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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[

 

 های حقوق بشرالمللی جامعه فدراسیون بین]برگرفته از سایت:[ 

   ٢٠٢١مارس  ٩]تاریخ:[ 

 

 های دینی استریزی برای تشدید سرکوب بهائیان و دیگر اقلیتایران: سند محرمانه حاکی از برنامه

 ی دفاع از حقوق بشر در ایران های حقوق بشر و جامعهالمللی جامعهی مشترک فدراسیون بینبیانیه

  ١۳٩٩شهریور  ۳١ی »خیلی محرمانه« در تاریخ ای از جمع بندی جلسهی دفاع از حقوق بشر در ایران نسخه جامعه

هایی برای افزایش  ی دولتی تصمیمشهر ساری مرکز استان مازندران را دریافت کرده است که در آن کمیسیون بلندپایه

ساسی جمهوری اسالمی، به ویژه پیروان آیین بهائی ، گرفته های دینی ناپذیرفته در قانون اقابل توجه سرکوب اقلیت

 .است

ی اداری شهر ساری قرار دارد، در  ی بهائی کشاورز روستای ایول که در محدوده خانواده ٢۷های ی زمینمصادره

 .شاید یکی از نتایج فوری این جلسه باشد  ١۳٩٩مهر  ٢٢تاریخ 

سازمان امنیتی و    ١٩رق و مذاهب« در ساری با شرکت نمایندگان ی »کمیسیون اقوام، فبر اساس این سند، جلسه 

 .اطالعاتی دولتی در مورد »بررسی آخرین وضعیت دراویش و فرقه ضاله بهائیت« برگزار شد

های ی دستگاهاین جلسه در مورد »کنترل دقیق تحرکات فرقه ضاله بهائیت و دراویش« و »برنامه ریزی در حوزه

 .هایی گرفتیمفرهنگی و آموزشی« تصم

های پیروان آیین بهائی را به دقت کنترل کنند و به مسئوالن ی فعالیتعالوه بر این، شرکت کنندگان تصمیم گرفتند کلیه

 .آموزش و پرورش برای شناسایی و نظارت بر دانش آموزان بهائی و »جذب آنان به دین اسالم« رهنمود بدهند

های حقوق المللی جامعه حقوق بشر در ایران و رئیس افتخاری فدراسیون بین عبدالکریم الهیجی، رئیس جامعه دفاع از 

 :بشر، گفت

ی افزایش آزار دولت ایران علیه پیروان آیین بهائی است. دولتمردان در مغایرت با تعهدهای  ها نشان دهندهاین اقدام »

کنند و عمل به آیین بهائی را اقدام ضاله  ممنوع میدانند، دین آنها را المللی حقوقی کشور، این پیروان را مرتد می بین

 «.دانندمی

ی جامعه(FIDH) های حقوق بشرالمللی جامعه و فدراسیون بین (LDDHI) ی دفاع از حقوق بشر در ایرانجامعه

آزادی دین یا   ها رعایت حقخوانند تا در دیدارهای دو جانبه و چند جانبه با دولتمردان ایران از آن المللی را فرا می بین

المللی حقوق مدنی و سیاسی که ایران عضو متعاهد  میثاق بین ١۸ی های حقوقی ایران در ماده عقیده را بر اساس تعهد

 .آن است، بخواهند

 زمینهپس

تن از پیروان آن پس از انقالب اسالمی  ٢٠٠آیین بهائی در قانون اساسی ایران به رسمیت شناخته نشده است. بیش از 

اند. پیروان آیین بهائی به خاطر اعتقاد خود مورد آزار  اعدام شده و بعضی دیگر از پیروان آن به قتل رسیده ١۳۵۷

شوند، پیوسته در معرض آزار قضایی و پیگرد غیرعادالنه قرار دارند و گاهی قربانی گیرند، بازداشت میقرار می 

وزش عالی محروم هستند و در مدارس مورد آزار قرار  پیروان آیین بهائی از آم[ ١شوند. ]های فرا قضایی می قتل
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گیرند. استخدام آنها در بخش دولتی ممنوع است و کسب و کار خصوصی آنها در معرض انواع فشارهای  می

شود. عالوه بر این ، دولتمردان فشار  ی اداری تعطیل میهای ظالمانه ی حقوقی قرار دارد و در نتیجه اقدام غیرعادالنه 

 .آورندهای خصوصی که پیروان آیین بهائی را استخدام کنند وارد می شرکت شدیدی بر

 

های حقوق بشر المللی جامعهی دفاع از حقوق بشر در ایران و فدراسیون بین نگاه کنید به گزارش مشترک جامعه[ ١]

ی مجازات اعدام در  کارگیری گستردهبا عنوان »هیچ کس از آن در امان نیست ـ به( ١۳٩٩مهر ) ٢٠٢٠در اکتبر 

 .۳۴، ص   )h.org/26039https://fid( »ایران

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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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