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 وری ــدام فــاق
 در ایران بهائیبه اقلیت   یافتهت شدتحمال

حداقل   ، برده   یورش  بهائی   هاده منازل    به، مقامات  ۱۴۰۱مرداد    9  از   . رنج هستند   درشان  انسانی   حقوق   علیه  یافته شدت   حمالت  از  ایران  ی ئ ا اقلیت تحت آزار به 

الکترونیکی    ها پابند ردگیر به آن   یا ه و داد   قرار  زندان  به   تهدید  و  بازجویی   مورد   خود  بهائی   باورهای   با  رابطه   در  را   دیگر   بسیاری   و   ندا ه کرد   بازداشت   را  نفر   ۳۰

 اند. شدت بخشیده   بهائیان  اموال   تخریب   و   مصادره  به  همچنین   آنها .  اند کرده وصل 

 . کنید  الگوبرداری   زیر  متن  از  یا   و  بنویسید   نامه  خودتان   قلم   و   زبان به :  است   موثر  شما اقدام 

 راهیمی اب   شریف و دادستان سمنان، محمد    کریمی ، محمد  ساری دادستان    ؛ ای اژه   محسنی  غالمحسین،  قضائیه   ه قو   رییس 

 بلژیک، ۱۰5۰بروکسل  ،۱5 ه شمارروزولت،  فرانکلین  خیابان،  اروپا هاتحادیدر  ایرانشده به سفارت  تسلیم

 

 ، ابراهیمی   شریف و محمد    کریمی محمد    ،ای اژه   محسنی   غالمحسین   ان آقای جناب  

 

  وسایل  برده،   یورش   بهائیان  ها نفر ازده   یهمقامات به خان  ،۱۴۰۱مرداد    9. از  دهستن  بهائی  تحت آزار  اقلیت   علیهخود    یحقوق بشرضدحمالت    تشدیددر حال    ایرانیمقامات  

و    الکترونیکی  یابرد  پابند  یاجبار  بستن،  بازجویی  مورد  خود  بهائی   باورهای  دلیلرا صرفا به    دیگر  بسیاریو    کرده را بازداشت    شاننفر  ۳۰، حداقل  کرده را ضبط    هاآن   باارزش

  تبلیغ  هایمأموریت»که  اند  بوده   « بهائیتحزب جاسوس    مرکزیهسته  شماری از اعضای  »  شدگانبازداشت  مرداد اعالم کرد که  ۱۰ند. وزارت اطالعات در  اه به زندان قرار داد  تهدید

کم  دست،  «بهائی  جهانی  هجامعدفتر  »  به گفته  « را محول کرده بودند.  سراسر کشور   هایمهدکودکطور خاص  و به  ...  آموزشی  هایمحیطنفوذ در  »و    «ت بهائی  ...  هایآموزه   ه گسترد

  بهائی   ۱۰۰۰از    بیشبه گفته سازمان ملل،   اند.رو در زندان بوده   این به    ۱۳9۱  از سال   که  افرادی، از جمله  هستند  های ایرانزندان   در  رهایشانوبا  دلیلبه  در حال حاضر    بهائی  68

 محکوم شدند.حبس به شدت ناعادالنه به دو تا پنج سال  جمعیدسته یه محاکم یکپس از  ۱۴۰۱  یرت که در شیرازدر  نفر  ۲6از جمله  اکنون در معرض خطر زندان قرار دارند،

و   تخریبرا با بولدوزر    روشنکوه استان مازندران  روستایدر    یانمتعلق به بهائ  ، مقامات شش خانهمرداد  ۱۱اند. در  کرده   تشدیدرا    بهائیاناموال    ه مصادرروند    همچنینمقامات  

 های رسانه ه به گفتاند.   به منبع امرار معاش خود محروم شده  دسترسی از  بهائیکشاورز  ۱8، حداقل نتیجه در  را مصادره کردند. بهائیفرد  ۲5متعلق به  زمین هکتار  ۲۰از  بیش

موران  أ، از جمله مامنیتی  مأمور  ۲۰۰از    بیش  که   گفتندالملل  بینعفو    اقدامات به   این  قربانی. سه  صورت گرفت   دولتیو    دادستانیبا حضور چند مقام ارشد    منازل  تخریب ،  حکومتی

  برای  امنیتی نیروهای، قربانیان به گفته مسدود کردند.محاصره و ظهر ازبعد ۴صبح تا   6آن را از ساعت  اصلی  دسترسیه ضدشورش، روستا و جادگارد و  شخصیلباس  اطالعاتی

  آمدههم    گرد  آمیزمسالمتبه صورت    هاتخریببه  عتراض  ادر  که    را  ، از جمله چند مرد مسن  ، نفر  ۲۰از    بیش کردند،  ضبط  را    روستاییانهمراه    هایتلفن  فیلمبرداری،از   جلوگیری

