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 از طریق دادگاه صنعا یمن یبر جامعه بهائ ها یحوثفشار افزایش 

 
، یسطح مل جامعه دراین  مدیرانیمن، از جمله تمامی  ینفر از اعضای جامعه بهائ ٢٠یش از سپتامبر، ب ١۵ روز در

کمه شدند ها یحوثکنترل بخش تحت در  یدر دادگاه  اساس یب کامال و اتهامات کاذب ،افراداین  به .در صنعا محا
 نسبت داده شده است.جاسوسی و ارتداد 

رهبر  ،راًیاخ. شوند یمحمایت  قدرت در صنعا بر سر یها گروهاز طریق  و در دادگاه که انگیزه دینی دارند اتهاماتاین 
این اتهامات وی  زیآم کیتحر یها یسخنراندر پی واست به ترویج نفرت علیه بهائیان پرداخته  سخنانیدر  ها یحوث

 ها آنکه از میان  شود یمعلیه بهاییان یمن مشاهده در اقدام  ای فزاینده و طرح نقشه .به بهائیان نسبت داده شده است
 اخیر اشاره کرد. یها سالگسترده در  یها یریدستگبه صدور حکم اعدامی در ماه ژانویه و  توان یم

ایشان از برگزاری وکالی  و یانئبهاو دادگاه آغاز شد  مسئولینجلسه دادگاه تنها با حضور قاضی، دادستان، و سایر 
قاضی  شده است ودر صنعا تعیین  سپتامبر ٢٩ روز برایدادگاه  بعدی جلسهتاریخ . بودند اطالع یبچنین دادگاهی 

 احضار کرده است. برای این جلسه دادگاه اول از جمله زنان و یک دختر نوجوان را نیبیغا ،بار این

کننده  نگراناین اتهامات بسیار « :متحد گفت در سازمان ملل ئیبها جهانی ۀجامع ۀ ارشد، نمایندگالخانم بانی دو
این  بهائی که جامعۀگیرد  است. این افزایش فشار در حالی صورت می شدت گرفتن فشار بر بهائیان ۀو نشان هستند
 »اضطراری است.فوری و نیازمند توجه  یمندر انسانی  وده و بحرانمورد تهدید بکشور 

 صنعا مقامات تقاضا داریم ازالمللی  از جامعۀ بینهستیم و بهائی در یمن  امنیت جامعۀ نگران به دالئل زیادی ما«
شان و  باورهای دینیکه تنها به دلیل  را گناه یب یافراد علیه اساس یبواقعی و ، غیرپوچبالفاصله این اتهامات  دنهبخوا

 »لغو کنند. اند شده محکوم از روی بدخواهی

ک شکلیبه  اند دادهبهائی یمن را هدف قرار  ها جامعۀ حوثی که  ای شیوه: «اضافه کرد الخانم دوگ یادآور  وحشتنا
 .»و کشته شدند ، بازداشتبهائی است که طی آن رهبران جامعۀ ١٩٨٠ دههایران در آزار بهائیان  اذیت و
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 ۲صفحۀ  از طریق دادگاه صنعا یمن یبر جامعه بهائ ها یحوثفشار افزایش  ٣٩٧١ شهریور ٧٢
 

کی و با ی آیین بهائجاری، نسبت به  سال لیاوا، در یک سخنرانی تلویزیونی در ها یحوثرهبر  سخن  یحرمت یبهتا
را  ئیالحوثی، آیین بها عبدالمالکی یمن شده است. جامعه بهائ همین امر باعث تشدید آزار و اذیت گفت که

را به دفاع از  ها یمنیاست. او  انداختهاسالم به راه  هیعل» فکری جنگ«این آیین  خواند و عنوان کرد که »شیطانی«
کسانی که ایمان مردم را «که  عنواناین تحت فراخواند مذهبی دیگر  یها تیاقلکشور خود در برابر بهاییان و اعضای 

ک کشند یمبه همان اندازه کسانی که مردم را با بمب و سالح  کنند یمنابود   .»هستند  شیطانی و خطرنا

ی برگزار شده که از طرف جامعه بهائ مایی آموزشیگردهیک در  زن، مرد و کودک حاضر ۶٠بیش از  ٢٠١۶ در سال
 .است دینیاین جامعه گسترده سرکوب بود، دستگیر شدند. این اقدام بخشی از 

به  یسال جار ئلدر اواشده است، بازداشت  ٢٠١٣از سال  که منیی ، یکی از اعضای جامعه بهائاحیدرحامد بن 
کنون یکی از شش بهائ احامد بن حیدر. اعدام در مالء عام محکوم شد به دلیل اعتقاداتش ه دلیل بی است که ا

پی جریان دادرسی بسیار طوالنی و چهار سال بازداشت  در .برند یماین کشور به سر  یها زنداندر  دینی باورهای
ظالمانه، جلسه دادگاه نهایی در حالی برگزار شد که از حضور وکیل مدافع جلوگیری به عمل آمد و حکم اعدام به متهم 

 شد. ابالغ

زیر  احیدرنمایشی آقای  مضحک وهمان قاضی که روند دادرسی  آقای عبدو اسماعیل حسن راجع، از قرار معلوم
 فعلی است. ، در حال بررسی پروندۀنظر او بوده

کی از آن است  ها گزارش. برند یمی همچنان در زندان به سر ، این شش بهائیالملل نیبار جامعه افزایش فش رغم به حا
 .را زیر نظر دارند ها آن هستند ویان شناسایی بهائدر حال  ،تحت کنترل خود یها نیسرزم، در ها یحوثکه 


