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اقــــــــدام فــــــــوری
احکام سنگین علیه مسیحیان به خاطر ابراز عقاید و انجام اعمال دینی
مسیحیان ایرانی ویکتور بِت تمرز ،همسر او شامیرام عیسوی ،امین افشار نادری و هادی عسگری تنها به خاطر عمل به ایمان مسیحی خود ،از جمله حضور در
گردهماییهای مسیحی و برپایی کلیساهای خانگی در مجموع به  ۴۵سال زندان محکوم شدهاند .در صورتی که این افراد دستگیر و زندانی شوند ،به عنوان
«زندانیان عقیدتی» شناخته خواهند شد.
کشیش ویکتور بِت تمرز و شامیرام عیسوی ،که از مسیحیان آشوری هستند و نوکیشان مسیحی امین افشار نادری و هادی عسگری به پنج تا پانزده سال
زندان محکوم شدهاند .آنها تنها به دلیل عقاید مسیحی و انجام فرایض دینی خود هدف قرار داده شدهاند .اساس این احکام فعالیتهایی مسالمتآمیزی مانند
برگزاری جشنهای کریسمس ،راهاندازی و برپایی کلیساهای خانگی و مسافرت به خارج از کشور برای شرکت در سمینارهای مسیحی است که مقامات از آنها
با عنوان «فعالیتهای غیر قانونی کلیسایی» و «اقدام علیه امنیت ملی» یاد کردهاند .این نامبردگان پس از تودیع وثیقه ،اکنون خارج از زندان و در انتظار رأی
دادگاه تجدید نظر هستند .
در پنجم دیماه  ۱۳۹۳کشیش ویکتور بت تمرز همراه با امین افشار نادری و یک نفر دیگر ،هنگام شرکت در گردهمایی خصوصی که به مناسبت میالد مسیح
در منزل کشیش ویکتور برگزار میشد ،با یورش ماموران امنیتی لباس شخصی بازداشت شدند .آنها به زندان اوین در تهران منتقل شدند .در آنجا از دسترسی
به وکیل خود محروم ماندند و تنها اجازه یافتند ارتباط بسیار اندکی با خانواده خود برقرار کنند .آنها چندین ماه بعد ،پس از تودیع وثیقه به طور موقت از
زندان آزاد شدند .در  ۳۱اردیبهشت  ۱۳۹۶دادگاه بدوی آنها ،همراه با هادی عسگری که در  ۵شهریور  ۱۳۹۵در شهر فیروزکوه در استان تهران بازداشت
شده بود ،برگزار شد .در تیر ماه  ۱۳۹۶شعبه  ۲۶دادگاه انقالب تهران هر کدام از این افراد را «به جرم تشکیل گروهی بیش از دو نفر با هدف برهم زدن امنیت
کشور» در ارتباط با فعالیتهای کلیسایی آنها به  ۱۰سال زندان محکوم کرد .همین دادگاه امین افشار نادری را به اتهام «توهین به مقدسات اسالم» برای به
اشتراک گذاشتن مطلب طنز شخص دیگری در فیسبوک که با شیوه نگارش قرآنی با موضوع افزایش قیمت مرغ در ایران پرداخته بود به پنج سال حبس
بیشتر محکوم کرد .هادی عسگری پس از تودیع وثیقه در فروردین  ۱۳۹7آزاد شد .
در  ۲۹خرداد  ۱۳۹۶شامیرام عیسوی به دفتر دادستانی در زندان اوین احضار شد و متهم به جرایمی شد که تماما مرتبط با عمل کردن به ایمان مسیحی خود
بود .در دی ماه  ۱۳۹۶شعبه  ۲۶دادگاه انقالب اسالمی تهران او را به اتهام «عضویت در گروهی که هدف برهم زدن امنیت ملی داشته است» به پنج سال
زندان و همچنین به دلیل «اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی» به پنج سال حبس دیگر محکوم کرد.
