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 :آزار بهائیان ایران افزایش اذیت و

 ، احکام زندان و فشارهای روانی«کنیریشه»تهدید به 

 

اند دهافزواذیت و آزار بهائیان بر ، مقامات ایرانی گیرهمه بیماری شیوع روزافزوندر بحبوحۀ  – ٢٠٢٠ژوئن  ٨ –نیویورک 

 بهتهدیدهای جدید  ش ازگزارچندین   اند.قرار داده هدف نفر را در اطراف کشور ٧١های اخیر حداقل و در هفته

کمپین و  افرادتجدید حبس  ،زندانای از احکام جدید سابقهدر کنار شمار بی ،نمودن جامعه در شیراز «کنریشه»

 است. بوده گردیده اذیت و آزارمورد  هاکه مدت موجب نگرانی برای این اقلیت مذهبی کشور هارسانهپراکنی در نفرت

خواهد نمود.  «کنریشه»گروهی از بهائیان در شیراز، معاون دادستان تهدید کرد که بهائیان شهر را  در جلسۀ دادگاه

 شانایههبهائی در شیراز که پروند ۴٠، های اخیرسال زندان محکوم کرد. در هفته ١٣یک تا  بهاین بهائیان را  ،دادگاه

های اخیر در یک شهر در سالبه دادگاه  بهاییان احضارتعداد  این .اندهشدق مانده بود به دادگاه احضار ها معلماه

 است. بودهسابقه بی

 اظهارچنین »خانم بانی دوگال نمایندۀ ارشد جامعۀ جهانی بهائی در سازمان ملل متحد در نیویورک اظهار داشت که 

 روبرودر ایران با آن  بهائیانتعصب مذهبی است که  کینه و به وضوح نمایانگر یدادستاناز ای گرانهبیدادناشایست و 

انگیزۀ  نیز شود واین مسئله همچنین شاهد روشنی است بر ظلمی که در نظام قضائی نسبت به بهائیان روا می .هستند

این امر نه تنها نمایانگر فقدان حکومت قانون و تبعیض شدید نسبت به » «کند.را برمال می حکومتیواقعی مقامات 

بر هم سنگین روانی شدید عمال فشار بهائیان و ا   ایجاد هراس درهائیان در نظام قضائی ایران است، بلکه هدف از آن ب

 «های آنها و همۀ بهائیان ایران.خانواده گیرند و همقرار میستم که مستقیمًا آماج  است ییآنها

در باورهایشان  علتصرفًا به شهر، کرمانشاه و اصفهان نیز بیرجند، یزد، کرج، قائم شهرهای درعالوه بر شیراز، بهائیان 

این  تعداد اند.قرار گرفته دستگیری، احضار به دادگاه، محاکمه، محکومیت به زندان و حبسدر معرض های اخیر هفته

 شود.بالغ مینفر  ٧١به حداقل بهائیان 

بین دستگیری، محاکمه، دادگاه تجدیدنظر و آغاز دورۀ  های سنگین،این افراد، بعد از دستگیری و آزادی با سپردن وثیقه

اند و این امر بار روانی دیگری بر دوش آنها نهاده است. در ها در انتظار بسر بردهها و در بعضی موارد سالحبس ماه



 

 

بارها و بارها مورد استفاده مقامات حکومتی قرار گرفته و به نحوی سیستماتیک  ای اخیر، اینگونه روشهای ظالمانههسال

 .اندبر تمام جامعۀ بهائی فشار آورده

خطری شدید  ،کهولت سناست که اگر زندانی شود به علت  سالمندیمرد  شدهیکی از بهائیانی که در بیرجند دستگیر 

در شهر  از اعضای خانوادۀ خودبرای مراقبت  ،هنگام احضار به دادگاهدر که  افراد رخیخواهد بود. بی او سالمت همتوج

عمومی  نقیلۀوسائل مجبور به سفر با  های گسترده،تعطیلی زماندر  برای رساندن خود به جلسۀ دادگاه بودند، دیگری

حبس شوند وضع اند دختری دارند که مبتال به سرطان است و اگر زن و شوهر دیگری که به زندان محکوم شده  .شدند

 نگاهداری او موجب نگرانی شدید خواهد بود.

در معرض تهدید  « »حوادث اخیر فشارهای شدیدی بر صدها خانواده وارد آورده است.»، خانم دوگالبنا به اظهار 

مداوم زندانی شدن در چنین شرایطی و اضطراب عاطفی ناشی از آن، تالش دیگری برای ایجاد فشار بیشتر بر جامعه 

 ت وعل کننده و بدون هیچو نگرانروزافزون ی میزانهمۀ این اقدامات در بحبوحۀ یک بحران بهداشتی، به   ت.اس

 «بسیار ظالمانه است.عملی  ،توجیهی

تحت اذیت در ایران  ١٩٧٩از زمان انقالب اسالمی در سال ی غیرمسلمان  ایران هستند دینترین اقلیت بهائیان که بزرگ

جامعۀ « راه ترّقی و توسعۀ» باید ،به تأیید مقام رهبری رسیده ١٩٩١که در سال  ایمصّوبۀ محرمانهمطابق  .اندبوده و آزار

 بهائی از طریق محروم کردن آنها از دانشگاه و اخالل در وسایل معاش ایشان مسدود گردد.

از  هایالیتبر فع پراکنیاز طریق دروغ نیزهای وابسته به دولت ایران که رسانهافزایش یافته است  حالیفشارهای اخیر در 

و  ییهای رادیوایستگاه، ها، روزنامههای تلویزیونی. کانالنداخود برای بدنام کردن بهائیان افزودهپیش هماهنگ شدۀ 

در حالی  این کنند ومی ناسزاگوییباورهای بهائیان  به ی افترا آمیز،مقاالت و ویدئوها با انبوهی ازهای اجتماعی رسانه

مقالۀ حاوی  ٣٠٠٠بیش از  به حالجواب دادن محرومند. جامعۀ جهانی بهائی در سال جاری تا  که بهائیان از حقاست 

 است. شدهتعداد این مقاالت از ماه ژانویه تا آوریل دو برابر  کهتبلیغات بر علیه آئین بهائی برشمرده 

 دمجد اعضای آن، حبس جمعیجامعه"، محاکمۀ دسته یک کن نمودنتهدید به "ریشه»که  ظهار داشتخانم دوگال ا

سعی  اگر» «کننده است.لی هولناک و بسیار نگرانتحوپراکنی نسبت به آنها آنها در بحبوحۀ یک بیماری فراگیر و نفرت

س خود را در تواند وظیفۀ مقدمی گونهچ ،پیرو قانون را از ریشه برکند ای از شهروندان  جامعه بر این باشد که دولت ایران

بهائیانی که  تمامو در واقع  ، اندگرفته هدف قرارمردم کشور ادا کند؟ بهائیانی که در این حوادث قبال حفظ آسایش 

 .«گناهند و باید از اذیت و آزار مذهبی در امان باشندبی ،شودروا میتبعیض نسبت به آنها 

 

 بیشتراطالعات 

 ۵۵ نفر محاکمه شده و حکم  ٢۶اند. از اینها، بهائی در شیراز، بیرجند، کرج و کرمانشاه به دادگاه احضار شده

 اند.دریافت کرده

 اند.شهر و بیرجند به زندان احضار شدهبهائی در شیراز، قائم ١١ 

 اند.سه بهائی در یزد دستگیر شده 

 دو بهائی در اصفهان دستگیر و به فاصلۀ کوتاهی پس از آن آزاد شدند. 
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