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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[

 

 ریوا ران یا]برگرفته از سایت:[ 

 ١٣٩۶مرداد   ٢۵]تاریخ:[ 

 

 منیبه  ران یصادرات ا ؛یزیستییبها

تجمع   منی تختیدر صنعا، پا ییساختمان دادستان جنا  یصدها نفر جلو ،یروز گرم بهار کیامسال، در  یماه م ١۵

  تیمورد حما عهیاست؛ گروه ش ها« یشهر، در دست »حوث یدولت یهاساختمان هیساختمان هم مثل بق نیکرده بودند. ا

قدرتمندش،  یو حام منی یبا دولت رسم یداخلجنگ  ریرا به دست گرفته و درگ  تختیکه سه سال است پا رانیا

 .است یعربستان سعود

شهروندان  یریدستگ  هی تجمع عل نیفرق داشت. ا هیبا بق یک ی نیاما ا ستیتظاهرات کم ن من،ی یروزها نیا یاهویه در

و فعاالن حقوق  یشگیهم یآشنا ن«یها بود اما برگزارکنندگانش، »مظنون آن  یو با خواست آزاد یمنی مذهبییبها

 ی»بن  لهیقرار داشتند؛ از جمله، سران قب منی لیقبا و  ریرهبران عشا ، یداد اعتراضرخ  نی. در صدر استندین یبشر

 ؟یحقوق بشر تیرا چه به فعال لیپوش قبابپرسند رهبران دشداشه  دیشا یمطر«. گروه

  یهابود که دست بر قضا، هم از چهره اش«یصالح ع  دیول خی»ش یریرا به تظاهرات کشاند، دستگ دهایسف شیر چهآن 

  یبودن آقا ییبها نیاست. هم منی  ییرود و هم جزو حدود دو هزار شهروند بها یمطر به شمار م یبن لهیشاخص قب

بود که   دهین و در راه سفر از شهراب به بندر حدیشود. در ماش ریدستگ  لیآور  ١٩بود که باعث شد در روز  اشیع

 .فرستادند دهیکردند و به زندان حد ریاست، دستگ  ییسفرش که او هم بهااو را به همراه هم یحوث یروهاین

عرب خواندند که به خاطر صداقت   لیممتاز قبا یهاتی را از شخص اشیکه منتشر کردند، ع یاهیانیدر ب لیقبا رهبران

و احترامش به دولت و قانون   یبه کشورش و به خاطر روادار اشی و سرسپردگ یو ِخَرَدش، به خاطر عشق و وفادار

 .شودیشناخته م

کرده و   داریاست، د هایدولت حوث  ییجنا ژهیو یدادستان سییکه ر «یاز روز تظاهرات، رهبران با »خالد الموار شیپ

زدند. اما   زیآمصلح  یدست به تظاهرات فتاد،ین یاتفاق نیچون چن ی. ولشودیبه صنعا منتقل م اشیقول گرفته بودند که ع

 .بود هاینیب شیتمام پ یتظاهرات فرا نیا یدادهایرو

خود   یارا زادگاه افسانهعرب آن   لیتر قبا شیاست و ب العربرهیجز یدر گوشه جنوب غرب یکشور پهناور منی

. گفته شوندیم میتقس  «یو »عدنان « یتمام مردم عرب به دو دسته »قحطان ،یااسطورهمهین یهاتی. در روادانندیم

 انیهودیشان به همان »قحطاِن« کتاب مقدس و نسب ندیآیم منیخالص« هستند که از  یها»عرب  ها،یقحطان شودیم

است که  نی( است. هملیپسرش، اسماع ی)از سو  میکه خودش از نوادگان حضرت ابراه گرددیبرم انیحیو مس

 .دقرار دارن ژهیمعموال مورد احترام و منی لیرهبران قبا

بر دوش از ساختمان    یبا مسلسل یدفتر دادستان یاز اعضا یک ی د«،یامسال روز احترام نبود. »راجح زا یم ١۵ اما

»مرتد«، »مامور  هاییآمده است که او گفت بها لیرهبران قبا هیانیزدن کرد. در ب ادیآمد و شروع به فر رونیب

 .نگذارند ینفر هم باق کیها را بکشند و  نهستند و از سربازان خواست همه آ «یو »فراماسونر ل«ییاسرا

