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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[

 

 ایران وایر]برگرفته از سایت:[ 

 ١٤٠٠فروردین   ٢٧]تاریخ:[ 

 

 خواهند با افزایش فشارها، جامعه بهایی را از پا بیاندازند فهندژ: میسیمین 

شهروند بهایی در شهرهای شیراز،   ٢۵با پایان یافتن تعطیالت نوروزی، در روزهای گذشته بیش از   -کیان ثابتی

ت. این اقدام  ها مورد تفتیش نیروهای امنیتی قرار گرفمشهد، بندرعباس و کرج بازداشت و احضار شدند یا منازل آن 

وزارت اطالعات و قوه قضاییه ایران در زمانی انجام شد که کشور با آغاز موج چهارم شیوع بیماری کرونا مواجه 

های ابتالی بیماری ترین مکانها از پر ریسکاست و اکثر شهرها در وضعیت پرخطر و قرمز قرار دارند. زندان 

ها هم مغایر در منازل بهاییان و تفتیش لوازم منزل آن  روند. حضور ماموران وزارت اطالعاتشمار میبه

وایر« در همین رابطه با »سیمین کنند. »ایران های بهداشتی است که مسووالن بهداشتی کشور بر آن تاکید میپروتکل

 .وگو کرده استفهندژ«، نماینده جامعه جهانی بهایی در سازمان ملل متحد گفت

زمانی موج جدید احضار و بازداشت بهاییان در چند روز گذشته با شیوع  ارتباط با هم نماینده جامعه جهانی بهایی در

گاه قطع نشده گسترده بیماری کرونا در ایران گفت: »آزار و اذیت بهاییان همیشگی بوده و در چند دهه گذشته هیچ

ایران با آن دست به گریبان است و  اند و االن هم با وجود بحران کرونا کههایی فشارها شدت یافتهاست. ولی در دوره

همه شهروندان تحت فشارهای اقتصادی، روانی و غیره هستند، دولت ایران سعی دارد با افزایش فشارهای بیشتر بر 

شهروندان بهایی، جامعه بهایی را از پا بیاندازد. متاسفانه ما در چند روز گذشته شاهد این بودیم که دولت ایران به  

کارهایی را برای  حفاظت از شهروندانش در این شرایط بپردازد و راه ند همه دولت جهان، به وظیفهکه مانجای این 

بیرون بردن کشور از این بحران پیدا کند، فشارهای بیشتری را بر بخشی از جامعه، یعنی جامعه بهایی گذاشته است و 

ها، خیلی از وسایل شخصی این افراد  آن  هایخانه  بهاییان را به خاطر اعتقاداتشان دستگیر، زندان و حتی با یورش به

 را هم مصادره کرده است.« 

افتد، »تفتیش دینی« است: »آزار و اذیت بهاییان این بار  سیمین فهندژ معتقد است اتفاقی که برای بهاییان در ایران می 

افتد، تفتیش  اتفاقی که برای بهاییان در ایران می ها به دیانت بهایی بوده است. هم مانند دفعات گذشته به خاطر اعتقاد آن 

که در قوانین ایران و اسالم تفتیش دینی ممنوع شده است، با این حال بهاییان همواره در ایران با  دینی است. با این

یانت بهایی،  خود به د اند. حقیقت این است که بهاییان ایران فقط به دلیل اعتقاد قلبیتفتیش دینی و اعتقادی مواجه بوده

 اند.« های اخیر هم فقط به این خاطر بوده ها و دستگیریشوند و این بازداشتآزار و اذیت می

تفتیش عقاید  جمهوری اسالمی ایران« است که در آن بیان شده اصل بیست و سوم »قانون اساسی اشاره فهندژ به

 .رض و مواخذه قرار داردای مورد تعتوان به صرف داشتن عقیدهکس را نمیممنوع است و هیچ

بوده،   ١۹ –دهند در یک سال گذشته که ایران مانند اکثر کشورهای دنیا درگیر بحران بیماری کووید آمارها نشان می

ها شهروند بهایی در شهرهای مختلف ایران  فشار بر شهروندان بهایی به طرز محسوسی افزایش یافته است. ده