شتم وپس از ضربو دو مرد را    زده   هوایی  تیر  یکدست به شل  جمعیتکردن  متفرق  یبرا   ینچنها هم آن  .پاشیدندفلفل    اسپریشان  به صورت  یا  و  قرار داده   شتمومورد ضرب  بودند

اقدام به    روشنکوه  ی ه شد  حفاظت  طبیعیدر مناطق    یانوساز توسط بهائساخت  واهی  یهبهان، مقامات به  سو  اینبه    ۱۳95  بازداشت کردند. از سالبه مدت چند ساعت    شدید

 باید   در استان سمنان  بهائیان   متعلق به   ملک   ۱8کرد که بر اساس آن    تایید  ماه  یر ت  ۴  را در  حکمی  تهران  تجدیدنظردادگاه    دیگر،پرونده    یکدر  .  کنندیم  هاآنتصاحب امالک  

   .«محرز است اجانب به نفع آن  جاسوسیو  غیرقانونی فعالیته  ک بوده  بهائیت هظالفرقه  معرف اعضای»از عنوان که مالکان  اینتحت  شوند توقیف

  آزادی از حق    آمیزمسالمت استفاده    دلیلصرفا به  از قبل  که    کسانی  همچنین شده و    بازداشت   اخیرا   بهائی تمام شهروندان    شرطیو قید   هیچ فورا و بدون    خواهم می من از شما  

  بهائیان اموال    ی ه و مصادر   تخریب   به   سریعا که    خواهم می از شما    چنین هم .  نمایید را لغو    اساس   این بر    صادره   های مجازات و    ها محکومیت   یه و کل   ید اند را آزاد کن شده   زندانی مذهب  

  دسترسی خود    امالکبه    مانعی   هیچ بدون    بتوانند  کشور   دیگر   نقاط   در روشنکوه، سمنان و   بهائیان که    نمایید حاصل    اطمینان و    کنیدجبران خسارت    دیدگان آسیب از  ،  دهید خاتمه  

  سایر و   تجاری  صنعتی، کشاورزی،  های فعالیت ، مسکن و اشتغال به  ها آن  دسترسی ، از جمله در بهائی  اقلیت علیه  در قانون و عمل  تبعیض که به  خواهم می . از شما داشته باشند 

 . دهید   پایان   فرهنگی و    اقتصادی ،  اجتماعی از حقوق    مندی بهره  برای   ضروری   های فعالیت 

 

 احترام،  تقدیم با 
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 تکمیلی اطالعات 

  وثیقه هایقرار با متعاقبا  نفر   9 شدند،  دستگیر اطالعات  وزارت از سوی مأموران خودسرانه غیرقانونی و  طور  به ۱۴۰۱مرداد  9 از  که بهایی  فرد  ۳۰میان  از

  این. برندمی سر به بازداشت  در همچنان مانده باقی نفر   ۱۲. شدند آزاد ،کندمی محدود را آنها حرکت  آزادی که الکترونیکی ندپاب  با نیز    دیگر نفر 9 و  سنگین

  شامل مرداد   9 در  شده دستگیر افراد . ه استشد  انجام یزد و تهران  شیراز،  ساری،   روشنکوه،  ماهشهر، کرج، قزوین، جمله  از  مختلف شهرهای  در هادستگیری

 .هستند بازداشت در  همچنان  که هستند نعیمی عفیف و آبادی کمال فریبا  ثابت، مهوش  سابق عقیدتی زندانیان و ی ئ بها  جامعه  برجسته اعضای

  در معرض خطر حبس ناعادالنه قرار دارند عبارتند ازاتهامات مرتبط با هویت بهائی خود محکوم شده و  بر اساس  که  شیراز ساکن بهائی مرد و زن  ۲6 اسامی

  ، فربد آشنایی، ثمره عزیزپوربهنام   نوروزی،روستا، بهاره  اسماعیل زادگان، روحی  پریساصهبا فرح بخش،   اخالقی، شمیمصادق اقدم،    شادی  حسنی، یدسع

مرجان   سعدی،پور  ، مژگان غالمصالحیال  ء، لعنایتی عهدیه، مصلحیصهبا  صغادی،   ایقانیسروش  یزدانی، رضوان  شیروانی،   رامینفرزاد شادمان،   شادمان،

 . نژادکاشانی نسیمو  کاویانیورقا  سعدی،فهندژ   یکتا  زنهاری، نوشین  تهذیب، نبیل  میاندوآب، سفیدی  مهیار آبادی،مهدی اسالمی  مریمپور، غالم

  کشاورزی،استان مازندران، وزارت جهاد    مرکز  دادستانیشامل    ۱۴۰۱مرداد    ۱۱  های روزتخریبدر    دخیلحکومتی    نهادهای،  حکومتی  هایبه گزارش رسانه

،  هادههبرای ، با آنها مصاحبه کرده المللبینکه عفو  قربانیانی . به گفته شدندمی ایران  اسالمی  جمهوری  انتظامی  فرماندهیو   دادگستری  طبیعی،سازمان منابع 