 ».رسد یداد زد: »امروز خون به زانوها م او

 ».ستندین جان یتکرار در ا ستهیشا ] نوشته شده است: »]آن ها هیانیب نیا در
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 .نشد یزخم یبختانه کسخوش. البته  افتیتمام ادامه  ساعتمیدرگرفت و ن یراندازیت جه،ینت در

در   ییبها یالمللنیجامعه ب ندهینما «، ییعال انی. به گفته »داستین های محصور در زنداِن حوث ییِ تنها بها اشیع دیول

 .برند یدر زندان به سر م منیدر  ییدفتر سازمان ملل متحد در ژنو، حداقل هفت بها

است که   نیما ا یاند و نگرانافراد محاکمه نداشته  نیکرد: »ا دیتاک ر«یواران یبا »ا یتلفن  ییدر گفت وگو ییعال خانم

 ».دارند  یفشار آورده نشود، تا ابد آن ها را نگه م یاگر بر مقامات حوث

 .بدتر هم شده است رایاخ تیوضع نیگفت و اضافه کرد که ا هاییبها ریخط تیاز وضع ییعال

 بیصل یکه برا یمهندس عمران «،ییسنا هللاعی»بد اش،یگروه بود چرا که عالوه بر ع نیا یبرا یماه بد ل،یآور ماه

صادر کرده   شیکه برا یاه یبود که در پاسخ به احضار ییبها ٢۵از  یک یکردند. او  ریهم دستگ  کردیسرخ کار م

  شیب یصنعا باعث نگران یوبا در زندان مرکز وعیش خبر یمراجعه کرد. در ماه م هایحوث ییبودند، به مقامات قضا

 .جامعه کوچک شد نیتر ا

  رانِ یآن ها است. در ا یو معنو یکه وطن عاطف  یاانهیدر خاورم ژهیالبته به سرکوب عادت دارند؛ به و هاییبها

کنند و از سرکوب   یم یکشور زندگ ینید تیاقل نیبه عنوان بزرگ تر ییهزار بها ٣۰۰از  شیخودمان امروز ب

 .میآن ها با خبر گسترده

هم   یاخامنه  یعل هللاتیآ دییکرد که به تا بیمحرمانه تصو یسند «یانقالب فرهنگ  ی عال ی، »شورا١٣۷۰سال   در

بردن   نیکه فراخوان به مقابله با آن ها و از ب کندیم غیدر هاییرا از بها یعال التیسند نه تنها رسما تحص نی. ادیرس

 .دهدی مدر خارج از کشور را  تیاقل نیا یفرهنگ  یهاشهیر

 کیدئولوژیا  یاصل یاست که حام  رانیبه دستور دولت ا هاییبها ریسرکوب اخ میباور کن شودیاست که باعث م نیهم

حقوق بشر سازمان ملل در   ژهیگر وگزارش د«،ی»احمد شه ست؛یالبته تنها گمانه ما ن  نیاست. ا هایحوث یاسیو س

که  دیدارد. شه  رانیآن ها در ا با سرکوب یبیشباهت غر منیدر  هاییسرکوب بها دیگویمذهب و باور م یآزاد نهیزم

 .است موضوع خوب آشنا نیبود، با ا رانیا تیحقوق بشر در مورد وضع ژهیگر وقبال گزارش

حقوق بشر سازمان  یکه در نشست شورا ییعال انیدا ه،ییژو ٢۰. در روز انددهیباور رس نیهم به هم هاییبها خود

 منیرا به  هاییبها بی تعق ]کشور ن یا[گفت: » رانیدر ا هاییبا اشاره به سرکوب بها  کرد،یم یرانملل در ژنو سخن 

 ».هم صادر کرده است

  ۶۰. در آن هنگام بود که دید یبه خوب شدی م ٢۰١۶از ماه اوت   یعنی ش،یسال پ کی را از  هاییسرکوب بها  موج

( راه انداخته  شودیاداره م هاییتوسعه ندا« )که توسط بها ادیشدند که »بن ریدستگ  یآموزش یاکننده در جلسه شرکت 

در جلسات  -خطور  نیا سندهیمثل نو-کودک. هر کس که  انبودند و شش نفرش ییافراد بها ن یاز ا یمیبود. حداقل ن

 یکارگاه نیتعجب داشت که چن یهستند. پس جا آزاری شرکت کرده باشد، خبر دارد که چه قدر ب هاییبها  ینیچننیا

