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 کنندبهائیان ایران را محکوم می آزار و سرکوب  و مقامات دولتی مسلمانرهبران :  «موجی چشمگیر از حمایت »

 ۀناعادالن  ۀمصادر به فزاینده اعتراض به جهان سراسر در مجلس نمایندگان و دولتی مقامات مسلمان، رهبران – ژنو

  رانی ا حکومت مقامات به یمذهب  اتبتعص   انگیزۀ با  آشکارا که حکم نی ا  پیوستند. ایران در ایول روستای بهائیان امالک

  آواره کشور داخل در را خانواده ها ده و هشد  د یی تأ   دنظری تجد  دادگاه در یتازگ به دهد،می  را  افراد امالک تصرف اجازۀ

 .است کرده فقیر اقتصادی نظر از و

  (،Imams of Council Canadian) کانادا ئمۀا یشورا  (،Congress Islamic American) آمریكا  اسالمی كنگرۀ

 فالح تنظیم اندیا  آل  (،Mogra Ibrahim Shaykh) گراوم ابراهیم شیخ ،ا یتان ی بر یاسالم یشورا کل ری دب  سابق معاون

  (Association Saifi India All) اسوسیشن سیفی اندیا  آل و  (Muslemin Falahul Tanzeem India All) المسلمین

 اند. کرده  بیان امالک مصادرۀ   از را خود عمیق نگرانی ول،ای  بهائیان از حمایت در هایییانیهب  صدور با  هندوستان از

خواهیم که به کمک  از دادگاه عالی مازندران و همۀ کارکنان مسئول می ما » آمده است: كنگرۀ اسالمی آمریكا  در بیانیۀ

 با تکرار چنین دیدگاهیکانادا  ئمۀا یشورا «جامعۀ بهائی ایول برخیزند و برای استرداد این امالک اقدام نمایند.

  یکشاورز یروستا  در یبهائ  ۲۷ امالک ۀمصادر بر یمبن   رانی ا در  یدادگاه  توسط صادره  حکم از را خود قی عم  ی»نگران 

  خطاب را رئیسی ابراهیم ،ایران قضاییۀ  قوۀ رئیس «،عدالتیبی  این به اشاره با » موگرا ابراهیم شیخ .«داردی م ابراز ول«ی ا

  مذهب از پیروی دلیل به صرفا  را شهروندان زمین که دهد نمی  اجازه دولت به اسالم» :است کرده   اضافه و  داده  قرار

 .«کند   مصادره دیگری

 جهان سراسر در مسلمان رهبران  »نگرش گفت:  ژنو در  ملل سازمان در بهائی جهانی ۀجامع ۀنمایند  عالئی، دیان خانم

 جمهوری برای قدرتمندی نشان آیند،می  ایران در خود بهائی دوستان کمک به تی حما  از یری چشمگ موج چنین با  که

  در مسلمان رهبران حمایت اظهار» افزود: عالئی خانم «کنند.می  محکوم  را آنها  اقدامات مسلمانان  که است اسالمی

  نشان کنند می  زندگی خود مسلمان همسایگان کنار در  روستا  این در است سال ۱۵۰ از بیش که ایول بهائیان از جهان

 « .پوشاند می  آن با  را بهائیان  سرکوب و  آزار ایران دولت كه است نامناسبی سرپوش اسالمی قوانین به استناد كه دهد می 

  محکوم را ایران دادگاه رأی جهان  سراسر در نیز دولتی مقامات ،رانی ا انی بهائ  از جهانی تی حما  از یگری د نمود در

  »نگران«  حکم این از کانادا دولت  که  داشت اظهار (،Marc Garneau)  گارنو مارک ،کانادا خارجۀ امور وزیر اند.کرده 

https://www.bahai.us/wp-content/uploads/2021/02/2021.01.26-American-Islamic-Congress-re-Persecution-in-Ivel-Persecution.pdf
http://fa.iranpresswatch.org/post/9130/%d8%b4%d9%88%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d8%a7%d8%a6%d9%85%d9%87-%da%a9%d8%a7%d9%86%d8%a7%d8%af%d8%a7-%d8%a8%db%8c%d8%a7%d9%86%db%8c%d9%87%e2%80%8c%d8%a7%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d8%b1%d8%a7%d8%a8%d8%b7%d9%87/
https://www.publicaffairs.bahai.org.uk/single-post/shaykh-ibrahim-mogra-statement-on-persecution-of-bah%C3%A1-%C3%ADs-in-ivel
https://www.bahai.in/wp-content/uploads/letter-of-support-to-Bahais-in-Iran-3.jpg
https://www.bahai.in/wp-content/uploads/letter-of-support-to-Bahais-in-Iran-3.jpg
https://www.bahai.in/wp-content/uploads/Statement-All-India-Saifi-Association.jpg
https://twitter.com/CanadaFP/status/1352362420560420867


