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 _خانه_آنهاست ولی: #ایدرس انیبه گوش جهان  رانیروستا در ا کی ۀدی آزارد انیبهائ یسابقه صدای ب  یواکنشدر 

مقامات سازمان ملل و  سوی  ای ازسابقه ی ب  ی، همبستگ رانیا دیدۀستم  انیاز بهائ  تی حما  یبرا یجهان   نیکمپ  کی

از جمله رهبران مسلمان، وکال، مدافعان   یمذهب  یهات ی ، شخصی، مقامات دولت سیاستمداراناروپا،   یۀاتحاد 

د  را ایجا گرید  ۀبرجست یهاچهره  بسیاری و سینما گران ی باز ،ی مختلفهاانجمن ، حقوق بشر، کشاورزان ۀبرجست

 کرده است. 

روستای  انیبهائ  یها ن ی بازگشت زم ژهیو به و رانیا  انی بهائ  تیدادن به آزار و اذ  انی خواستار پا  ینکمپ  نیا  حامیان

  ی مذهب تقاداتاعط به دلیل و فق  یرقانون یغشکلی  به  ها که چند نسل به آنها تعلق داشته،اند. این زمین شده ولیا

 ه است.مصادره شد رانیتوسط دولت ا   نی صاحبان زم

در   یجهان  ۀاعتراض مداوم جامع نمایانگر  ،است برجستهبسیار   ییا یکه از نظر تنوع و گسترش جغراف یموج نگران 

 .برندی رنج م چند دهه از آن  طی  رانیا  انی بهائاست که مورد نقض حقوق بشر 

  یک  انیبهائ  یگذشته، صداۀ در هفت» در ژنو گفت:  مللدر سازمان  یبهائ  جهانی ۀجامع ۀندی نما  عالئی  انی دخانم  

ها و  برجسته، گروه  یهات ی ها، شخص ها، سازمان دولت ۀ العادفوق  تی ، به لطف حمارانیکوچک در ا روستای

را   رانینه تنها اقدامات ا   ییاستثنا  تی حما  نیا عالم به گوش جهانیان رسید. در سراسر  ضمیرروشن  هزاران فرد

 « .است هستادی ا رانیا ستمدیدۀ انیائ در كنار به   یجهان ۀجامع  نشانگر آن است کهكند، بلكه ی محكوم م

ها  و ده را صادر کرد ولیا  انی امالک بهائ ۀحکم مصادر  رانیا  ی درکه دادگاه  آغاز شدپس از آن  کمپین  نیا

هستند و   رانیمسلمان ار یغ  ین ید   تیاقل  نیبزرگتر  انی. بهائ نمودریفق  یخانواده را در داخل کشور آواره و از نظر اقتصاد

شده    گزارشاند که به طور گسترده توسط سازمان ملل متحد دولت بوده   کیستماتی س  سرکوبسال آزار و   ۴۲هدف 

 .است

که با آزار و  » رانیا انیبا بهائ  ویگفت که ی عقیده و مذهب  ر آزادسازمان ملل در امو  ۀژی، گزارشگر وشهیداحمد 

 کند. ی می همبستگاعالم روبرو هستند  «بشر حقوق فاحشنقض و   اتیکستم یس  تی اذ

https://www.youtube.com/watch?v=gXqyb-eOax0
https://iranbahaipersecution.bic.org/fa/taxonomy/term/832?page=4
https://iranbahaipersecution.bic.org/fa/taxonomy/term/832?page=4
https://www.bic.org/sites/default/files/pdf/iran/1991%20Bahai%20Question%20Memo%20ENG.pdf
https://www.bic.org/focus-areas/situation-iranian-bahais/united-nations-documents-referencing-bahai-community
https://twitter.com/ahmedshaheed/status/1364262025787027459
https://twitter.com/ahmedshaheed/status/1364262025787027459
https://twitter.com/ahmedshaheed/status/1364262025787027459


 

 

  ناریوب  کی ، (Miloon Kothariی )رثکو لونیسابق سازمان ملل، م ۀژیاروپا و گزارشگر و یۀبا مشارکت مقامات اتحاد