 .قرار گرفت هایحوث «یِ مل تیدفتر امن» پوشنقاب یروهاین ورشیمورد 

در  ایتان یبر یفرهنگ  یالسکاف«، مسوول شورا قیتوف م ی»ند یک یشدند،  ریدستگ  ورشی ن یکه در ا ییهاییجمله بها از

 .کندیم یزندگ منیها است در  که سال  رانیشهروند ا «، یقدار وانی»ک زیبرادر او، »نادر« و ن یگریبود و د منی

  نیشد. ا سریو »نحفه« م ه«یهمسرانشان، »روح ریناپذ یو خستگ  یروزشبانه تیو نادر تنها پس از فعال میند یآزاد

گروه پس  یهازن ینمور گذراندند. وقت یرا در سلول  یبودند و مدت هیاول رشدگانیخودشان هم جزو دستگ  ،یدو جار

ندارد.   یکس یبرا یادهی سکوتشان فا دندیزود فهم یلیخ ند، آزاد شد ییبها یهاتیوعده عدم مشارکت در فعال یاز امضا

ها هم سکوت خود را شوهرانشان عمل نشده است، آن  یها گفت که بعد از سه هفته که به وعده آزاده رسانه نحفه ب

 .زده اند تیاند و دست به فعالشکسته

ها است در زندان  هستند که مدت یگرید یینگران بها زیاز هر چ شیب ر«یوارانیوگو با »ادر گفت هیو روح میند

رخ  منی یتوسط دولت رسم یریدستگ  نیشد. ا ری، در شهر »مکال« دستگ ٢۰١٣در دسامبر   دره«یاست. »حامد بن ح

 .دندیهرگز در شهر مکال به قدرت نرس هابه قدرت برسند. گرچه آن  هایحوث کهن یاز ا شیداد و چند ماه پ

https://iranbahaipersecution.bic.org/


 

IRANBAHAIPERSECUTION.BIC.ORG 

 یرا زدند؛ سه اتهام من«یسوال بردن استقالل دولت  ر یو »ز ل«ییبا دولت اسرا یاتهام »ارتداد«، »همکار درهیح به

 .مجازاتشان اعدام است من،یکه طبق قانون 

هم حفظ   هایکه قدرتش را در زمان حوث منی یمیانجام شد؛ از جمله مقامات قد یبه دست خالد الموار یریدستگ  نیا

 یکتاتوریعبدهللا صالح« متحد شدند؛ همان د یوفادار به »عل یروهایبا ن دن،یس از به قدرت رسپ هایکرده است. حوث

 .بوده است یشمال منی یجمهورسیی، ر١٩٩۰در سال    منی واز اتحاد د شیو پ منی یجمهور سییها سال است رکه ده

و با سوار شدن بر   نامندیضدفساد« م ونیخود را »انقالب های است که حوث نیا منی  یتلخ ماجرا یجمله طنزها از

صالح است که نماد فساد و    ی. اما اکنون متحد آن ها، آقادندیبه قدرت رس ٢۰١١موج انقالب عرب، در سال  

 .٢۰١١سال  زِش ی است و هدف اوِل خ یکتاتورید

نفر از فعاالن   ٢۰ یریخود او بود که حکم دستگ  ٢۰۰۵چون در سال   شناسندیرا خوب م یالموار  یالبته آقا هایحوث

 .خود را داد

: دیگو یم ر«یواران یبه »ا میقرار گرفته است. ند انهیدر زندان مورد شکنجه وحش درهیح یآقا ندی گویم هیو روح میند

را از دست داد   شیهااز گوش یک ی ییاش دادند. او شنوا»در چهار ماه اول، با آب سرد، برق و ضرب و شتم شکنجه

 ».دید بیاز چشمانش آس یک یو 

رفتند. او   « یزراع  نی»الهام محمد حس دره،یح یدرس گرفته بودند، سراغ همسر آقا یقبل یهاکه از تجربه  هایحوث

  درهیح یکرد. حاال پنهان شده است. دادگاِه آقا همسرش مبارزه  یآزاد یو هم برا  یدارسه سال، هم از سه دخترش نگه 

برگزار   ستیجلسه دادگاه قرار بود در روز اول اوت باشد اما معلوم ن نیاند. آخرانداخته قیرا تا به حال چند بار به تعو

گفت محاکمه  ر«یواان ریبه »ا یکتب یغامیدر پ ها«،ییدر دفاع از حقوق بها هایمنیعضو گروه » کینه.  ایشده است 

