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 است ایران اقدامات از بازتابی یمن در بھائیان آزار متّحد: ملل سازمان کارشناس

 شباھت نمایانگر شد صادر ۶۹۱۳ می ۲۲ دوشنبھ روز کھ ادیان آزادی در متّحد ملل سازمان ویژهٴ  گزارشگر بیانیھٴ  – ژنو
 بود. ایران در بھائیان آزار و یمن در بھائیان ضد بر اخیر حمالت چشمگیر

 در بھائی جامعۀ بر فشار مداوم الگوی اخیر تشدید« ادیان، آزادی در متّحد ملل سازمان ویژهٴ  گزارشگر شھید، احمد گفتھٴ  بھ
 .»اند گشتھ متحمل ایران در بھائیان کھ است مشقاتی از بازتابی صنعاء

 صورت بھ و شده نیز تر شدید بلکھ یافتھ ادامھ تنھا نھ مذھبی اقلیت یک عنوان بھ بھائیان آزار« گفت: متحد ملل سازمان کارشناس
 »است. گشتھ آشکار یمن در مذھبی فشار

 ادارۀ بھ و بوده جامعھ برجستھٴ  افراد ھا آن اغلب کھ شدند بھائی نفر ۲۵ از بیش بازداشت خواستار مسئول مقامات آوریل، ماه در
 و شفقت ابراز نیازمند، ھای خانواده کردن یاری مانند واھی ھای تھمت اساس بر ھا بازداشت این  کردند. می کمک جامعھ امور
 مانند گرانھ توطئھ پیش از بیش ھای روش با تاکنون زمان آن از  شد. انجام بھائی دیانت بھ دیگران جلب برای رفتار حسن ابراز

 نیز یمن  قبائل از یکی برجستھٴ  رھبر عیاش ولید آقای جملھ از دیگر بھائی چھار شخصی، لباس با مأمورین توسط ربایی آدم
 بھ الزم پزشکی ھای کمک انجام از و داشتھ نگھ بازداشت در را ائیبھ نفر ۷ مسئول مقامات مھ ۲۵ تاریخ تا  اند. شده بازداشت

 اند. نموده خودداری آنان

 قبیل از است شده انجام یمن بھائی جامعۀ علیھ بر حمالت از سلسلھ یک دنبال بھ کھ است اقداماتی ترین تازه کننده نگران وقایع این
 ۶۰ از بیش جمعی بازداشت چنین ھم و وی درازمدت دادگاھی ندهٴ پرو ادامۀ و ۲۰۱۳ سال در حیدره بن حامد آقای بازداشت

 بین در کھ قادری کیوان آقای  بودند. بھائی آنان از نیمی از بیش کھ ۲۰۱۶ سال در آموزشی گردھمایی یک در کننده شرکت
 سازمان یک کارمندان از یکی آوریل ۵ روز در نیز اخیراً  برد. می بسر زندان در کھ است ماه ھشت از بیش بود شدگان بازداشت

 شد. بازداشت صنعاء در بھائی دیانت بھ اعتقاد دلیل بھ تنھا  المللی، بین

 برای یمن بھائیان بھ فشار ِاعمال و ارعاب ھا بازداشت و احضارھا از تازه موج این ھدف کھ رسد می نظر بھ« شھید: دکتر گفتھٴ  بھ
 »گیرد. قرار تبعیض ھدف اش عقیده خاطر بھ نباید مذھبی، ھای اقلیت جملھ از ،فردی ھیچ« افزود: وی »باشد. می شان دیانت انکار

 رھبری مسئولیت ایرانی مقامات کھ اند نموده تأکید بارھا یمن مسئولین با گفتگو طریق از مستقل منابع از بسیاری ،۲۰۱۶ سال از
 توان می اند داشتھ دست بھائیان بر اخیر فشارھای اِعمال در ویژه بھ کھ مسئولینی جملھ از  ھستند. دار عھده را یمن در بھائیان آزار
 و سیاسی امنیت ادارهٴ  داده، نشان خود از بھائیان علیھ بر توزانھ کینھ رفتار متمادی ھای سال کھ دادستانی ادارۀ در زاید راجح آقای

