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 است[ حذف شده]اطالعات شخصی افراد 

 ]برای وضوح بیشتر فقط مطالب و اخبار مربوط به افراد و جامعه بهائی تایپ شده است[

 

 ایران وایر]برگرفته از سایت:[ 

 ١٣٩٩آبان   ١۶]تاریخ:[ 

 

 زند؟یحرف م یاز نقض کدام حقوق شهروند دیاحمد شه ران؛یا انییبها یزندگ کیتراژداستان 

در   ،یمذهب یهایسازمان ملل متحد در امور آزاد ژه یگر وگزارش  د«،ی، »احمد شه١٣٩٩آبان   ١۵شنبه پنج روز

  یهانییآ یاعتقادات و برگزار نهیدر زم یمذهب یهاتیکه حقوق اقل ینیجهان خواست تا قوان یاز کشورها یگزارش

 .قرار دهند ینیمورد بازب کنند،یم فیرا تضع یمذهب

نظارت بر  ن،یدر چ غورهایبازداشت او ران،یدر ا یاز حقوق اجتماع انییبها تیگزارش به محروم نیدر ا دیشه

 .اشاره کرد هیجریدر ن انیعیو ش لندیمسلمانان در تا ،یدر کره شمال انیحیمس

 یریجلوگ ،ینیرهبران د تیها، محدود کردن و آزار و اذکردن عبادتگاه لیتعط  ایاز ساخت  یریگزارش، جلوگ نیا در

از جمله   «یرقانونیغ تیبا فعال ییهاتحت عنوان »گروه هاتیاقل یو معرف یمذهب یهاو آموزش هانییها، آاز جشن 

 .شمرده شده است یمذهب یهاتیاقل یها در جهت نقض حقوق اعتقاداز دولت یاقدامات برخ

شغل، مسکن و   ل،یها از تحصآن تیاز جمله محروم ران،یدر ا انییبها یمقام سازمان ملل به نقض حقوق شهروند نیا

 .انتقاد کرده است یو اجتماع یاز خدمات بهداشت یبرخ

 .ندیگو یشده خود م عییاز حقوق تض  رانیا انییگزارش بها نیا در

از   ییشهروند بها ۲۰از  شیپ تیو محروم ١٣٩٩ یکنکور سراسر جیچند روز پس از اعالم نتا دیاحمد شه گزارش

چهار دهه است که به طور  ران یدر ا انییبها هیعال التیاز تحص تیمنتشر شد. محروم یدانشگاه التیتحص

 .مانندیباز م یدانشگاه التیاز تحص ،یباعتقادات مذه لیبه دل ییو هر ساله داوطلبان بها شودیانجام م کیستماتیس

شهروند  کیشد.  فیتوق رانیا ییو امالک متعلق به جامعه بها  یبانک  یهاحساب هیپس از انقالب، کل گر،ید یسو از

" اشاره کرد که پس  هیثاقیم مارستانیبه "ب توانیامالک م  نی: » از جمله ادیگویم ر«ی واران یبه »ا رانیساکن ا ییبها

 ییبه خانه سالمندان بها توانیشده ممصادره  یمراکز بهداشت گرینام داد. از د ریی" تغینیخم یاز مصادره، به "مصطف

و   یاریبخت راحمدیدر "تاکر" مازندران، بو ییسرپا درمان کینی"دروس"، در شمال تهران و چند کل ابانیواقع در خ

  »." تهران اشاره کردی"بهبود ابانیخ

مصادره شدند. در   رانیا یشهرها ها بودند که در همه قبرستان ان،ییامالک متعلق به بها  گری: »از دکندی اضافه م او

 یهامحل قبرها را صاف کردند و ساختمان دند،یکش رونیها، سنگ قبرها را شکستند، اجساد را باز قبرستان یاریبس

از   یک یخاوران"  یسرانشود. "فرهنگ دهید ییبها انیدفن متوف لاز مح یاثر گریمحل ساختند تا د آن  نیبر زم دیجد

که مورد احترام   انییبها یارتیاز اماکن ز یتهران ساخته شد. تعداد انییگورستان بها یهااست که بر خرابه یاماکن

