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 است[ حذف شده]اطالعات شخصی افراد 

 

 گیری جرم نیستگالب

 

 ٢٠١٩ژوئن  ٢١ –ژنو 

مأموران دولت، در حرکتی که نشان دیگری از استمرار فشار اقتصادی بر بهائیان ایران دارد به منازل و انبارهای 

گیری از آن ها برای گالبها و وسائلی که آنشهروند بهائی در روستایی نزدیک قمصر یورش بردند و دیگچندین 

 .کردند را ضبط و توقیف نمودنداستفاده می

مأموران ادارۀ نظارت بر اماکن عمومی، وزارت بهداشت، وزارت اطالعات، دفتر دادستانی در کاشان، و نیروی 

های گالب و عرقیات گیاهی را وارد مازگاِن کاشان شدند و تمام بطری ٢٠١٩ماه مه  ١٢ روزانتظامی قمصر، 

 .کنندمصادره کردند. پس از دست یافتن به محصوالت سرکه، به بهائیان اتهام زدند که مشروبات الکلی تولید می

 .شودطریق اداره می ای واقع شده که تولید گالب آن معروف است و زندگی بسیاری از ایناین روستا در منطقه

سرکوب بهائیان در ایران به »خانم دیان عالئی، نمایندۀ جامعۀ جهانی بهائی در دفتر ژنو سازمان ملل، اظهار داشت: 

 .«ها شده استای برای سرکوب و آزار آنگیری هم بهانهحدی رسیده که اکنون حتی گالب

ای سیستماتیک و منظم است که ن برای اجرای برنامهاین هم روش دیگری از طرف مسئولین حکومت ایرا»او گفت: 

 .«بهائیان را از امرار معاش محروم کنند

گیری به عنوان راهی برای خانم عالئی به اهمیت این موضوع اشاره کرد که اقدام بهائیان این روستا برای گالب

آغاز شد که بهائیان از سوی مقامات  امرار معاش و ماندن در روستای خود بوده است و از چند دهه قبل و از هنگامی

 .های مختلف اقتصادی نظیر خرید کاال و محرومیت از خدمات اجتماعی روبرو شدندمحلی با محدودیت

به رغم اینکه وسایل ضبط شده روز بعد به صاحبانشان پس داده شد، مأمورین از اهالی روستا تعهد شفاهی گرفتند که 

 .اندها را امرار معاش محروم کردهند و از این طریق آندیگر نگذارند آنان گالب گیری کن

مازگان روستایی است در استان مرکزی قمصر کاشان که تعداد زیادی از ایرانیان بهائی در آنجا سکونت دارند. تاریخ 

، به این این روستا در ایام آغازین آئین بهائی در ایران ریشه دارد، هنگامی که شیخ مازگان، یکی از ائمۀ جمعۀ محل

اند که پس از انقالب اسالمی آئین روی آورد. از آن زمان تا کنون، مردم این ناحیه در معرض تبعیض و سرکوب بوده

 .شدت گرفت ١٩۷٩

 

 

 

 

 

 

کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی  دای برخور]متن باال رونویسی از اصل سند است. اگر به نکته

 ا ما بفرستید[ل در صفحه تماس بایمی
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