 ایران از دستوراتی پایھ بلند مقامات این کھ است آن از حاکی ھا گزارش آن، بر افزون برد. نام را ملی امنیت ادارهٴ  بلندپایھٴ  مقامات
 اند. کرده دریافت بھائیان آزار برای

 دلیل بھ را خود شھروندان ھدفمند روشی با ایرانی مقامات اینکھ« ژنو در بھائی جھانی جامعھٴ  نمایندهٴ  عالئی، دیان خانم  گفتھٴ  بھ
 از خارج در نیز را دیگر کشورھای شھروندان مقامات، ھمان اینکھ اما ت؛اس ناگوار امری دھند می قرار آزار مورد دینی اعتقاد
 زشت و ناگوار کامالً  امری دھند قرار آزار مورد است رو بھ رو بشری مشکالت بحران با کھ کشوری در ویژه بھ ایران

 »باشد. می

 تحت  دولت ۱۹۹۱محرمانۀ یادداشت در کھ شدبا می بھائیان با برخورد مشی خطّ  با مطابق یمن در بھائیان آزار در ایران دخالت
 است. شده ذکر »بھائیت مسئلھٴ « عنوان

 منظور بھ اجتماعی و تحصیلی اقتصادی، اقدامات از ای گسترده طیف حاوی است رسیده ایران رھبر تأیید بھ کھ یادداشت این
 برخورد برای ایرانی مقامات عزم گویای صراحت با چنین ھم یادداشت این باشد. می ایران بھائی جامعھٴ  »پیشرفت نمودن مسدود«
  باشد. می [ایران] کشور از خارج در ھائیان][ب فرھنگی ھای ریشھ بردن بین از و

 نشان بھائیان بھ نسبت ای سابقھ بی ھای حمایت کھ است محلی مردم تمایل خالف بر آزارھا این« کھ داشت بیان عالئی خانم
 »اند. داده

https://www.bic.org/sites/default/files/pdf/iran/1991%20Bahai%20Question%20Memo%20PER.pdf


 حقوق فعّاالن و قومی رھبران ھدایت با یمنی صدھا آن طی کھ داد رخ ۲۰۱۷ مھ ۱۵ روز صبح در بستگی ھم نمایش ترین تازه
 ابراز عیاش ولید آقای قومی برجستۀ رھبر جملھ از یمن بھائیان اخیر ھای بازداشت علیھ بر را خود مخالفت تا آمدند ھم گرد بشر
 کنند. مطالبھ را آنھا درنگ بی آزادی و کرده

 بھ بنا نمود. خشونت و آشوب ایجاد در سعی و کرد تھدید اسلحھ با را جمعیت زاید آقای آمیز، صلح تظاھرات این طول در
 سوی بھ داد دستور امنیتی مأمورین بھ چنین ھم وی ».شد خواھد برپا خون رود امروز« کھ نمود اظھار بارھا وی ھا، گزارش
 کنند. شلیک جمعیت

 صدمھ دیج صورت بھ حادثھ این در کس ھیچ خوشبختانھ  ماند. باقی آرام چنان ھم جمعیت پی، در پی ھای تیراندازی رغم علی
 ندید.

  شدند. عیاش آقای آزادی خواھان مھ ۱۵ روز ماجرای جزئیات ذکر با و کردند صادر ای بیانیّھ قومی رھبران واقعھ، این از پس
 و عیاش ولید شیخ بھ عمدی زدن صدمھ خاطر بھ زاید آقای دادن قرار قانونی پیگرد تحت  تقاضای حاوی چنین ھم بیانیھ این

 خشونت ابراز بدون کھ است شھروندانی بھ اسلحھ با صریح حملۀ قتل، بھ اقدام سوءظن بدنی، صدمات این انجام تداوم دوستانش،
 نفر صدھا جان دادن دست از و فاجعھ یک بھ منجرّ  توانست می آمیز خشونت اقدامات این بودند. کرده شرکت آرام تظاھراتی در

 شود.

تمامی بیانیّۀ دکتر شھید را می توانید در اینجا بھ انگلیسی و در اینجا بھ عربی مالحظھ نمایید.  در اینجا ترجمھ ای بھ زبان فارسی 
شود. نیز یافت می  
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