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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[

 

 یفارس پندنتیندیا]برگرفته از سایت:[ 

 ۲۰۱۹ هیژوئ ۱۰ - ۱۳۹۸ ریت ۱۹چهارشنبه ]تاریخ:[ 

 

 ران یا  انیفشارها بر جامعه بهائ دیتشد

 در کرج  ییبستن خانه سالمندان بها یبرا تالش

  یهاسازمان یادامه داشته است ول یپس از انقالب اسالم یهادر همه سال  ران، یدر ا  ییبها یهاخانواده تیو اذ آزار

قبول شده در   ییبها یدانشجو ۶۰از ورود  رایاست. اخ شیفشارها در حال افزا نی معتقدند ا ییو بها  یحقوق بشر

تومان ضبط شده  ونیلیم ۱۰۰در اصفهان به مبلغ  ییشهروند بها ۹شده، اموال  یریبه دانشگاه جلوگ یکنکور سراسر

 .اندسال حکم زندان گرفته  ۵۳در مجموع  رجندیدر استان ب گرید ییشهروند بها ۹و 

تر شده و واکنش نشان آگاه رانیا انیوارده به جامعه بهائ یهاضیجامعه نسبت به مشکالت و تبع  گر،ید یسو از

  یبرا یهمراه داشت، فرصت زیحقوق بشر را ن باندهیسازمان د هیدییکه تا ض«ی_در_تبعی. هشتگ »زندگدهدیم

  ل یبه دل راز،یشهر ش یشورا ندهینما ،یحاجت یهدفراهم آورد. م انییبها  یزندگ تیجامعه در مورد وضع میتعامل مستق

  ی اجرا یخود، بازداشت شد و هم اکنون برا ،یرازیش  ییبازداشت دو شهروند بها یر یگیدرباره پ تی توئ کیانتشار 

 .بردیاش در زندان به سر مساله کیحکم 

روزها شدت گرفته است.  نینظام بوده که ا یشگ یاز اهرم فشاِر هم انیکردن در کسب و کار بهائ جادیا اخالل

 ،ی. به تازگشوندیشان محروم مدر حرفه  تیاز اجازه فعال ایو  شوندیبه طور مرتب پلمپ م انییبها  یهامغازه

اش از  به همراه خانواده ییحکم قضا افتیروزه، بدون در ۱۵قهرمان موتورکراس پس از بازداشت  ،یفیشهرزاد نظ

که از قهرمانان بخش   زیخانواده ن نی( محروم شد. پسر ایموتورسوار یهاستیحضور در پ یمرتبط )حت یهاتیفعال

 .اعتقاداتش محروم شده بود ل یبه دل یاز اعزام به مسابقات برون مرز ترشیاست، پ یرشته ورزش  نیمردان ا

خانه  کیشده است. ماموران اداره اماکن کرج در صدد پلمپ کردن  ییسالمندان بها ریترفند، دامنگ  نیآتش ا نباریا یول

سال است  ستیمدت ب یستیاز سازمان بهز یسالمندان گلشهر کرج با مجوز رسم منطقه هستند. خانه نیسالمندان در ا

و حال، ماموران   شودینم دیتمد  تشیمجوز فعال ریاخ یهاسال  ی ط یول پردازدیم ییاز سالمندان بها یکه به نگهدار

انداختن ساکنانش هستند. هربار ماموران با مقاومت و تحصن سالمندان روبرو  رونیدر صدد پلمپ کردن آن و ب

خواهان   لم،یاند و با انتشار عکس و فکشانده یمجاز ی اعتراضشان را به فضا یصدا نباریکه ا ی. سالمندانشوندیم

به راه افتاده است   یاجتماع یهاافراد در شبکه  نیاز ا  یتیحما نیکمپ کیاقدام،  نیا یشان هستند؛ در پدر خانه  ماندن

 .کرج احضار شده است یمرکز به دادستان نیا ریمد گر،ید یاز سو یول

اتفاق قبال هم   نیگفت: »ا یفارس یسیبیخصوص به ب ن یاز لندن در ا انییبها یجامعه جهان یسخنگو ،یثابت دهیپد

مرکز مجوز گرفتند.  نیپلمپ ا یبرا یشده است. ماموران از دادستان تری چند هفته، برخورد جد ن یافتاده بود، اما در ا

و  انییتحت فشار گذاشتن بها یبرا ران یاقدام دولت ا  نینجاست که اینشده، اشکال ا دی تمد تیچرا مجوز فعال نکهیاما ا

مجوز  دیبه تمد ازیکه ن یی. هر بهاستیمرکز ن نیتنها محدود به ا هیقض نیاست و ا انییبها  کی ستماتیدر ادامه آزار س

 .»خوردی کسب خود داشته باشد در اداره اماکن به مشکل بر م یبرا

حکم پلمپ  ی اجرا یاند که مجددا برا و ماموران گفته شوندیم یمرکز نگهدار نیتوان در اسالخورده کم  ۳۰ کمدست

 .باز خواهند گشت
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در قانون  تیو مذهب بهائ  شناسدیم تیرا به رسم ی و زرتشت تیهودی  ت،یحیمذاهب اسالم، مس رانیا یاساس قانون

افراد   نیا یشده به نقض حقوق شهروند یزیبه طور برنامه ر یاسالم ینظام جمهور ب، یترت  نی. بدستیشناخته شده ن

 یاسیو س یحقوق مدن یالمللنیب ثاقیم ۱۸حقوق بشر و ماده  یجهان هیاعالم  ۱۸امر ناقض ماده   نیهرچند، ا پردازدیم

اظهار آن به طور    یآزاد  نیبا اعتقاد و همچن نید ر ییو تغ نید  یحق دارد از آزاد ی : »هر شخصندیگویاست که م

 .»در خفا برخوردار باشد ای  یو به طور علن یجمع ای یفرد

وق بشر قرار گرفته است. گزارشگران حق ی المللنی ب یهاهمواره مورد نکوهش و انتقاد سازمان رانیرو، ا نیا از

به   رانیدولت ا یتوجهیرا مصداق بارز ب رانیا انیبر جامعه بهائ دیبارها اعمال فشار شد رانیسازمان ملل در امور ا

عمل را نکوهش کرده و   نیا زین ۲۰۱۸در سال  کایآمر  ارجهاند. گزارش وزارت امور خدانسته یمعاهدات حقوق بشر

و آزار و هدف   تیاز اذ میرا با استفاده مستق یمذهب یهای آزاد ران یاز گزارشش آورده است: »دولت ا یدر بخش

شناخته  تیبه رسم یاسالم یجمهور یکه در قانون اساس ینید یهاتیاقل ژهیبه و ،ینیو د یمذهب یهاتیقراردادن اقل

و مسلمان  ان،یزرتشت ان،یهود ی ان،یحیمس ان،یاز جمله بهائ ینیو د یمذهب یهاتی. جوامع اقلکندیسرکوب م اند،شدهن

 .»رو هستندو حبس ناعادالنه گسترده روبه ض،ی( با سرکوب، تبع شی)دراو هایمذهب و صوف یسن

 وجود دارند.  رانیدر ا ییهزار بها ۳۰۰از  شیاست ب یگفتن

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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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