  بافت مرزهای  محلی ، مقامات ۱۳95. در سال شته استداوجود روشنکوه  روستایدر  مسلمان  های خانوادهمتعلق به  منزل ۱۰و کمتر از  بهائی منزل  7۰ حدود

.  متعلق به دولت قرار دارند  طبیعی  حفاظت شده  مناطق در  خارج از بافت روستا و    بهائی  یهخان  7۰از    نیمیاز    بیشکردند و حکم دادند که    مشخصروستا را  

  یا   جدید  هایخانهمجوز ساخت  . از آن زمان تاکنون، مقامات مکررا  دادمیرا نشان  ادعا    اینخالف    هوایی  هایو نقشه  ملکی اسناد    بود که  این  علیرغم  نکته  این

تحت    خانه  ۴۰تا    ۳۰از اتصال    همچنینمقامات  اند.  روستا را رد کرده  ینباقدمت ا   مسکونی   بافت در    بهائی  های خانواده  قدیمی  های خانهو گسترش    بازسازی

حدود هشت کشاورز    معیشترا که    زمین هکتار    ۱۲حدود    ، محلی، مقامات  ۱۳99آبان  اند. در  کرده  خودداریگاز    سرتاسری  هبه شبک  بهائی   شهروندان  مالکیت

ممنوع و    یآن اراض  داد هر گونه کشت درمینصب کردند که هشدار    تابلوییو    کرده  گذاریعالمتشده    حفاظت  طبیعی  اراضیبه عنوان    کردمی  مینأرا ت  بهائی

حدود   مقامات   ،۱۴۰۰ذر  آ. در  نمودند  تخریبرا که در حال ساخت بودند،    بهائی   ملکِدو    مقامات  ، ۱۴۰۰مرداد    . در شدخواهند    معرفیبه مراجع قضایی  متخلفان  

 . مصادره کردند بود بهائیکشاورز ی هرا که منبع امرار معاش دو خانواد زمین هکتار  یک

امام    اجرایبا درخواست ستاد    حکمیبا صدور    ۱۴۰۰بهمن    ۱۰  تاریخدادگاه انقالب در سمنان در    یکجداگانه، شعبه    یهپروند  یکدر   که    خمینیفرمان 

حکم   این. موافقت کرد است  بهائیملک در استان سمنان که متعلق به شش  ۱8 یهبر مصادر مبنیاست،   ایران رهبر جمهوری اسالمیتحت کنترل  ای مؤسسه

  یا هستند که قصد فروش    ت«بهائی   فرقه »  پیروان شناخته شدهکه مالکان از    کند می  توجیه  عنوان  این تحت  مصادره را    ،شده  مطالعه  الملل بینعفو    از سویکه  

  ۱۴۰۱ یرت ۴ حکم را در  این استان تهران تجدیدنظردادگاه  5۴ند. شعبه اهداشت «و تشکیالتی بهائیت غیرقانونی»اهداف  مالی تأمین برایرا  شانامالک ی هاجار

  ان بهائی  دو شرکت متعلق به   تولیدی  های ، واحدبار تعطیل کردهاجرا به   بهائیان  مغازه متعلق به  ۲۰سمنان حداقل    محلیدهه گذشته، مقامات    یککرد. در    ییدتأ

ها  به آن  یدسترس  یامصادره    داشتند را  فعالیت  دامپروری و    کشاورزی  یهزمینکه در    بهائیدو شرکت  مزارع  و    نداهکرد  مصادره  را  و تجهیزاتشان ه  پلمب نمودرا  

 ند. ا همسدود کرد را

  بنیانگذاران   های مقبرهکه    جایی   –قرار دارد    اسرائیلدر    حیفا  نزدیکیدر    بهائی  جهانی که مرکز    دلیل  اینتنها به    ایرانجمهوری اسالمی  ها، مقامات  دهه  برای

و    بهائیاناموال    ه . مصادراندکردهمطرح    ایران   بهائیجامعه    اعضای  علیه   اسرائیل  برای   جاسوسی   بر  مبنیرا    اساسی بیاتهامات    –  دنقرار دار  آندر    بهائی   دین

شده    تأیید   رهبر توسط شخص    شود که میانجام    ۱۳69در سال    فرهنگی   انقالب  عالی  شورای مصوب   رسمی  سیاست یکبر اساس   هاآنمشاغل    اجباری   تعطیلی

با مسئله  که    تصریح کرده استدستورالعمل    این است.   با...    بهائیت»در رابطه  و توسعه آنان مسدود شود.«   ی باشد که راه ترق  یطور  یدبرخورد نظام با آنان 

و...( به آنان داده    ی مؤثر )مانند معلم  یهاپست»د  کن می  توصیهدستورالعمل    و  « بودن اجازه استخدام ندارند ی»در صورت ابراز بهائ   بهائی شهروندان    چنینهم

 .«نشود


