ﺑﺮﻧـﺎﻣﻪرﯾﺰی ﺑـﺮای ﺗﺸﺪﯾـﺪ ﺳـﺮﮐﻮب
ﺑﻬﺎﺋﯿﺎن در اﯾﺮان

ﺳﻨﺪی ﻣﺤﺮﻣﺎﻧﻪ
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی ﺑﺮای ﺗﺸﺪﯾﺪ ﺳﺮﮐﻮب ﺑﻬﺎﺋﯿﺎن و دﯾﮕﺮ
اﻗﻠﯿﺖﻫﺎی دﯾﻨﯽ در اﯾﺮان

ﺑﯿﺎﻧﯿﻪی ﻣﺸﺘﺮک
ﻓﺪراﺳﯿﻮن ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﺟﺎﻣﻌﻪﻫﺎی ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ
ﺟﺎﻣﻌﻪی دﻓﺎع از ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ در اﯾﺮان

ﺟﺎﻣﻌﻪی دﻓﺎع از ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ در اﯾﺮان ﻧﺴﺨﻪای از ﺟﻤﻊ ﺑﻨﺪی ﺟﻠﺴﻪی
»ﺧﯿﻠﯽ ﻣﺤﺮﻣﺎﻧﻪ« در ﺗﺎرﯾﺦ  ۳۱ﺷﻬﺮﯾﻮر  ۱۳۹۹ﺷﻬﺮ ﺳﺎری ﻣﺮﮐﺰ اﺳﺘﺎن
ﻣﺎزﻧﺪران را درﯾﺎﻓﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ ﮐﻪ در آن ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﺑﻠﻨﺪﭘﺎﯾﻪی دوﻟﺘﯽ
ﺗﺼـﻤﯿﻢﻫﺎﯾﯽ ﺑـﺮای اﻓﺰاﯾـﺶ ﻗﺎﺑـﻞ ﺗـﻮﺟﻪ ﺳـﺮﮐﻮب اﻗﻠﯿﺖﻫـﺎی دﯾﻨـﯽ
ﻧﺎﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ در ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ  ،ﺑﻪ وﯾﮋه ﭘﯿﺮوان آﯾﯿﻦ
ﺑﻬﺎﺋﯽ  ،ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.

ﻣﺼﺎدرهی زﻣﯿﻦﻫﺎی  ۲۷ﺧﺎﻧﻮادهی ﺑﻬﺎﺋﯽ ﮐﺸﺎورز روﺳﺘﺎی اﯾﻮل ﮐﻪ در
ﻣﺤﺪودهی اداری ﺷﻬﺮ ﺳﺎری ﻗﺮار دارد  ،در ﺗﺎرﯾﺦ  ۲۲ﻣﻬﺮ  ۱۳۹۹ﺷﺎﯾﺪ
ﯾﮑﯽ از ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻓﻮری اﯾﻦ ﺟﻠﺴﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
ﺑﺮ اﺳﺎس اﯾﻦ ﺳﻨﺪ  ،ﺟﻠﺴﻪی »ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن اﻗﻮام  ،ﻓﺮق و ﻣﺬاﻫﺐ« در
ﺳﺎری ﺑﺎ ﺷﺮﮐﺖ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن  ۱۹ﺳﺎزﻣﺎن اﻣﻨﯿﺘﯽ و اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ دوﻟﺘﯽ در
ﻣﻮرد »ﺑﺮرﺳﯽ آﺧﺮﯾﻦ وﺿﻌﯿﺖ دراوﯾﺶ و ﻓﺮﻗﻪ ﺿﺎﻟﻪ ﺑﻬﺎﺋﯿﺖ« ﺑﺮﮔﺰار
ﺷﺪ.
اﯾﻦ ﺟﻠﺴﻪ در ﻣﻮرد »ﮐﻨﺘﺮل دﻗﯿﻖ ﺗﺤﺮﮐﺎت ﻓﺮﻗﻪ ﺿﺎﻟﻪ ﺑﻬﺎﺋﯿﺖ و
دراوﯾﺶ« و »ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی در ﺣﻮزهی دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎی ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ و آﻣﻮزﺷﯽ«
ﺗﺼﻤﯿﻢﻫﺎﯾﯽ ﮔﺮﻓﺖ.
ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ  ،ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ﮐﻠﯿﻪی ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی
ﭘﯿﺮوان آﯾﯿﻦ ﺑﻬﺎﺋﯽ را ﺑﻪ دﻗﺖ ﮐﻨﺘﺮل ﮐﻨﻨﺪ و ﺑﻪ ﻣﺴﺌﻮﻻن آﻣﻮزش و
ﭘﺮورش ﺑﺮای ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ و ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ داﻧﺶ آﻣﻮزان ﺑﻬﺎﺋﯽ و »ﺟﺬب آﻧﺎن
ﺑﻪ دﯾﻦ اﺳﻼم« رﻫﻨﻤﻮد ﺑﺪﻫﻨﺪ.

