وضع البهائيين في إيران – البند الرابع
بيان شفيي موجو لمجمسة الرابعة عشر لمجمس حقوق اإلنسان التابع لألمم المتحدة
 ۸حزيران  /يونيو ·۲·۱
جنيف
بيائيا في السجون اإليرانية اآلن .واعتقل ما يزيد عن  533بيائي منذ عام  ،5333وقد زادت
يقبع ما يزيد عن ً 53
جنبا إلى جنب مع التحريض الواسع اإلنتشار عمى كراىيتيم .كما
اليجمات العنيفة عمييم من حرق عمد وغير ذلك ً

الرعب في قموب األطفال البيائيين ومضايقتيم من قبل مدرسييم والمسؤولين بالمدارس ،وحرمان الطالب
يتم ّ
بث ّ
البيائيين من حق الدراسة في الجامعات .ىذا وتفرض الحكومة العديد من القيود عمى التوظيف واالستخدام بما في
تم حظر البيائيين من ممارستيا ،إلى جانب قيام الحكومة بحرمان البيائيين من حقوقيم
ذلك وضع قائمة بِ  ۲3مينة ّ
في رواتب التقاعد والميارث.
ولألسف فإن ىذه االنتياكات ال تزال مستمرة ومعروفة .والمعروف بأقل بكثير من ذلك ىو حقيقة البيائيين مسجونون
لسنوات طويمة في معتقالت ما قبل المحاكمة تحت ظروف قاسية جداً.
ىذا ىو حال القادة البيائيين السبعة المسجونين في القسم ( )532من سجن إيڤين ألكثر من سنتين والمجبورين عمى
العيش في أوضاع ال تحتمل .وستُعقد الجمسة القادمة لمحاكمتيم بتاريخ  ۱۲حزيران  /يونيو ،إال أن إطالق سراحيم
زجوا فييا صغيرة لمغاية بحيث يصعب عمييم التحرك فييا؛ وال يدخميا اليواء
بكفالة ال زال مرفوض ًا .إن الزنزانات التي ّ

تماما من أي أثاث أو فراش .كما ال يسمح ليم بمحادثة من يحبونيم ألكثر من
النقي وال الضوء الطبيعي ،وتخمو ً
عشرة دقائق في األسبوع .وبالطبع ,فقد أثرت ىذه األوضاع عمى صحتيم.
وال ي ازل ثالثة من الشباب البيائيين في شيراز والذين حوكموا ظمماً عام  ۲··٧مسجونين حتى اآلن تحت ظروف

قاسية في معتقالت ما قبل المحاكمة .و ىناك أيضاً ال يوجد أثاث في الزنزانات ،وعمى المسجونين الجموس والنوم
عمى االرض ،مما أدى إلى إصابتيم جميعا بآالم مزمنة في الظير .ىذا وقد حبست اإلمرأتان معاً ،إال أن الشاب

سجن لوحده ،وتعصب عيناه في كل مرة يخرج فييا من زنزانتو.

إن كافة البيائيين اإليرانيين من انتياك حقوق اإلنسان بسبب دينيم ال غير .ومن المعروف لمعموم أن كل من يؤمن
بآراء وعقائد مخالفة في إيران سيعامل بالطريقة ذاتيا.
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