراهیم
مرادپور ،رسول کرم پور ،بهرام سلیمانی

80

اکتبر ۲۱۰۲،
 امجد کرمی  -احمد امیری -حسن علم خواه  -علی خالدیان از معلمان کرد اهل سنت در شهرهای دهگالن و قروهممنوع التدریس شدند.

81

  ۱نفر دیگر از معلمان – از اعضای مکتب قرآن – در شهرستان دیواندره  ،به اسامی زیر ممنوع التدریس شدند  .صابرخالدیان،رئوف حسینی،ادریس رنجبر،عطااهلل سلیمی
 دانشگاههای علوم پزشکی کردستان و همدان  ۱نفر از پزشکان دانشجوی تخصّصی (رزیدنت) ساکن سنندج به نامهای دکتر سروه حیدری -دکتر لیال بُرنا -دکتر سمیّه هوشیاری را از ادامه تحصیل دوره تخصّص بازداشته و حتی
از تحویل مدرک پزشکی عمومی به آنان خودداری کردند.

82

 عطاء اهلل محمدیان ،اسداهلل ساعدموچشی ،عابدین ساعدموچشی ،مهدی ساعدموچشی ،علیمحمد ساعدپناه ،فردینساعدموچشی ،صابر ایوبی و حامد اوسطی  ۱نفر از شهروندان کرد اهل سنت (پیروان مکتب قرآن) در شهرستان
موچش پس از احضار به پاسگاه نیروی انتظامی ،توسط نیروهای امنیتی بازداشت و به اداره اطالعات کامیاران منتقل
شدند.

83

 پلیس امنیت تهران از برگزاری نماز عید قربان اهل سنت در برخی از نمازخانههای معروف اهل سنت در تهران ممانعتبعمل آورد.
77

84

همان
78
همان
79
خبرگزاری هرانا به نقل از رادیو کوچه
80
هفده نفر از دبیران و معلمان کُرد اهل سنّت ممنوع التدریس شدند۵http://www.maktabquran.net-
81
خبرگزاری هرانا
82
همان
83
خبرگزاری هرانا
84
خبرگزاری هرانا
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 زندانیان سیاسی بلوچ در بازداشتگاه های وزارت اطالعات تحت شکنجه های جسمی و روحی و تطمیع قرار دارند تاآنها را وادار به اعتراف علیه مولوی عبد الحمید رهبر اهل سنت سیستان و بلوچستان نمایند.

85

نوامبر۲۱۰۲
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 نیروهای امنیتی در روزهای عید قربان در شهر های خرمشهر ،آبادان ،حمیدیه و فالحیۀ( شادگان) و منطقه کوتعبداهلل اهواز دست به بازداشتهای جدیدی نموده اند بازداشت شدگان عبارتند از حاج مکی حلمی زاده،جاسم
خسرجی،امین خنفری،هادی ابو عیسی،هادی راشدی،صطفى البوغبیش،توفیق دورقی،علی مزرعه پیش إز این جبار
عبیات  ،علی سیاحی عبود منبوهی که همگی اهل حمیدیه هستند توسط نیروهاى اطالعات دستگیر شدند.
 کاکه حسین عالیی ،کاکه فؤاد مردوخ روحانی و کاکه ابوبکر امینی از اعضای مکتب قرآن به اداره ی اطالعات سنندججهت بازجویی احضارشدند.

86

 اداره ی اطالعات سنندج با ارسال احضاریه ،کاکه محمدژیان مفتی زاده (تنها فرزند کاکه احمد مفتی زاده) را برایبازجویی به آن اداره احضار کرد.

87

دسامبر ۲۱۰۲
بهرام احمدی ،اصغر رحیمی ،بهنام رحیمی ،محمد ظاهر بهمنی ،کیوان زند کریمی ،هوشیار محمدی از سوی مقاماتقضایی متهم به عضویت در گروه سلفی بودند اعدام شدند.

88

 حسین دلیمی  ۲۱ساله  ،عباس دیلمی  ۲۱ساله و جلیل دیلمی  ۱۰ساله ازا هالی خیبر از جمله دستگیر شدگان هستندکه به گفته منابع محلی این افراد صبح زود سه شنبه توسط نیروهای امنیتی بازداشت شده اند.

85

سنی نیوز
86
۵ http://www.maktabquran.net
87

همان
88
سنی نیوز
89
سنی نیوز

89

دراویش
سلسله های دراویش در ایران بسیار متعددند که پرداختن به آنها از حوصله متن خارج است اما در گزارش اقلیت های قومی و
دینی در سال  ۰۱۱۹از بی بی سی فارسی می خوانیم که دراویش گنابادی به عنوان نزدیک ترین طیف از دراویش در ایران به Page | 19
تشیع در سال  81تحت بازداشت و محاکمه قرار گرفتند ،در ادامه این گزارش از مهم ترین رویداد در مورد دراویش ،تخریب
حسینیه و کتابخانه دراویش گنابادی در تخت فوالد اصفهان بود که در  90بهمن پس از حمله ده ها مامور وزارت اطالعات و
نیروی انتظامی و دستگیری دراویش حاضر در آن با استفاده از بولدزر صورت گرفت اشاره می شود 90مصطفی آزمایش،
نماینده و سخنگوی دراویش نعمت اللهی گنابادی در مصاحبه با روز در مورد خاستگاه این طریقت می گوید که سلسله نعمت
اللهی گنابادی به حضرت سید نورالدین شاه نعمت اهلل ولی -از عُرفای قرن نهم هجری -برمیگردد .او می افزاید این سلسله ی
تصوف به امام هشتم امام رضا (ع) و حضرت رسول اکرم برمی گردد و این دسته هر چند از سوی جمهوری اسالمی «عرفان
نوظهور» خوانده نمی شود اما همواره تحت عنوان «اسالم انحرافی» معرفی شده است 91.وی در جواب این سئوال خبرنگار وب
سایت روز آن الین که می پرسد "در طول سال گذشته برخورد با دراویش گنابادی و پیروان این طریقت شدت بیشتری گرفته.
چه اتفاقی افتاده که این برخوردها شدید تر شده است؟" می گوید که یکی از علل آنرا طرفداری این گرایش از سلسله نعمت اللهی
از یکی از کاندایداهای ریاست جمهوری می داند که هم اکنون در حبس خانگی است آقای آزمایش می افزاید از جمله هر زمان که
حاکمیت به زمان برگزاری هر انتخباتی نزدیک می شود برخورد های بیشتربا دروایش دور از انتظار نیست.

92

شرح تفضیلی برخورد های قضایی و امنیتی علیه دراویش (دراویش گنابادی )از ابتدای سال ۲۱۰۲تا پایان۲۱۰۲
ژانویه۲۱۰۲
-

نیروهای امنیتی با حمله به منزل “رضا پیشکار” به تفتیش و بازرسی غیرقانونی پرداخته و او را به زندان عادل آباد
شیراز منتقل کردند.

-

93

نصراهلل الله ،از دراویش گنابادی ساکن تهران و مدیر انتشارات حقیقت هم اکنون بیش از یک ماه است که در بند امنیتی
 ۲۱۹زندان اوین نگهداری میشوند و پس از گذشت یک ماه همچنان ایشان از مالقات با خانواده و حتی وکالی خود
محروم بوده است.

90

94

(وی در حال حاضر آزاد شده است).

بی بی سی فارسی -اقلیت های قومی و دینی در سال -۰۹۲۱
http://www.bbc.co.uk/persian/lg/iran/2009/03/090406_minorities_1387.shtml
91
موج جدید بازداشت پیروان نعمت الهی گنابادی در مصاحبه با مصطفی آزمایش-روز آن الین -شهریور ۰۹۰۹
92
همان
93
وب سایت رسمی دراویش گنابادی-مجذوبان نور
94
انجمن جهانی پاسداشت حقوق بشر در ایران

-

 ۵تن از نیروهای امنیتی مسلح به سالحهای گرم به منزل یک درویش گنابادی در کوار حمله کردند و عالوه بتخریب و
تفتیش منزل وی منجر به وخامت حال جسمانی همسر این درویش شدند.

95

-

بازداشت نظام ملکپور ،از دراویش گنابادی استان فارس

-

رضا پیشکار از دراویش گنابادی توسط نیروهای امنیتی در کوار بازداشت و به زندان عادل آباد شیراز منتقل شد

-

96

کسری نوری یکی از دراویش گنابادی امروز توسط نیروهای امنیتی در شیراز بازداشت شد.

97

98

فوریه۲۱۰۲
-

علی مرتضایی و یوسف محمدرضایی از دراویش گنابادی صبح امروز از بند امنیتی  ۲۱۹به بند  ۱۵۱زندان اوین منتقل
شدند

-

99

علی مرتضایی از دراویش گنابادی که در بند امنیتی زندان اوین در بازداشت است مورد ضرب و شتم شدید ماموران
امنیتی قرار گرفته است.

-

100

نیروهای امنیتی و لباس شخصی با حمله به منزل یک درویش گنابادی بنام کاظم دهقان ساکن شهر کوار واقع در
استان فارس وی را بازداشت و به زندان عادل آباد شیراز منتقل نمودند

101

مارس۲۱۰۲
-

پرویز ملکشاهی ،از دراویش نعمتالهی شهرستان الشتر لرستان به  ۱ماه حبس تعزیری محکوم شد

-

چهار تن از دراویش گنابادی ساکن شهرستان پلدختر استان لرستان به اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام به دلیل شرکت

102

در مجالس عبادی دراویش گنابادی در دادگاه انقالب شهرستان پلدختر  ،هرکدام به  ۱ماه حبس تعلیقی به مدت  ۲سال
محکوم شدند

103

آوریل۲۱۰۲

95

مجذوبان نور
96
خبرگزاری هرانا
97
مجذوبان نور
98
همان
99
همان
100
همان
101
انجمن جهانی پاسداشت حقوق بشر در ایران
102
خبرگزاری هرانا
103
انجمن جهانی پاسداشت حقوق بشر در ایران
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-

شعبه  ۰۱۰دادگاه عمومی و جزایی شهرستان کوار به ریاست قاضی همتی ،در جلسهای که اسفندماه سال گذشته و

با حضور هفده تن از دراویش سلسله نعمت اللهی گنابادی ساکن شهرستان کوار استان فارس برگزار گردید ،با طرح
اتهام حمل سالح غیر مجاز بر علیه تمامی متهمان ،ده تن از این دراویش را نیز به محاربه (افساد فی االرض) متهم
کرد.104
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مه۲۱۰۲
-

به گفته منابع وابسته به دراویش گنابادی ،یکی دیگر از پیروان این طریقت با نام محمد علی شمشیر زن ،در شهرستان
کوار از توابع استان فارس  ،توسط نیروهای امنیتی در محل کارش بازداشت شد.

-

آغاز محاکمه همزمان  ۲۰۱تن از دراویش گنابادی در سه شهر ایران

105

106

ژوئن۲۱۰۲
-

ماموران امنیتی و لباس شخصی با یورش به منزل منوچهر زارع این درویش گنابادی را بازداشت و به مکان نامعلومی
منتقل کردند.

-

پنج نفر از دراویش گنابادی اصفهان که برای دیدار با دراویش گنابادی شهرستان گراش در استان فارس به آنجا رفته
بودند ،توسط نیروهای امنیتی و لباس شخصی بازداشت شدند.

-

107

ماموران امنیتی و لباس شخصی با حمله به منزل آقای امین ابوالحسنی از دراویش گنابادی بخش صقاد شهرستان
آباده ،این درویش گنابادی را بدون ارائه حکم قضایی بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل کردند .علی شفیعی
مجلسدار بخش صقاد از توابع شهرستان آباده نیز روز گذشته به همین روال بازداشت به مکان نامعلومی منتقل شد.
108

ژوئیه۲۱۰۲

104

خبرگزاری هرانا
105
انجمن جهانی پاسداشت حقوق بشر در ایران
106
خبرگزاری هرانا
107
انجمن جهانی پاسداشت حقوق بشر در ایران
108
مجذوبان نور

-

پرونده  ۱تن از دارویش به نام های آقایان صالح مرادی ،محمدعلی شمشیرزن ،کاظم دهقان و حمید آرایش در دادگاه
مورد رسیدگی قرار گرفت و برای آقایان صالح مرادی و محمد علی شمشیر زن که در زندان به سر می بردند تا ارائه
حکم نهایی قرار وثیقه های به ترتیب  ۰۱۱و  ۵۱میلیونی صادر شد.

