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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[

 

 کانون دفاع از حقوق بشر در ایران ]برگرفته از سایت:[ 

 ۱۳۹۹داد  مر ۱۰]تاریخ:[ 

 

 کمیته دفاع از حقوق پیروان ادیان در خصوص حق شهروندی بهائیان  ۱۳۱۵اطالعیه 

 به یمن حضور دولت جمهوری اسالمی در کشور ایران  سال ها سرکوب و نقض حقوق بهاییان

نفر از پیروان آئین بهائی در   ۷۷های اخیر، مقامات ایران بر شدت آزار و اذیت بهائیان افزودند و حداقل  در هفته

میثاقیان(، دیدار احمدی)نعیمی(، بشری تاسر ایران را مورد هدف قرار دادند از جمله: ناهید نعیمی) سر

نعیمی(، شهریار عطریان، نوید بازماندگان، نیلوفر حکیمی، نورا پورمرادیان، بهاره قادری، … و این  مصطفوی)

را که انجام اینگونه فشارها آنهم در زمان  کند، چحرکت در حالی است که ایران همچنان با بحران کرونا مقابله می

 .بحران سالمتی بدون هیچ علت و توجیهی، بسیار ظالمانه و سئوال برانگیز است

های مختلف کشور پیوسته تحت انواع تنگناهای اجتماعی و امنیتی قرار داشته و دارند و  بهائیان ایران در همه استان 

لیل به دادگاه و مورد محاکمه قرار گرفتن های روزانه در استان های  شدن های بی د  اینک شاهد بازداشت و احضار

همراه با دریافت یک حکم تازه برای حبس در زندان   فارس، خراسان جنوبی، مازندران، اصفهان، البرز و یزد هستیم 

 . های مختلف با انواع آلود گی ها و عدم امکانات الزم

اساس است و تنها دلیل واقعی آن خصومت دیرینه با آئین بهائیت و  ماتی بیمتاسفانه تمامی این اقدامات بر پایه اتها

هایی که بر صداقت، برابری زنان و مردان، تضمین حقوق همۀ مردم و هماهنگی علم و دین  های آن؛ آموزه آموزه

 . تأکید دارد

دی و هیوا یزدان مهدی آبادی،  روز) دهم خردادماه سال جاری( از دستگیری خانم ها میترا بندی امیرآبا ۵۰با گذشت 

دو تن از شهروندان بهایی ساکن یزد، خانواده آنان کماکان در بی خبری کامل از وضعیت پرونده و چگونگی روند آن 

 .به سر می برند

خردادماه با ورود نیروهای امنیتی و شکستن درب منزل بازداشت و پس ازتفتیش  ۱۰نامبردگان در تاریخ  :بیشتر بدانیم

شخصی و ضبط به همراه خانم یزدان مهدی آبادی، منزل پدرشوهر وی در شهرستان تفت را نیز مورد  وسایل

و به مکان نامعلومی منتقل کرده اند، بازداشتی   بازرسی قرار داده و تعدادی از وسایل شخصی او را هم با خود برده

یقه یا کفالت، بلکه پس از اتمام قرار نخست  همراه با رفتارهای توهین آمیز، بدون داشتن حق مالقات و یا قرار وث

قاصی پرونده قرار بازداشت را به مدت یک ماه دیگر تمدید کرده است، اول خرداد ماه نیز منزل میترا بندی امیرآبادی 

)باغی( توسط ماموران امنیتی مورد بازرسی قرار گرفت و تعدادی از وسایل شخصی او را با خود بردند، گفتنی است  

خانم بانی دوگال، ،جرایم منتسب به خانم هیوا یزدانی مهدی آبادی )بهی فر( “تدریس موسیقی به کودکان است یکی از

 :نماینده ارشد جامعه جهانی بهایی می گوید

 وقایع اخیر فشار زیادی به خانواده ها وارد کرده است، قرار دادن آنها در وضعیتی که مدام خطر زندانی شدن 

 .رد عاطفی و روحی ناشی از چنین موقعیتی نیز فشار دیگری بر جامعه بهائیان استوجود دارد و رنج و د

آزار و اذیت بهاییان ایران تنها به بازداشت های ناگهانی و اسارت های درازمدت در زندان خالصه نمی شود، بلکه  

به ممنوعیت از  اخراج از کار نیز در کنار محکوم بودن معضالتی چون تخریب گورستانها، پلمب مغازه ها و

 .تحصیلدر وطن شان را هم باید بدان افزود
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پیشتر، این ممنوعیت ها تنها در مقاطع دانشگاهی اتفاق می افتاد اما امروز شاهد ممانعت از ادامه تحصیل ادیب ولی،  

در پایه نهم و برنده چندین مدال در مسابقات رباتیک و هوش   ۱۹ساله ساکن کرج با معدل باالی  ۱۵نوجوان 

 .هم هستیم مصنوعی در داخل و خارج از کشور

حقوق بشر در این کمیته با آموزه های برگرفته از سند و منشور جهانی حقوق بشر، بر این باورند  فعاالن و مدافعان

که سکوت در برابر ظالم نیز نقض حقوق انسان های مظلوم است از اینرو با توجه به فشار های روز افزون نسبت به 

ی دانند که فریاد رسای آنان شده و از  هموطنان بهائی کشورمان توسط دولت جمهوری اسالمی ایران، برخود الزم م

  سازمان ها و نهاد های حقوق بشری نیز دعوت می نمایند تا با همصدائی خود در جهت کسب حقوق انسانی و

،  ۱قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران و ماده های   ۲۳ شهروندی پیروان آئین بهائیت ایران اقدام نمایند، طبق اصل

 .وق بشراز منشور جهانی حق ۱۸و  ۲

 کانون دفاع از حقوق بشر در ایران 

 کمیته دفاع از حقوق پیروان ادیان

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 رستید[ایمیل در صفحه تماس با ما بف
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