
  دوستانۀ جامعۀ بهائى در شيراز فعاليتهاى انسان

  و اتهامات دولت ايران بر عليه آن 
 

  ميالدى٢٠٠٨فوريه سال 

  

متهم گشتند، درحقيقت " تبليغ عليه نظام "ُ جرم دستگير شدند و اخيرًا به٢٠٠۶ نفر بهائى که درماه مى ۵٣

 دست تهىِ که هدف آن کمک به کودکان دمبادرت ورزيدن اجتماعى چندين طرح خدماتبه اجراى داوطلبانه 

  .در شيراز و حومۀ آن بود

  

 ٢٠٠۴ از جوانان بهائى درسال تعداد معدودى واقع دردهد که اولين طرح را  گزارشات رسيده از ايران نشان مى

 .شروع کردند و هدفشان اين بود که به نوعى به کودکان و نوجوانان خدمت کنند

  

 شد، اما در حقيقت يکى از دوستان مسلمان آنان بود که پيشنهاد ارائهگروه بهائى  ايده از طرف آن  ايناگر چه

ْکرد طرح مذکور را براى کمک به کودکان دبستانى در کتس هاى فقير اطراف شيراز است،  س، که يکى از محلهَبَ

خود را تا نند کودکان به آنان کمک ک ِآن طرح بطور اخص متوجه به اين هدف بود که با آموزش.  بنيان کنند

  . آماده نماينددورۀ تحصيلىبراى امتحانات پايان 

  

در مراحل .  کردند آموزان کمک مى دانش صبح تا ظهر به ٨ بهائى نبودند، هرجمعه ازساعت  که تمامًا،معلمين

 تا پرداختند کرده به آموزش مىهاى والدين پهن  ِاى در مقابل خانه  اجراى طرح، آموزگاران قاليچهِنخستين

.   احساس نگرانى نکنند،ّاعضاى خانواده شاهد باشند که تنها نيت آنها خدمت به کودکان است و در نتيجه

کردند و به  دادند مشاهده مى هائى را که آموزگاران ارائه مى ايستادند و درسها و تمرين نان مىمادران در نزديکى آ

  .نمودند روشهاى تدريس آنان اظهار عالقه مى

 

درپايان دوره .  کردند  کار مىآموز دانشبيست  ٔوزگاران با بيست، سپس شصت و باالخره با صدودر ابتدا آم

تصميم گروه بر آن شد .   ادامه داشته باشد در صورت امکان اين فعاليتتحصيلى، والدين درخواست کردند که

القى کودکان کمک هاى اجتماعى و اخ دهد و به فراگيرى و اکتساب مهارتکه دائرۀ خدمات خود را وسعت 

 . خود و جامعه گردندِ بتوانند عامل پيشرفت و ترقى در زندگىشانکند تا خود

  



اى   به چنان حد قابل مالحظه شرکت داشتند اين برنامهدر، تعداد کودکانى که ٢٠٠۵با فرا رسيدن تابستان سال 

 صد شرکت کننده و سى نفر افزايش يافت که مجبورشدند آنان را به دوگروه تقسيم کنند، که هرگروه حدود

  .شد آموزگار را شامل مى

  

 بهائيان اظهار تمايل نمود که در خدمات اجتماعى ِها، ازآنجا که يکى از دوستان مسلمان زمان با اين فعاليتهم

هايشان عالقۀ وافر  که کودکان و خانواده آباد آغاز شد، جائى شرکت کند، طرح مشابهى درمنطقۀ ديگرى بنام سهل

شد، که آموزگاران آن مثل قبل  آن طرح صد کودک را شامل مى.   در چنين فعاليتى را ابراز داشته بودندرکتبه ش

 ٢٠٠۶برخى بهائى بودند و برخى هم نبودند، و به مدت يکسال ادامه يافت تا زمانى که بهائيان درماه مى 

 .درشيراز دستگير شدند

  

تکارى ديگرى را آغاز کرد که درآن چهارده آموزگار به صد کودک و آباد، آن گروه فعاليت اب  سهلِهمزمان با طرح

حمايت از حقوق «اين طرح در محدودۀ برنامۀ .  کردند ى از مراکز آموزشى در شيراز کمک نوجوان دريک

 .کرد که در وزارت کشور ثبت شده بود  در شيراز عمل مى»کودک

  

ِى شامل کالسهاى هنرى براى بيماران جوان سرطانى در هائى هفتگ ها، آن گروه برنامه عالوه بر اين فعاليت ِ

ُاين برنامه که مورد استقبال گرم و پرشوروشوق رئيس .  داد ِدکان و نوجوانان شيراز ترتيب مىِبيمارستان کو

