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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[

 

 کای آمر یصدا]برگرفته از سایت:[ 

 ۱٣٩٧مرداد  ۱ ]تاریخ:[

 

 های بهائیان روستای روشنکوه با فشار حکومت افزایش نگرانی از تخریب خانه

بهائیان در روستای  در پی اقدام نهادهای حکومتی برای »خلع ید« و »قلع و قمع« دهها خانه و ملک متعلق به 

 .روشنکوه مازندران، نگرانی ها از تکرار حوادثی مانند آنچه در روستای ایول رخ داد باال گرفته است

های رسیده به بخش فارسی صدای آمریکا، در پی انتخاب این روستای بهائی نشین برای اجرای  بر اساس گزارش

ها و امالک پیشتر بخشی ها با این ادعا که این زمین ع و جنگلطرح هادی، اداره منابع طبیعی وابسته به سازمان مرات

 .های جنگلی بوده، خواستار خلع ید مالکان از این زمین ها و امالک شداز زمین

دادگاه در این مرحله به نفع اداره منابع طبیعی رأی داد و حکم خلع ید و قلع و قمع منازل مسکونی و دیگر امالک را 

 .صادر کرد

کند، در گزارشی نوشته بود زمین الیست که پیشتر وبسایت هرانا، که اخبار حقوق بشر ایران را منتشر میاین در ح

 .سال است که در اختیار مالکان آن بوده و زمین های جنگلی نبوده است ٧۰های مورد نظر منابع طبیعی بیش از 

منزل مسکونی در قسمت دیگر  ۱٩علیه مالکان ی منابع طبیعی، اداره جهاد کشاورزی نیز به موازات اقدامات اداره 

 .روستا اقامه دعوی کرد که این پرونده ها نیز در دادگاه کیاسر در دست بررسی است

های دیگر روشنکوه های دیگری نیز از توسط دیگر نهادها درباره برخی مالکان در بخششود پروندههمچنین گفته می

 .ایجاد شده است

ها از تکرار حوادثی مانند آنچه سال های حکومتی علیه بهائیان نگرانیاین اتفاقات همزمان با دیگر اقدامات دستگاه

 .در روستای ایول در استان مازندران رخ داد را افزایش داده است ۱٣۸٩

خانه متعلق به  ۵۰گزارش برخی از وبسایت های خبری حاکی از آن بود که تیر ماه آن سال چند دستگاه لودر حدود 

بهائیان را در روستای ایول ویران کردند. خانواده های بهایی پیشتر از این روستا اخراج شده بودند اما برای جمع 

 .گشتندآوری محصول به روستا باز می

طی ماههای اخیر اخبار متعددی از بازداشت، محرومیت از تحصیل و حمله به مغازه های بهائیان در ایران منتشر 

 .دهد فشار به بهائیان در ایران همچنان ادامه داردشده است که نشان می

دولت ایاالت متحده فشارهای جمهوری اسالمی به اقلیت های مذهبی از جمله بهائیان را به شدت محکوم کرده است.  

، ضمن انتقاد از  تیر خود در میان ایرانیان مقیم آمریکا ٣۱از جمله مایک پمپئو، وزیر خارجه آمریکا در سخنرانی 

شوند و بیم آن  ها مانند بهائیان و سایر ادیان و باورها در ایران سرکوب میتهدید و فشار علیه اقلیت ها گفت که اقلیت 

 .دارند که هر نیایششان، آخرین نیایش آنها باشد

ایران نوشته است که  وزارت خارجه آمریکا، در گزارش ساالنه بین المللی آزادی مذهبی در مورد وضعیت بهائیان در 

بهائیان بیش از همه اقلیت های مذهبی در ایران تحت آزار و اذیت شدید حکومتی قرار دارند، حکومت آنها را به 

 .رسمیت نمی شناسد و آنها را از حقوق سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و مذهبی خود محروم کرده است

https://iranbahaipersecution.bic.org/
https://ir.voanews.com/a/iran-human-rights/4494905.html


 

IRANBAHAIPERSECUTION.BIC.ORG 

 .از بهائیان به طور خودسرانه بازداشت شدندبر اساس همین گزارش طی ده سال گذشته بیش از هزار نفر 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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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