لطفا سریعا به زبان انگلیسی ،فارسی یا به زبان خود از مقامات ایران تقاضا کنید که:
 احکام صادره علیه ویکتور بت تمرز ،شامیرام عیسوی ،امین افشار نادری و هادی عسگری را لغو کنند چرا که آنها تنها به دلیل استفاده مسالمتآمیز از
حقوق خود در زمینه آزادی دین و عقیده ،آزادی بیان و آزادی شرکت در گردهمایی براساس ایمان مسیحی خود هدف قرار گرفتهاند؛
 به آزار و اذیت ،دستگیری و بازداشت خودسرانه و حبس مسیحیان ،به ویژه نوکیشان مسیحی در ایران ،خاتمه دهند؛
 به حق آزادی اندیشه ،عقیده و دین احترام بگذارند؛ این حق شامل آزادی داشتن ،پذیرفتن و یا تغییر دین یا عقیده به انتخاب خود ،همچنین آزادی
ابراز دین و عقیده ،به صورت فردی یا جمعی ،در قالب عبادات ،اجرای آداب و آیینهای دینی و آموزشهای دینی خواه در محیط عمومی یا خصوصی
میشود و در میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی که ایران نیز از امضاءکنندگان آن است ،به رسمیت شناخته شده است.
لطفا درخواست های خود را تا قبل از  ۱۲مهر  ۱۳۹7به آدرس زیر ارسال کنید:
رئیس قوه قضاییه
آیت اهلل صادق الریجانی
برسد به دفتر روابط عمومی
پالک  ،۴بن بست  ۱عزیزی
باالتر از چهارراه پاستور
خیابان ولیعصر ،تهران ،ایران

دادستان تهران
عباس جعفری دولتآبادی
دفتر دادسرای عمومی و انقالب
نبش میدان  ۱۵خرداد
تهران  ،ایران

معاون حقوق بشر و امور بین الملل وزارت دادگستری
محمود عباسی
بلوار ولیعصر ،میدان ولیعصر ،پالک ۱۶۳۸
تهران ،ایران

اقــــــــدام فــــــــوری
اطالعات تکمیلی
کشیش ویکتور بت تمرز و خانوادهاش سالهاست که فقط به دلیل باورهای مسیحی و انجام اعمال دینی خود از طرف مقامات حکومت ایران تحت فشار ،آزار و تعقیب قضایی
قرار گرفتهاند .در اسفند ماه سال  ۱۳۸7کلیسای پنطیکاستی آشوری تهران که ویکتور بت تمرز رهبری آن را به عهده داشت به دلیل برگزاری جلسات کلیسایی به زبان
فارسی براساس دستور وزارت کشور تعطیل شد.
کلیساهای آشوری (کلدانی) و کلیساهای ارمنی در ایران اجازه دارند جلسات کلیسایی را تنها به زبانهای خود برگزار کنند و برگزاری این جلسات به زبان فارسی ممنوع است.
کلیسای پنطیکاستی آشوری تنها پس از برکنار شدن ویکتور بت تمرز از رهبری این کلیسا و انتخاب رهبر جدید ،از سوی حکومت ایران اجازه یافت به فعالیت کلیسایی خود
ادامه بدهد .اما از آن پس ،جلسات کلیسایی آن تنها به زبان آشوری برگزار شدهاند.
فرزند ویکتور بت تمرز« ،رامئیل بت تمرز» نیز هدف آزار قرار گرفته است .در تاریخ  ۵شهریور  ۱۳۹۵او به همراه چهار مسیحی دیگر از جمله هادی عسگری و امین افشار
نادری – که در بهمن ماه  ۱۳۹۳از بازداشت پیشین خود آزاد شده بود – هنگامی که برای تفریح در شهر فیروزکوه به پیکنیک رفته بودند توسط ماموران وزارت اطالعات
بازداشت شدند .رامئیل بت تمرز و همراهان او به بند  ۲۰۹زندان اوین منتقل شدند .این بند تحت نظارت وزارت اطالعات اداره میشود .این مسیحیان در ماه نخست از دوران
بازداشت خود در بند  ۲۰۹تنها اجازه یافتند یک بار یک تماس تلفنی کوتاه با خانوادههای خود داشته باشند .آن ها بدون حضور وکیل بارها بازجویی شدند و درباره فعالیتهای
مسیحی هر کدامشان و همچنین درباره ویکتور بت تمرز از آنها سوالهای بسیاری پرسیده شد .رامئیل بت تمرز در  ۱۹مهر  ۱۳۹۵به قید وثیقه آزاد شد .در تاریخ  ۲۸خرداد
 ۱۳۹7پس از برگزاری یک جلسه دادگاه کوتاه در شعبه  ۲۶دادگاه انقالب تهران ،رامئیل بت تمرز به اتهام «تبلیغ علیه نظام از طریق عضویت در کلیساهای خانگی غیر
قانونی» به چهار ماه زندان محکوم شد .او به حکم این دادگاه اعتراض کرده است .امین افشار نادری در مرداد ماه  ۱۳۹۶پس از تودیع وثیقه آزاد شد و پس از چندی در
مجموع به  ۱۵سال حبس محکوم شد .هادی عسگری نیز در فروردین  ۱۳۹7به قید وثیقه آزاد شد و پس از مدتی به  ۱۰سال زندان محکوم شد .