  گریاماکن د وبه مسجد  لیمصادره و تبد گریتهران، مشهد، مازندران و چند شهر د راز،یبود، در ش ایها در دنهمه آن 

 ».شدند

خودشان   نیکردن پول برا با جمع ییهاساختمان انیی بها ران،یا یاز شهرها و روستاها یاریفرد، در بس نیگفته ا به

به شمار   یها که منازلمسکونساختمان نیبرگزار کنند. ا جاها را در آن  یو عباد یکردند تا مراسم مذهب یداریخر

هستند،  ییکه متعلق به جامعه بها ن یبر ا ریدا یانشانه چیه دند،معروف بو رةالقدس«یبه »حظ انییبها  نیو ب رفتندیم
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 یهاتهیمنازل به تصرف کم نیا هیانقالب، کل یروزیز پپس ا ه یاول یها مشخص نبود. در همان روزهابر سر در آن 

 .در آمدند یانقالب اسالم

از اموال، منازل و   یادیز زانیموارد نبود بلکه م نیمختص به ا ییبها تیو مصادره اموال و امالک اقل ضبط

  یهامصادره شدند. مصادره و ضبط اموال کارخانه ییبها نییاز آ یرویپ لیها هم به دلآن  یکار شخص یهامحل

 .روندیموارد به شمار م نیجمله ا از پس«یلی»جانسون« و »ف روز«،یکوال«، »ف ی»ارج«، »پپس رینظ یدیتول

خود برگزار  ی در منازل شخص یرا با تعداد کمتر شی خو یمراسم مذهب انییبها القدس،رهیاز مصادره منازل حظ پس

و به حبس   ریدستگ  ،ییبها یاداره جلسات مذهب ایبه اتهام شرکت  ییسال گذشته، صدها شهروند بها ۴۰ یکردند. در ط

بوده   «یرقانونیدر گروه غ تیعضو  ای»اداره   ران،ی انقالب ا یهاها در دادگاه آن  روانیپ یاند. اتهام اصلمحکوم شده

 .است

از   شیچهار سال، ب یآغاز شد. در ط  رانیدر ا یحکومت اسالم سیاز سال اول تاس ییجامعه بها رانیمد تیو اذ آزار

جامعه   رانیاز مد یتعداد ده،یها در راه عقشدهکشته نیبه جوخه اعدام سپرده شدند. در ب ایکشته و  ییشهروند بها ١۵۰

بودند.  زین زدیو  نیقزو زد،ی راز،یش ه،یاروم ز،یتبر مدان،از جمله تهران، ه ران،یمختلف ا یاز شهرها ییبها

ربوده  یتوسط سپاه پاسداران انقالب اسالم رانیا «یروحان یجامعه موسوم به »محفل مل رانیمد یمل یشورا ی اعضا

 یریهم پس از دستگ  ییجامعه بها رانیدوم مد یمل یشورا ی. اعضا ستیدر دست ن یها خبراند و تا امروز از آن شده

 .اعدام شدند  ١٣۶۰ماه سال   یدر د

جامعه   رانیمد یمل یشورا نیسوم ،یو عباد یمذهب ض یفرا یدر اجرا ییبها یمذهب  تیشدت گرفتن فشارها بر اقل با

کرد در   لیتعط رانیرا در ا ییبها یو ادار یمذهب  التیتشک  هیسرگشاده، کل یاهیانیدر ب  ١٣۶۲ وریشهر ١۲ ییبها

 .فعال هستند یاسالم یکشورها لهاز جم ا،یدن یدر اکثر کشورها یی بها یمذهب التیکه تشک  یحال

در   شیخو یو بر اساس اصول اعتقاد تیاثبات حسن ن  یبرا رانیا انییآمده است: »جامعه بها هیانیب ن یاز ا یبخش در

پس تا   نیو از ا داردیاعالم م  رانیرا در سراسر ا ییبها التیتشک یلیاطاعت تام از اوامر دولت و حکومت ...تعط

  هیو کل یبر والت امر روشن و آشکار شود، محفل مل اقلال قیکه انشاهللا سوءتفاهمات برطرف گردد و حقا یزمان

 ».شودیشناخته نم ییبها التیعضو تشک  یفرد چیاست و ه لیها تعط و لجنات تابعه آن  هیمحل هیمحافل روحان