-

109

مهرداد کشاورز ،امیدعلی اکبری تبار ،محمد علی شمشیر زن ،محمدعلی دهقان ،غالمعلی بیرمی ،امیرحمزه دهقانPage | 22 ،
محمد علی صادقی ،بهیار رجبی ،کاظم دهقان ،سید ابراهیم بهرامی ،ابوذر ملکپور ،عبدالرضا آرایش ،محمد آرایش،
حمید آرایش ،محسن اسماعیلی ،منوچهر زارع و امان چراغی از دراویش طریقت نعمت اللهی گنابادی کوار به اتهام
اقدام علیه امنیت ملی ،اخالل در نظم عمومی ،ضرب و جرح و حمل اسلحه غیر مجاز برای تاریخ  ۹مرداد ماه  ۹۰به
شعبه کیفری دادگاه انقالب شیراز احضار شدند.

110

اوت۲۱۰۲
-

مصطفی عبدی از دراویش گنابادی برای رسیدگی پرونده اتهامی وی به شعبه  ۵دادگاه انقالب تهران فراخوانده شد.

111

-

 -عبدالغفور قلندری از دراویش گنابادی ساکن بندرعباس  ۰۱۹۰توسط چند نفر لباس شخصی بازداشت شد

-

 ۱مامور لباس شخصی بدون ارائه حکم قضایی و قانونی با حمله به منزل آقای محمدعلی دهقان با ایجاد رعب و

112

وحشت برای خانوادهی وی قصد بازداشت این درویش گنابادی را داشتند و به علت حضور نداشتن ایشان موفق به
دستگیری این درویش گنابادی نشدند.

113

سپتامبر۲۱۰۲
-

نصرت طبسی یکی از دراویش طریقت نعمت اللهی گنابادی در دادگاه انقالب تهران به شش ماه حبس تعزیری و ۱
سال و شش ماه حبس تعلیقی محکوم شد.

114

اکتبر۲۱۰۲
-

احسان اهلل امانیان از دراویش طریقت نعمت اللهی گنابادی از سوی اجرای احکام دادسرای شهرستان گناباد برای
اجرای حکم شالق فراخوانده شد.

109

همان
110
همان
111
خبرگزاری هرانا
112
مجذوبان نور
113
همان
114
انجمن جهانی پاسداشت حقوق بشر در ایران

115

-

حکم یک سال حبس تعزیری و  ۱سال حبس تعلیقی علیرضا روشن از دراویش گنابادی و از مسئولین روزنامه شرق
عینا در دادگاه تجدید نظر به تایید رسید.

-

116

فرزانه نوری و صالح مرادی ،بهزاد نوری و فرزاد درویش جهت حضور در جلسه رسیدگی اتهاماتشان به دادگاه
احضار شدند..

117
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نوامبر۲۱۰۲
-

علیرضا روشن ،خبرنگار روزنامه شرق و فعال حقوق دراویش برای تحمل یک سال محکومیت خود روانه زندان اوین
تهران شد.

118

دسامبر۲۱۰۲
-

پرویز ملکشاهی از دراویش گنابادی شهرستان الشتر برای گذراندن محکومیتش روانه زندان مرکزی خرم آباد شد.

119

جلسه رسیدگی به پرونده آقایان کاظم دهقان ،حمید آرایش ،محمد علی شمشیرزن به اتهام محاربه و فساد فی االرض
و همچنین آقایان امید علی اکبری ،غالمعلی بیرمی و مهرداد کشاورز به اتهام حمل سالح غیر مجاز در شعبه  ۲دادگاه
انقالب شیراز برگزار شد

115

مجذوبان نور
116
همان
117
همان
118
همان
119
همان
120
خبرگزاری هرانا

120

جمعیت ال یاسین (االهیون ایران)
به نقل از هافینگتون پست جمعیت ال یاسین ،ائتالفی از افراد ،تشکلهای غیر دولتی و نشریات است که با هدف ارتقاء آگاهی
عمومی در مورد موضوعات کاربردی و "روشهای تفکر" در ایران مشغول به فعالیت بوده و در برگیرنده طیف وسیعی از Page | 24
دانشگاهیان تا افراد معمولی میباشد .این گروه در ایران نزدیک به بیست سال مشغول طیف وسیعی از فعالیتها بودهاست؛ از
کنفرانسها و سخنرانیها تا انتشار مجالت و کتب از طریق شبکه گسترده دفاتر انتشاراتی و سازمانهای غیر دولتی در سراسر
121

پیمان فتاحی که در بین پیروان خود با اسم ایلیا «میم» رام اهلل شناخته

122

به گفته پریس کی نژاد سخنگوی جمعیت ال یاسین در انگلستان ،پیمان

ایران .جمعیت ال یاسین  ۲۱۱٫۱۱۱نفر عضو دارد.
میشود رهبر و بنیانگذار جمعیت ال یاسین است.

فتاحی تاکنون حدود  044روز را در زندان انفرادی و تحت شکنجه های شدید بوده و در چهار دوره دستگیر و به زندان انفرادی
منتقل شده است.
دارد.

124

123

وی هم اکنون پرونده مفتوحی حاوی اتهامات اقدام علیه امنیت ملی و نیز تبلیغ علیه نظام در دادگاه انقالب

از آغاز برخوردها با رهبر این جمعیت در سال  ،)0001( 5981اکثر نشریات و سازمانهای جمعیت ال یاسین با

محدودیت فعالیت و تعطیلی مواجه شده و بعضی از گردانندگان آنها به اتهام تبلیغ علیه نظام دستگیر و زندانی شدهاند و از
فعالیت های این مجموعه جلوگیری بعمل آمد

125

از دیگر برخورد ها با جمعیت ال یاسین و رهبر این جمعیت می توان از جمله

انتشار مقاله و ویژه نامههای رایگان ،126ساخت برنامهها و میزگردهای رادیو -تلویویونی  ،و مجموعههای شبه – مستند
127

128

و

برگزاری نمایشگاه های تهاجم فرهنگی اشاره نمود .129در این راستا به گزارش دیده بان ادیان و مذاهب می توان به برگزاری
سلسله نمایشگاههایی توسط سازمان تبلیغات اسالمی و حوزه علمیه قم اشاره کرد که در آنها عالوه بر ایلیا میم ،به تخریب
شخصیت سران جنبش سبز (موسوی ،کروبی ،خاتمی) ،روسای جمهوری امریکا (باراک اوباما و جورج بوش) و اروپا (مانند
نیکوالس سارکوزی) ،جریانها واساتید بزرگ معنوی همانند داالیی الما ،اشو ،سای بابا ،پال توئیچل رهبر مکتب اکنکار و لی هنگ
جی رهبر جریان فالون دافا ،و سایر دگراندیشان (از جمله دکتر نورعلی تابنده قطب دراویش گنابادی ،آیت اهلل کاظمینی
بروجردی و پیروان آئین بهاییت) اقدام شدهاست.

121

130

سام صدایی ،هافینگتون پست۰۵/۵۲۹۹۰،
122
وبسایت رسمی معرفی پیمان فتاحی۵ http://www.ostad-iliya.org/Fa
123
سایت کانون حقوق بشر ال یاسین  58 ،آبان 5935
124
بازداشت سه دگراندیش دینی در کرج و انتقال ایشان به بند  ۲۹۰اوین،خبرگزاری هرانا50-آبان 5935
125
رکسانا صابری ،بین دو جهان ،انتشارات هارپر کالینز0050 ،
126
سراب و کژراهه  -ویزه نامههای اختصاصی روزنامه جام جم در تخریب جریانهای معنوی
127
برنامه بسوی ظهور و میزگرد این شبها ،برنامه شطرنج با شیطان
128
مجموعه  ۲۲قسمتی آرماگدون  - ۴نبرد آخرالزمان وگزارش چهل و پنجم-گزارش این برنامه در سایت دیده بان ادیان و مذاهب و جنبش های معنوی-
ضمیمه این گزارش
129
ویکی پدیا فارسی-پیمان فتاحی
130
گزارشی از نمایشگاههای حوزه علمیه در ایران -دیده بان ادیان ومذاهب و حنبش های معنوی( مشروح گزارش در ضمیمه )

مهمترین برخورد های قضایی و امنیتی علیه جمعیت ال یاسین در سال۲۱۰۲
-

در اکتبر ۲۱۰۲پیمان فتاحی 131رهبر جمعیت ال یاسین بهمراه دو تن از اعضای انجمن متفکران و محققان آزاد،132
بنامهای مرتضی رسولیان و امیررضا الماسیان ،به اتهام تبلیغ علیه نظام دستگیر و به بند  ۲۱۹زندان اوین منتقل
شدند.

-

133

در دسامبر ۲۱۰۲مرتضی رسولیان ،مجید تازیکی ،امیررضا الماسیان و منیژه ارونقی از اعضای جمعیت ال یاسین،
بطور همزمان به نهاد امنیتی دایره ادیان و مذاهب وزارت اطالعات و نیز به ادارۀ اطالعات نیروی انتظامی احضار شده
و مورد بازجویی قرار گرفتند.

131

بدنبال انتشار اطالعیه شماره  59و ضمن اعالم خبر آزادی آقای فتاحی بعد از چهارمین دستگیری اعالم می شود که آخرین دستگیری آقای فتاحی (
استاد ایلیا )که در سوم آبانماه ( 5935اکتبر)۲۹۰۲صورت گرفت با این اتهامات همراه بود:
 )5اقدام بر علیه امنیت ملی از طریق راه اندازی جمعیت االهیون (اِل یاسین)
 )0تبلیغ بر علیه نظام (جمهوری اسالمی) از طریق برگزاری جلسات مخفی سخنرانی
 )9تبلیغ پلورالیزم مذهبی و لیبرالیزم معنوی !! تبلیغ معنویت منهای شریعت و جدایی دین از سیاست
 )1ترویج علوم انحرافی [سبک های تفکر و علوم ذهنی جدید] در جامعه
 )1تالش برای تلفیق ادیان و ایجاد دین التقاطی [پیوند ادیان و تمدن ها؛ تئوری دین جهانی]
 )1انتشار کتب آموزشی و تفسیری [تبدیل یافته سخنرانی ها] در سطح کشور (بدون مجوز وزارت ارشاد اسالمی)
در ادامه اضافه می شود که  35جلد از آثار تعلیمی آقای فتاحی به آستانه چاپ عمومی رسیده که توسط وزارت ارشاد اسالمی توقیف شده است.
132
از موسسات وابسته به جمعیت ال یاسین
133
کمیته بین المللی نجات ایرانیان ۲ ،آبان - ۰۹۰۰همچنین بخوانید بازداشت سه دگراندیش دینی در کرج و انتقال ایشان به بند  ۲۹۰اوین در هرانا
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کلیمیان و زرتشتیان ایران
بر اساس اصل سیزدهم قانون اساسی ایرانیان زرتشتی ،کلیمی و مسیحی تنها اقلیتهی دینی شناخته می شوند که در حدود
قانون در انجام مراسم دینی خود آزادند و در احوال شخصیه و تعلیمات دینی بر طبق یین خود عمل می کنند .همچنین طبق اصل Page | 26
 11قانون اساسی ،زرتشتیان و کلیمیان هر کدام یک نماینده و مسیحیان آشوری و کلدانی مجموعاً یک نماینده و مسیحیان ارمنی
جنوب و شمال هر کدام یک نماینده انتخاب می کنند .بنظر می رسد که کلیمی ها وزرتشتیان به همراه ارامنه و آشوریان جزو
اقلیت های قومی – مذهبی بیشتر توسط جمهوری اسالمی قرار می گیرند .از اینرو اگر فارسی زبانی به این ادیان گرویده شود
مورد تعقیب قرار می گیرد؛ اگرچه تاکید فراوان می شود که این اقلیت ها مناسک مذهبی خویش را به زبان قوم خویش اجرا کنند.
اگرچه در اخبار داریم که نماینده کلمیان در مجلس طی دیدار با هیئت پارلمانی آلمان گفت :اقلیتهای دینی در جمهوری اسالمی
ایران با هیچگونه محدودیتی روبرو نیستند و با آرامش در عبادتگاههای خود به انجام آیینهای مذهبی خویش مشغول هستند
134