.  بيمارستان قرار گرفته بود، به مدت يکسال فعال بود تا اينکه به علت دستگيرى بهائيان شيراز متوقف شد

هاى و مؤسسات مختلف رفته از  خانه يتيمو ها  به پرورشگاهن مدت، اعضاء گروه بطور منظم و مستمر درخالل اي

 .کردند افتادگى روبرو بودند عيادت مى  لحاظ جسمى و فکرى با مشکالت عقبکودکانى که از

  

 آموزش و ها، آموزگاران به تحصيل و فراگيرى مواد درسى مربوط به فن جهت آمادگى براى اجراى اين طرح

ِپرورش کودک، آموزش هنر و کارهاى دستى، کمکهاى اوليه و رشد اخالقى نوجوانان پرداختند، که درميان اينها  ِ

به اين پيوند مراجعه » نسائم تائيد «هاى  درساى از   به نمونهبراى مراجعه  .بود» يدنسائم تائ «چهيکى کتاب

 .فرمائيد

  

اين .   ساله١٢ تا ١١ِ بيان نوجوانان ِراى تقويت مهارتهاى کالمى و قدرتاى است ب کتابچه» نسائم تائيد«

 سپس ،مهيا ميکندم زمينه را براى خواندن متون ساده ّ تهيه شده، بطور منظ)در افريقا( مبيااکتابچه که در کشور ز

ليم بهائى الهام شود حاوى مفاهيم اخالقى است که از تعا متونى که خوانده مى.  پردازد ِبه تمرين قدرت تکلم مى

اى به آئين بهائى نشده  اى مثال، در اين نشريه هيچ اشارهبر.  توان آنرا مطالبى مذهبى بشمار آورد گرفته، اما نمى

http://news.bahai.org/documentlibrary/602/02_breezes_of_confirmation_lesson_excerpt_fa.pdf
http://news.bahai.org/documentlibrary/602/02_breezes_of_confirmation_lesson_excerpt_fa.pdf


از .  اند طح ِ سواد نوجوانان استفاده کردهاى اطراف جهان از آن براى ارتقاء سدر واقع، بسيارى از کشوره.  است

  .  آن کتاب براى فعاليتهاى آموزشى در جوامع بهائى نيز استفاده شده است

  

 بر خالف ادعاى هائى که در آن شرکت کردند ئين بهائى مبادرت نورزيد، و گروههاى مذکور هرگز به تبليغ آ طرح

 .، هرگز قدمى به جهت تبليغ عليه نظام بر نداشتندها مقامات رسمى دولت ايران در رسانه

  

 آموزشى را به عهده  گروهى که مسئوليت٢٠٠۵ِطبق گزارش يکى از کارگزاران بهائى طرح مذکور، در سال 

ود که براى اى به شوراى اسالمى شهر شيراز جزئيات فعاليت خود را معرفى، و درخواست نم داشت طى نامه

ِدرخواست آنان پس از بررسى کميسيون فرهنگى به تصويب رسيد و نامه .  ادامۀ طرح مجوز صادر شود

 .مجوزبراى ِ گروه صادر گرديد

  

موضوع دين يا  هيچکس ، طرح آموزشى را در بر داشت وِمطالبى که براى تصويب ارائه شد جزئيات مواد درسى

 آنان هرگز سخنى در مورد سوابق مذهبى و دينى آموزگاران ِکان يا والدينهيچيک از کود.   ننمودرا مطرح مذهب

  .به ميان نياوردند و ابراز نگرانى ننمودند

  

ن بهائيان و مسلمانانى که در ، هيچکس تمايزى بي٢٠٠۶ بهائى در ماه مى ۵٣عالوه براين، قبل از دستگيرى 

قيقت، از آنجا که مسألۀ مذهب مطرح نبود، طبق هاى خدمات اجتماعى فعال بودند قائل نشده بود؛ درح طرح

  . گزارشات رسيده، برخى از مسلمانان از اينکه همکاران آنان مسلمان نبودند، اطالع نداشتند

  

اقدام عليه امنيت « نفر اطالع داده شد که آنان به جرم ۵٣، از طرف دادگاه محلى به ٢٠٠٧درآگوست سال 

 ، از طريق تلفن به سه نفراز آنان گفته شد که براى دريافت ٢٠٠٧بر سال سپس در نوام.  اند  شدهمحکوم »کشور

با اين .   از آنان توقيف شده بود به وزارت اطالعات شيراز مراجعه کنند٢٠٠۶اموالى که درزمان دستگيرى ِ ماه مى 

 .حال، به جاى دريافت متعلقاتشان، فورًا زندانى شدند

  

 ٢٠٠٨ ژانويه ٢۵الملل مبنى بر اقدامى سريع و مبرم که در تاريخ  عفو بين درخواست سازمان پىبنا به گزارشى، 