ﻋﺒﺪاﻟﮑﺮﯾﻢ ﻻﻫﯿﺠﯽ  ،رﺋﯿﺲ ﺟﺎﻣﻌﻪ دﻓﺎع از ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ در اﯾﺮان و
رﺋﯿﺲ اﻓﺘﺨﺎری ﻓﺪراﺳﯿﻮن ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﺟﺎﻣﻌﻪﻫﺎی ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ  ،ﮔﻔﺖ:

»اﯾﻦ اﻗﺪامﻫﺎ ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪهی اﻓﺰاﯾﺶ آزار دوﻟﺖ اﯾﺮان
ﻋﻠﯿﻪ ﭘﯿﺮوان آﯾﯿﻦ ﺑﻬﺎﺋﯽ اﺳﺖ .دوﻟﺘﻤﺮدان در ﻣﻐﺎﯾﺮت
ﺑﺎ ﺗﻌﻬﺪﻫﺎی ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﺣﻘﻮﻗﯽ ﮐﺸﻮر  ،اﯾﻦ ﭘﯿﺮوان را
ﻣﺮﺗﺪ ﻣﯽداﻧﻨﺪ ،دﯾﻦ آﻧﻬﺎ را ﻣﻤﻨﻮع ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﻋﻤﻞ ﺑﻪ
آﯾﯿﻦ ﺑﻬﺎﺋﯽ را اﻗﺪام ﺿﺎﻟﻪ ﻣﯽداﻧﻨﺪ«.
ﺟــﺎﻣﻌﻪی دﻓــﺎع از ﺣﻘــﻮق ﺑﺸــﺮ در اﯾــﺮان ) (LDDHIو ﻓﺪراﺳــﯿﻮن
ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﺟﺎﻣﻌﻪﻫﺎی ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ )(FIDHﺟﺎﻣﻌﻪی ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ را ﻓﺮا
ﻣﯽﺧﻮاﻧﻨﺪ ﺗﺎ در دﯾﺪارﻫﺎی دو ﺟﺎﻧﺒﻪ و ﭼﻨﺪ ﺟﺎﻧﺒﻪ ﺑﺎ دوﻟﺘﻤﺮدان
اﯾﺮان از آنﻫﺎ رﻋﺎﯾﺖ ﺣﻖ آزادی دﯾﻦ ﯾﺎ ﻋﻘﯿﺪه را ﺑﺮ اﺳﺎس ﺗﻌﻬﺪﻫﺎی
ﺣﻘﻮﻗﯽ اﯾﺮان در ﻣﺎدهی  ۱۸ﻣﯿﺜﺎق ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﺣﻘﻮق ﻣﺪﻧﯽ و ﺳﯿﺎﺳﯽ ﮐﻪ
اﯾﺮان ﻋﻀﻮ ﻣﺘﻌﺎﻫﺪ آن اﺳﺖ  ،ﺑﺨﻮاﻫﻨﺪ.

ﭘﺲزﻣﯿﻨﻪ
آﯾﯿﻦ ﺑﻬﺎﺋﯽ در ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ اﯾﺮان ﺑﻪ رﺳﻤﯿﺖ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ.
ﺑﯿﺶ از  ۲۰۰ﺗﻦ از ﭘﯿﺮوان آن ﭘﺲ از اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ  ۱۳۵۷اﻋﺪام ﺷﺪه
و ﺑﻌﻀﯽ دﯾﮕﺮ از ﭘﯿﺮوان آن ﺑﻪ ﻗﺘﻞ رﺳﯿﺪهاﻧﺪ .ﭘﯿﺮوان آﯾﯿﻦ ﺑﻬﺎﺋﯽ
ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ اﻋﺘﻘﺎد ﺧﻮد ﻣﻮرد آزار ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ  ،ﺑﺎزداﺷﺖ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ،
ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ در ﻣﻌﺮض آزار ﻗﻀﺎﯾﯽ و ﭘﯿﮕﺮد ﻏﯿﺮﻋﺎدﻻﻧﻪ ﻗﺮار دارﻧﺪ و
ﮔﺎﻫﯽ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﻗﺘﻞﻫﺎی ﻓﺮا ﻗﻀﺎﯾﯽ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ [۱] .ﭘﯿﺮوان آﯾﯿﻦ ﺑﻬﺎﺋﯽ
از آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﯽ ﻣﺤﺮوم ﻫﺴﺘﻨﺪ و در ﻣﺪارس ﻣﻮرد آزار ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ.
اﺳﺘﺨﺪام آﻧﻬﺎ در ﺑﺨﺶ دوﻟﺘﯽ ﻣﻤﻨﻮع اﺳﺖ و ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر ﺧﺼﻮﺻﯽ آﻧﻬﺎ
در ﻣﻌﺮض اﻧﻮاع ﻓﺸﺎرﻫﺎی ﻏﯿﺮﻋﺎدﻻﻧﻪی ﺣﻘﻮﻗﯽ ﻗﺮار دارد و در ﻧﺘﯿﺠﻪ
اﻗﺪامﻫﺎی ﻇﺎﻟﻤﺎﻧﻪی اداری ﺗﻌﻄﯿﻞ ﻣﯽﺷﻮد .ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ  ،دوﻟﺘﻤﺮدان
ﻓﺸﺎر ﺷﺪﯾﺪی ﺑﺮ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﺧﺼﻮﺻﯽ ﮐﻪ ﭘﯿﺮوان آﯾﯿﻦ ﺑﻬﺎﺋﯽ را اﺳﺘﺨﺪام
ﮐﻨﻨﺪ وارد ﻣﯽآورﻧﺪ.

ﺑﺮﮔﺮﻓﺘﻪ از ﺗﺎرﺗﻤﺎی ﻓﺪراﺳﯿﻮن ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﺟﺎﻣﻌﻪﻫﺎی ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ FIDH