اند. دو دادگاه تجدیدنظر در تهران و  ها مورد تفتیش قرار گرفته آن و منازل شوندبازداشت، زندانی و محاکمه می

شان را نامشروع اعالم کردند و به  مالکیت بهاییان روستا »ایول«، از توابع ساری بر اموال و امالک مازندران

 .مصادره این اموال و امالک به نفع »ستاد اجرایی فرمان امام« رأی دادند
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»کمیسیون اقوام، فرق و مذاهب« با  فوق محرمانه بندی جلسهجمع ای از ز حقوق بشر در ایران« نسخه دفاع ا »جامعه

هایی در ساری منتشر کرد که در آن، تصمیم ١۳۹۹ شهریور ۳١ در تاریخ سازمان امنیتی و اطالعاتی ١۹ شرکت

مهوری اسالمی، به ویژه پیروان آیین های دینی ناپذیرفته در قانون اساسی جبرای افزایش قابل توجه سرکوب اقلیت

 بهایی و درویشان گرفته شده است.

ها و مردم به بحران  رسد حاکمیت ایران در این برهه از زمان که توجه رسانه با توجه به این اقدامات، به نظر می

ن بهایی دست آمده برای تشدید آزار و اذیت شهرونداکرونا و مشکالت ناشی از آن معطوف است، از فرصت به 

کند. سیمین فهندژ در پاسخ به این پرسش که آیا حکومت ایران از بیماری کرونا به عنوان حربه جدیدی  استفاده می

ای برای آزار و اذیت بهاییان  برای آزار و اذیت بهاییان بهره گرفته است، گفت: »دولت ایران همیشه از هر بهانه

ها و اتهامات مختلف، بهاییان را در ایران مورد  ران سعی کرده با دروغها، حاکمیت ایاستفاده کرده است. در طی سال 

ها استفاده کند. در بحران کرونا، همه شهروندان، از  ای برای سرکوب کردن بیشتر آنهدف قرار بدهد و از هر بهانه

ها در این موقعیت، رو هستند اما حکومت ایران با آزار و اذیت آن جمله بهاییان با مشکالت و فشارهای سختی روبه

 کند.«فشار مضاعفی را بر بهاییان وارد می

از هر طریقی بیشتر و بیشتر کند و با    گوید هدف دولت ایران همیشه این بوده است که فشارها را بر بهاییانفهندژ می

بهاییان همیشه  ها را مجبور کند از دیانت خود دست بردارند. اما سلب حقوق شهروندی، مانند حق کار و تحصیل، آن 

که در کشورشان مانند سایر شهروندان، بدون آزار و اذیت یا سلب حقی اند و آن این بوده است یک خواسته داشته

بتوانند زندگی کنند. این یک خواسته بسیار ساده است که در کشورهای دیگر وجود دارد ولی دولت ایران نتوانسته 

 بخشی از شهروندان کشورش تامین کند.  ای به این سادگی را برایاست حتی خواسته

چنین بازداشت و انتقال »تورج امینی«، مورخ  های گذشته، مصادره اموال و اخراج بهاییان روستای ایول، هم در ماه

بهایی دوران قاجار به زندان، با واکنش جهانی مواجه شد. در پایان از نماینده جامعه جهانی بهایی پرسیدیم آیا 

 جهانی نسبت به نقض حقوق شهروندی بهایی، تاثیری در رفتار حکومت ایران با بهاییان دارد؟ های العملعکس

دهد که همیشه عدم فشارهای جهانی به  اند. تاریخ نشان میالمللی همیشه موثر بودهگفت: »فشارهای بینسیمین فهندژ 

هند و حتی آن را شدیدتر هم کنند. ولی همیشه ادامه د ها به ظلم و ستم به شهروندان گر موجب شده است تا آن دول ستم

المللی رخ دهند و  ها به گوش دنیا برسند و اقدامات بینرسانی بوده که کمک کرده است تا این آزار و اذیتاین اطالع

گویی به جامعه جهانی، تواند بدون پاسخهمیشه هم موثر بوده و هستند. به همین دلیل، امروز دولت ایران دیگر نمی

 زار و اذیت بهاییان در ایران را ادامه و در تاریکی انجام دهد.«آ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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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