هايشان، که آنان را تا محل  خانوادههنگاميکه آن سه نفر به منزل مراجعت ننمودند، «:  چنين آمده،صادر شد

امات در ابتدا، مق.  هاى ضد ونقيضى از مقامات اطالعاتى دريافت کردند زندان همراهى کرده بودند، پاسخ

هايشان ديده بودند که  اند، با اينکه خانواده ً سه نفر اصال وارد ساختمان نشدهدولتى سعى کردند ادعا کنند که آن



ٔباالخره به آنان اطالع داده شد که آن سه نفر در دفتر وزارت اطالعات در شيراز .  اند  وارد ساختمان شدهآنها

  ».اند بازدداشت شده

  

المللى، سخنگوى قوۀ قضائيۀ ايران به شرح و تفسير اتهامات عليه   طبق منابع خبرى بين،٢٠٠٨ ژانويه ٢٩درتاريخ 

: هارداشتبنا به گزارش سرويس خبرى فرانسه، سخنگوى قوۀ قضائيه، عليرضا جمشيدى، اظ.  آن سه نفر پرداخت

 » .اند نظام به چهارسال زندان محکوم شده تبليغ عليه ِسه فرد بهائى به اتهام«

  

 نفر ديگر به يکسال زندان تعليقى محکوم شدند، ۵١که جمشيدى همچنين به خبرنگاران اظهار داشت آقاى 

 .مشروط بر اينکه در کالسهاى سازمان تبليغات اسالمى کشور حضور يابند

  

تحت بهانۀ «کند که بهائيان  ام ناشناس در قوۀ قضائيه بيان مىآژانس خبرى فرانسه به نقل قول ديگرى از يک مق

 ».ان در شهر شيراز اقدام به تبليغ مرام خود نمودنددست تهىک به کم

  

به يکسال  نفر بهائى ۵٠ تبليغات اسالمى را که به شرط حضور در آن، ِ سازمانِ مربوط به کالسهاىِدادگاه جزئيات

بحال ى تااند که چنين امر   اما وکالى با تجربه اشاره کرده.اعالم نکرده است اند، زندان تعليقى محکوم شده

اند که جوانان محکوم در اين کالسها حاضر نشوند، به دليل اينکه هدف   توصيه کردهاين وکال. سابقه نداشته است

ترى مورد بررسى و پژوهش  اين موضوع بطور دقيق.  انکارکنندشان را  برآنان است تا دين ِاز اين کالسها اعمال فشار

هائى آگاهانه به چنين جريانى که منجر به انکار اعتقادش شود تن در ، اما مطمئنا ً هيچ فرد بخواهد گرفتقرار 

  .  نخواهد داد

  

عالوه براين، اتهام دادگاه مبنى بر اينکه بهائيان دستگير شده در شيراز مبادرت به تبليغ غيرمستقيم نمودند، 

مفاهيم عاليۀ مندرج در تعاليم بر اساس تواند به هر بهائى که  درواقع، چنين اتهامى مى.   استدهنده فريبادعائى 

غ آئينشان بپردازند، اين امر ، حتى اگر بهائيان بطور مستقيم به تبليبا وجود اين.  نسبت داده شودبهائى عمل کند، 

 ميثاق –نشور جهانى حقوق بشر  م١٨ماده .   براى زندانى کردن آنان به حساب آيدّدليل موجهىتواند  نمى

کنندۀ آن، ازجمله ايران، حکم و قدرت قانون را در بر  که در کشورهاى امضاء–اسى المللى حقوق مدنى و سي بين

اين حق شامل آزادى داشتن يا .   هر کس حق آزادى فکر، وجدان و مذهب داردکه « ميکند تصريحرا  دارد، اين

بطور فردى قبول يک مذهب يا معتقدات به انتخاب خود، همچنين آزادى ابراز مذهب يا معتقدات خود، خواه 

  ».يا جمعى، خواه به طورعلنى يا در خفا در عبادات و اجراى آداب و اعمال و تعليمات مذهبى مى باشد



 

.  اى خارج از شيراز، ايران آباد، محله ى از معلمين و کودکان در کالسهاى آموزشى سهلجمع

  . به دستور دولت تعطيل شد۱۳۸۵ برابر با ۲۰۰۶اين کالسهاى آموزشى در سال 

  

 

 اى خارج از شيراز، ايران آباد، محله کالسهاى آموزشى در سهل



 

 

 اى خارج از شيراز، ايران کالسهاى آموزشى در کتسبس، محله

 

 

  اى خارج از شيراز، ايران آباد، محله کالسهاى آموزشى در سهل

 