پارلمان اروپا و  ۀ ندی نما  (،Cornelia Ernst) ارنست ای ، کورنلهمچنینبرگزار شد.    ولیا  وضعیت روستایمورد  در

بار دولت  اجعهف یهااست یس »و  خواند «ستمدیده ایجامعه»را  انیدر پارلمان اروپا، بهائ   رانیروابط با ا گروه  سیرئ

 .را محکوم کرد «انی بهائ  در قبال  رانیا

دان از  حقوق  ۵۰، در میان گروهی متشکل از بیش از (Brian Mulroney) نخست وزیر سابق کانادا، برایان مالرونی

به رئیس قوۀ قضاییۀ ایران، آقای ابراهیم رئیسی را امضا   اینامۀ سرگشاده وزیران دادگستری  و جمله قّضات، وکال

المللی حقوق بشر است، بلکه از صدور چنین احکامی نه تنها مغایر با اصول بین»این نامه آمده است که  در کرد.

گلوب اند  ۀروزناماین نامۀ سرگشاده، از جمله در  « ن قانون اساسی ایران هم به دور افتاده است.منظور نظر واضعا

 ( منتشر شد.CBCسی )بیسی رسانۀ( و The Globe and Mailمیل )

ملل متحد، بانک   ۀپیشرفت و توسع ۀاماز جمله مقامات برن یو کارشناسان کشاورز یجهان غذائی  هایسازمان 

را امضا کردند   یاسرگشاده  ۀنامجهان،   یهادر دانشگاه   انی و دانشگاه یتجار یهات ی راکفلر، شخص ادی، بن یجهان

  یبرا یگرید  ۀلیو وس ییدارا  چیه » که خواندند «کم درآمد   وکوش  سختکشاورزانی  » ایول را انیکه در آن بهائ 

 .دادند «هشدار» درۀ امالک آناندربارۀ مصا و   «ندارندخود   یکشاورز یهان یخانه و زم غیر از معاش نی تأم

کشاورزان  شد.    حمایت ای کشاورزان استرال ۀاز طرف جامعکوتاه تأثیرگذار  یویدئو با انتشار یک   همچنین  امی پ  نیا

كشاورزان    یعنیآن   یها و امالک بهائیان را به صاحبان قانون زمین »خواهند می  رانیا قوه قضاییۀاز دولت و  ای استرال

 ایول باز گردانند.«  یبهائ

خواستند    رانیا و از اعالم کردند نی کمپ  از اینخود را  حمایت ویدئویی نمایندگان پارلمان کانادا در  ،نیهمچن 

 «.به حقوق انسانی آنها به عنوان شهروندان ایران احترام بگذاردهای بهائیان را پس دهد و  امالک و دارایی »

  تی در مورد وضع کی، هر (Ann Linde) هندی ل آنو (  Marc Garneau) مارک گارنو کانادا و سوئد، ۀخارج  رانیوز

و   یمقامات دولت  ریکردند. سا   یابراز نگران  انیامالک بهائ  فی مداوم و توق ضی و از تبع صحبت کردند ولیا

  ۀ امالک بهائیانمحکوم کردن مصادر با زین  متحده االتیا و  بریتانیا، هلند، آلمان، لیبرز مجلس از  ندگانی نما

 .دست بردارد  انیبهائ  تی خواستند از آزار و اذ  رانی، از اایول

 فرستادۀ ،(Jos Douma) دوما  جوس . شدند  رانیدر ا یبهائ  ۀشناختن جامع  تیخواستار به رسم کشور  مقامات دو  

  به را بهائیان و کنید  متوقف را ایول روستای در  بهائیان امالک »مصادرۀ داشت: اظهار  هلند،  مذهب و دین ویژۀ

  گروبل  مارکوس مذاهب، آزادی امر در  آلمان فدرال دولت کمیسر بشناسید.«  رسمیت به مذهبی ۀجامع یک  عنوان

(Markus Grübel)  از و بشناسد  رسمیت به  ایران در  مذهبی جامعۀ یک عنوان  به را بهائیان که  خواست ایران  از نیز  