 .انجام شود اوت  ١۵قرار بود روز 

»سقطره«  رهیدر جز ١٩۴۵ها از سال هستند. آن  منی و جامعه  هاییبها نیمحبوب ب  یهااز خانواده درهیح خانواده

  یکه پدر آقا گرددیبرم یبه زمان رهیجز نی. داستان ورود آن ها به اکنندیم یعرب« زندگ یایواقع در »در من،ی

دادند و به   یانجام دهد. بعدها به او شهروند یبود، آمد تا کار پزشک  ایتان ی که آن روزها تحت استعمار بر یمنیبه  درهیح

او    یبرا شهیهم رانیشدن به ا پورتیهمه، ترس د نیکشور است. با ا نیو شهروند ا منیمتولد  درهیح یآقا ب،یترت نیا

 .وجود داشته است

 فعال است؟ هاییبها ه یعل قدرن یو چرا ا ستیک دیراجح زا ما

آدم تهران است.   دی: »زا ستین یاو اتفاق تیفعال نیا دیگو یم ر«یواران یدوحه به »ا میمق یمنیسالم«، فعال  عبدهللا»

هر جور شده   خواهدیدنبال قدرت است و م ها،یحوث گریمقامات د یلیندارد. مثل خ یخاص یاصال اعتقادات انقالب

 ».بابت است نیهم از هم  وا یزیست  ییکند.بها زیخودش را عز رانینزد دولت ا

»مرگ بر   ان«،ی هودیاند: »لعنت بر خود نوشته پرچم یتوطئه هستند. رو یهایاصوال اهل پخش تئور هایحوث

 .»لییو »مرگ بر اسرا کا«یامر

  یهاداستان هایحوث ی. به گفته عبدهللا سالم، بعضدانندیم های هودیرا کار  زیخود همه چ یهایرانها در سخن  آن

سقطره را   ریجزا خواهندیهستند و م یلیجاسوس اسرا هاییها، بهااند که طبق آن به خورد هوادارانشان داده یبیغر

 .کنندیم یبانیپشت هاییاز حقوق بها منیاز مردم  یاریوجود، بس نیکنند.با ا هاییبها  یبرا ینیبه مهاجرنش  لیتبد

دست زده   هاییاز بها یبه دفاع حقوق  منیدر  یحقوق بشر یاصل یهااز سازمان  یک ی»مواطنه«،  ،ییگفته خانم عال به

آن ها   تیبر وضع یریتا به امروز متاسفانه تاث نیهستند اما ا هاییبها یاز تمام اقشار جامعه حام هایمنیاست: »

آن ها ثابت  یگناهیفراهم کنند تا ب شانیو منصفانه برا حیصح یدادرس ستندیحاضر ن ینگذاشته است. مقامات حوث

 ».شود

 گذارانی)که »بهاهللا«، بن انتید نیا قراوالنشی. »باب«، از پکنندیم یزندگ منیسال است که در  یهاسال هاییبها

داشت.   منی «یدر شهر »المخا یمکه در اواسط قرن نوزدهم توقف ارتیاو بود( در راه ز روانیخود از پ هاییبها

قهوه معروف   یهاکه نام خودش را به دانه  شناسندیقهوه م ی اصل  یاز بازارها یک یبه عنوان  ایامروز المخا را در دن
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به قول   ای) یاکه باب از آن نامه  شناسندیم ییرا به عنوان جاتر آن  شی احتماال ب هاییاما بهابه »موکا« هم داده است. 

 .نوشت روانش ی( به پ«ی»لوح ها،ییبها

  ن یو عراق به ا رانیبودند که از ا یتر آن ها مهاجران شیحضور دارند. در ابتدا ب منیاکنون در گوشه گوشه  هاییبها

آشنا شده و جذب  ییبها انتیبا د نترنتیا قیاز طر منی لیشاخص قبا یهاچهره یکشور رفته بودند اما امروز بعض

  لیقبا یدهایسفشیشود، انگار ر یم میترس منی یجامعه سنت ازکه  ییکاتورها یاند. بر خالف کارآن شده  یصلح و صفا

 . رندیگیدستور م  یاسالم یکه از جمهور یپرستدارند تا آن مقامات قدرت دیجد انتید نیبا ا یتر شیب یمدارا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید[
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