 

 

 کشورهای مقامات توسط فراخوان این «.دهد  پایان عقیدتی یا  دینی تبعیض گونه هر  »به که  خواست ایران از و است

 12 سوئد، در .است  شده تکرار نیز ملل سازمان و اروپا  پارلمان ،متحده ایاالت ،برزیل  ،انگلستان ،سوئد  ،هلند  ،آلمان

 .دهد  پس را ولی ا  انی بهائ یها ن ی زم که اند خواسته رانی ا از قاطعانه نیز منتخب ندگانی نما  و مجلس ندگانی نما از نفر

 ایول روستای در بهائیان امالک مصادرۀ» داشت: اظهار هلند، مذهب  و دین ویژۀ فرستادۀ  ،(Douma Jos) دوما  جوس

  آزادی امر در آلمان فدرال دولت کمیسر «بشناسید. رسمیت به مذهبی ۀجامع یک عنوان به را بهائیان و کنید   متوقف را

  به ایران در مذهبی جامعۀ یک  عنوان به را بهائیان که خواست  ایران از نیز ( Grübel Markus)  گروبل  مارکوس مذاهب،

 بردارد.  دست «بهائی جامعۀ  اذیت و  آزار و سیستماتیک تبعیض» از و سد بشنا  رسمیت

 با  زی ن  است، معروف  د یآپارتا  دوران در بشر حقوق یها ت ی فعال خاطر  به که یسازمان  ،یجنوب یقا ی آفر یحقوق منابع مرکز

 .است کرده  محکوم را بهائیان امالک  ۀمصادر یانامه صدور

  هایخانه ،۲۰۱۰ سال در شد. آغاز ایران در اسالمی انقالب از پس اولیۀ هایسال از ایول بهائیان امالک مصادرۀ

  و  مزارع ترک به مجبور آنها  ساکنین ترتیب بدین و  شد  تخریب و  سوزانده ایول در بهائی خانوار  ۵۰ حدود به متعلق

 .شدند  خود اجدادی و آباء هایخانه

 به خود هایشکایت ارائۀ با  و اند بوده  خود قانونی حقوق احقاق پیگیر مداوم طور به ایول بهائیان گذشته، هایسال  طی

 هیچ اقدامات این اما  اند.داده  انجام خود هایزمین  گیریبازپس  برای را قانونی اقدامات مختلف، سطوح  در مقامات

   .است نداشته پی در اینتیجه

 بهائی ۀجامع به ایران دولت آشکار هایعدالتیبی  از و نگردمی  اوضاع به دقت با جهان» گوید:می عالئی خانم

 ایران دولت  و شده مشهود المللیبین ۀجامع برای دیگری زمان هر از بیش بهائیان گناهیبی  .است ناخشنود و خشمگین

 نه باید  الزم اقدامات انجام با  دولت است. کرده وارد ایران بهائیان ۀجامع به که باشد  آشکاری داد بی یپاسخگو باید 

  در بهائیان سیستماتیک سرکوب و آزار به همیشه برای و بار یک بلکه بازگرداند، آنها  به را ایول بهائیان یهازمین تنها 

 .« دهد  پایان ایران سراسر

 

 بیشتر اطالعات

  حقوقی ۀجامع  از  نفر ۵۰ از بیش و کانادا پیشین وزیر نخست که  گرفت صورت آن از بعد  تازه حمایت این ●

 این از را خود «عمیق نگرانی» ،رئیسی ابراهیم ایران، قضاییۀ قوۀ رئیس به ایسرگشاده  ۀنام امضای با  کانادا

  .کردند  ابراز ها مصادره 

 هر تصر ف امکان  ایران دولت به شده درصا  اساسی قانون  ۴۹ اصل ویژۀ دادگاه  در که  امالک مصادرۀ کمح ●

