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 شونددر مورد ایمان خود مجازات می ییوگبهائیان به دلیل راست

 ۲۰۲۰ژانویه  ۲۷ –ژنو 

به  ؛بهائی ایران در ماههای اخیر است ۀعمیقًا نگران افزایش آزار و اذیت مقامات حکومتی علیه جامع جامعۀ جهانی بهائی

 گذارد.که بر سرنوشت بهائیان سراسر کشور تأثیر می هانهادبعضی  ۀکنند ویژه تصمیمات بسیار نگران

فقط یکی از چهار دین شناخته شده  توانندمی جدید ایران که« کارت ملی هوشمند»با محدود کردن شماری از متقاضیان 

شوند که یا پیروان ادیان دیگر از جمله بهائیان، مجبور می -دننی اسالم، مسیحیت، یهودیت یا آیین زرتشت را انتخاب کنیع

ترین خدمات اجتماعی مانند درخواست وام، خدمات بانکی یا خرید و فروش در مورد دین خود دروغ بگویند یا از اساسی

خواند و آنان در بارۀ باورهای خود به دروغ فرا می یییان را به صداقت و راستگوهای بهائی، بهائامالک محروم بمانند. آموزه

برای بهائیان جلوگیری به « کارت ملی هوشمند»کنند که بر این اساس از صدور شوند. گزارشهای متعدد تأیید میمتوسل نمی

 عمل آمده است.

اند، حکم بر «فرقۀ ضاله»چون آنان پیرو « ل بهائیانعدم مشروعیت اموا»افزون بر این، یک دادگاه با حکمی مبنی بر 

، در این ۱۸۰۰های رغم اینکه چندین نسل از بهائیان، از اوایل سالبهائیان روستای ایول داده است. به الکمصادرۀ کلیۀ ام

 ظالمانه صادر شده است. این حکم   ،اندناحیه سکونت و مالکیت داشته

هایی باورهای دینی خود مشمول محکومیت ها بهائی دیگر به دلیلو ده از بهائیان بازداشت ها نفرتنها در سه ماه گذشته، ده

م زندان ده سال و باالتر احکابا  بهائیان، جاری میالدی در ماهشود. اند که جمعًا شامل نزدیک به صد سال زندان میشده

 .ه استدر دستور توقیف و مصادره قرار گرفت بهائی سازجواهر یک مغازۀ طالهای اند و در موردی شدهروبرو 
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 ۀجامع هیعل قاتییتض ریموج اخ یبهائ یجهان ۀجامع»اظهار داشت:  یبهائ یجهان ۀارشد جامع ۀندیدوگال، نما یخانم بان

 ترمیوخ نشانگر مسائل که نیکه کانون توجه را به ا خواهدیم جهانی ۀو از جامع کندیم یتلق یجد یرا خطر رانیدر ا یبهائ

 «.دیجلب نماشدن شرایط است 

با وجود ادامۀ ادعاهای مقامات ایران در داخل کشور و در »ی توضیح داد: بهائ یجهان ۀجامع ۀندینما ،یعالئ انیخانم د

را نهادینه  مجامع سازمان ملل مبنی بر اینکه بهائیان از حقوق شهروندی برخوردارند، مسئولین امور بار دیگر مکانیسمی

کردهاند که هدفش انهدام جامعۀ بهائی به عنوان یک هویت زنده است؛ که از این طریق کمپین سرکوب بهائیان که طی 

عمال شده، ادامه یابد. –و اقتصادی اعم از فرهنگی، اجتماعی، آموزشی–چهار دهه عمًال در هر ُبعدی از زندگی آنها  با  ا 

های بهائی، که صداقت و راستی را "اساس جمیع فضائل این است که زندگی خود را با نوشتهوجود این، سعی بهائیان ایران 

در استخدام  یبراکنند و یا ی تقاضا میکارت مل یکه برا یانیبهائممکن است  چطور آورد، تطبیق دهند.می به شمارانسانی" 

 «مجازات شوند؟ ییکنند، به خاطر راستگونام در دانشگاه اقدام میثبت ای یبخش دولت

و ادامۀ محرومیت  ، اخراج از شغلبا هجوم به منازل، حمله به امالک، مصادرۀ اموال در سه ماه گذشته، بهائیان چندین بار

در یک مورد، خانۀ یک بهائی کامًال تخریب شد و در موردی دیگر، یک کارفرمای  اند.از تحصیالت دانشگاهی مواجه بوده

 اش را ارائه دهد و همه را اخراج کند.ست کارمندان بهائیی مجبور شد لیبهائ ریغ

عموم مردم  مخاطب آنبهائی که د آئین در مورنادرست اطالعات ی و انتشار سازگمراهۀ رحمانیب مپینعالوه بر این، یک ک

 آئین ضد بر تبلیغاتمورد هزاران  ۲۰۱۹. تنها در سال در جریان استاجتماعی  یهادر اخبار و رسانه قوابا تمام  ،ایران است

عموم در دسترس  «ستیزی در ایرانخانۀ اسناد بهائی»سایت  رداین گونه مطالب  بهائی منتشر شده است. بخش کوچکی از

 قرار دارد.
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