 بردارد.   دست «بهائی جامعۀ اذیت و آزار و سیستماتیک تبعیض»

  دی تشد»، یالمللن ی ب  یمذهب یمتحده در امور آزاد االتیا  ونی سی متحده، صادر شده توسط کم االتیا  یۀانیب

 .را محکوم کرد «آنها عقیدۀبر اساس   رانیدر ا  انی »هدف قرار دادن بهائو  اقدامات دولت  «ۀکنندنگران 

https://www.bic.org/news/webinar-held-european-parliament-systematic-expropriation-bahais-iran
https://twitter.com/ErnstCornelia/status/1363813358567264256
https://openletter-ivelbahais.ca/fa/
https://openletter-ivelbahais.ca/fa/
https://openletter-ivelbahais.ca/fa/
https://www.theglobeandmail.com/politics/article-former-canadian-judges-justice-ministers-and-scholars-decry-irans/?cmpid=rss&utm_source=dlvr.it&utm_medium=twitter&fbclid=IwAR2DX5v_5NHhlSdGKyqsKQgbhrs69ZGKg92or9MgUI6ncG1pB7gIBK9cVSs#comments
https://www.theglobeandmail.com/politics/article-former-canadian-judges-justice-ministers-and-scholars-decry-irans/?cmpid=rss&utm_source=dlvr.it&utm_medium=twitter&fbclid=IwAR2DX5v_5NHhlSdGKyqsKQgbhrs69ZGKg92or9MgUI6ncG1pB7gIBK9cVSs#comments
https://www.theglobeandmail.com/politics/article-former-canadian-judges-justice-ministers-and-scholars-decry-irans/?cmpid=rss&utm_source=dlvr.it&utm_medium=twitter&fbclid=IwAR2DX5v_5NHhlSdGKyqsKQgbhrs69ZGKg92or9MgUI6ncG1pB7gIBK9cVSs#comments
https://www.cbc.ca/news/politics/iran-baha-i-mulroney-cotler-1.5924703?cmp=rss
https://opa.bahai.ca/files/uploads/25-feb-2020-farm-seizures-letter.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=HQq2gXtiyi4
https://twitter.com/BahaiNews/status/1363218109247676419?s=20
https://twitter.com/BahaiNews/status/1363218109247676419?s=20
https://twitter.com/BahaiNews/status/1363218109247676419?s=20
https://twitter.com/CanadaFP/status/1352362420560420867
https://twitter.com/BahaiSverige/status/1364265664014336006
https://twitter.com/freianastaciopt/status/1356946937673625607?s=19
https://iran.bahai.de/wp-content/uploads/2021/01/2021_01_1520Press20Realease20Baha27i20Iran_web.pdf
https://twitter.com/Jos_Douma/status/1356343631360176128
https://twitter.com/tariqahmadbt/status/1360350085951946760?s=20
https://www.uscirf.gov/news-room/releases-statements/uscirf-condemns-crackdown-bahai-religious-observance-land-ownership
https://twitter.com/Jos_Douma/status/1356343631360176128
https://iran.bahai.de/wp-content/uploads/2021/01/2021_01_1520Press20Realease20Baha27i20Iran_web.pdf
https://www.uscirf.gov/news-room/releases-statements/uscirf-condemns-crackdown-bahai-religious-observance-land-ownership


 

 

خواندند و    فرا «یعدالتی ب  نیبه ا  یدگی رس»را به  رانیا کمپین،  نیبه ا  وستنی پ  با  زیرهبران مسلمان در سراسر جهان ن

صرفًا به دلیل پیروی از مذهب دیگری مصادره  دهد که زمین شهروندان را اسالم به دولت اجازه نمی »افزودند: 

  .«دکن 

 All India Tanzeem Falahul) المسلمین فالح تنظیم  اندیا آل ،هند  ها از طرف رهبران مسلمان درهیان ی ب  نیا

Muslemin) اسوسیشن  سیفی اندیا آل و (All India Saifi Association)، کانادا  ،ایتان یبر  ،کایامر ۀمتحد االتیا  

