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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:[ 

 ۲۰۲۱ هیفور ۲۱ - ۱۳۹۹اسفند   ۳]تاریخ:[ 

 

 مازندران  ولیا یدر روستا انیبهائ نیمصادره زم ه یبلند مسلمانان جهان عل یصدا

 پرداختند رانیا یهایو هندوستان به دفاع از بهائ ایتانیکانادا، بر کا،یمسلمان در آمر یهاتیو شخص نهادها

جامعه مسلمانان جهان  یهااز چهره یعی اما اکنون گستره وس شوندیبه نام اسالم سرکوب م رانیدر ا یبهائ شهروندان

  ول«ی»ا یوستادر ر انیبهائ نیطور مشخص به مصادره زمها به اند؛ اعتراض آن ها اعتراض کردهسرکوب آن  هیعل

 .استان مازندران است

 ییهادر هندوستان، به اضافه چهره  ن«ی»فالح المسلم  یائمه کانادا و سازمان سراسر یشورا کا،ی آمر یاسالم کنگره

خود از  قیعم ینگران ه، یانیاند که تاکنون با صدور ببوده ییهاتیاز جمله نهادها و شخص ا،یتان یاز جامعه مسلمانان بر

 .اندرا ابراز کرده ولیا انیمصادره امالک بهائ

 ولیا یاستان مازندران خواسته است که »به کمک جامعه بهائ ییقضا یهاخود از مقام هیان یدر ب کای آمر یاسالم کنگره

 .»ندیامالک اقدام نما  نیاسترداد ا یو برا زندیبرخ

 میخطاب به ابراه ا،یتانیمسلمانان بر یشورا رکلیو معاون دب ایتانیدر شهر لستِر بر یموگرا، امام مسجد میابراه خیش

  دهدیاعتراض کرد و گفت: »اسالم به دولت اجازه نم انیبهائ هیعل  «یعدالتی به »ب ران،یا هییقوه قضا سییر ،یسیرئ

 « .مصادره کند یگرید ذهباز م یرویپ لیدلشهروندان را صرفا به  نیکه زم

در سازمان ملل در ژنو، گفت: »نگرش رهبران مسلمان در سراسر جهان که   یبهائ یجامعه جهان  ندهینما ،ییعال انید

 یجمهور یبرا ینشان قدرتمند ند،یآیم ران یخود در ا یبه کمک دوستان بهائ تی از حما یریموج چشمگ  نیبا چن

  ۱۵۰از  شیب ول،یا انیکرد که بهائ  دیتاک ییعال انم.« خکنندیها را محکوم ماست که مسلمانان اقدامات آن  یاسالم

 .اندکرده یمسلمان خود زندگ گانیکوچک استان مازندران، کنار همسا یروستا نیسال است در ا

 ولیا یهایاز بهائ تیبه حما زیاز سراسر جهان ن یمختلف یدولت یهاجوامع مسلمانان، مقام یهاچهره برعالوه

آلمان،  ا،یتانیبر یهاکرده است. مقام یمورد ابراز نگران نیامور خارجه کانادا، در ا ر یاند. مارک گارنو، وزبرخاسته

 .انداشاره کرده ولیا یهایبه بهائ زیاروپا و سازمان ملل ن پارلمان یهااضافه مقام به کایآمر ل،یهلند، سوئد، برز

شده، با شناخته  دینظام آپارتا هیعل شیهاتیفعال لیدلهم که نامش در سراسر جهان به  یجنوب یقایآفر یابع حقوقمن مرکز

 .را محکوم کرده است هایمصادره امالک بهائ یاصدور نامه

 یهای، بهائ(۱۹۷۹)  ۵۷انقالب  یروزها نیدارد. از همان اول یطوالن یاسابقه ولیا یهایسرکوب بهائ داستان

  یشهروند بهائ ۱۳۰از  شیب ۱۹۸۳مورد حمله قرار گرفتند. در سال   یبخش چهاردانگه در شهرستان سار یروستا

شهر را   یهایشوند. گورستان بهائ نشانیانکار د هشدند تا وادار ب یآب و غذا در مسجد زندان ی روستا، سه روز ب نیا

در   ش،یسال پ ۱۰شده است. حدود  یبه ملک مسکون لیسال قدمت داشت، مصادره کردند و حاال تبد ۱۰۰از  شیکه ب

ها مجبور به کردند و آن  بیرا سوزاندند و تخر شانیهاحمله شد و خانه  یخانوار بهائ ۵۰بود که به حدود   ۲۰۱۰سال 

داده  هایحکم به مصادره امالک بهائ ، یاسقانون اس ۴۹اصل  ژهیشدند؛ حاال اما دادگاه و شانیهاو خانه رعترک مزا

پرونده را هم   دنیاجازه د یحت انیبهائ یکه در آن وکال یدر روند شیحدود شش ماه پ زین دنظریاست. دادگاه تجد
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 یکه تحت کنترل عل «ینیفرمان امام خم ییاجرا د»ستا  ،یرا نیکرد. طبق ا دییرا تا یدادگاه بدو ینداشتند، را

 خواهد داشت.  اریشده را در اختاست، امالک مصادره  رانیا یاسالم یرهبر جمهور ،یاخامنه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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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