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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[

 

 دیان کمیته دفاع از حقوق پیروان ا]برگرفته از سایت:[ 

 [ ١٣٩٩اسفند  ٢٩]  ٢٠٢١مارس  ١٩ ]تاریخ:[

 

 ران یدر مدارس ا ییدانش آموزان بها یساز عهیش

  شیافزا یبرا یرانیا  یهااز برنامه مقام یاکه نشانه اندافته یمحرمانه دست  یبه سند ندیگو یم ینهاد حقوق بشر دو

 .در استان مازندران است انییبر بها  هاتیها و محدودنظارت

ها و که جنجال یاز مسائل یک ی. کنندی را به طور مضاعف تجربه م ضیطعم تبع ران،ی در مدارس ا ییبها آموزاندانش

شهروندان  یو قانون یحقوق شهروند تیعدم رعا خته،یبرانگ  ران یرا درباره کشور ا یاریبس  یحقوق بشر یهامباحثه

 .است رانیا ییبها

ماه برگزار شده است، درباره   وریاقوام، فرق و مذاهب” که در شهر ونیسیاز آن است که در جلسه “کم یسند حاک کی

 .گرفته شده است ییهامیبحث شده و تصم شیو دراو ییبها نییآ روانیپ

 یسند از جامعه جهان  نیبا انتشار ا رانیدفاع از حقوق بشر در ا حقوق بشر و جامعه  یهاجامعه ی المللنیب ونیفدراس

  ران”یا یحقوق یهارا بر اساس تعهد دهیعق ای نید یحق آزاد تی“رعا یرانیا یهابا با مقام شانیدارهایاند در دخواسته

 .را از آنها مطالبه کنند

خواسته شده تا در وزارت آموزش و  ژهیمختلف ابالغ شده و به و یبه نهادها انییبها ق”یسند “کنترل دق نیا مطابق

 .اسالم” تالش شود  نیو “جذب آنان به د ییآموزان بهادانش ”یی“شناسا یپرورش و مدارس برا

دستور   شیپنج سال پ کی را محکوم کرده و اشاره کرده است که نزد میتصم نیا یاهیانیبا انتشار ب ییبها  یجهان جامعه

  یلیاز آنان را به تعط یاریبس یهادر استان مازندران صادر شد که مغازه انییبها یاقتصاد تیمحدود یبرا یمشابه

 .دیکش

 کیوابسته به  ریسند اخ کهی : »در حال دیگو یدر سازمان ملل در ژنو م یبهائ یالمللنیجامعه ب ۀندینما ،یعالئ انید

سرچشمه   یدر سطح مل یدولت ینهادها نیاز باالتر مییبگو میتوانیم نانیاز اطم ییاست، ما با درجه باال ینهاد محل

  انیدر جر  رانیدر سراسر ا انیدرباره بهائ یمشابه یهاوبه که ممکن است جلسات و مص دهدیو نشان م ردیگیم

 ».باشد

حقوق  یهاجامعه  یالمللنیب ونیفدراس یافتخار سیو رئ  ران یدفاع از حقوق بشر در ا ۀجامع  سیرئ ،یجیاله میعبدالکر

است.  یبهائ نییآ روانیپ هیعل رانیآزار دولت ا شیدهنده افزا ها نشاناقدام  نیسند گفته است: »ا نیدرباره ا زیبشر ن

و  کنندیآنها را ممنوع م نید دانند،یرا مرتد م روانیپ  نیکشور، ا یحقوق یالمللنیب یبا تعهدها  رتیدولتمردان در مغا

 ».دانندی براندازانه م -را اقدام ضاله یبهائ نییعمل به آ

 رسدیو به نظر م کنندیرا تجربه نم یامن و آرام طیشرا ران،یا یآموزش یهاطیدر مح ،یاست که کودکان بهائ یگفتن

قرار   یریگیکودکان نه فقط مورد مواخذه و پ ن یا ه یعل ان،یو مرب ایاعم از اول گران،ی د زیآمضیتبع یرفتارها

 .شودیهم م کی و تحر قیبلکه تشو  رد،یگینم

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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