اما با توجه به گزارش این اخبار توسط خبرگزاری های دولتی–امنیتی 135فارس مخابره شده است اما می توان مواردی از

نقض حقوق شهروندی این اقلیت ها را به خصوص در صداو سیما و یا سایت های امنیتی جستجو کرد؛ به عنوان مثال در سال
 0050اسفندیار اختیاری نماینده اقلیت زرتشتی در مجلس شورای اسالمی به برگزاری نشستی در دانشگاه آزاد کرج اعتراض
کرده است .در این نشست که بدون حضور کارشناسان و اهل نظر برگزار شده ،دین زرتشت به همراه فرقههای انحرافی مورد
بررسی و نقد قرار گرفته است 136.گفتنی است ایشان در سال  0003در میان نامههای فراوانی که به مسئوالن مینوشت نامهای
نیز در اعتراض به توهین به نشانههای دین زرتشتی بنویسد .در آن سال وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی پخش فیلمی را تأیید
کرد که در آن نشان فروهر که از نشانهای مقدس زردشتی است بر روی لباس یک تبهکار دوخته شدهبود .137اما شبیه به این
نشست ها در صدا و سیما نیز برگزار شده و همچنین در تریبون های رسمی به مقدسات این ادیان توهین شده است از جمله
می توان به مواردی اشاره داشت:
-

در ژانویه ۲۱۰۲انجمن کلیمیان تهران طی نامه ای اعتراض خود را نسبت به گفتههای نسنجیده آقای دهنوی
برنامه زنده گلبرگ مورخ 01/55/5930دال بر بی حرمت کردن زنان یهودی اعالم کردند

139

در ژوئیه ۲۱۰۲انجمن کلیمیات تهران اعتراض خود را نسبت به گفته های محمد رحیمی

140

محمود احمدی نژاد نسبت به هتک حرمت 141کتاب تلموذ اعالم داشتند

134

138

در

معاون رئیس جمهور ایران

142

وب سایت ایرانی مطالعات حقوق بشرhttp://humanright-ias.com-
135
این خبر نقل قول از نماینده کلیمیان توسط خبرگزاری فارس در این وب سایت آورده شده است .فارس یک خبرگزاری امنیتی-دولتی است که سابقه
تحریف اخبار را دارد از جمله انتشار خبر دروغین مصاحبه با آقای محمد مرسی رئیس جمهور مصر که توسط سخنگوی ایشان به شدت تکذیب شد
136
ادامه فشارها بر اقلیتهای دینی در ایران-دویچه وله صدای آلمان
137
جامعه زرتشتیان ایران چه آیندهای دارد؟-انجمن جهانی پادسداشت حقوق بشر در ایران
138
در این نامه که خطاب به مدیر شبکه سوم سیما آقای پورمحمدی نوشته شده می خوانیم که کارشناس برنامه ایشان با بیان مطالبی که پایه و اساس
محکمی ندارند سعی در ایجاد حس بدبینی نسبت به زنان کلیمی در جامعه ایران داشتند
139
اعتراض انجمن کلیمیان تهران به برنامه گلبرگ ،شبکه سه سیما-سایت انجمن کلیمیان تهران -
http://www.iranjewish.com/News_F/news_41_golbarg.htm

بهائیان ایران
شمار پیروانش آئین بهایت که در ایران بینان گذاشته شد بیش از  ۹میلیون و  ۱۱۱هزار نفر برآورد شدهاست .با اینکه این شمار
کمتر از  ٪۱٫۲جمعیت دنیاست ولی از نظر پراکندگی ادیان در عالم بعد از مسیحیت دومین دین جهان شمرده میشود.

143
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مورد نقض حقوق شهروندان بهائی می توان به واژه بهائی ستیزی اشاره داشت که عبارت است از ستیزه جویی با بهائیان و
آئین بهائی و نگاه منفی و کینه جویانه و پیشداوری نسبت به آنچه بهائی نامیده شده ،گفته میشود144.بخصوص از بعد از
انقالب  5911در ایران بهائی ستیزی در اوج خود قرار گرفته است که از جمله می توان به مواردی چون اعدام بهائیان  ،تخریب
مکانهای زیارتی ،خریب قبرستانها و ممنوعیت از تحصیل و اشتغال در اماکن دولتی اشاره داشت.

شرح تفضیلی مهمترین برخورد های قضایی و امنیتی علیه بهائیان ایران در طی سال۲۱۰۲

145

ژانویه۲۱۰۲
-

حکم  ۵سال حبس تعزیری «وحید محمودی».

-

ماموران امنیتی شهر کرمان به یکی از جلسات مذهبی بهاییان مراجعه کرده و ضمن فیلمبرداری از حضار ،صاحبخانه
(بختیار راسخی) و همسرش (فرحناز نعیمی) و دخترشان (فرین راسخی) را بازداشت نمودند.

-

کامران مرتضایی به  ۵سال حبس تعزیری و نوشین خادم ،رامین زیبایی ،محمود بادوام ،ریاض سبحانی و فرهاد
صدقی هر کدام به  ۱سال حبس تعزیری محکوم شدن

140

محمدرضا رحیمی در روز جهانی مبارزه با مواد مخدر که در سالن همایشهای صدا و سیما برگزار شد گفت" :گسترش مواد مخدر در دنیا در کتاب تلمود
صهیونیستها ریشه دارد رادیو فردا چندی بعد با باال گرفتن اعترضات بین المللی علیه این سخنان سایت خبر ان الین به نقل از سایت اطالع رسانی دولت خبر
می دهد که سخنان رحیمی تحریف شده است –رادیو فردا  1تیرماه –5935بخوانید -
اصالح سخنان رحیمی پس از  ۰۰روز :معاون اول رئیسجمهور بین صهیونیسم و یهودیت تفاوت قائل است۵برخی رسانههای داخلی به دام صهیونیستها
افتادند http://www.khabaronline.ir/detail/228264/politics/government
141
دبیرکل سازمان ملل اظهارات محمدرضا رحیمی ،معاون اول رئیس جمهوری ایران را که گسترش مواد مخدر را نتیجه اقدامات "صهیونیست ها" و منبعث
از تعالیم تلمود ،از متون مذهبی یهودیان ،دانسته بود ،مغایر مسئولیت و شئون رهبران سیاسی جهان خواند BBC-.فارسی 8-تیرماه  5935همچنین بخوانید
 آمریکا اظهارات محمدرضا رحیمی درباره کتاب تلمود یهودیان را محکوم کردhttp://www.entekhab.ir-142
متن اعتراض انجمن کلیمیان تهران به سخنان معاون اول ریاست جمهوری در دفاع از سیانت کتاب مقدس تلمود-سایت انجمن کلیمیان تهران-
http://www.iranjewish.com/News_f/news_talmood_41.htm
143
بهائیت -از ویکیپدیا ،دانشنامهٔ آزاد
144
بهائی ستیزی-ویکی پدیا فارسی-دانشنامه آزاد
145
انتخاب کلیه گزارش ها از خبرگزاری هرانا .گزارش ها ی محر.میت حق تحصیل  ،تخریب قبرستان ها و پلمپ محل کسب و همچنین قطعی شدن احکام
حبس دستگیر شدگان در روزشمار های نقض حقوق شهروندان یهائی منتشر شده توسط مجموعه فعالین حقوق بشر در خبرگزاری هرانا موجود است در این
قسمت به مهمترین احکام دادگاهی و بازداشت ها اشاره شده است

-

یک شهروند بهایی ساکن سمنان به نام الهام روزبهی از سوی دادگاه انقالب شهر مزبور به سه سال حبس تعزیری
محکوم شد.

-

شهنام گلشنی اهل شیراز مدیر تارنمای مثقال که نرخ ارز وطال را روز به روز اعالم می کرد بازداشت شد.

-

کامران رحیمیان و همسرش فاران حسامی از اساتید دانشگاه مجازی بهاییان موسوم به موسسه علمی – آزاد به اتهام Page | 28
اجتماع و تبانی به قصد برهم زدن امنیت ملی و عضویت در جامعه بهایی به حکم قاضی صلواتی هر کدام به  ۱سال
حبس تعزیری محکوم شدند قابل ذکر است کامران رحیمیان در زندان رجایی شهر زندانی می باشد.

فوریه۲۱۰۲
-

محکومیت پنج سال حبس تعزیری ایقان شهیدی فعال حق تحصیل و شهروند بهایی در دادگاه تجدید نظر استان تهران
تائید شد اتهامات نامبرده عضویت در گروهک غیر قانونی کمیته حق تحصیل ،عضویت درجامعه بهایی ،تبلیغ علیه نظام
می باشد

-

یک شهروند بهایی ساکن ساری به نام صدف ثابتیان به حکم دادگاه انقالب تهران به ریاست قاضی صلواتی به  ۲سال
حبس تعزیری محکوم شد نامبرده پیش از این مدتی به اتهام همکاری با دانشگاه مجازی بهاییان بازداشت بود.

-

ماموران اداره اطالعات شیراز به منازل حدود  ۱۱شهروند بهایی یورش برده و ضمن تفتیش و ضبط موارد مربوط به
آئین بهایی ۰۰ ،شهروند بهایی از جمله یک کودک نه ماهه را بازداشت نمودند اسامی بازداشت شدگان عبارتست از:
نیما دهقان به همراه همسرش ژینوس فناییان و ژنا دهقان (کودک نه ماهه) ،مژگان عمادی ،یکتا فهندژ ،فائزه تشکر و
دخترش نورا فالح ،سام جابری ،سینا ساریخانی ،مژده فالح و پیام تسلیمی( .ژینوس فناییان ،ژنا دهقان ،نورا فالح و
فائزه تشکر چهار شهروند بهایی آزاد شده هستند)

-

چهار شهروند بهایی ساکن شیراز پس از احضار به اداره اطالعات بازداشت شدند اسامی این شهروندان عبارتست از:
سومیترا ممتازیان ،فرشید یزدانی ،فرید عمادی و ایمان رحمت پناه .همچنین دو شهروند بهایی دیگر به نام های طاهره
نوروزی و سعید دهقان نیز به اداره اطالعات احضار شدند.

-

یک شهروند بهایی ساکن شیروان به نام مسعود محمودی به  ۱ماه حبس تعزیری محکوم شد نامبرده در شهریور ماه
گذشته به اتهام همکاری دانشگاه مجازی بهاییان موسوم به موسسه علمی آزاد مدتی در بجنورد بازداشت شده بود.

-

ماموران اداره اطالعات مشهد به منزل یک شهروند بهایی که درآن نمایشگاه خصوصی کارهای دستی نوجوانان بهایی
بود هجوم آورده و ضمن تعطیل کردن نمایشگاه ،هشت شهروند بهایی حاضر را نیز بازداشت کردند اسامی بازداشت

شدگان عبارتست از :شایان تفضلی ،عزت اهلل احمدیان ،نوید نبیلی ،شهزاد خلیلی ،فتانه حاجی پور ،بهناز حدادزاده،
آرمان مختاری و نغمه ذبیحیان.
-

عرفان شجاعی " شهروند بهایی ساکن کرمان پس از تفتیش منزلش و ضبط کامپیوترشخصی و وسایل مذهبی توسط
ماموران امنیتی بازداشت شد.

