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 هجوم، بازداشت و احکام سنگین علیه بهائیان

 
 جامعۀ جهان بهائی از بازداشت های اخیر، هجوم به منازل، و محکومیت های نادرست علیه اعضای جامعۀ بهائیان ایران

  عمیقًا نگران است.
 

 در هفته های اخیر مأموران دولت به منازل و محل کار شماری از بهائیان استان البرز و خراسان جنوبی هجوم آورده و با
 تفتیش منازل، برخی از لوازم شخصی  آنها را توقیف نمودند.  بیشتر این موارد با دستگیری بهائیان همراه بود.

 
 این موج جدید سرکوب از آنجا آغاز شد که بهائیان ساکن استان های آذربایجان شرقی، تهران، و اصفهان به علت عضویت و

 فعالیت در جامعۀ بهائی مجموعًا به 25 سال زندان محکوم شدند.  مسئولین، با اتهاماتی دروغین، بهائیان را به انگیزۀ اخالل
  در امنیت ملی متهم کردند.

 
 خانم دیان عالئی، نمایندۀ جامعۀ جهانی بهائی در سازمان ملل، اظهار داشت: «این افراد شامل اعضای سرشناس جامعۀ

 بهائی، و مورد تحسین و محبوبیت همکاران و هم وطنان خود هستند.  آنها هیچ جرمی مرتکب نشده اند.»
 

 خانم عالئی گفت: «به رغم ادعاهای ضد و نقیض، مسئولین به سرکوب بهائیان، صرفًا به علت دین شان، ادامه می دهند و آنها
 را از حقوق اساسی انسانی محروم می کنند.»

 
 عالوه بر اینها، مأموران دولت به منازل 9 بهائی دیگر در شاهین شهِر اصفهان هجوم بردند و برخی از لوازم شخصی آنها را

  توقیفکردند.
 

 تنها در ماه گذشته، مأموران به خانۀ سالمندانی که مدیریت آن به عهدۀ بهائیان بود هجوم بردند که آن را پلمب کنند.  آنها
 حتی بانوان سالمند بهائی –که بعضی از آنها توان راه رفتن هم نداشتند— را تهدید کردند که از آنجا بیرون خواهند کرد.  از

 سوی دیگر، ایجاد نفرت علیه بهائیان بدون وقفه ادامه دارد.  مسئوالن از هر فضائی برای نشر اکاذیب و پخش اطالعات
  نادرست در بارۀ بهائیان استفاده می کنند.

 
 برای اطالعا بیشتر در بارۀ سرکوب بهائیان در ایران به  اینجا  رجوع کنید.

 

https://www.bic.org/focus-areas/situation-iranian-bahais

