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 کرد ها بهائی دیگر را بازداشت ده شرایط فعلی حکومت ایران در  

بهائی در ایران    ۲۹در جدیدترین موج سرکوب بهائیان ایران که از اواخر ماه ژوئیه شروع شد از ماه سپتامبر تاکنون  

بیش از هر زمان دیگری  حقوق بشری خود  ۀاند. این در حالی است که حکومت ایران به دلیل کارنامدستگیر شده

 قرار دارد.  مورد توجهدر سراسر جهان 

هفته به   ۶  طولشروع شد و در  ئیۀ بهاعلیه جامع های جدیدی است که از اواخر ژوئیهسرکوب  ۀوقایع اخیر ادام

 مورد آزار و اذیت انجامید.  ۳۰۰حدود 

  ۀاند در حالی که چندین نفر بدون طی شدن رویده نفر از بهائیانی که بازداشت شده بودند با قید وثیقه آزاد شده

ها  ند. محل نگهداری برخی از این افراد مشخص نیست و از برخی از آن برقضایی همچنان در بازداشت به سر می

 از زمان بازداشت تاکنون اطالعی در دست نیست.  

  ۀرنج هم دنی که قلب ما از د  یدر حال»: دی گوی در سازمان ملل م  ی بهائ  یجهان ۀجامع ۀندیفهندژ، نما  نی می س

  یاز سو یعدالتی رنج بکه با   یگروه م،ی هست  ایران  انیبهائ  سرکوبهمچنان شاهد  ما   آمده است،به درد   انی رانیا

حتی  و   یعال التی از تحص  تی و محروم یبازداشت، بدرفتار ،یریها دستگ آشنا هستند. آنها سال  حکومت کامًال

مستمر حکومت   سرکوبسال رنج و درد، همچنان در برابر  ۴۳در طول   رانیا  انی اند. بهائرا تحمل کرده  کسب و کار

آوری نشان  تاب بوده،   رانیدر ا  و پویا زنده یآنها به عنوان موجود یدر صدد نابود و ستمگری یکه با سنگدل 

 «.اندداده 

بازداشت، بازجویی    با کامًالخانم فهندژ اضافه کرد: »بهائیان ایران امروز در حالی شاهد وقایع اخیر ایران هستند که 

شان، همه تنها به دلیل  ها برای عزیزان قضایی و نگرانی خانواده  را فت واهی، حبس و بدرفتاری بر اساس اتهاما

ایرانیان بتوانند در صلح و امنیت زندگی کنند، از   ۀکه هم  است نیما ا یآرزو. آشنایند باورهایشان ایایستادگی بر

بتوانند در پیشرفت    خود های قومی یا اعتقادات دینی برابری و عدالت برخوردار باشند و همه فارغ از پیشینه 

 شان به شکل هدفمند نقش داشته باشند.«اجتماع 



 

 

بهائی، مهوش ثابت، فریبا   ۀدیران پیشین جامعبرند ماکنون در بازداشت به سر می سه نفر از افرادی که هم 

ها دستگیر شدند. هر  ژوئیه در ابتدای این موج از سرکوب  ۳۱عفیف نعیمی هستند که همگی روز   آبادی وکمال 

است. این سه نفر اعضای گروه   روز را بدون محاکمه در بازداشت گذرانده  ۱۰۰ها هم اکنون بیش از یک از آن 

منحل  کرد و بهائی رسیدگی می  ۀجامعکه در گذشته به امور    بودند، یک هیئت غیررسمیپیشین »یاران ایران« 

ها در حالی است که به مدت ده سال زندانی شدند. این دستگیری   ۲۰۰۸اعضای این گروه از سال  ۀ. همگشت

   اند.هیچ مسئولیتی در جامعه نداشته   ۲۰۱۸شان در سال این افراد از زمان آزادی

که عامل ناآرامی  اساس مواجه هستند برای مثال این اتهام  هم اکنون با موجی از ادعاهای بی بهائیان  ،عالوه بر این

 بهائیان هستند.   ،های ایراندر دانشگاه 

دهد. فریب نمی دیگر الملل را بین  ۀایرانیان یا سایرین در جامع ،های آشکار حکومتگوید: »دروغ خانم فهندژ می 

است. از زمان انقالب اسالمی در سال   أملر ت ودر خ ها بهائیان به ایجاد ناآرامی در دانشگاه متهم کردنواهی بودن 

