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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[

 

 گزارشگران حقوق بشر تهیکمگرفته از سایت:[ ]بر

 ۱۳۸۸خرداد  ۳]تاریخ:[ 

 

 گزارشی از نقض حقوق بهائیان در فروردین و اردیبهشت ماه

 :طبق ماده هجدهم اعالمیه جهانی حقوق بشر

و مذهب بهره مند شود، این حق متضمن اظهار عقیده و ایمان است و  وجدان کس حق دارد که از آزادی فکر، هر"

حقوق منفردا یا مجتمعا، بطور خصوصی نیز شامل تعلیمات مذهبی و اجرای مراسم دینی است هرکس میتواند از این 

 ."یا بطور عمومی برخوردار باشد

 .در ماههای اخیر، نقض حقوق بهائیان و سرکوب آنان شدت بیشتری گرفته است

گذرد و تاکنون دادگاه انقالب اقدام به صدور حکمی برای درحالی که بیش از یکسال از بازداشت هفت رهبربهایی می

برند؛ احضار، بازداشت و آزار و اذیت شهروندان بهایی افراد همچنان در بالتکلیفی به سر میآنان ننموده و این 

مورد بررسی قرار گیرد.  ۸۸همچنان ادامه دارد. دراین گزارش، تالش شده است، نقض حقوق بهائیان از ابتدای سال 

 .ها استدر رسانه بدیهی است موارد مورد اشاره در این گزارش، تنها محدود به اخبار مطرح شده

 :احضار بهائیان

از شهروندان بهایی در شهرهای مختلف کشور، از سوی وزارت اطالعات  یاریبس از ابتدای سال جاری تاکنون،

 .انداحضار شده و جهت تغییر باورهای دینی خود تحت فشار قرار گرفته

زاده، آور، داور نبیلنوزدهى، هومن بخت فروردین ماه، سیما حبیبیان، نسرین قدیرى، ناهید قدیرى، کاویز ۱۵در 

زاده در مشهد برای اخذ تعهد مبنی بر عدم هرگونه فعالیتی که زاده، نورا نبیللزاده، نیما نبیرزیتا واثقى، مهسا اقدس

 .مربوط به عقاید و باورهای دینی آنان باشد، مورد بازجویی و احضار قرار گرفتند

 .و مورد بازجویی قرار گرفت حمزه احضار درهمدان نیز فرازپور

دفتر وزارت اطالعات در مشهد  به هللا احمدیان، بابک روحى و سهیل حامد نصیرزاده،عزت اردیبهشت ماه، ۱۲

هاى بهائى امضا کنند. رامین قدیری هایى مبنى برعدم مشارکت در فعالیتنامه آنها خواسته شد تعهد از احضار شدند.

 .العات احضار شدی اطنیز درتنکابن به اداره

اردیبهشت ماه، پرویز سیفى و بهروز راشدى، از بهاییان همدان، به دفتر محلى وزارت اطالعات انتقال یافته و  ۱۳در 

از آنها خواسته شد تعهدى امضا کنند که هیچ گونه مسئولیتی اعم از آموزشی و تربیتی و خدماتی را در جامعۀ بهائی 

 .برعهده نگیرند

 كاویز بهایی به نام های رزیتا واثقي، نسرین قدیري، سیما رجبیان، ناهید قدیري، هفت ماه، اردیبهشت ۲۲در 

زاده به اتهامات " تبلیغ علیه نظام و اقدام علیه امنیت كشور" به دادسرای انقالب نوزدهي، هومن بخت آور و داور نبیل

 .مشهد احضار شدند

 :حمله به منازل بهائیان
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دو ماه گذشته، بارها  در شهروندان بهایی، تنها به احضار و بازداشت آنان محدود نشده است،فشار و آزار و اذیت 

 .منازل بهائیان در شهرهای مختلف از سوی عوامل ناشناس، مورد حمله قرار گرفته و آنان مورد تهدید واقع شدند

ورد حمله قراردادند و اقدام به رنگ فروردین ماه، افراد ناشناسی خودروی آقای پیمان شادمان در سمنان را م ۱۱ در

پاشی و شعار نویسی روی آن نمودند. این افراد مجددا در محل کسب وی نیز اقدام به نوشتن مطالب تحریک آمیز علیه 

 .بهاییان نمودند

افراد ناشناس موتورسوار در سه نوبت به منزل مسکونی آقای یحیی هدایتی حمله و سنگ اندازی نمودند که موجب 

 .ی شب صورت گرفتها درنیمههای منزل ایشان شد، این حملهته شدن شیشهشکس

پوشاک متعلق به آقاى سیامک ابراهیمى نیا در تنکابن پلمپ شد. وی پیش از این  فروشگاه اردیبهشت ماه، ۳ در

 .را داشت“ فعالیت تبلیغ برای فرقۀ ضاله بهائیت”ی حبس به اتهام سابقه

یل آقای یحیی هدایتی از سوی افراد ناشناسی مورد حمله قرار گرفت که منجربه شکستن اردیبهشت ماه، اتومب ۴ در

