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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[

 

 خبرگزاری هرانا]برگرفته از سایت:[ 

 ١۴٠٠دی   ٢٧]تاریخ:[ 

 

 ید، شهروند بهائی در قائمشهرأیصدور حکم مصادره ملک شیدا ت

قانون اساسی مازندران، حکم بر مصادره ملک شیدا تائید، شهروند بهائی    ۴۹دادگاه ویژه اصل   –خبرگزاری هرانا 

مهرماه در منزل خود بازداشت و در تاریخ   ١ساکن قائمشهر به نفع “ستاد اجرائی فرمان امام” داد. خانم تائید در تاریخ 

 .ودمهرماه با تودیع قرار وثیقه از یکی از بازداشتگاه های امنیتی این شهر آزاد شده ب ١٢

،  ١۴٠٠دیماه  ٢۳به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعاالن حقوق بشر در ایران، روز پنجشنبه 

 .مازندران، حکم مصادره ملک شیدا تائید، شهروند بهائی ساکن قائمشهر را صادر کرد ۴۹دادگاه ویژه اصل  

اموال بهائیان” صادر و طبق آن تملک ملکی به نام  این حکم با استناد به “فتوای مراجع تقلید” مبنی بر “مشروع نبودن

 .شیدا تائید به نهاد موسوم به “ستاد اجرائی فرمان امام” واگذار می شود

ای با حضور نمایندگان تعدادی از سازمان امنیتی و دولتی ایران، در  ، جلسه ۹۹شهریورماه  ۳١گفتنی است در تاریخ 

منتشر شده، در این جلسه تصمیماتی مبنی بر افزایش  اسناد محرمانه به فرمانداری شهر ساری برگزار شد. با توجه

های دینی ناپذیرفته در قانون اساسی جمهوری اسالمی، به پیروان آیین بهائی و دراویش، قابل توجه سرکوب اقلیت

 .گرفته شده است

بارها صورت گرفته است، با این حال به نظر میرسد   ۵٧هرچند مصادره منازل شهروندان بهائی از ابتدای انقالب 

افزایش فشار بر پیروان آئین بهائی در مازندران، صدور احکام اینچنینی مبنی بر مصادره اموال این شهروندان از  

ی اداری شهر ساری  که در محدوده  روستای ایول ی بهائی کشاورزخانواده  ٢٧های زمین جمله صدور رای مصادره

 .رد، از نتایج این جلسه بوده استقرار دا

، توسط نیروهای امنیتی در منزل ١۴٠٠مهرماه   ١شنبه در خصوص شیدا تایید گفتنی است، او روز پنج

شد. ماموران امنیتی در زمان   آزاد میلیون تومانی  ۹٠٠مهرماه با تودیع قرار وثیقه  ١٢و در تاریخ  بازداشت خود

کرده و شماری از وسایل شخصی او از جمله تلفن همراه، لوازم الکترونیک،  بازداشت اقدام به بازرسی منزل وی 

دادگاه رسیدگی به اتهامات این شهروند بهائی در  اند.های وی را ضبط کرده و با خود بردهنوشتهها و دستکتب، عکس

 .آبان ماه امسال در دادگاه انقالب برگزار شد

ماه بهمن ٢در تاریخ  ١۳۶۹ت و محکومیت داشته است. شیدا تایید، متولد این شهروند بهائی پیشتر نیز سابقه بازداش

سال حبس تعزیری   ١به   ۹۴توسط نیروهای امنیتی در منزل خود در شهرستان نور بازداشت و نهایتا در سال  ۹١

 .محکوم شده و دوران محکومیت خود را در زندان بابل سپری کرد

جموعه فعاالن حقوق بشر در ایران، در رابطه با این خبر گفت: این اسکایلر تامپسون، مسئول روابط خارجی م

خواهیم که سازمان به شدت اعمال تبعیض آمیز علیه اقلیت های مذهبی در ایران را محکوم می کند. ما از ایران می 

های توانند از آزادی های مشخصی بردارد تا اطمینان حاصل شود که ایرانیان بخصوص شهروندان بهائی میگام

 .مذهبی، از جمله انجام آزادانه امور مذهبی مورد نظر خود برخوردار شوند
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های مرتبط به باورهای دینی محروم هستند، این محرومیت سیستماتیک در حالی شهروندان بهائی در ایران از آزادی 

سیاسی هر شخصی حق  المللی حقوق مدنی و میثاق بین ١۸اعالمیه جهانی حقوق بشر و ماده  ١۸است که طبق ماده 

دارد از آزادی دین و تغییر دین با اعتقاد و همچنین آزادی اظهار آن به طور فردی یا جمعی و به طور علنی یا در خفا  

 .برخوردار باشد

بر اساس منابع غیررسمی در ایران بیش از سیصد هزار نفر بهائی وجود دارد اما قانون اساسی ایران فقط اسالم،  

شناسد. به همین دلیل طی  و زرتشتی گری را به رسمیت شناخته و مذهب بهائیان را به رسمیت نمیمسیحیت، یهودیت 

 .سالیان گذشته همواره حقوق بهائیان در ایران به صورت سیستماتیک نقض شده است

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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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