مطابق با  اقدامات را اینگونه  مسلمانان، هایشکه بر خالف ادعا  است رانیدولت ا به   یقدرتمند هشدار ای استرالو 

 .دانندنمی حکام شرع اسالم ا

به  » خواستند که «از حاکمیّت ایران مصّرانه» ایبیانیه با صدور  از نواندیشان دینی ایرانی  نفر، چهارده  نی عالوه بر ا

ایان دهند و نسبت به آزار و اذیّت، غصب و هتکی که یان در سراسر کشور پ ئاموال و امالک بها  ۀظالمان  ۀمصادر

، کارشناس  یتوسط رضا افشار زیبرجسته ن  ۀمقال کی « .طرفانه رسیدگی کنندشود، بی ها روا داشته مینسبت به آن 

 .منتشر شد ورنالج  تی وال استر، در رانیحقوق بشر در ا 

  ضد افتراۀ ژی، گروه وی دموکراس  یبرا کایآمر یمتحده، از جمله مجمع اسالم االتیدر ا  یمدن ۀجامع یهاسازمان 

 ۀ، خانرانیدر ا  حقوق بشر  شبردی پ یبراعبدالرحمن برومند    بنیاد، رانیا یبرا اتحاد، انهی خاورم  یهات یاقل یبرا

حسن   یحکم، آقا ۀکنندصادر   یرا به دو قاض  یگری د  نامۀ سرگشادۀ،  گرید بسیاری بنهوفر و   شیتری د  سسۀمؤ، یآزاد

 .امضا کردند یو صادق سوادکوه ییبابا

، مرکز منابع  لیبرز یساهای کل یمل ی، شورا رائول والنبرگ حقوق بشر  در سراسر جهان، مرکز یح یمس  یهمبستگ 

بودند که   یمدن  جوامع مذهبی واز   یاریاز جمله بس  زین   حقوق بشر آلمان  یالمللن یب ۀو جامع یجنوب  یقایآفر یحقوق 

   .دکردن  یهمبستگ اعالم   ولیا  انی با بهائ

و   وستندی پ یتری به طوفان توئ زین  یو شهروندان عاد سینما گرانیپارلمان، فعاالن حقوق بشر، باز  اعضایازنفر هزاران  

به   _خانه_آنهاستولی# ا را با هشتگ  ولی ا بهائیان هاین یزم مصادرۀدر مورد   یهمبستگ یهاام یمقاالت و پ 

است   دهی نفر در سراسر جهان رس ونیل یم ۵۲بود که به   ت ی توئ  ۳۵۰۰۰شاهد    یاجتماع هایشبکهاشتراک گذاشتند.  

   .ترند شد ی نیز برای مدتیفارس  ترییهشتگ در تو این  . ترند اول توییتر شد ای در استرال  برای مدتی و

، از جمله  رانیدر خارج از ا  یرانیا ۀو هنرمندان برجست سینما گرانی، باز حقوق بشر ، فعاالنسندگانی ، نوانیدانشگاه 

  اریماز ، جلیلی دی ام، اهلل یول  نای س،  یالنیعباس م، یانصار ناین ، یادی بن نی نازن ،  ین یمکس ام، نژادی عل  حیمس

  یبالدون نی جاست، (Rainn Wilson) لسونیو نی ر ییکایآمر گرانیباز  از جمله گری دبسیاری  و   برومند نالد ، یبهار

(Justin Baldoni ) ویاوا الر و  (Eva LaRue ) لی بد دی وی د،  ییا یتان یبر  نی و کمد سینوو رمان  (David Baddiel)  زین  

 .  وستندیپ  یترییطوفان تو  این به

آزار و  یبرا  رانیدولت ا  یمذهب  ۀزیدهد انگینشان م ولی ا نا یاز بهائ  تی حما ابراز»: اظهار داشت یخانم عالئ 