-

ماموران اداره اطالعات ساری به منزل " ناتولی درخشان " شاعر بهایی مراجعه کرده و پس از تفتیش و ضبط کتب و
عکس های مذهبی نامبرده را نیز دستگیر می کنند- .

-

" ترانه ترابی " شهروند بهایی ساکن سمنان طبق حکم دادگاه انقالب شهر مزبور به اتهام تشکیل و راه اندازی گروه
غیر قانونی با اهداف تشکیالتی به نفع اجانب و معاندین نظام و تبلیغ علیه نظام به  1سال و  50ماه حبس تعزیری
محکوم شد.

-

ماموران اداره اطالعات شیراز با حضور در محل کار" هومن زارعی " شهروند بهایی نامبرده را بازداشت کردند و به
نقطه نامعلومی انتقال دادند.

مارس۲۱۰۲
-

دو شهروند بهایی ساکن مشهد به نام های " حوریه محسنی " و " نگین احمدیان " پس از تفتیش منزلشان توسط
ماموران امنیتی بازداشت شدند.

-

چهار شهروند بهایی به نام های " ساناز تفضلی "  " ،انیسا دهقانی "  " ،کیوان دهقانی " و " آیه انوری " به حکم
دادگاه انقالب مشهد به یک سال و نیم حبس تعزیری محکوم شدند قابل ذکر است به غیر از ساناز تفضلی سه تن دیگر
ساکن اصفهان می باشند که پس از بازداشت به مشهد منتقل شده اند- .

-

منازل هفت شهروند بهایی ساکن شیراز مورد تفتیش قرار گرفت و دو تن از ایشان به نام های " کامبیز حبیبی " و "
کاووس صمیمی " بازداشت شدند.

-

به حکم دادگاه انقالب مشهد " دری امری " شهروند بهایی ساکن مشهد به یک سال حبس تعزیری و " مونا رضایی "
به یک سال حبس تعزیری که به مدت  1سال به تعلیق درآمد محکوم شدند.

آوریل۲۱۰۲
-

یک شهروند بهایی ساکن مشهد به نام «نگار ملکزاده» پس از احضار به اداره اطالعات بازداشت شد.

-

«هوشمند ثنایی» شهروند بهایی ساکن بجنورد و همسرش «شعله شهیدی» پس از مراجعه ماموران امنیتی به منزلشان
بازداشت شدند.

-

 «سریر صادقی» شهروند بهایی ساکن کرج به حکم دادستان شیراز توسط ماموران امنیتی در منزل مسکونیاش درکرج بازداشت شد.

Page | 29

-

ماموران اداره اطالعات به منزل یک شهروند بهایی ساکن قائم شهر به نام «فرانک حیرانی» مرجعه کرده و پس از
تفتیش منزل و ضبط بعضی وسایل ،نامبره را نیز بازداشت کردند .قابل ذکر است فرانک حیرانی روز پیش از
دستگیری چندین ساعت در اداره اطالعات بازجویی شده بوده است.

-

«شهره اعظمی» شهروند بهایی ساکن سنندج به اتهام عضویت در جامعه بهایی به  ۵سال حبس تعزیری محکوم شد.

-

«شایان ثنایی» شهروند بهایی ساکن بجنورد و فرزند هوشمند ثنایی و شعله شهیدی پس از احضار به اداره اطالعات
بازداشت شد.

-

ماموران اداره اطالعات به منزل یک شهروند بهایی ساکن تنکابن به نام «مهنام درخشان» مراجعه کرده که پس از
تفتیش محل و ضبط بعضی وسایل ،نامبرده را نیز بازداشت نمودند.

-

ماموران اداره اطالعات قائم شهر به همراه ماموران اداره اماکن به محل کسب یک شهروند بهایی به نام «انیس مطیعی»
مراجعه و پس از تفتیش محل ،نامبرده را نیز بازداشت کردند سپس به منزل پدر انیس مطیعی که در جوار مغازه
مزبور بوده مراجعه کرده و بدون حکم بازرسی به تفتیش محل پرداختند و در خاتمه «سروش مطیعی» را هم بازداشت
نمودند.

می۲۱۰۲
-

ماموران اداره اطالعات قائم شهر به منزل «ساحل میری» شهروند بهایی شهر مزبور مراجعه کرده و پس از تفتیش
محل ،نامبرده را به همراه همسرش ،راحله معصومی (میری) بازداشت کردند.

-

ماموران امنیتی سمنان «عرفان احسانی» را هنگام بازگشت از سمنان به مهدیشهر بازداشت نمودند.

-

ماموران اداره اطالعات بیرجند به محل کسب یک شهروند بهایی به نام «شهرام مختاری» مراجعه کرده که بعد از
تفتیش محل با نامبرده به منزل وی رفته و پس از ضبط کتب مذهبی و کامپیوتر ،شهرام مختاری را نیز بازداشت
نمودند.

-

دو شهروند بهایی ساکن سمنان به نامهای «افراسیاب سبحانی» و «اکبرپور حسینی» پس از تفتیش منازل و محل
کسب توسط ماموران امنیتی بازداشت شدند

-

محمد حسین نخعی پیرمرد بهایی ساکن خوسف خود را به اداره اطالعات بیرجند ،معرفی و بازداشت شد
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-

ماموران امنیتی به منزل یک شهروند بهایی ساکن نجف آباد اصفهان مراجعه کرده و پس از تفتیش محل چهار
شهروند بهایی حاضر به نامهای اعظم طبیبی ،مونا پیرعلی ،بهرام فردوسیان و شعله افشاری را بازداشت نمودند .قابل
ذکر است در حین تفتیش محل یک شهروند بهایی به نام آرش حقیقی مورد ضرب و شتم ماموران قرار میگیرد.

-

«عاطفه انوری» شهروند بهایی ساکن اصفهان هنگام خروج از منزل توسط ماموران امنیتی بازداشت شد ماموران Page | 31
سپس منزل نامبرده را نیز مورد تفتیش قرار دادند و بعضی وسایل از جمله کتب مذهبی و تلفن همراه را ضبط کردند.

ژوئن۲۱۰۲
-

 ۲خرداد :محکومیت  ۱ماه حبس تعزیری چهار نفر از روستاییان بهایی روستای کتا (از توابع یاسوج) در زندان یاسوج
آغاز شد .اسامی این شهروندان بهایی عبارتست از« :صدراهلل راستی»« ،اردشیر راسته»« ،امان اهلل داوردان» و «پرویز
راستین».

-

دو شهروند بهایی ساکن بندر عباس به نامهای «بسیمه آفاقی» و «مهناز جان نثار» پس از تفتیش منازلشان توسط
ماموران امنیتی بازداشت شدند.

-

«صدف ثابتیان» شهروند بهایی ساکن ساری که به دو سال حبس تعزیری محکوم شده بود هنگامی که قصد سفر
تفریحی به خارج از ایران را داشت ،توسط ماموران امنیتی در فرودگاه بازداشت و به زندان اوین منتقل گردید.

-

ماموران امنیتی شهرستان تنکابن حوالی ساعت  ۱بامداد به منزل یک شهروند بهایی مراجعه کرده و پس از تفتیش و
بازجویی از حضار ،یکی از شهروندان بهایی حاضر در محل را به نام «سعید عظیمی» را بازداشت نمودند

-

هفت شهروند بهایی ساکن سمنان به اداره اطالعات احضار تلفنی شدند و پس از چند ساعت بازجویی آزاد شدند
اسامی ایشان عبارتست از مهوش سبحانی ،الهام معانی ،طناز فیروزیان ،شمیل پیراسته ،بهدخت خانجانی ،شهدخت
خانجانی و امیلیا رشیدی.

-

«فاران خوان یغما» شهروند بهایی ساکن ساری پس از تفتیش منزلش توسط ماموران امنیتی بازداشت شد .قابل ذکر
است پدر نامبرده در طی بازرسی مورد ضرب و شتم قرار گرفت.

-

«عادل فناییان» شهروند بهایی ساکن سممنان جهت اجرای محکومیت  ۱سال پس از احضار و معرفی ،بازداشت وبه
زندان سمنان منتقل شد.

-

ماموران امنیتی به منزل «طاهر اسکندریان» شهروند بهایی ساکن سمنان مرجعه کرده و پس از تفتیش محل ،نامبرده
را نیز بازداشت و به اداره اطالعات منتقل نمودند.

ژوئیه۲۱۰۲
-

«ثمین احسانی» شهروند بهایی و فعال حقوق کودک از سوی شعبه  ۲۱دادگاه انقالب اسالمی تهران به  ۵سال حبس
تعزیری محکوم شد-.

-

ماموران امنیتی طی روز جاری و روز بعد به منازل چندین شهروند بهایی ساکن تهران مراجعه و پس از تفتیش محل Page | 32
نامبردگان ذیل را بازداشت و به نقطه نامعلومی منتقل نمودند :عادل نعیمی و (همسرش) الهه فراهانی – سارنگ اتحادی
و (همسرش) نسیم اشرفی – شهاب دهقانی و (همسرش) شمیس مهاجر – امیر مقامی فرد – امیر مزیدی و ژینوس
رحیمی

-

سه شهروند بهایی ساکن مشهد به نام های «خشایار تفضلی»« ،شایان تفضلی» و «سینا اقدس زاده» پس از تفتیش
منازلشان توسط ماموران اداره اطالعات ،بازداشت شدند.

-

دو شهروند بهایی ساکن شیراز به نام های «حمید اسالمی» و «رحمان وفایی» پس از تفتیش منازلشان توسط ماموران
امنیتی بازداشت شدند.

-

دو شهروند بهایی ساکن تهران به نامهای "شمیم نعیمی" و "ناهید زهرایی" توسط ماموران امنیتی بازداشت شدند

-

دو شهروند بهایی ساکن سمنان به نامهای "زهره نیک آیین" و "ترانه ترابی" که پیش از این هر کدام به ترتیب به  ۲۱و
 ۲۱ماه حبس تعزیری محکوم شده بودند با داشتن کودکان شیرخواره جهت اجرای حکم احضار شدند.

-

 پنج شهروند بهایی ساکن اصفهان به نامهای "عنایت اهلل نقیپور"" ،شهرام اشراقی"" ،ساسان حقیری"" ،صباگلشن" و خانم "پور خرسند" در یورش ماموران امنیتی به منازلشان بازداشت شدند.

-

 پنج شهروند بهایی ساکن یزد به نامهای "ایمان رشیدی"" ،فرحناز میثاقیان"" ،فریبا اشتری"" ،فریبرز باقی" وهمسرش "ناطقه نعیمی" در منازلشان توسط ماموران امنیتی بازداشت شدند .قابل ذکر است همسر ایمان رشیدی به
نام "شبنم متحد" نیز چند روز بعد بازداشت شد.

-

"خسرو دهقانی" شهروند بهایی ساکن ویال شهر اصفهان" ،نغمه فارابی" شهروند بهایی ساکن نجف آباد" ،طاهره
رضایی" شهروند بهایی ساکن شاهین شهر اصفهان و "نوید حقیقی" شهروند بهایی ساکن اراک توسط ماموران
امنیتی در منازلشان دستگیر شدند.

-

ماموران امنیتی به منزل "شهرام فالح" شهروند بهایی ساکن کرمان مراجعه نموده و پس از ضبط کتب مذهبی و
کامپیوتر به همسر شهرام فالح اطالع میدهند که همسرش در یزد بازداشت شده است.

