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 است[ حذف شده]اطالعات شخصی افراد 

 

 انیبهائ یۀحقوق اول به تعّرض ۀکنندنگران شیافزا ۀنشان  رانیدر سراسر ا انیبه منازل بهائ ورشی: یبهائ یجهان ۀجامع

 است

 

 ٢٠٢٠نوامبر  ٣٠ –ژنو 

  ران،یدر سراسر ا یها بهائده یهابه منازل و مغازه ورشیبا  یاز صد مأمور حکومت شینوامبر، ب ٢٢روز  در

اتفاق افتاد که   یدر حداقل هفت شهر و در حال ورشی ن یگردد. ا لیآنان شدند تا به مقامات تحو تیّ خواستار اسناد مالک 

 .کرونا در کشور گذشته بود روسیو تیبا هدف کند شدن سرا روزه  ١۵ یعموم ۀنیتنها چند ساعت از قرنط

از  یاریهماهنگ به منازل بس ورشیدر سازمان ملل در ژنو گفت: » یبهائ یالمللنیب ۀجامع ۀندینما ،یعالئ انید خانم

  یگرید لیدل یمذهب ضیاست و جز تعّصب و تبع یشهروندان بهائ یتعّرض فاحش به حقوق اساس انگریب ان،یبهائ

باشد که  نیممکن است نشانگر ا تیّ اسناد مالک  ۀو مطالب لیاز وسا یاریمنازل، ضبط بس نیحمله به ا ژه،یندارد. به و

 «.باشند ترو گسترده ترهماهنگ یبه شکل انیامالک بهائ فیتوق یمقامات در حال تدارک برا

است.   یمختلف از جمله آثار بهائ یهااعضاء خانواده، لپ تاپ، تبلت و کتاب لیکه ضبط شده شامل موبا یلوازم ریسا

 انیاز بهائ نیاند. همچنبوده یهدف مقامات حکومت زین نیاز ا شیاست که پ یانیمنازل، متعلّق به بهائ ن یاز ا یتعداد

 .مراجعه کنند یخواسته شد تا به ستاد خبر

و بهارستان اتفاق افتاد. به گزارش   شهرنیتهران، کرج، اصفهان، مشهد، کرمان، شاه یدر شهرها هاورشی نیا

 تیمصّوب دولت را رعا یبهداشت یهاکدام از پروتكل چیبودند، ه انیدر منازل بهائ یمأموران وقت ینیشاهدان ع

 .نکردند

وجود، دولت با هدف قرار دادن   نیاست. با ا میوخ اریبس رانیبحران سالمت در ا تیگفت: »وضع یعالئ انید خانم

 یو کودکان بودند در خطر آلودگ مارانیمنازل را که از جمله شامل سالمندان، ب نیا نی، ساکنقانون  عیمنازل افراد مط

 «.دیگرد گناهی افراد ب نیبر ا یو ماد یعاطف  ،یروح یفشارها  دیقرار داد و سبب تشد روسیو

 شانیی دارا فیبا آنان مانند مجرم رفتار کرده و به توق ان،یبهائ نیرعب و وحشت در ب جادیافزود: »با ا یعالئ خانم

به  یقانون هیتوج چیکه بدون ه یمقامات ای گناهیب انیمرتکب جرم شده است؟ بهائ نجای در ا ی. اما چه کسکنندیم دیتهد

 « اند؟برده ورشیمنازل آنان 

است. از   ١٩٧٩در سال  رانیا یانقالب اسالم یاز ابتدا انیبهائ یامالک خصوص فیتوقاز  ییالگو ۀتحّوالت دنبال نیا

از جمله منازل و مزارع به طور  انیمتعلّق به بهائ یو تجار یاز امالک خصوص  یادیآن زمان تا کنون تعداد ز

  .خودسرانه مصادره شده است

. اما کندیاستفاده م یبهائ ۀکردن جامع ریفق یامالک برا ۀمدتهاست که از مصادر رانیافزود: »دولت ا یعالئ خانم

 میسه رانیا شرفتیکه در پ نستیآنها ا یهستند و تنها آرزو گناهیب انیکه بهائ دانندیم یبه خوب ریضمروشن انیرانیا

به   یبه سخت یکه شهروندان بهائ گذاردیم ییهایی و دارا شتیمع بردست  رانیاست که دولت ا نیا یباشند. جرم واقع

 « .انددست آورده
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به طور  ١٩٧٩ یهستند و از زمان انقالب اسالم رانیمسلمان در ا ریغ ینید تیّ اقل نیبزرگتر انیبهائ •

 .اندحکومت قرار گرفته  تیمورد آزار و اذ کیستماتیس

 .اندپس از انقالب اعدام شده  ی هادر سال  یبهائ ٢٠٠از  شیب •

امضا شده، خواستار  یاخامنه  یعل هللاتیآ ران،یتوسط رهبر ا ١٩٩١سند محرمانه که در سال  کی •

آنان شده است.  شتیو مع لیاز تحص تیو محروم رانیا انیبهائ ۀجامع ۀو توسع ی»مسدود« شدن راه ترق

  رانیا یدولت یهاه در رسان یبهائ نیدر مورد آئ یسازگمراه یساالنه هزاران مقاله و مطالب نادرست برا

 .شودیمنتشر م

کسب از  یهااز جمله منازل، مزارع و محل  انیمتعلّق به بهائ یو تجار ی صدها فقره از امالک خصوص •

 .زمان انقالب مصادره شده است

 .دیمراجعه کن یزیستیاسناد بهائ ۀخانبه  ران یدر ا انیبهائ تیدر مورد آزار و اذ شتریاطالعات ب یبرا •

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید[
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