  با  گری از هر زمان د شی خود، ب   یبهائ ۀبا جامع رانیقرار گرفته است. رفتار ا انی جهان  دیدر معرض د  انی بهائ  سرکوب

https://iranbahaipersecution.bic.org/fa/archive/byanyh-sazman-al-ayndya-tnzym-flah-almslmyn-dr-hnd-bray-hmayt-az-hqwq-bhayyan-rwstay-aywl
https://iranbahaipersecution.bic.org/fa/archive/byanyh-anjmn-al-ayndya-syfy-dr-mwrd-msadrh-zmynhay-mtlq-bh-bhayyan-rwstay-aywl
https://www.bahai.us/wp-content/uploads/2021/02/2021.01.26-American-Islamic-Congress-re-Persecution-in-Ivel-Persecution.pdf
https://www.publicaffairs.bahai.org.uk/single-post/shaykh-ibrahim-mogra-statement-on-persecution-of-bah%C3%A1-%C3%ADs-in-ivel
https://iranbahaipersecution.bic.org/fa/archive/byanyhy-shwray-aymh-kanada-drbarh-msadrh-zmynhay-bhayyan-dr-ayran
https://twitter.com/AdibDefending/status/1363818105550499842?s=20
https://iranbahaipersecution.bic.org/fa/archive/byanyh-jmy-az-nwandyshan-dyny-ayrany-dr-sayt-zytwn-msadrh-amwal-bhayyan-apartayd-dyny-ast
https://iranbahaipersecution.bic.org/fa/archive/byanyh-jmy-az-nwandyshan-dyny-ayrany-dr-sayt-zytwn-msadrh-amwal-bhayyan-apartayd-dyny-ast
https://iranbahaipersecution.bic.org/fa/archive/byanyh-jmy-az-nwandyshan-dyny-ayrany-dr-sayt-zytwn-msadrh-amwal-bhayyan-apartayd-dyny-ast
https://www.wsj.com/articles/a-slice-of-persia-in-the-heart-of-israel-11613690556
https://www.bahai.us/wp-content/uploads/2021/02/2021.02.21-Multifaith-Letter-to-Iranian-Judges-re-Ivel-Confiscations.pdf
https://twitter.com/CSWadvocacy/status/1363896771265630208?s=08
https://twitter.com/CSWadvocacy/status/1363896771265630208?s=08
https://twitter.com/CSWadvocacy/status/1363896771265630208?s=08
https://twitter.com/TheRWCHR/status/1362155078879215618?s=2
https://twitter.com/CONIC_Brasil/status/1363959745892220932
https://www.bahai.org.za/letter-of-support/
https://twitter.com/IGFM_DE/status/1363908677833535493?s=20
https://twitter.com/hashtag/%D8%A7%DB%8C%D9%88%D9%84_%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87_%D8%A2%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%B3%D8%AA?src=hashtag_click
https://twitter.com/AlinejadMasih/status/1363951323478171650?s=20
https://twitter.com/maxcomedian
https://twitter.com/NazaninBoniadi
https://twitter.com/drninaansary
https://twitter.com/milaniabbas/status/1363211766268764165
https://twitter.com/sinavaliollah?lang=en
https://twitter.com/omid9/status/1364556928353984513
https://twitter.com/maziarbahari/status/1363928972703248385
https://twitter.com/maziarbahari/status/1363928972703248385
https://twitter.com/maziarbahari/status/1363928972703248385
https://twitter.com/maziarbahari/status/1363928972703248385
https://twitter.com/LadiKhanom/status/1363873562310885376
https://twitter.com/rainnwilson/status/1364289701083971584
https://twitter.com/justinbaldoni/status/1364002116499476481?s=21
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بلکه توسط خود   یالمللن یب ۀو افراد، نه تنها در جامع یمدن ۀجامع یها، گروه هادولت  بیشتری از سوی  صداییهم 

 « .شودی محکوم منیز    یانرانیا

جهان با دقت به اوضاع  .  کندسلب    تواند آن را از افرادنمی  دولت کیاست که   بنیادینحق  کی  عقیده یآزاد»

  انی پا شاناعتقادات  به دلیلگناه را ی ب  انی بهائپایه و اساس  بی  سرکوبخواهد تا آزار و ی مایران از دولت و  نگردیم

 .«دهد

 