اوت۲۱۰۲

-

در روز اول شهریور بیش از  90فعال مدنی که جهت امدادرسانی به زلزله زدگان آذربایجان شرقی در کمپی نزدیک
روستای سرند مستقر شده بودند توسط ماموران اداره اطالعات به همراهی نیروی انتظامی بازداشت شدند استاندار
آذربایجان در مصاحبه ای اعالم کرد که این افراد متهم به تبلیغ بهاییت و تشویش اذهان عمومی هستند در حالیکه در

بین امدادگران بازداشت شده فقط پنج شهروند بهایی بودند که اسامی آنها بدین قرار می باشد  :میثاق افشار – نوید
خانجانی – واحد خلوصی – فرید روحانی و شایان وحدتی.
-

" پیمان حجابیان " شهروند بهایی ساکن کرج در طی یورش ماموران امنیتی به منزل شخصی بازداشت شد

سپتامبر ۲۱۰۲
-

دو شهروند بهایی ساکن سمنان به نامهای "ترانه ترابی" و "زهره نیک آیین" که هر کدام به ترتیب به  ۱۱و  ۲۱حبس
تعزیری محکوم شده بودند همراه فرزندان شیرخوارشان جهت گذراندن دوران محکومیت راهی زندان سمنان شدند.

-

ماموران اداره اطالعات مشهد سه شهروند بهایی ساکن شهر مزبور را پس از تفتیش منازلشان بازداشت نمودند
اسامی این شهروندان بهایی عبارتست از :نیکا خلوصی – نوا خلوصی و مهسا مهدوی.

-

 ماموران اداره اطالعات یزد دو شهروند بهایی ساکن شهر مزبور را به نامهای "مهران اسالمی" و "فرح باغی(قدرت)" را پس از تفتیش منازلشان و ضبط کامپیوتر ،اوراق و عکسهای خصوصی و مذهبی بازداشت نمودند.

-

دادگاه انقالب سمنان یک شهروند بهایی به نام "طاهر اسکندریان" را به سه سال حبس تعزیری محکوم کرد.

-

دادگاه انقالب سمنان "افراسیاب سبحانی" شهروند بهایی ساکن سمنان را به یک سال حبس تعزیری محکوم کرد.

اکتبر ۲۱۰۲
-

ماموران اداره اطالعات مشهد به منزل یک شهروند بهایی به نام «ادیب شعاعی» مراجعه کرده و پس از تفتیش محل و
ضبط کامپیوتر ،کتب و عکسهای مذهبی نامبرده را نیز بازداشت و به بازداشتگاه اداره اطالعات منتقل نمودند.

-

دادگاه انقالب شهر بیرجند یک شهروند  ۱۵ساله بهایی به نام «محمد حسین نخعی» را پس از  ۵ماه بازداشت موقت به
اتهام تبلیغ علیه نظام از طریق تبلیغ بهایی و عضویت در جامعه بهایی به سه سال حبس تعزیری محکوم کرد.

-

در پی یورش همزمان و گسترده به منازل بیش از  ۲۱شهروند بهایی ساکن گرگان و مینودشت ۰۹ ،شهروند بهایی
دستگیر شدند قابل ذکر است چند شهروند مسلمان نیز در این عملیات بازداشت شدند .اسامی بازداشت شدگان بهایی
عبارتست از:فرهاد فهندژ – شیدا قدوسی – پونه ثنایی – هوشمند دهقان – کمال کاشانی – مریم دهقان – فرهمند
ثنایی – فرح ثنایی (همسر فرهمند) – پریوش فناییان – نازی تحقیقی (خلخی) – بهنام حسنی – سودابه مهدینژاد –
حنا عقیقیان – نوید معلمی – کاملیا بیدلیان (همسر نوید) – شهنام جذبانی – شهره صمیمی (همسر شهنام)-

-

در پی احضار و مراجعه دو شهروند بهایی ساکن اسالمشهر به نامهای «فرزین شهریاری» و «رامین شهریاری» به
دادسرای انقالب ،بازداشت و به بند  ۲۱۹زندان اوین منتقل شدند-.

-

به حکم دادگاه انقالب شهر سمنان یک شهروند بهایی به نام «اکبرپور حسینی» به اتهام تبلیغ علیه نظام و عضویت در
تشکیالت مذهبی بهایی به  ۲۱ماه حبس تعزیری محکوم گردید.
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-

یازده شهروند بهایی ساکن مشهد به اتهام تبلیغ علیه نظام اقدام علیه امنیت کشور در دادگاه انقالب مشهد محاکمه
شدند اسامی این شهروندان بهایی عبارتست از :نگار ملکزاده ،حوریه محسنی ،نوید نبیلی ،شایان تفضلی ،فتانه
حاجیپور ،عزت اهلل احمدیان ،نگین احمدیان ،شهزاد خلیلی ،بهناز حدادزاده ،آرمان مختاری و نغمه ذبیحیان.

-

«دری امری» شهروند بهایی ساکن مشهد هنگامی جهت پیگیری رای تجدید نظر به دادسرای انقالب مشهد مراجعه کرده Page | 34
بود در همان مکان ،بازداشت و جهت اجرای محکومیت  ۱ماهه راهی زندان شد-.

-

ماموران اداره اطالعات ساری یک شهروند بهایی به نام «شیرین فروغیان» را پس از تفتیش منزل بازداشت نمودند.

نوامبر ۲۱۰۲
-

«کامران قیصر» شهروند بهایی ساکن کرج توسط ماموران امنیتی در محل کار بازداشت شد-.

-

«افشین سید احمد» شهروند بهایی ساکن کرج توسط ماموران اداره اطالعات بازداشت شد.

-

منزل کامران قیصر شهروند بازداشت شده بهایی در کرج توسط ماموران امنیتی با حضور نامبرده تفتیش ،کامپیوتر و
کتب و عکسهای مذهبی ضبط گردید و سپس کامران قیصر همراه با ماموران به زندان منتقل شد.

-

سه شهروند بهایی ساکن گرگان به نامهای «سیامک صدری»« ،پیام مرکزی» و «فواد فهندژ» توسط ماموران اداره
اطالعات در منازل بازداشت و به بازداشتگاه اداره اطالعات منتقل شدند-.

-

یک شهروند بهایی ساکن گرگان به نام «فرهاد اقبالی» توسط ماموران امنیتی بازداشت شد.

-

دو برادر بهایی به نامهای اشکان و ساسان بدیعی ارانی طی دو هفته گذشته بازداشت شده و به نقطه نامعلومی منتقل
شدهاند.

-

کوروش زیاری شهروند بهایی ساکن گنبد توسط مامران اداره اطالعات بازداشت و به نقطه نامعلومی منتقل گردید.

دسامبر ۲۱۰۲
-

سه شهروند بهایی ساکن ساری به نامهای «بهزاد ذبیحی»« ،اشکان زمانی» و «انور مسلمی» پس از تفتیش منازلشان
بازداشت شدند-.

-

«پوریاپور خرسند» و همسرش «المیرا بصیری» پس از احضار و معرفی خود به اداره اطالعات بازداشت شدند.

-

«بهنام ممتازی» شهروند بهایی ساکن قزوین پس از بازرسی منزل و ضبط کامپیوتر و کتب و عکسهای مذهبی توسط
ماموران اداره اطالعات قزوین بازداشت شد-.

-

ماموران اداره اطالعات شیراز به منزل یک شهروند بهایی به نام «عدنان رحمت پناه» مراجعه کرده و پس از تفتیش
محل و ضبط بعضی وسایل شخصی و مذهبی ،نامبرده را نیز بازداشت میکنند-.

-

ماموران امنیتی به منزل «مونا مجیدی» شهروند بهایی ساکن سنگسر (از توابع سمنان) مراجعه و نامبرده را به همراه
کودک  ۹ماههاش جهت گذراندن محکومیت  ۱ماه حبس تعزیری به زندان سمنان منتقل نمودند.

اهل حق (آیین یاری)
در گزارش بی بی سی فارسی می بینیم و می خوانیم که اهل این آئین می گویند به اشتباه آنان را علی اللهی یا
شیطان پرست می خوانند .بسیاری از آنان مذهب خود را مخفی نگه می دارند؛ به همین جهت آمار دقیقی از جمعیت Page | 35
آنان در دست نیست .اکثر پیروان اهل حق در استان کرمانشاه و خانقین کردستان عراق زندگی می کنند 146.اهل حق یا
یارسان نام مسلکی است عرفانی که در سده هفتم هجری توسط سلطان اسحاق بنیان گذاشته شدهاست147شهرستان
کرند غرب و توابع آن از عمده ترین مراکز اهل حق است .عالوه بر شهر کرند ساکنان قریب به  ۰۲۱روستای تابع
دهستان گهواره به جز چند روستا که پیرو مذهب شافعی میباشند ،اهل حق هستند148.در بخش اقلیت های مذهبی
گزارش فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر در می 0003اشاره به احکام اعدام برای شهروندان اقلیت اهل
حق شده است

149

برخوردهای صورت گرفته با اهل حق در سال ۲۱۰۲

اهل حق
 ژوئیه 0050یونس آقایان از پیروان آیین یاری(اهل حق) برای اخذ اعترافات ساختگی تحت فشار قرار دارد .مامورینوزارت اطالعات با حضور در زندان مهاباد از وی خواسته اند تا به حضور خود در درگیری مسلحانه مهرماه سال 89
میاندوآب (قوشاچای) اعتراف کند.

150

 یونس آقایان علیبگلو(اهل حق ) ،زندانی عقیدتی محکوم به مرگ از زندان مهاباد به سلول انفرادی زندان ارومیه منتقلگردید وی در خطر اعدام قرارگرفته است .

146

151

نگاهی به آئین یارسان یا اهل حق-بی بی سی فارسی
147
اهل حق-دانشنامه آزاد –ویکی پدیا فارسی
148
همان
149
ایران :مجازات اعدام سیاست دولتی ایجاد وحشت ـ ویژه نامه برای کنگره ی جهانی ضد مجازات اعدامFIDH -
http://www.fidh.org/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%85%D8%AC%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D9%85,7670
150
وبالگ صدای آذربایجان۵ http://voaznews.com/2012/07/02/yunes-basqi-
151
خبرگزاری هرانا -به گزارش هرانا یونس آقایان علیبگلو اهل روستای اوج تپه از توابع شهرستان میاندوآب است که به همراه چهار هم آئین خود در سال
 ۲۹توسط نیروهای امنیتی در درگیری موسوم به روستای اوج تپه در سن  ۲۲سالگی بازداشت و سپس در دادگاه به اتهام محاربه به اعدام محکوم شده بود.در
همین راستا به همراه وی سه متهم دیگر این پرونده به نامهای سهندعلی محمدی ،بخشعلی محمدی و عباداهلل قاسمزاده در دادگاه تجدید نظر به  ۰۹سال
زندان در تبعید محکوم و یک تن دیگر به نام مهدی قاسمزاده نیز به اعدام محکوم و حکم نامبرده در بهمن ماه سال  ۲۱اجرا شد.