سسات آموزش عالی  ؤها و مورود به هیچ یک از دانشگاه  ۀدانشجویان بهائی به طور سیستماتیک یا اجاز  ۱۹۷۹

اندازی تظاهرات دانشگاهی متهم  حال به راه  ،اند. با این وجودج شدهسسات اخرا ؤاند یا از این مایران را نداشته 

های مختلف  اعتمادی و اختالف میان بخش مایه شرمساری است که حکومت برای ایجاد هراس، بی اند. شده 

 «آورد.روی می ایره سخم انگیز و اجتماع ایران به چنین ترفندهای فریب 

های مردم ایران  های اساسی کشور را حل کند و پاسخگوی خواستهش »حکومت مثل همیشه به جای آنکه چال

الملل  بین  ۀجامع ما از .را از جمله بهائیان و کندی م یخود معرف یمدآعامل نقائص و ناکاررا   باشد، دیگران

دهد. این نوع رفتار،  پاسخی قاطعانه سرکوب بهائیان در ایران   نی و همچن به نقض مداوم حقوق بشرخواهیم که  می

 ها را پذیرفته است.«بشری است که ایران از نظر قانونی آن های حقوق نقض مستقیم معاهده 

 

 

 

 :آیدمیدر ادامه ها در مورد وقایع اخیر  از دیگر گزارش  ایگزیده

شتم قرار گرفتند. این نوجوانان در اواسط اکتبر بازداشت شدند و   و دو پسر شانزده ساله مورد بازجویی و ضرب  -

هایشان مورد  ها بعدتر در حالی که خانههایشان در بازداشت بودند. آنچندین ساعت بدون اطالع خانواده 

 آزاد شدند.  شان توقیف شده بودبازرسی قرار گرفته بود و وسایل شخصی 

اش اوایل اکتبر یکی از بهائیانی که برای کار به تهران سفر کرده بود دستگیر شده بود. او در تماسی با خانواده  -

اکتبر اطالعی از این فرد   ۱۵سوزی در این زندان در گفته بود که به زندان اوین منتقل شده است. پس از آتش 

 در دست نیست. 



 

 

اتهاماتی چون »اجتماع و   هقانونی ب ۀاند و بدون طی شدن رویر بازداشت شده یک زوج بهائی از اواسط اکتب -

اند.  علیه نظام و اقدام علیه امنیت ملی« متهم شده   غی تبل تبانی علیه امنیت ملی«، »توهین به مقدسات« و »

 مقامات از پذیرفتن وثیقه برای این زوج ممانعت کردند.  

ن مالقات در زندان اوین در بازداشت است در تماس تلفنی به  یک زن بهائی که از اواخر سپتامبر بدو  -

روز دیگر تمدید شده است. همسر این خانم که بهائی   ۳۰اش اطالع داد که قرار بازداشتش برای خانواده

 نیست نیز احضار و بازجویی شده است.  

برد گفته  به سر می  یف یالتکلو ب قانونی در بازداشت ۀیکی از بهائیان که از اواسط سپتامبر بدون طی شدن روی -

علیه نظام از طریق تبلیغ آئین بهائی«، »تبلیغ علیه شرع مقدس اسالم« و »ارتباط و همکاری    غیتبل است که به »

  جادیا یبرا های خارجی از طریق مصاحبه و فرستادن اخبار نقض حقوق بشر و تحریک مردم  با رسانه

گرفته و  « محکوم شده است. این فرد همچنین مورد ضرب و شتم قرار یمجاز یفضا  قی از طر یاعتراضات جار

ها حاکی از آن است که بازجویان برای گرفتن  های پزشکی محروم است. آخرین گزارش از دریافت کمک 

 اند و به او اجازه دسترسی به وکیل داده نشده است.   اعتراف اجباری از او تالش کرده

جهانی بهائی رسیده حاکی از آن است که به دلیل ازدحام ناشی از افزایش   ۀگزارش دیگری که به جامع -

بزرگتر    یاز سلول انفراد یسلول که اندک  کیدر های ایران، یکی از بهائیان بازداشتی ها در زندان دستگیری

با  . این فرد به دلیل کمبود فضا در سالن مالقات مجبور به مالقات اطاق هستندهم  گری نفر د  ۱۶است با  

 های زندان شد.  پلههمسرش در یکی از راه 

 


