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 است[ حذف شده]اطالعات شخصی افراد 

 

 

اساس گزارشها و اخبار رسیده، فشار نهادهای امنیتی در شهر سمنان بر شهروندان "بهائی" افزایش یافته است. این   بر

موجبات ضرر ها که تا کوچکترین وجوه زندگی این افراد را نیز شامل میشود، در سالهای گذشته فشارها و کارشکنی

های مالی عظیم به این افراد و همچنین اقتصاد منطقه و کشور شده است. این در حالی است که اعتراضات و  و زیان

های امنیتی علیه آنان  های نامعلوم مواجه شده و بعضاً منجر به پرونده سازیهای این شهروندان نیز، با پاسخپیگیری

 میشود. 

ن است که شمار شهروندان بهائی در آن باال بوده و این افراد با هزینه شخصی خود  شهر سمنان یکی از شهرهای ایرا

های مربوطه به اند. در همه این موارد، دستگاهاقدام به احداث باغات و مزارع و یا بندهای خاکی جهت آبیاری کرده

 اند.دالیل واهی سعی در کارشکنی در زندگی و امورات این افراد داشته 

الدین  ن شهروندان به سبب نسبت فامیلی خود با یکی از رهبران زندانی جامعه بهائی ایران به نام آقای جمال برخی از ای

 خانجانی، مورد ظلم مضاعف قرار گرفته و میگیرند. 

های گذشته گروهی از ساکنان بهائی شهر سمنان، به منظور تجمیع اراضی خرده  ها حاکی است که در سالگزارش

خود و احیاء آن که در مناطق کوهستانی شهر واقع شده، شرکتی تحت عنوان "شرکت دامداری و  مالکی و موروثی

کشاورزی هازل دار" تشکیل دادند و با هزینه شخصی و بدون کوچکترین حمایت مالی دولت، این شرکت را تاسیس 

 کردند.

شخصی و دریافت مجوز از اداره برق   این افراد از اداره کل آب استان سمنان مجوز حفر چاه اخذ کرده و با هزینه

سمنان، برق شبکه سراسری را به مزرعه منتقل کردند. مجوز احداث سه بند خاکی به منظور ذخیره آب زمستانی از 

 های مربوطه اخذ شده و بیش از سی هکتار باغ سیب و پنجاه هکتار باغ بادام احداث کردند.اداره 

دستگاههای امنیتی استان به طرق مختلف سعی در از بین بردن "کسب و کار" سال اخیر، مسئوالن ذیربط و  4اما در 

 اند.بهائیان داشته 

از جمله این موارد میتوان به قطع برق مزرعه و سهمیه سوخت کشاورزی شرکت مذکور بدون داشتن مجوز قانونی 

 اشاره کرد. 

ی آب زمستانی بوده، و بیش از ذخیره  همچنین به گفته برخی از شاهدان عینی، بند خاکی احداث شده که مخزن

 لیتر آب ذخیره داشته با حکمی نامعلوم تخریب شده و آب آن به هدر رفته است.  6000000

به گفته برخی از شهروندان "در مراحل قضائی به هیچ وجه به مجوزهای قانونی توجه نشده و صرفاً با اعمال نظر  

و در این میان وکیل مدافع این افراد نیز مورد تهدید و ارعاب قرار  نهادهای امنیتی رای فرمایشی صادر شده است" 

 گرفته است.

همچنین قرارداد یک مرتع تابستانی که طی قرارداد رسمی سی ساله از منابع طبیعی اجاره گرفته شده و دهها میلیون 

 ه است.تومان برای احیاء آن هزینه شده بود، بدون هیچ دلیل قانونی به صورت یکطرفه باطل شد

مرتع زمستانی این شهروندان نیز به همین منوال خلع ید شده و اکنون بسیاری از بهائیان که بیش از پنجاه سال سابقه 

 های خود محروم هستند.اند، از داشتن مکان مناسبی جهت نگهداری دام دامداری داشته 

اند، و به دنبال  ازل دار" کار میکردهبه گفته این افراد، چند تن از کسانی که در"شرکت کشاورزی و دامداری ه

های امنیتی مواجه شده و احکام  اند، با پرونده سازیهای مسئوالن، در رفت و آمد به دستگاههای دولتی بودهکارشکنی
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اند که مدیر عامل این شرکت، نیز از جمله کسانی است که به یک سال زندان محکوم شده  سنگین حبس دریافت کرده

 است.

زندانی کردن، برهم زدن محل کسب و کار و محروم کردن بهائیان از داشتن یک زندگی عادی، از جمله مواردی  

 است که همواره در سالهای پس از انقالب، زندگی بهائیان را تحت تاثیر قرار داده است. 

ه حق تحصیل دارند و نه حق  اند که نشهروندان بهائی در تمام این سالها به عنوان "شهروندان درجه چندم" تلقی شده

اند و همیشه به آنان گفته شده که "یا دینشان زندگی. آنها همواره به سبب اعتقادات و دینشان مورد مواخذه قرار گرفته 

را عوض کنند یا انکار". موضوعی که منجر به اخراج شمار زیادی از دانشجویان بهائی از دانشگاهها و کارمندان 

 شده است.بهائی از محل کارشان 

زندگی بهائیان همواره در سایه ترس و وحشت گذشته است. آنها بیش از سی سال است که هر روزشان با سرکوب 

 اند.گذشته است و دوباره از سرکوب برخاسته

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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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