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 کند یتبعیض علیه بهائیان را مستند م  ستیزی در ایران چندین دهه اسناد بهائی ۀخان

 

معۀ جهانی بهائی امروز سایتی در ایران، جا یزیست ییهای مکرر برای آگاهی از بها در پاسخ به درخواست -ژنو 

خانۀ اسناد » ،دهد. این سایت های متمادی را نشان می هایی از تبعیض علیه بهائیان در دهه اندازی کرد که گوشه راه

امان است. اکثر این  ها سرکوب بی کند که شاهد سال می، برای نخستین بار هزاران سند رسمی منتشر «ستیزی در ایران بهائی

 عکس و صدا هم در این مجموعه آمده است. ،اسناد نوشتاری است اما شماری فیلم

 

این سایت در پاسخ به توجه فزاینده در ایران و »خانم دیان عالئی، نمایندۀ جامعۀ جهانی بهائی در سازمان ملل در ژنو گفت: 

زیادی از خبرنگاران،  ۀعد ریهای اخ در سال«. اندازی شده است زار و اذیت بهائیان ایران راهجهان به وسعت و عمق آ

 اند. و محققین در آثار خود به مسئله سرکوب بهائیان پرداخته سازان لمیفعاالن حقوق بشر، ف

 

 ه افزوده خواهد شد.انگلیسی و فارسی به این مجموعزبان به مرور زمان، متون و اسناد صوتی و تصویری بیشتری به 

کند که مدام با آزار و تبعیض سیستماتیکی روبرو بوده  ای را بازگو می این سایت با انتشار اسناد، عکس و فیلم، داستان جامعه

چالش مستندی است بر « ستیزی در ایران خانۀ اسناد بهائی»اند. سایت  است که مسئولین حکومتی آمر و عامل آن بوده

 اند. ۀ مقامات ایران که منکر تبعیض علیه بهائیان ایران بودهادعاهای چندین سال

 

دهد: زندان و اعدام، خشونت علیه افراد،  اسناد موجود در این سایت، اشکال مختلف آزار و تبعیض علیه بهائیان را نشان می

رۀ امالک، اخراج افسران های حکومتی، توقیف و مصاد رسانه یها، نفرت پراکن ربایی، غارت و آتش زدن و تخریب خانه آدم

 داران خادم و فداکار ارتش جمهوری اسالمی. و درجه

 

سیستماتیک برای خفقان کل یک  یگذار استیها س اسناد محکم و متقنی که در این سایت آمده به دهه»خانم عالئی گفت: 

 «دهد. جامعه شهادت می

 

 ۱۳۵۷اسالمی است، اما بسیاری نیز به دوره قبل از انقالب های پس از انقالب  اگرچه بیشتر اسناد این آرشیو مربوط به سال

 .گردند یباز م

 

(، هزاران نفر از پیروان این آئین به دستور روحانیان و ۱۹۲۰تا  ۱۸۴۴آئین بهائی در ایران، ) سیتأس ی اولیهها از ده

( دولت برای امتیاز ۱۹۷۹تا  ۱۹۲۵حکومت به قتل رسیدند و پیوسته آماج آزار و سرکوب قرار گرفتند. در دوران پهلوی )

های بهائی ممنوع بود، ازدواج بهائی به رسمیت  دادن به روحانیون، سیاست تبعیض علیه بهائیان را پیش گرفت. چاپ کتاب

گرفتند، مدارس بهائی به  میشدند و یا تنزل رتبه  میهای دولتی داشتند یا از کار اخراج  شد، بهائیانی که شغل شناخته نمی
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ترین  رحمانه ها قرار گرفتند و بی ای از آزار و اذیت بهائیان هدف موج تازه ۱۹۷۹شدند. اما پس از انقالب  میتعطیل اجبار 

 اشکال ظلم و ستم را تجربه کردند.

 

ها بر جا بماند ناپدید شدند. صدها نفر  نشانی از آن آنکه یبهائی به قتل رسیدند یا ب ۲۰۰های اولیه انقالب، بیش از  در سال

های  ها اخراجشان کردند. دولت ایران در پاسخ به اعتراض دستگیر، شکنجه و زندانی شدند و از مشاغل خود و یا از دانشگاه

قتصادی، آموزشی المللی، سیاست خود را برای انهدام جامعۀ بهائی به اشکال دیگری از آزار و تبعیض، ازجمله تبعیض ا بین

 و فرهنگی تغییر داد.

 

بهائیان همچنان به تحصیالت دانشگاهی دسترسی ندارند، از استخدام در بخش دولتی و مشاغل متعددی در بخش خصوصی 

ها بدون رویه و حقوق  شوند. دردادگاه و خودسرانه دستگیر و زندانی می لیدل یگیرند و ب اند، حقوق بازنشستگی نمی محروم

بهائی تنها به خاطر باورهای دینی خود در  ۹۰شوند. در حال حاضر نزدیک به  ها زندان محکوم می محاکمه و به سالقانونی 

کند. در  های خود علیه بهائیان نفرت پراکنی می شوند و حکومت مرتب از رسانه های بهائی تخریب می اند. گورستان زندان

ای سرگشاده به رئیس جمهور  نامهشدت گرفته است )رجوع کنید به « آپارتاید اقتصادی علیه بهائیان»های اخیر،  سال

 شوند. های بهائیان دائماً بسته و پلمب می ( و مغازهروحانی

 

یحی، یهودی و زرتشتی را به عنوان در نظام قانونی ایران تبعیض علیه بهائیان ریشه دارد. قانون اساسی ایران تنها ادیان مس

شناسد. به عالوه، نظام جزایی ایران دیه را تنها حق مسلمانان و سه اقلیت به رسمیت شناخته  های دینی به رسمیت می اقلیت

دهد و بدین گونه، بهائیان را از نظر  داند در حالی که قصاص را تنها به مسلمانان اختصاص می شده در قانون اساسی می

اند و خشونت علیه بهائیان مصونیت قانونی دارد. با این حال بهائیان ایران همچنان  نی از حق دسترسی به عدالت محرومقانو

 هستند.با تکیه به قانون در پی احقاق حق خود 

 

روند ی بر یک نظام ناعادالنه است که حدود چهل سال هرگونه و گواه اسناد موجود در این سایت شاهد»خانم عالئی گفت: 

از مدارس و  گناه یگرفته تا اخراج افراد ب لیدل یهای ب و بازداشت  قانونی و متعارف را زیر پا گذاشته است، از دستگیری

 «مشاغل خود به دلیل باورشان.
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