سایر جریانات دگراندیش ایران
از جمله مهمترین جریانات دگر اندیش می توان به مسلمانان طرفداران آیت ا ...بروجردی و همچنین گروه عرفان کیهانی و یا
طرفداران آقای محمد علی طاهری اشاره داشت.
از جمله مهمترین جریانات دگر اندیش می توان به اهل حق یا آئین یاری  ،مسلمانان طرفداران آیت ا ...بروجردی و همچنین
گروه عرفان کیهانی و یا طرفداران آقای محمد علی طاهری اشاره داشت همچنین از دیگر اقلیت های قومی مذهبی در ایران
می توان به آئین مندایی هم اشاره کرد که در خوزستان زندگی می کنند که در سال گذشته گزارشی در مورد برخورد با
این اقلیت یافت نشد

-

سید محمد حسین کاظمینی بروجردی
در سایت این دگر اندیش می خوانیم که این روحانی ایرانی از آغاز دهه هفتاد شمسی در تهران به دور از گرایشات
سیاسی و حکومتی به کارهای فرهنگی و تبلیغات مذهبی و دینی پرداخت 152؛ زندانی سیاسی و از مخالفان تئوری
والیت فقیه است .وی مخالف دخالت دین در سیاست و طرفدار جدایی دین از دولت و بازگشت به اصل دین سنتی
است که در مهرماه سال  ۰۱۱۵بازداشت و به  ۰۰سال زندان محکوم شد 153.و ،خانواده و حامیانش بارها با نوشتن
بیانه و نامههایی به دبیر کل سازمان ملل متحد ،احمد شهید و فعاالن حقوق بشر خواستار حمایت از او و آزادیش از
زندان شدند

-

154

محمد علی طاهری (عرفان کیهانی )
محمد علی طاهری بنیانگذار موسسه موسسه فرهنگی هنری عرفان کیهانی در وبسایت شخصی اش حوزه فعالیت
خود را فرادرمانی ،شاخهای از درمانهای مکمل ذکر کرده است که به گفته وی ماهیتی منطبق بر عرفان ایران داشته و
زیر مجموعهای از عرفان کیهانی (حلقه) به شمار میآید 155.وی ابتدا در سال  5983به اتهام راه اندازی تشکیالت غیر
قانونی بازداشت و پس از دو ماه با قید وثیقه آزاد گشت .و در نوبت دوم در سال  5930بازداشت شد در رسانه

152

بیوگرافی -بام آزادی-پایگاه اطالع رسانی سید حسین کاظمینی بروجردی
153
سید محمدحسین کاظمینی بروجردی-ویکی پدیا فارسی دانشنامه آزاد
154
همان
155
وبسایت رسمی دکتر طاهری "فرادرمانی" را اینگونه تشریح کرده است« :فرادرمانی شاخهای از درمانهای مکمل است و ماهیتی کامالً عرفانی داشته،
زیر مجموعهای از عرفان کیهانی به شمار میآید .در این شاخهی درمانی ،بیمار توسط فرادرمانگر به شبکه شعور کیهانی متصل شده و ضمن ارایه اطالعاتی از
نحوه اتصال خود ،از طریق گرم شدن ،سرد شدن ،درد گرفتن ،تیر کشیدن ،ضربان زدن ،تشنج و ...اعضای معیوب و تنشدار بدن او مشخص شده و با حذف
عالیم ،روند درمان آغاز میشود» .از فرادرمانگری تا ارتداد-دویچه وله صدای آلمان
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های دولتی اتهاماتی از قیبل کیش شخصیت ،استبداد رآی و شیادی را به مؤسس گروه فرادرمانگرا نسبت دادند .حتی
از سوی اطالعات سپاه برای وی تقاضای حکم اعدام به اتهام ارتداد شد.

156

به تصریح وکیلش اتهاماتی که در

خبرگزاریها برای ایشان عنوان شده هیچ کدام تاکنون اثبات نشده و در حد ادعا میباشد و شکوائیه هم برای مقابله با
هتک حرمت و اشاعه اکاذیب و افترا علیه خبرگزاریهای متخلف تهیه شده و به زودی پیگیریها آغاز میشود.

157

مهمترین برخورد های قضایی با گروه های فوق در طی سال 2102
آقای بروجردی
-

ژانویه  ، 0050مامورین امنیتی دادسرای ویژه روحانیت با یورش به منزل خانم ام البنین اصفهانی ،یکی از هواداران
آقای بروجردی ،او را دستگیر کرده و به مکان نامعلومی برده اند

-

158

مارس  ،0050در پی مسموم کردن آقای بروجردی در زندان وضعیت جسمی او به شدت وخیم شده است  .او دچار
خونریزی معده و کلیه است بطوریکه از ادرار و مدفوع وی خون دفع می شود.

-

159

آوریل ، 0050خانم ها رویا عراقی ،مریم عظیمی ،طیبه حسینی ،نرگس غفارزاده ،فروغ همت یار ،زهرا عبداهلل وند،
زهره شریفی ،مریم قاسمی به دادگاه ویژه روحانیت واقع در تهران خیابان زعفرانیه احضار شده اند .

-

آوریل  0050آقای کاظمینی بروجردی را به دادگاه ویژه روحانیت فراخوانده و بار دیگر ایشان را تحت فشار قرارداند
تا دست از اعتقادات خود بردارد

-

162

می  ، 0050خانم سمیه پور اسکندری یکی از فعالین تشکل آقای کاظمینی بروجردی به دادگاه ویژه روحانیت احضارگردید.
-

163

ژوئیه  0050مسئولین زندان اوین از رساندن دارو و مراقبتهای پزشکی به آقای کاظمینی بروجردی ممانعت می
کنند.

156

161

می  ،0050دکتر رویا عراقی ،معاون آقای کاظمینی بروجردی ،برای سومین بار به دادگاه ویژه روحانیت احضار
شد.



160

164

ژوئیه  0050اعتراض شدید آقای بروجردی نسبت به حضور مسئولین در بند ویژه روحانیت

از فرادرمانگری تا ارتداد-دویچه وله صدای آلمان
157
وضعیت محمدعلی طاهری همچنان در هالهای از ابهام-خبرگزاری هرانا
158
همان
159
بام آزادی
160
همان
161
همان
162
همان
163
گزارش"فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران"
164
سایت با م آزادی

165
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-

ژوئیه  0050موج جدید شایعه پراکنی جمهوری اسالمی در خصوص آقای بروجردی

-

نوامبر ، 0050خانم ها رویا عراقی ،مریم عظیمی ،طیبه حسینی ،نرگس غفارزاده ،فروغ همت یار ،زهرا عبداهلل وند ،زهره

166

شریفی ،مریم قاسمی و دو تن از آقایان به نام های محمدرضا صادقی و محمد مهمان نواز به دادسرای ویژه
روحانیت واقع در تهران خیابان زعفرانیه احضار شدند

167
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 -اکتبر 0050سوء قصد به جان نزدیکان و هواداران آقای کاظمینی بروجردی

عرفان حلقه (کیهانی )

168

169

فوریه 0050محمدعلی طاهری  ،در دادگاه انقالب که به ریاست قاضی پیرعباسی و در  1جلسه برگزار گردید بهمحکوم گردید

170

ژوئن  0050روزنامه دولتی ایران خبر از حکم قطعی آقای محمد علی طاهری داد به نقل از این روزنامه حکموی به  1سال حبس تعزیری و پرداخت  300میلیون تومان جزای نقدی و  11ضربه شالق قطعی شد.
 -نوامبر 0050مختاری از مربیان اصفهان بازداشت شد

172

 -دسامبر-0050دستگیری  50نفر از اعضای عرفان حلقه در شاهرود

165

171

173

همان
166
همان
167
بام آزادی
168
همان
169
شایان ذکر است تعداد برخورد های سال  0050از  0055کمتر بوده اما یک مورد حمله سایبری و هک شدن سایت طرفداران این گروه نیز
گزارش شد .در ضمن در زمان آماده کردن این گزارش در ژانویه  0059دستگیری های جدیدی برای مدرسین این گروه گزارش شد که یک مورد ان در
کرج اتفاق افتاد که خبر آن در سایت دولتی به صورت تخریبی آورده شد  http://kargarnews.ir/fa/pages/?cid=22847همچنین در یکی از
سایت های هوادران آقای طاهری اعالم شد که در شهرهای شیراز و شاهرود نیز دستگیری رخ داده اما از اسامی این افراد گزارشی موجود نبود
170
موارد اتهامی به وی عبارت بود است از  .به اتهام توهین به مقدسات و بیان مطالبی که هیچ گونه تخصصی در آنها نداشته و ادعای الهام و دریافت آگاهی
و ارائه این دریافت ها به دیگران به  1سال حبس تعزیری
 .-0به اتهام مداخله غیر قانونی در امور پزشکی و درمان با استناد به مفاد قانون مجرم و پروانه فعالیت وی ابطال
 .-9به اتهام تحصیل مال نامشروع و پخش غیرقانونی آثار سمعی و بصری به پرداخت  300میلیون تومان محکوم
 .-1به علت لمس بیماران مونث بدون اینکه دارای مجوز طبابت باشد نیز به  11ضربه شالق محکوم
منبع:وبالگ خبری رهروان حلقه۵ http://interuniversalmysticism.wordpress.com/2012/02-
171
دیده بان ادیان و مذاهب و جنبش های معنوی
172
به نقل از خبرنگار عرفان حلقهhttps://www.facebook.com/Khabarnegar -
173
خبرگزاری هرانا – این گزارش در خبرگزاری هرانا عینا از گزارش های منابع خبری دولتی اورده شده بود و ذکری به نام افراد دستگیر شده نشده بود
–در سایت سیاست روز نیز به همین شکل آمده بودhttp://www.siasatrooz.ir/vdccooqm.2bq4x8laa2.html

بحث و نتیجه گیری
بر اساس سالنامه آماری نقض حقوق بشر منتشر شده از نهاد آمار ،نشر و آثار مجموعه فعاالن حقوق بشر در ایران

174

در

مقایسه سال  5930با سال  5983در حوزه اقلیت های مذهبی بازداشت شهروندان  ۹۲نسبت به سال  ۰۱۱۹کاهش یافته است،
هم چنین صدور احکام حبس از سوی دستگاه قضایی نیز با کاهش  ۱۲همراه بوده است .این در حالی است آقای احمد شهید
گزارشگر ویژه سازمان ملل درباره وضعیت حقوق بشر ایران ،در گزارش سوم خود همچنان نسبت به آزار واذیت سیستماتیک
اعضای گروه های مذهبی به رسمیت شناخته نشده در ایران ابرازنگرانی می کند .175سئوال اینجاست که این کاهش آیا در نتیجه
فشار های سازمان های بین المللی به ایران است و حاکمان یک تغییر تاکتیکی در قبال رفتار خود با دگر اندیشان داده اند و یا
رفتار حاکمان جمهوری اسالمی نسبت به دگر اندیشان تغییر کرده است.؟
با توجه گزارشات یک سال اخیر در راه اندازی نمایشگاه های تهاجم فرهنگی در سراسر کشور 176و همچنین ساختن برنامه های
متعدد تلویزیونی 177از یک طرف و از طرف دیگر فعال شدن شدید در محیط شبکه های اجتماعی از طریق ترور شخصیت و یا
هک کردن سایت ها و وبگاه های رسمی دگر اندیشان می توان فرض تغییر تاکتیکی را نزدیک دانست تا تغییر رفتار حاکمان علیه
دگراندیشان .به همین دلیل فشارهای بین المللی به ایران برای تغییر واقعی رفتار حکومت علیه دگراندیشان ضروری است .بنا بر
بررسی و گزارش نهاد های بین المللی مسئوالن ایران علی رغم رفتار و گفتاری که در رسانه های عمومی داخل ابراز می کنند
در برابر فشارهای بین المللی پاسخگو هستند.
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خبر گزاری هرانا ۵ http://www.hra-news.org-
175
متن کامل گزارش احمد شهید گزارشگر ویژه سازمان ملل درباره وضعیت حقوق بشر ایران-کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران -
http://persian.iranhumanrights.org
176
گزارشی از نمایشگاههای حوزه علمیه در ایران-دیده بان ادیان و مذاهبhttp://www.rsmw.org/Special/6306bed6-bb4a-4b67--
۵a415-3bc183aa0dd5
177
آرماگدون  -1چهل و پنجمین تهاجم روحانیت تندرو ایران به پیمان فتاحی (استاد ایلیا میم ) -دیده بان ادیان و مذاهب-
۵http://www.rsmw.org/Special/c2e958b3-8067-449e-b32b-ccb35d041012
شایان ذکر است موضوع اصلی دیگر قسمتهای سریال تلویزیونی آرماگدون (نبرد آخرزمان) که در تلویزیون جمهوری اسالمی در  501قسمت پخش شد به
این شرح است :پلورالیزم رسانه ای  ،شبکه های ماهواره ای( VOA ،BBC ،وابسته به صحیونیزم و بهائیت ، ).. .جنگ سرد دیجیتالی (فاسد بودن و صهیونی
بودن فیس بوک ،مایکروسافت .. .و کالً اینترنت) بازخوانی تاریخ سینمای ایران (ریشه در فراماسونری و صهیونیسم ،).. .فرقه های صهیونی و تروریستهای
کودتاچی (خیانت ها و ضربه های بهائیت و تالش برای تسخیر ایران) ،درویشان سکوالر ،عرفانهای نوظهور (مزدور و فاسد .. .بودن داالیی الما ،سای بابا ،اشو،
کریشنا مورتی .. .اکنکار .. .TSM ،و صهیونی بودن آنها)  ،معنویت آنارشیستی (ایلیا رام اهلل گمراه کننده جوانان ،پائولو کوئیلو فاسد ،کافر ،مشرک و
صهیونیست ،و شیطان پرست بودن رؤسای جمهور آمریکا و اروپا و حتی رهبر مسیحیان جهان)
178
گزارش ،کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران نقض حقوق مسیحیان پروتستان ایران
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ضمائم

گزارشی از نمایشگاههای حوزۀ علمیه در ایران

مفسدان و شیطان ها
مدتی است در نمایشگاه های بین المللی()۱حوزۀ علمیۀ قم از چهرۀ به گفتۀ خود چند شیطان!!! و چند فتنه گر پرده Page | 41
برداری می کند.
الف) (به ادعای طراحان نمایشگاه ،از حوزۀ علمیۀ قم) سران فتنه و مفسدان سیاسی عبارتند از :
 -۱حجت االسالم سیدمحمد خاتمی
 -۲سید میرحسین موسوی
 -۳حجت االسالم مهدی کروبی
 -۴موسوی خوئینی ها
الزم به ذکر است که اکثر مردم ایران عبارت سران فتنه را بزرگان جنبش سبز ایران و مدافعان حق و آزادی می دانند.