  دیبرخورد شد نیآغاز شد. در ا رانیمختلف ا یدر شهرها ییمسووالن جامعه بها یبازداشت سراسر ه،یانیب نیاز ا پس

  ییبها نییاز آ یرویاز بجنورد تا تهران به اتهام پ ران،یمختلف ا یدر شهرها ییبها ران یاز مد  یادیتعداد ز ،ییقضا

راد«،   یاختر ری»اردش «،یاز جمله دکتر »فرهاد اصدق م،سو یمحفل مل ایشورا   ی از اعضا ی اعدام شدند. تعداد

 .ها بودنداعدام شده نیب زین «یو »شاپور مرکز «یبهمرد دی»فر

معروف بودند را در   ران«یا ارانیبه » ییتشکالت بها  یلیکه پس از تعط  ییجامعه بها ریهفت مد یاسالم یجمهور

  ینید تیاقل تیریسال زندان با مصداق اتهام »مد ١۰بازداشت کرد که پس از گذراندن   ١٣۸۷و  ١٣۸۶ یهاسال

ها توسط  آن  یمراسم مذهب یاز اجرا یریو جلوگ ینیرهبران د  تیاز آزار و اذ یتنها بخش هان یآزاد شدند. ا «،ییبها

در رابطه با   یمذهب یهای سازمان ملل در امور آزاد ژه یگر وکه در گزارش گزارش  روند یبه شمار م رانیحکومت ا

 .به آن اشاره شده است ران یدر ا ییبها  یمذهب تینقض حقوق اقل

مجبور به ترک خانه  انییروستا نیاز ا یاریکرد و بس دایاز همان سال اول انقالب رواج پ ییبها نانیبر روستانش فشار

بود که  نینش ییبها یاز جمله روستاها  ،یشرق جانیدر آذربا ن«سای»س یخود و آواره شهرها شدند. روستا یو زندگ

 .جا اخراج شدنداز آن  هاییپس از انقالب، همه بها

. کردیم رونیب شانیهاها را هم از خانه آن  یهااعدام شده، خانواده انییبا مصادره اموال و منازل بها رانیا حکومت

روز ماموران از در و    کی دیگویم ر«یواران یبه »ا رازیاعدام شده در ش انییاز بها یک یهمسر دکتر »بهرام افنان«، 

که   نیداده بودند. سپس او و سه فرزندش را بدون اخبر اعدام شوهرش را  یها به داخل رفته و به وآن  منزل وارید

او و سه فرزند خردسالش پشت  یوقت دیگوی کرده بودند. او در ادامه م رونیشان ببردارند، از منزل یاجازه دهند پول

 .ردیبگ  یامن، تاکس یرفتن به جا ینداشته است تا برا یپول یدر منزل مانده بودند، حت
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لغو جواز   ایاز پلمب  یاریاخبار بس  ر،یدهه اخ کی. در ستیبرخوردار ن رانیدر ا یشغل تیاز امن ییشهروند بها  چیه

در   یمنتشر شده است. در همان دوسال اول حکومت اسالم رانیمختلف ا یها در شهرهاها محل کسب آنکسب ده

نبوده   یپست دولت ایشغل  یدارا ییفرد بها چیاخراج شدند. از آن زمان تاکنون، ه یاز خدمات دولت انییبها هیکل ران،یا

احکام »نجاست« در اسالم،   لیبه دل یگرش یو آرا یدارمشاغل مانند رستوران  یاها در پارهاشتغال آن  نیچناست. هم

 .ممنوع است

و   دهیرس یاسالم یرهبر جمهور ،یاخامنه ی»عل هللاتیآ   یکه به امضا ١٣۶٩ششم اسفند  خیبه تار یاسند محرمانه در

بودن، اجازه   ییشده است که شهروندان در صورت ابراز بها انیچنان با گذشت سه دهه، در حال اجرا است، بهم

 داده شود.  ییشهروندان بها به دیو... نبا  یموثر مانند معلم یهااستخدام ندارند و شغل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ویسی نشده است لطفاً به نشانی کردید که دقیق رون  دای برخور]متن باال رونویسی از اصل سند است. اگر به نکته

 ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید[
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