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 بیشتری ادامه دارد بسیار آزار بهائیان ایران با شدت 

ها علیه بهائیان در ایران است. به نظر  جامعٔه جهانی بهائی نگران تشدید اخیر آزار و اذیت   -۲۰۲۱مه  ۵ -ژنو

تر دولت ایران برای افزایش آزار و سرکوب این جامعه است که  سازی برنامٔه گستردهحاکی از پیاده ،رسد موج اخیرمی

 رود. ترین اقلیت دینی غیرمسلمان کشور به شمار می بزرگ 

در سراسر ایران در جریان است.   دلیلبی خودسرانه و های در حال حاضر، موجی از یورش به منازل و دستگیری 

مورد حمله قرار گرفته است و منجر به بازداشت بیش  بهارستان اصفهان و شیراز ها بهائی در شهرهای تاکنون منازل ده 

ها، ها و دستگیری بهائی شده و تعداد بیشتری نیز هر زمان امکان دارد به زندان فراخوانده شوند. این یورش  ۲۰از 

  ها و امالک بهائیانتوقیف زمین از جمله  ،ایران استهای اخیر بهائیان از فهرست بلند آزار و اذیت  جدیدترین نمونه

از کمیسیون اقوام، فرق و مذاهب شهرستان ساری جهت   ای محرمانهمصوبهدر روستای ایول در استان مازندران، 

ها  به آن  ای از گورستان خاوران که قبًالدر قطعه شانمنع بهائیان تهران از دفن عزیزان و  ،کنترل و سرکوب بهائیان

دهند که هدفش نابودی سیستماتیک  اختصاص داده شده بود. این وقایع یک کارزار وسیع دولتی را شکل می 

 بهائی به عنوان یک جامعٔه زنده و پویا است.  ٔهجامع

ترین حقوق شهروندان  ایجهانی در دفاع از پایههای ملی و جهانی از بهائیان ایران، ندای همبستگی حمایت  موج 

اند پنج  خنثی شده و بهائیان تهران توانسته تاکنون یک جنبه از کارزار مقاماتایرانی را بلند کرده است. در نتیجه، 

 گذشتگان خود را مطابق ترتیبات قبلی در گورستان خاوران به خاک بسپارند. نفر از در 

گوید: »وقایع اخیر نشان داده  المللی بهائی در سازمان ملل متحد در ژنو می خانم دیان عالئی، نمایندٔه جامعٔه بین

. این حمایت و  های حقوق بشری برای همٔه ایرانیان قرار دارد است که وحدت و همبستگی در کانون دستاورد 

همبستگی برای پاسخ به تشدید آزار و سرکوب بهائیان ایران که در حال حاضر در جریان است بسیار ضروری  

 است.« 
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 اطالعات بیشتر: 

آزار و سرکوب  سال گذشته هدف  ۴۲ترین اقلیت دینی غیرمسلمان در ایران هستند و طی بهائیان بزرگ  ●

ای منتشر کرده است.  گزارش آن را به طور گسترده   سازمان ملل متحداند که حکومت بوده   سیستماتیک

ها و  صیل در دانشگاهاز حق تح  ۱۹۸۰اند و از دهٔه اعدام شده ۱۹۷۹بهائی پس از انقالب  ۲۰۰بیش از  

هایشان  اند و حتی گورستان های دولتی هتک حرمت شده حق امرار معاش محروم هستند، از طرف رسانه

 .شوداحترامی واقع می مورد بی 

مستند شده   ستیزی در ایرانخانٔه اسناد بهائی سایت آزار و سرکوب بهائیان در ایران به طور گسترده در وب  ●

 است. 

شان در محلی که پیش از  به خاک سپردن عزیزان ، مقامات ایران، بهائیان تهران را از ۲۰۲۱در اواخر آوریل   ●

ند یا از  و بهائیان مجبور ش تااین در گورستان خاوران تهران به آنها اختصاص داده شده بود منع کردند 

شان استفاده کنند و یا از زمین محل دفن گورهای  فضای باریک بین گورهای موجود برای دفن عزیزان 

رًا تخلیه شده است. در زمان نگاشتن این متن، وضعیت بهائیان تهران  کنند اخیجمعی که مقامات ادعا می 

 به ترتیب قبلی بازگشته است.    درگذشتگان خودبرای تدفین  
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