
 

 سرتاسر ایران در کننده فشارھا بر بھائیانافزایش نگران

ھای دینی خود با موج جدیدی از ن تنھا بھ دلیل باوربھائیان ایرا ،اخیر ھفتھچند در  ،ھانی بھائیجامعھ ج دیتائبھ 
 .اندشده روبروھایشان قضایی و بستھ شدن مغازه ۀاعادالنسرکوب شدید از جملھ دستگیری، احکام ن

و  آذربایجان شرقی ھای تھران، اصفھان،مختلف استان بھائی در شھرھای ۲۰بیش از  ،تنھا در دو ھفتھ گذشتھ
 بھائی زندانی ھستند. ۹۰اند. در حال حاضر بیش از دستگیر شده مازندران

بھائی  ۹اند. دریافت کرده ناعادالنھ سنگین و یسر کشور احکامسرتادر  انبھائی تعدادی از در روزھای اخیر ،ھمچنین
 عضویت در تشکیالت غیرقانونی فرقھ ضالھ بھائی«ھای واھی از جملھ شرکت در جلسات دعا بھ بھ بھانھ در اصفھان

نفر در  ۹. این اندشدهمحکوم » علیھ نظام جمھوری اسالمی یتبلیغفعالیت «و » داخلیعلیھ امنیت  قصد اقدام بھ
 اند.سال زندان محکوم شده ۴۰بیش از مجموع بھ 

شھر، اھواز و آبادان بھ دلیل تعطیلی اعیاد بھائی بھائیان در شھرھای خرم کار چندین مغازه و محل ،ماهدر اوائل این 
 .شدندپلمب 

د نتعطیل خواھ در اعیاد بھائی ھایشانند کھ مغازهدر برخی از موارد، صاحبان مغازه از قبل بھ مقامات اطالع داده بود
ر موارد، ھا را پلمب کردند. در سایبل از فرا رسیدن این اعیاد مغازهقبھ جای صدور اجازه، مسئوالن بود اما 

بھ اما  رفتند ھمربوط نزد مسئوالن یعدالتیباین  پس از پلمب اماکن کسب و کارشان برای رسیدگی بھ دارانمغازه
 این در حالی است کھ طبقدادگاه مواجھ شدند. احضار بھ  با حکم ھایشانباز کردن مغازه مجوز برای تدریاف جای

روز از سال را بدون اطالع دادن بھ اداره نظارت بر  ۱۵قانون نظام صنفی کشور، ھر صاحب کسبی اجازه دارد 
 . اماکن تعطیل کند

اند. بسیاری از پلمب کرده ھاآندر اعیاد دینی  را بھ دلیل تعطیلی صدھا بھائی ھایمغازه ،ھای اخیردر سالمسئوالن 
با  معاش خود محروم شده و نیتأماز  شانیھاخانوادهمغازه داران و  پلمب ھستند و ھمچنانھا تا بھ امروز این مغازه

 مشکالت اقتصادی فراوان مواجھند.

ھا و دفن اموات نیز کشیده شده است. در آخرین مورد، جسد یک بھائی کھ توسط بھ قبرستانسرکوب جامعھ بھائی 
بر است . این چھارمین مورد نبش قشودیمبھ دستور مقامات محلی نبش قبر  اش در قبرستان بھائی دفن شده بودخانواده

 اند.کھ بھائیان این منطقھ در چند سال اخیر شاھد بوده

 بسیار نگران کننده ،مسئوالن اخیر اقدامات«: دیگویمبھائی در سازمان ملل  خانم دیان عالئی، نمایندۀ جامعھ جھانی
 ایران از جملھ تبعیضات اقتصادی، اجتماعی، فرھنگی و تحصیلی بر جامعھ بھائی افزایش فشار دھندۀ و نشان است
 .»است

ً  و مکرراً با وجود تمامی شواھد، مقامات ایرانی : «خانم عالئی اضافھ کرد سرکوب بھائیان بھ دلیل اعتقاداتشان را  علنا
با صدور  یالمللنیبھ عگذشتھ، جام ۀھیچ اعتباری ندارد. ھفت یالمللنیباما این مسئلھ در جامعھ  کنندیمانکار 

واضحی بھ مقامات ایرانی فرستاد. با این وجود  اممجمع عمومی سازمان ملل متحد پی یھاتھیکمدر یکی از  یاقطعنامھ
یمی خود عمل لو حتی بر خالف قوانین داخ کندیمنقض را  یالمللنیبو مقررات  نیقوان آشکارادولت ایران ھمچنان 

 .»کند


