
 
  

IRANBAHAIPERSECUTION.BIC.ORG 

 

 

 است[ حذف شده]اطالعات شخصی افراد 

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

 

 بان حقوق بشرسازمان دیده[ گرفته از سایت:]بر

 ۲۰۱۰فوریه  ۲۳]تاریخ:[ 

 

 ایران: به آزار بهائیان پایان دهید

 ده ها نفر بدون اتهام رسمی بازداشت شده اند؛ رهبران با اتهام هایی روبرو هستند که مجازات اعدام دارند

دیده بان حقوق بشر امروز گفت حکومت ایران باید به سرعت به آزار و حبس  -( ۲۰۱۰ریه فو ۲۳)نیویورک، 

 خودسرانه اعضای جامعه بهائیان پایان دهد.

نفر دیگر در اوایل ژانویه صورت می گیرد.  ۱۳فوریه به دنبال دستگیری  ۱۱و  ۱۰بهائی در روزهای  ۱۳بازداشت 

گیر شدند به سازماندهی تظاهرات ضدحکومتی اخیر کمک کرده بودند، اما حکومت می گوید افرادی که در ژانویه دست

اتهام های افرادی که در فوریه بازداشت شدند هنوز علنی نشده است. این دستگیری ها در حالی انجام شد که حکومت  

 مشغول سرکوب وسیع فعاالن است.

شر می گوید: »به نظر می رسد حکومت ایران جو استورک معاون بخش خاورمیانه و شمال آفریقای دیده بان حقوق ب

وی می  از ناآرامی های پس از انتخابات به عنوان پوششی برای هدف قرار دادن جامعه بهائیان استفاده می کند«. 

 افزاید: »این دستگیری ها تنها بخشی از آزارهای سیستماتیک بهائیان توسط حکومت است«. 

که از حمایت قانون اساسی برخوردارند، دیانت بهائی از سوی حکومت   بر خالف یهودیان، مسیحیان و زرتشتیان

تاکنون  ۱۹۷۹ایران به رسمیت شناخته نمی شود و پیروان آن مرتد از اسالم شیعه دیده می شوند. از انقالب اسالمی 

غال به اجرا حکومت ایران سیاست های تبعیض آمیز متعددی را علیه بهائیان از جمله محدودیت برای تحصیالت و اشت

 گذاشته است. 

تاکنون مسئولین  ۲۰۰۹به گفته دفتر جامعه بین المللی بهائیان سازمان ملل متحد که در ژنو مستقر است، از اکتبر 

حکومت هفت تن از  ۲۰۰۸بهائی را در تهران، مشهد، ساری، سمنان و یزد بازداشت کرده اند. در مه  ۴۷حداقل 

ژانویه آغاز شد اما  ۱۲رهبران جامعه بهائی تهران را دستگیر و تاکنون در حبس نگهداشته است. محاکمه آنها در 

 آوریل به تعویق افتاد. ۱۰سپس به 

م مرتبط با امنیت ملی متهم کرده از جمله جاسوسی برای منافع خارجیان، تبلیغ قوه قضائیه این هفت نفر را به جرائ

علیه نظام، ایجاد و گسترش سازمان های غیرقانونی، تضعیف وجهه جمهوری اسالمی در جامعه جهانی و »افساد فی 

پنج مرد و دو زن  االرض«. بیشتر این اتهام ها مجازات اعدام دارد. در طی بیش از یک سال و نیم که از حبس این

 می گذرد، آنها تنها توانسته اند مالقات های محدودی با خانواده و وکالیشان داشته باشند. 

فوریه دستگیر شد عالءالدین خانجانی است. به گفته کمیته گزارشگران حقوق بشر در ایران،  ۱۰یکی از کسانیکه در 

و در تهران شده و پس از جستجو، دارایی های مامورین وزارت اطالعات در ساعت دو نیم صبح وارد منزل ا

 شخصیش از جمله کامپیوتر و کتب دینی او را توقیف کرده و خود وی را نیز با خود بردند. خانجانی پسر جمال الدین

خانجانی یکی از هفت رهبر بهائی است که در تهران تحت محاکمه قرار دارد. مامورین وزارت اطالعات دختر 

ین خانجانی را نیز در ژانویه دستگیر کردند. چند ساعت پس از دستگیری عالء الدین خانجانی، بزرگسال عالء الد

مامورین هفت بهائی دیگر را هم بازداشت کرده و ادعا کردند که آنها به دلیل شرکت در اعتراضات عمومی اخیر 
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نفر  ۱۳د. اتهام هیچ یک از این فوریه پنج بهائی نیز در منازلشان در تهران دستگیر شدن ۱۱بازداشت شدند. روز 

 تاکنون رسما اعالم نشده است.