ایران موطن چندین شاخه مختلف مسیحی از جمله کاتولیک ،پروتستان ،ارتدوکس ارمنی و آشوری (کلدانی) است .مسیحیان از جمله اندک اقلیتهای دینیای هستند که
در قانون اساسی ایران به رسمیت شناخته شده است .اما قانون اساسی دربردارنده حمایتهای محدودی از مسیحیان است و نوکیشان مسیحی به هیچ عنوان از حمایت قانونی
برخوردار نیستند .از همین رو مسیحیان تنها به دلیل ایمان خود ،هدف آزار و اذیت ،بازداشتهای خودسرانه ،اتهامات امنیتی ،محاکمات ناعادالنه و احکام زندان قرار میگیرند.
تنها در یک سال گذاشته ،دهها مسیحی که بیشتر آنها نوکیش بودند هدف اینگونه اقدامات قرار گرفتهاند .
رهبر مسیحی ،یوسف ندرخانی نیز که تاکنون چندین بار سالهای متمادی را تنها به دلیل باورهای مسیحی و انجام مسالمتآمیز اعمال دینی خود در زندان گذرانده است،
بار دیگر هدف قرار گرفته شده است .در تیرماه  ۱۳۹۶او به خاطر تشکیل کلیسای خانگی و سایر فعالیتهای مسالمتآمیز مسیحی محکوم به  ۱۰سال زندان با اتهام «تشکیل
گروهی بیش از دو نفر با هدف برهم زدن امنیت کشور » شد .افزون بر این ،او به دو سال تبعید به نیک شهر در استان سیستان و بلوچستان که بیش از  ۱۹۰۰کیلومتر تا
محل زندگی او در رشت ،استان گیالن فاصله دارد نیز محکوم شده است .در اردیبهشت ماه  ۱۳۹7حکم او در دادگاه تجدید نظر تایید شد .او مدتی به قید وثیقه بطور موقت
آزاد بود تا اینکه در روز  ۳۱تیرماه  ۱۳۹7با حمله خشن نیروهای لباس شخصی امنیتی به خانه او دستگیر شد .در این روز ماموران امنیتی با شوکر برقی به پسر نوجوان
یوسف ندرخانی حمله کرده و او را نقش بر زمین کردند .ماموران به یوسف ندرخانی هم با شوکر برقی حملهور شدند و او را مورد ضرب و شتم قرار دادند .این در حالی است
که یوسف ندرخانی و فرزند او هیچ گونه مقاومتی در هنگام بازداشت از خود نشان ندادند .یوسف ندرخانی نخست به بند قرنطینه زندان اوین و پس از آن به ساختمان  ۸که
یک بند عمومی است منتقل شد .سازمان عفو بین الملل بر این باور است که او برای اجرای حکم  ۱۰سال زندان خود زندانی شده است .
ماده  ۱۸میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی که ایران نیز از امضاء کنندگان آن است بیان میکند« :هر کس حق دارد که از آزادی اندیشه ،عقیده و دین بهره مند شود.
این حق شامل آزادی داشتن ،پذیرفتن و یا تغییر دین یا عقیده به انتخاب خود و همچنین آزادی ابراز دین و عقیده ،به صورت فردی یا جمعی ،در قالب عبادات ،اجرای آداب
و آیینهای دینی و آموزشهای دینی خواه در محیط عمومی یا خصوصی میشود ».ماده  ۲7همین میثاق تصریح میکند که افراد متعلق به اقلیتهای دینی «نباید از حق
تشکیل اجتماع با سایر اعضای گروه خود ،بهره مندی از فرهنگ و ابراز و انجام فرایض دینی و کاربرد زبان خودشان محروم شوند ».این چهارچوب حقوقی همچنین حق
انصراف آزادانه از یک دین یا عقیده و گرویدن به یک دین یا عقیده دیگر را ،بدور از آزار و پیگرد قضایی از سوی حکومت ،محفوظ میدارد.

