[اطالعات شخصی افراد حذف شده است]

فعاالن حقوق بشر در ایران
[آرم]

تاریخ ١٢ :بهمن ١٣٨۶
شماره٨۶ –۵۴١ :

به نام آزادی
گزارشی از تهدیدات روزمره اقلیت بهائی در ایران
بنابر گزارشات دریافتی این مجموعه
در تاریخ یکشنبه مورخ  ٧بهمن  ١٣٨۶ساعت  ٩شب دو فرد ناشناس در غیبت آقای بهرامی از بهائیان شهرستان آباده
با مراجعه به منزل وی و با معرفی خود به عنوان مشتری آنتن سازی آقای بهرامی خواهان باز نموده شدن درب منزل
میگردند که با امتناع «صهبا بهرامی» دختر آقای بهرامی بعلت تنها بودند در منزل روبرو میگردند.
این افراد پس از امتناع خانم بهرامی اقدام به کوبیدن درب منزل مینایند و چندین فرد با صورت پوشیده شده با چفیه
اقدام به باال نمودن از دیوار منزل و حضور در بام منزل مینمایند.
در حدود  ٩: ٣٠دقیقه شب خانواده بهرامی اقدام به تماس با پلیس  ١١٠مینمایند .همچنین با آژانس تاکس تلفنی جنب
منزل جهت درخواست کمک اقدام به تماس گیری مینمایند.
در این زمان قطع شدن تلفن منزل و ناگهان فرو ریختن دیوار بلند منزل و مشاهده لودری در حال تخریب باعث
هراس و وحشت خانواده بهرامی میگردد که در این زمان ورود حداقل  ١٠فرد مسلح به منزل باعث فرار خانواده
بهرامی و پناه بردن به همسایه ها وحشت زده میگردد.
در این احوال شخص آقای بهرامی به منزل مراجعه مینماید که افراد مسلح لباس شخصی با یورش به وی اقدام به
ضرب و شتم و تحقیر وی مینمایند که این اقدام منجر به مجروحیت نامبرده میگردد ،افراد مسلح لباسی شخصی که
خود را عناصر دستگاه امنیتی معرفی مینمایند اقدام به بستن دست آقای بهرام نموده و او را سوار اتومبیل خود مینمایند
ودر همان مکان نگه میدارند
در حدود ساعت  ٩ /۴۵بعد از تخریب کامل دیوار اصلی منزل و بازرسی کامل منزل افراد ناشناس اقدام به باز نمودن
دست آقای بهرامی مینمایند و محل را ترک مینمایند.
پلیس  ١١٠آباده علیرغم تماسهای مکرر مردمی ساعت  ١٠/ ٣٠یعنی با یکساعت و بیست دقیقه تأخیر خود را به محل
میرساند و در پاسخگویی به اعتراض شاهدین عنوان میدارد که "پلیس مراجعه نموده بود اما موردی روئیت نگردید".
روز بعد مورخ  ٨بهمن  ١٣٨۶نامهای با مضمون عینی "بهرامی بهایی ،عاشقان امام حسین ،میخواهند وجود تو را از
آباده پاک کنند ،تا دو هفته برای تخلیهی منزل فرصت داری در غیر این صورت خانهات با خاک یکسان خواهد شد ،و
به حرمت خانوادهات تجاوز میکنیم" به منزل اقای بهرامی ارسال میگردد.
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در این راستا شاهدان عینی عنوان داشتهاند که همان شب آقای راسخی رئیس امر به معروف و نهی از منکر آباده
ساعت  ٨ / ۴۵دقیقه به آژانس جنب منزل مراجعه و عنوان میدارد :که امشب مانوری در جریان است دربها را ببندید
و تلفنها را پاسخ ندهید ،همچنین همسایگان آقای بهرامی نیز مورد تهدید با اسلحه جهت امتاع از واکنش گردیده بودند.
آقای بهرامی علیرغم مشکالتی که سالهاست بهاییان آباده با آن مواجه هستند ،تصمیم به ماندن در زادگاه خود و دفاع
از حقوق انسانی خود گرفته است .در این راستا عامل تحریک و سازمانده را میتوان امام جمعه و متولیان مسجد جامع
آباده دانست که در سخنرانیهای اخیر خود صریحا ً مردم را به تخریب منزل آقای بهرامی و برخورد با بهائیان فرا
خوانده بودند دانست.
شایان ذکر است اقلیّت بهایی در ایران همچنان از حقوق انسانی خود به واسطه داشتن مذهبی غیر محروم هستند و
قانونگذار در جمهوری اسالمی همچنان بی توجه به تعهدات بین المللی حقوق از شناسایی حقوق فردی و اجتماعی این
افراد سرباز میزند.
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[متن باال رونویسی از اصل سند است .اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفا ً به نشانی
ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]
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