 به شرعی  ثبوت و تحقیق و رسیدگی با  باید  حکم »این گوید:می  ۴۹ اصل دهد.می   را کشور در اموال گونه

 « .شود اجرا دولت وسیلۀ

https://iran.bahai.de/wp-content/uploads/2021/01/2021_01_1520Press20Realease20Baha27i20Iran_web.pdf
https://twitter.com/Jos_Douma/status/1356343631360176128
https://twitter.com/annikabendavid/status/1356315362221023234?s=08
https://twitter.com/tariqahmadbt/status/1360350085951946760?s=20
https://twitter.com/freianastaciopt/status/1356946937673625607?s=19
https://www.uscirf.gov/news-room/releases-statements/uscirf-condemns-crackdown-bahai-religious-observance-land-ownership
https://www.youtube.com/watch?v=feTsS0boxWo&feature=youtu.be
https://www.dagensarena.se/opinion/stoppa-fortrycket-av-bahaier-iran/
https://twitter.com/Jos_Douma/status/1356343631360176128
https://iran.bahai.de/wp-content/uploads/2021/01/2021_01_1520Press20Realease20Baha27i20Iran_web.pdf
https://www.bahai.org.za/wp-content/uploads/2021/02/Letter-1.pdf
https://www.bic.org/news/homes-demolished-campaign-drive-bahais-out-iranian-village-0
https://openletter-ivelbahais.ca/fa/


 

 

بات مذهبی در این  شماراسناد رسمی بی با وجود این الزام قانونی، با نگاهی به احکام قضایی و  ● ، انگیزۀ تعص 

  بهائیان علیه حکومت سیستماتیک سرکوب و آزار  از بخشی ،امالک توقیفشود. ها به وضوح دیده می مصادره 

 .است کرده منتشر  ایگسترده  طور به را آن گزارش ملل سازمان که است ایران

  تا  باشد  رسیده وکال رؤیت به پرونده اینکه بدون و بهائیان فراوان هایتالش  رغم علی ،۲۰۲۰ سال اکتبر در ●

 خمینی امام  فرمان اجرائی ستاد نفع به ویژه دادگاه رأی تأیید  با  تجدیدنظر دادگاه کنند، تهیه ایدفاعیه بتوانند 

  به متعل ق اراضی فروش اختیار کند،می  فعالیت ایخامنه  اهللآیت  ،اسالمی جمهوری رهبر کنترل تحت  که

 کرد.  واگذار ستاد آن به را بهائیان

  سرکوب سیستماتیک کارزار از بخشی -شخصی امالک همچنین و متبر که اماکن -بهائیان امالک مصادرۀ ●

 طوالنی تالشی  از بخشی تنها  این است. بوده  بهائیان علیه ایران حکومت  اجتماعی و فرهنگی اقتصادی،

 شده انجام کشور  در پویا  و زنده  موجود یک عنوان  به بهائی جامعۀ نابودی برای دهه  چهار مدت  در  که است

 است.

 از همچنین بهائیان شد. آغاز ایران در اسالمی انقالب از پس اولیۀ هایسال از ایول بهائیان امالک مصادرۀ ●

ت با  که مؤسساتی سایر و ها درمانگاه به دسترسی  معلمان گشتند. محروم بود شده تأسیس روستا   در آنها  خود هم 

  قرار آزار مورد را آنها  امتحانات، در بهائی آموزان دانش  کردن مردود  هجمل از مختلف هایروش  از استفاده با 

 سال در  و  شد  فروخته مسکونی ملک به تبدیل برای و  مصادره روستا  در بهائیان سالۀ ۱۰۰ گورستان دادند،

 انکار به وادار تا  شدند  زندانی روستا  مسجد   در  روز سه مدت به آب و غذا بدون بهائی ۱۳۰ از بیش ۱۹۸۳

 شوند.  شاندین

 

 

 

https://iranbahaipersecution.bic.org/fa/taxonomy/term/832
https://iranbahaipersecution.bic.org/fa/taxonomy/term/832
https://iranbahaipersecution.bic.org/fa/taxonomy/term/832
https://www.bic.org/focus-areas/situation-iranian-bahais/united-nations-documents-referencing-bahai-community