اند كه بر روی آن نوشته شده بوده: باقی گذاشته یكاغذ های آن شد، مهاجمان پس از تخریب اتومبیل آقای هدایتی،شیشه

 "" عاقبت كار

دستگیر شده و هم اکنون  ۲۰۰۸دسامبر  ۱۵الدین فنائیان همسر خانم صهبا رضوانى که در تاریخ خودروی آقای نظام

اش در زندانى در تهران است، نیزمورد حمله قرار گرفت. این اتفاق در درحال گذراندن دوران محکومیت سه ساله

 .سمنان رخ داد

 دستگیری و بازداشت

خیر به مانند گذشته، ادامه دارد. هم اکنون تعداد زیادی از شهروندان بهایی روند بازداشت شهروندان بهایی در دو ماه ا

فروردین ماه اتفاق  ۱۳مورد بازداشت بهائیان در سال جاری در  نیاول برند.به اتهامات نامعلومی در زندان به سر می

، مأموران قصد بازداشت ۸۷ تر در اسفندماهساله، درهمدان دستگیر شد. پیش ۲۴ افتاد که طی آن صهبا خادمی دلجو،

 على فروردین ماه، ۱۷از آن در  پس وی را داشتند که به دلیل عدم حضور او در منزل، موفق به بازداشت او نشدند.

 .تر از سوی افراد ناشناس مورد حمله قرار گفته بوداحسانی، ساکن سمنان بازداشت شد. گفتنی است مغازه وی پیش

 (فروردین ماه ۲۰پس از احضار به اداره اطالعات بازداشت شد. )افشین احسنیان ساکن شیراز 

 .همچنین محمدرضا کندی نیز در همین روز در منزلش در ساری بازداشت شد

 فروردین ماه ۲۱ ایوبى و پیمان اقدسى درهمدان بازداشت شدند.) در سمیرا های سرور سروریان،جوان بهایی به نام ۳

 (نیفرورد ۲۵ل، مشفق سمندرى را بازداشت نمودند. )مأموران وزارت اطالعات در باب

 (بهشتیارد ۱میشل اسماعیل پور اهل تنکابن دراستان مازندران بازداشت شد. )

وحدت دانا ساکن شیراز پس از یک بار احضار تلفنی و یک احضار بدون حکم در فروردین ماه سرانجام و با حکم 

 (اردیبهشت ۵جلب بازداشت شدند.)

 (بهشتیارد ۶) از بهاییان کرج در منزلش بازداشت شد. شهرام صفاجو

 (اردیبهشت ۷) سیامک ایقانى و سوسن تبیانیان ساکن سمنان، در منازلشان بازداشت شدند.

 (فروردین ۱۰) بهنام روحانى فرد بهائى ساکن یزد بازداشت شد.

 :صدورحکم

اند. اتهام اکثر این برخی از شهروندان بهایی نمودهدر دوماه گذشته، دادگاههای انقالب، اقدام به صدور احکامی برای 

 .شودافراد" ترویج آیین بهائیت" عنوان می

 .تر نیز بازداشت شده بودگرجی از قائم شهر به یک سال حبس تعزیری محکوم شد. وی پیش نیمیس از جمله،
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دستگیر شده بود، به دو سال و  ۱۳۸۷اسفند  ۱۸سالۀ بهائی از سمنان، که در تاریخ  ۲۴همچنین پویا تبیانیان، شهروند 

 .ماه حبس محکوم شد ۷نیم زندان محکوم شد. محمدرضا کندی نیز به تحمل 

 نشست سراسری محرومین از تحصیل بهایی

شهروندان بهایی در ایران، به دلیل باورهای دینیشان از امکان ادامه تحصیل در دانشگاه محروم هستند. دربرخی 

دارس مخصوص تیزهوشان که اعالم باورهای مذهبی برای ثبت نام در مدرسه الزم است، شهروندان موارد نیز، در م

شوند. این درحالی است که افرادی که موفق به ورود به دانشگاه بهایی از تحصیل در چنین مدارسی محروم می

 .اندشوند نیز پس از مدتی، ازسوی دانشگاه اخراج شدهمی

سال پیش تاکنون ادامه داشته است، موجب آن شد که شماری از  ۳۰روند محرومیت از تحصیل بهائیان که از 

ترین حقوقشان در محرومین از تحصیل بهایی با برگزاری نشستی در تهران، اعتراض خود را نسبت به نقض ابتدایی

 ایران اعالم نمایند

س حق تحصیل دارد و آموزش عالی باید برای همه و براساس اعالمیه جهانی حقوق بشر هرک ۲۶مطابق با ماده 

 شایستگی دردسترس باشد

 توضیح: منابع اخبار ذکر شده، "مجموعه فعاالن حقوق بشر در ایران" است

 کمیته گزارشگران حقوق بشر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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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