بهائی هجوم برده و آنها را دستگیر کردند. سه تن  ۱۳ژانویه به منازل  ۳مامورین وزارت اطالعات ایران همچنین در 

کسانیکه   از آنها پس از آنکه اشاره کردند که دیگر در اعتراضات عمومی شرکت نخواهند کرد آزاد شدند. عالوه بر

 فوریه بازداشت شد.  ۱۰ژانویه دستگیر و آزاد شد مجددا در  ۳فوریه دستگیر شدند، یکی از اشخاصی که در  ۱۰در 

بهائی  ۱۰ژانویه اظهار داشت که این  ۱۲عباس جعفری دولت آبادی دادستان کل تهران در یک بیانیه مطبوعاتی در 

دسامبر[ و همجنین ارسال  ۲۷ماندهی آشوب های روز عاشورا ]ژانویه در بازداشت هستند با اتهام »ساز ۳که از 

ژانویه مدعی شده بود مامورین  ۸تصاویر این آشوب ها به خارج از کشور« روبرو هستند. او در بیانیه قبلی در 

رد سالح و مهمات در منازل بعضی از آنها پیدا کردند. دولت آبادی ارتباط این دستگیری ها با بهائی بودن آنها را 

 به اتهام شرکت در تظاهرات روز عاشورا دستگیر کردند.  کرد. گزارش شده است که مامورین امنیتی صدها نفر را

ژانویه دستگیر شده اند در زندان گوهردشت کرج نگهداری می شوند و مسئولین تاکنون به آنها اجازه  ۳افرادی که در 

بین المللی بهائیان، بعضی از آنها پس از چند هفته بازداشت توانستند  نداده اند با وکالیشان تماس بگیرند. به گفته جامعه

 با خانواده هایشان تماس بگیرند.

نفر دیگر نیز آزاد شده اند، اما  ۹۰بهائی در حبس هستند و  ۶۰جامعه بین المللی بهائیان همچنین می گوید هم اکنون 

تعددی مانند اقدام علیه امنیت ملی، ارائه تعلیماتی علیه بهائی به جرائم م ۹۹، ۲۰۰۴منتظر محاکمه هستند. از سال 

جمهوری اسالمی، تبلیغ علیه رژیم، کمک به ایجاد سازمان ها و گروه های غیرقانونی و توهین به نهادهای مقدس  

ا نفر دیگر اسالم متهم شده اند. این افراد آزاد و منتظر نتایج تجدید نظر هستند. به گفته جامعه بین المللی بهائیان دهه

پنج بهائی دستگیر شده در تهران در  نیز توسط مامورین امنیتی و اطالعاتی احضار و بازجویی شدند اما حبس نشدند.

عالوه بر عالء  فوریه عبارتند از: ترانه قانونی، نغمه قانونی، شیدا یوسفی، آریا شادمهر و ریاض فیروزمندی. ۱۱

فوریه دستگیر شدند: اشکان بصری، ماریا احسان جعفر، بشیر احسانی، رومینا  ۱۰الدین خانجانی این افراد نیز در 

ژانویه دستگیر شدند عبارتند از: مهران  ۳اشخاصی که در  ذبیحیان، هوتن سیستانی، سیمین غفاری و پدرام ثنایی.

بشر خانجانی، پیام فنائیان، ژینوس غضنفری سبحانی، آرتین غضنفری، روحانی، فرید روحانی، بابک مبشر، لوا م

نیکاو هویدایی، ابراهیم شادمهر، زاوش شادمهر، نگار ثبات، مونا هویدایی میثاقی و نسیم بیگلری. نگار ثابت، مونا 

طالعات احضار و فوریه به اداره وزارت ا ۱۰ژانویه آزاد شدند، اما مونا میثاقی در  ۳میثاقی و نسیم بیگلری در 

آبادی،  مالژانویه آغاز شد عبارتند از: فریبا ک ۱۲هفت رهبر جامعه بهائیان که دادگاهشان در  مجددا دستگیر شد.

 ، سعید رضایی، مهوش ثابت، بهروز توکلی و وحید تیزفهم.عیمیجمال الدین خانجانی، عفیف ن

 سابقه

داتشان نمی توانند مانند بهائیان سایر کشورها محفل روحانی بهائیان ایران به دلیل محدودیت های حکومتی بر اعتقا 

ملی را تشکیل دهند. آنها در عوض نشست های غیررسمی تشکیل می دهند که به گروه »یاران ایران« معروف است.  

ل حیفا واقع در اسرائی هفت رهبر جامعه بهائیان که در انتظار دادگاه هستند شش رهبر و منشی این گروه می باشند.

تاکنون است؛ یعنی از هنگامیکه حیفا  ۱۸۶۸امروز مقبره بهاء هللا بنیانگذار دیانت بهائی و مقر اداری این دین از سال 

تحت کنترل امپراتوری عثمانی بود. با وجود آنکه این اماکن از مدتها پیش از تاسیس اسرائیل برای بهائیان مقدس 

عنوان بهانه ای برای متهم کردن بهائیان ایران به جاسوسی برای  بوده، حکومت ایران همواره از این ارتباط به

مقام های ایران در جریان نشست اخیر  اسرائیل استفاده می کند. ایران و اسرائیل روابط خصومت آمیزی دارند.

شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد برای بررسی عملکرد ایران در زمینه حقوق بشر نگرانی هایی که کشورهای  

کردند. محمد جواد الریجانی رئیس هیات ایرانی  ضو در زمینه برخورد حکومت با اقلیت بهائی ابراز داشتند را ردع

فوریه گفت »هیچ فرد بهائی در ایران به صرف بهائی بودن محاکمه نشده است«. حکومت ایران توصیه هایی  ۱۵در 

 یک به تنفر بهائیان پایان داده شود« رد کرد.را که توسط سایر دولتها مطرح و خواسته شد »به تبعیض و تحر

 

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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