«به نمایش درآمده در نمایشگاه های جنگ نرم ،مطبوعات ،قرآن و »...

ب) و دیگر فتنه گران ،منافقان و مفسدین (از دیدگاه روحانیت
طالبانی ایران) و به قول مردم ایران ،رهبران ،آزاد مردان و
روشنفکران ایرانی :
 )۱استاد سروش ،فیلسوف معاصر و از بزرگان روشنفکری ایران.
دایره مذاهب در نمایشگاه جنگ نرم اصرار عجیبی داشت که
ایشان را با اسم «فرج هللا دباغ» معرفی کند و ما فوراً به یاد
اصرار مشابه روزنامه (ارگان) انصار حزب هللا در سال های گذشته
افتادیم.
 )۲آقای اکبر گنجی .از شجاع ترین مبارزان و زندانیان سیاسی
ایران .روشنفکری که حرف های او برای روحانیت طالبانی بسیار
دردناک است.

 )۳حجت االسالم محسن کدیور .از شاخص ترین روشنفکران دینی ایران که همچون سروش و
گنجی سال ها مورد آزار هم لباسان خود در ایران قرار داشت .
اما فهرست فتنه گران و مفسدان و منحرفان بیش از آنهاست :تاج زاده ،محسن مخملباف،
علیرضا نوری زاده ،محسن سازگارا... ،
« این پوسترها در نمایشگاههای مختلف من جمله نمایشگاههای مطبوعات ،جنگ نرم و قرآن بارها در سطح کشور منتشر شدند»

و شیطان ها (که اکثر مردم ایران به آنها اساتید معنوی یا معلمان بزرگ می گویند و از
مقبولیت و محبوبیت زیادی در بین مردم و بویژه جوانان و اهالی فکر و فرهنگ برخوردارند) عبارت
بودند از:

«به نمایش درآمده در نمایشگاه های مختلف جنگ نرم ،دفاع مقدس و »...
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 -۱شیطان بزرگ! (یا به قول پیروانش استاد بزرگ تفکر و معلم جهانی) :ایلیا «میم» (با اسم
کوچک پیمان فتاحی) است که در مرکز تصاویر (به قول روحانیت طالبانی) شیاطین قرار گرفته
است .ایلیا «میم» طی چهار سال گذشته ،دوازده ماه در زندان انفرادی و تحت شدیدترین و بی
سابقه ترین شکنجه ها قرار داشته است تا به توبه و انکار خود بپردازد.
 تالش برای پیوند اسالم ،مسیحیت و سایر ادیان
 بدعت گذاری در دین
 اشاعه ی لیبرالیزم معنوی در جامعه
 ادعای اولوهیت و مسیحا
 ایجاد فرقه های جدید
 توهین به مقدسات
 تبلیغ علیه نظام
 انتشار افکار انحرافی در جامعه
 تخدیر افکار عمومی !!از جمله اتهامات اوست.
«این پوستر در نمایشگاههای مختلف من جمله نمایشگاههای جنگ نرم و
رسانه های دیجیتال بارها در سطح کشور منتشر شد»

«سیاه نمایی و تحریف بارزترین وجه تبلیغاتی است که توأم ًا در بارۀ ایلیا  ،داالیی الما ،پائولو کوئیلو و اشو راجنیش صورت می گیرد »

بیش از  07جلد از آثار خالق و استثنایی در زمینه های مرتبط با علوم باطنی ،نظریه های بنیادی ،علوم مختلف مرتبط
با ذهن و روح و دانش متافیزیک(االهیسم) از او در دست می باشد که اکثر آنها توسط وزارت ارشاد جمهوری
اسالمی توقیف شده اند .اکثر این کتب برگرفته از فیلم ها و سخنرانی های اوست .مسئولین امنیتی و قضایی بارها
ایلیا و جمعیت اِل یاسین را بزرگترین تهدید امنیتی و ایدئولوژیک معرفی کرده و خواستار نابودی آنها شده اند.ارگانهای
رسمی جمهوری اسالمی مانند روزنامه های جمهوری اسالمی ،کیهان ،رسالت ،جام جم و صدا و سیما به تمسخر
او را خدا ،روح خدا و آواتار نامیده اند اما با جدیت بر این شعار تهاجمی تأکید دارند که او شیطان بزرگ است.
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«اولین کتاب رسمی در تخریب ایلیا و رهبران معنوی جهان معاصر؛ به قلم عضو ارشد روزنامۀ کیهان»
پس از این ،سیل کتب و نشریات تخریبی آغاز شد ←

ویژه نامۀ جام جم با محوریت تخریب ایلیا «میم»
بولتنی با تأکید بر ترور شخصیتی ایلیا (ویژه نامۀ جام جم)

«روزنامۀجمهوری اسالمی ایران ،ارگان رسمی جمهوری اسالمی ،به بهانۀ نصب پوسترهای ایلیا در بزرگراه های تهران ،همراه با کیهان ،رسالت،جام جم
..و صداوسیما وارد عرصۀ تخریب شخصیتی ایلیا شد».
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«شیعه آنالین ،ادیان نیوز ،برنا نیوز و بسیار از مراکز خبری دیگر ،تیتر خدایی که فرزند سیزدهم است را بعد از مقاالت تخریبی روزنامه جمهوری اسالمی آغاز
کردند»

در کنار این شیطان بزرگ!! (منظور از این شیطان بزرگ آمریکای جهانخوار یا اسرائیل غاصب یا استکبار جهانی نیست
بلکه همان ایلیاست) شیاطینی با خطر بسیار کمتر مانند پائولو کوئیلو ،لی هنگ جی ،پال توئی چل ،سای بابا،
ماهاریشی و اشو راجنیش مورد تهاجم و تخریب قرار گرفته است .این رویه طی سه سال گذشته در بسیاری از
نهادهای مذهبی – امنیتی ایران مرسوم شده است .بعنوان مثال فقط در ماههای اخیر شاهد انتشار کتابهای
مختلفی در ایران بودیم که این استراتژی را دنبال می کردند .آخرین مورد آن کتاب "آسیب شناسی عرفان های
نوظهور" است که با قرار دادن عکس داالیی الما ،ایلیا و دیگر رهبران جنبش های معنوی بر جلد خود همین استراتژی
را دنبال کرده اند.
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یا روزنامۀ کیهان (ارگان حکومت اسالمی ایران) بعد از مقاالت متعدد تخریبی خود دربارۀ ایلیا ،در آخرین مقالۀ تخریبی
به بررسی تطبیقی ایلیا ،داالیی الما و اشو راجنیش پرداخته و بطور ضمنی این افراد را عوامل استکبار جهانی و
صحیونیسم بین الملل نامیده است.

 -۱تنزین گیاتسو معروف به داالیی الما رهبر بزرگ بودائیان.
داالیی الما همچنین رهبر معنوی تبت و بنابراین از رهبران اصلی اپوزیسیون چین می باشد .اکثر مردم جهان داالیی
الما را بعنوان نمادی از محبت و انعطاف پذیری و آسان گیری می شناسند اما از دیدگاه روحانیت تندرو و دستگاههای
مذهبی امنیتی ایران ،داالیی الما مروج کفر و بی دینی ،عامل سازمان سیا و موساد بوده و در اصل یک صحیونیست
است .واژۀ منافق ،صحیونیست ،شیطان پرست ،فرقه و عامل بیگانه از واژه های مرسوم در ایران است که با آن می
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توان زمینۀ محکومیت و برخورد با هر فرد یا گروه ناهماهنگی (ناهماهنگ با روحانیت طالبانی) را فراهم آورد .در تعداد
زیادی از مقاالت یا کتب منتشر شده توسط روحانیت ،داالیی الما ،ایلیا رام هللا ،پائولو کوئیلو ،لی هنگ جی و سایر
معلمان معنوی مورد تخریب و ترور شخصیت قرار گرفته اند.

 -０پائولو کوئیلو یکی از مشهورترین و محبوب ترین نویسندگان معنویت گرا در سراسر جهان به شمار می رود
که بیش از همه ی اقشار ،قشر جوان به شمار می رود که بیش از همه ی اقشار ،قشر جوان به او توجه
دارند .او نابغه ای مسلم در ادبیات عرفانی است .با این حال روحانیت قم و حوزه های علمیه همواره او را
همانند سایر اساتید معنوی به فساد اخالقی ،کالهبرداری ،شیادی ،دروغگویی ،شیطان پرستی و
ناهنجاری های شخصیتی متهم کرده اند .البته این اتهامات اختصاص به کوئیلو نداشته بلکه جورج بوش،
اوباما ،داالیی الما ،ایلیا«میم» و همه رهبران بزرگ نامطلوب را در بر می گیرد.

-１

 -۳لی هنگ جی بنیانگذار فالون دافا و رهبر بزرگترین جنبش معنوی چینی در جهان فردی که ویژه

نامۀ سراب (ویژه نامۀ صداوسیما؛ جام جم) او را «خدایی که به آمریکا پناهنده شد» معرفی می کند .گفته می
شود تعداد پیروان لی هنگ جی ،تنها در چین به صد میلیون نفر می رسد .اما سرشماری دقیقی از پیروان او در
سراسر جهان انجام نشده است.

 -۴راجا چاندرا موهان جین مشهور به دو اسم «آچاریا راجنیش» و «اشو» بنیانگذار جنبش جهانی
تانترای نوین و احیاگر تعالیم مکتب کهن تانترا .شخصیتی جنجالی با پیروانی در سراسر جهان .بیش از  057جلد
کتاب از سخنرانی های او به  33زبان مختلف تهیه شده اما او هرگز کتابی ننوشت .یکی از معروف ترین منتقدان
بین المللی در بارۀ او می نویسد :اشو خطرناک ترین موجودی است که از زمان تولد عیسی مسیح تا امروز
متولد شده است .راجنیش سالها قبل از دنیا رفت اما فعالیت معابد و پیروان او در سراسر جهان نشان داد که او
به این سادگی ها نمی میرد .در تصاویر طراحی شدۀ حوزۀ علمیۀ قم ،اشو راجنیش هم بعنوان یک شیطان
ثانویه در کنار شیطان بزرگ قرار گرفته است .الزم به ذکر است که بیش از  55کتاب اشو به زبان فارسی ترجمه
شده است و این خود یکی از مهمترین دالیل وحشت روحانیون قم و تهران از جسم مرده و تجزیه شدۀ اشو
راجنیش است.

 - ۵نور علی تابنده معروف به مجذوب علیشاه قطب سلسلۀ گنابادی او هم اکنون در قید حیات است و
مانند پدری مهربان همچنان خانوادۀ بزرگ گنابادی ها را از بحران ها و توطئه ها به سالمت عبور می دهد.
تاکنون تعداد زیادی از مریدان او ،به بهانه های مختلف دستگیر و زندانی شده اند .در نمایشگاه بین المللی فیلم
های مونتاژی ،پوسترها و مقاالت تخریبی به قصد تحریف و سیاه نمایی این چهرۀ معنوی منتشر شد.

 -6پال تویی چل احیاگر مکتب باستانی اکنکار و هارولد کلمپ(جانشین او )دو شیطانک دیگری
هستند که در نمایشگاه بین المللی ،از آنها پرده برداری شده است .دایره مذاهب (بخش امنیتی برخورد با
ادیان و جنبش های معنوی) این دو نفر را به شکل های مختلف در ارتباط با سازمان سیا معرفی می کند تا
به این ترتیب زمینۀ برخورد قضایی و امنیتی با طرفداران این جنبش (اکنکار) فراهم شود.

 -7نارایانا راجو معروف به ساتیا سای بابا آواتار بزرگ هندی و معلم مشهور جهانی یکی از شیاطین !!
است که طراحان نمایشگاه بین المللی در کنار شیطان بزرگ!! قرار داده اند .در همۀ نقاط دنیا و به استناد
دهها کتاب و صدها سخنرانی و فیلم سای بابا ،او مفسر و مبلغ اصول مشترک ادیان و تعالیم ناب اخالقی،
عرفانی و معنوی است اما از دیدگاه روحانیت قم ،یا الاقل طبق تبلیغات سیاه آنان ،ساتیا سای بابا مبلغ
آیین نه یکتاپرستی ،بلکه آلت پرستی است!!!
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-8
«این پوسترها در نمایشگاههای مختلف من جمله نمایشگاههای جنگ نرم و رسانه های دیجیتال بارها در سطح کشور منتشر شدند» :

سایر شیطانک ها (به قول روحانیت طالبانی) :

بهاءهللا (بنیانگذار بهائیت) ،مهربان شهریار ایرانی (یزدی) معروف به آواتار مهربابا ،موکاندا (مشهور به
پاراماهانسا یوگاناندا) ،احیاگر کریایوگا در آمریکا و اروپا) و معلم بین المللی مدی تیشن  T.Mمشهور
به ماهاریشی ماهش یوگی.
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«نمایشگاه جنگ نرم»

اما کسانی که روحانیت حکومتی ایران ،شیطان و شیاطین می نامد محدود به معلمان معنوی ،بنیانگذاران جنبش
های معنوی یا نویسندگان بزرگ نیست بلکه در این نمایشگاه بین المللی تعداد دیگری از شخصیتهای مطرح جهان
شیاطین نامیده شده اند و کاریکاتورهای متعددی از آنها تهیه شده است.
 (باراک حسین) اوباما (رئیس جمهوری آمریکا) جورج بوش (رئیس جمهور سابق آمریکا) جین شارپ (نظریه پرداز و مدرس روش جنگ نرم و شاخص ترین شخصیت بین المللی جنگ نرم) سوروس (بنیانگذار سوروس و مرد پشت پردۀ انقالبهای مخملی)این افراد همراه ب ا برخی از رؤسای جمهور دیگر (مانند سارکوزی ،سیدمحمد خاتمی )...در این نمایشگاه بین
المللی مورد توجه و توهین طراحان حوزۀ علمیۀ قم قرار داشتند

از دیگر نکات قابل توجهی که در این نمایشگاه وجود داشت فتوشاپ عکس های بنیانگذار جنبش االهیسم ،ایلیا
«میم» بود .این کار دربارۀ (بقول روحانیت طالبانی) سایر شیاطیندینی و معنوی انجام نشده بود و صرفاً دربارۀ (به
قول دایره مذاهب) شیطان بزرگ ،ایلیاانجام شده بود .پس از ایلیا تنها به اوباما و نماد عمو سام (آمریکا) برای نشان
دادنشیطان بزرگ اکتفا شده است.
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«به نمایش درآمده در نمایشگاه های جنگ نرم ،قرآن ،مطبوعات و : »...

این نکته و رفتارهایی مانند در مرکز تخریب ها قرار دادن ایلیا ،شدت توهین ها به او ،حجم اخبار تحریف شده و دروغ
دربارۀ او ،انتشار بولتن های ویژه و ویژه نامه هایی با تیراژهای سیصدهزار جلد در بارۀ او ،خبر از میزان نفرت و
بدخواهی روحانیت طالبانی می دهد .و نیز از میزان هزینه ای که روحانیت خشونت گرا برای ترور و تخریب این
شخصیت بزرگ در نظر گرفته است.

«این پوستر در نمایشگاههای مختلف من جمله نمایشگاه جنگ نرم بارها در سطح کشور منتشر شد»
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به نام حقيقت
خالصۀ سريال سياسي آرماگدون (نبرد آخر زمان) [بخش دوم]

پلوراليزم رسانه ای (قسمت دهم :پروژه ی اشباح  ،راز آرماگدون)

خالصه اين قسمت  :اكثر نشريات پس از انقالب [بجز كيهان ،جمهوری اسالمي ،رسالت و
چند نشريۀ معدود ديگر] به محافل ماسوني و صحيونيستي وابسته بوده و دستور «فروپاشي
ايدئولوژيك به عنوان سرآغاز فروپاشي فيزيكال» را دنبال مي كنند؛ و آمريكايي ها ،اروپايي
ها و بنيادهای صحيونسيتي حاميان مالي و فكری اين نشريات هستند...
قسمت يازدهم :کريدور شوک كه به تخريب  BBCاختصاص داشته و در آن از ارتباط
مستقيم  BBCبا دستگاه های جاسوسي ،فرقۀ ضالۀ! بهائيت و مراكز صحيوني! صحبت مي
شود.
قسمت دوازدهم :پروژه ی اشباح ،راز آرماگدون ،يورش امواج (شبکه های ماهواره ای)
در اين قسمت ،همه شبكه های ماهواره ای ،شبكه های صحيونيستي -آمريكايي شمرده شده
وهدف آنها براندازی نظام اسالمي ايران ذكر مي شود.
آرماگدون  59خالصۀ قسمت سيزدهم :شركت های بزرگ كامپيوتری و اينترنتي مانند
 face bookو  Microsoftو بطور كلي اينترنت كه محصول وزارت دفاع آمريكا ،پنتاگون
است در حيطۀ جنگ سرد ديجيتالي و به عبارتي نبرد صليبي -صحيوني تعريف شده و همگي وابسته به صحيونيزم مي باشند .قاچاق حدود 800
هزار زن و دختر از شرق به غرب از جرائم و از نشانه های فساد اخالقي موجوديتي به نام
اينترنت است.
آرماگدون  51 ،51و  :58بازخواني تاريخ سينمای ايران
خالصه :سينمای ايران توسط صحيونيست ها و فراماسونرها شكل گرفت و نخسين حلقه
سالن های سينما در ايران توسط فارغ التحصيالن مدارس صحيونيستي آليانس (اتحاديه
جهاني اسرائيلي) بوجود آمد.
آرماگدون  :53فرقه های صحيوني
صحيونيست ها با استفاده از «تراشيدن منجي های موازی و دروغين» سعي كردند در برابر
موعود مقدس جهان اسالم قد علم كنند .فرقه های ضاله !! بابيت و بهائيت درهمين راستا
بوجود آمد BBC .و  VOAاز مبلغان آنها هستند و علي محمد باب (بنيانگذار بابيت)به
امپراطوری جهاني صحيونيسم وابسته بوده« .تصوير توبه نامۀ خفت بار علي محمد باب وسند
بي سوادی وی» از اسناد قابل توجه !! قسمت نوزدهم است.
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آرماگدون  :00تروريست های کودتاچي
خالصه :بهائيان مسئول حوادث ضد ايراني و ضد اسالمي دويست سال گذشته هستند و ارتباط تنگاتنگي از طريق انگليس با مشروطه خواهان
داشته اند« .عمليات مهيب تروريستي ،جاسوسي ،كودتا گرانه و منهدم كننده فرقه ضاله بهائيت» !!!
آرماگدون  :05رويای سرزمين موعود
باز هم دربارۀ جنايات!! بهائيت و رابطۀ آنها با اسرائيل CIA ،و ساواك؛ و تالش آنها برای تسخير ايران بعنوان سرزمين موعود !!!

آرماگدون  :00درويشان سکوالر
عرفان های غير رسمي (غيردولتي) شيعه توسط كانون های صحيوني بوجود آمده اند .تصوف و
دراويش محصول صحيونيست ها و فراماسونرها هستند.

آرماگدون  :01عرفان های نوظهور
اين عرفان ها و فرقه ها كه توسط مزدوراني!! چون دااليي الما ،سای بابا ،كريشنا مورتي ،اشو  ، ...كه با امكانات سازمانهای اطالعاتي!
صحيونيستي و فراماسونری ترويج مي شوند همگي فاسد بوده  ،به انحرافات اخالقي منجر شده و قصد بيشتر آنها مقابله با انتظار شيعيان است!!.
اين عرفانهای جعلي مي خواهند همان ايده شيطاني تسخير كره ارض را كه مطلوب صحيونيست ها است دنبال كنند!

«تصاوير فيلم آرماگدون»

«برگرفته از نمايشگاه جنگ نرم»

«داالیی الما»


«ایلیا میم»

«پائولو کوئیلو»
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«برگرفته از نمايشگاه جنگ نرم»

….

آرماگدون  01و  :01معنويت های آنارشيستي (ايليا ،پائولو کوئيلو و  )...و توطئه
های صحيوني ضدظهور
ايليا (رهبر و بنيانگذار جمعيت االهيون؛ اِل ياسين) مدعي خدايي است و جوانان ايراني را
گمراه كرده است ...پائولو كوئيلو دارای تفكرات ضد الهي ،شرك آلود و مفسده آميز است و
البته به اسرائيل وابسته است و برای تثبيت اسرائيل كار مي كند...

شيطان پرستي يك فرقۀ صحيوني!!!!! ديگر است كه با  CIAهم ارتباط دارد و سازمان  CIAتالش مي كند صاحب الزمان(ع) را بشناسد و آن
حضرت را ترور كند و برای ظهور مانع تراشي نمايد...

نكتۀ جالب توجه اينكه قسمت  01و  01آرماگدون تنها در بهمن ماه  5983شش مرتبه از صداوسيمای جمهوری اسالمي ايران پخش شد.
اين دو قسمت كه به نظر مي رسد نقطۀ اوج و تمركز سازندگان آن است در ماههای بعد بارها تكرار شد و در آخرين نوبت (تا اين تاريخ) مقارن
با سالگرد  55سپتامبر از شبكه های ماهواره ای جام جم  0 ،5و ( 9صرفاً قسمت  01و  )01پخش شد.
الزم به ذكر است كه مجموعۀ  501قسمتي آرماگدون ،قطعه ای از پازل تبليغات سياه و جنگ رواني رسانه های امنيتي ايران ،در تخريب
جريانهای فكری ،جنبش های معنوی ،اقليت های مذهبي و رسانه های آزاد است .در ساير قطعات اين پازل تبليغاتي شاهد دهها كتاب ،فيلم،
ميزگرد های تلويزيوني و نمايشگاههای عمومي هفتگي و ماهانه هستيم كه محور فعاليت آنها تخريب و تقبيح جريانهای مذكور است.
دكتر پريس كي نژاد
عضو مركزی انجمن متفكران و محققان ايران (ام و ما)
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