
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRESS RELEASE 

Bahá’í International Community  

28 August 2019  

For Immediate Release  

For more information, contact: 

- Simin Fahandej in Geneva at (office) +41 (22) 798-5400 or (mobile) +41 (78) 880-0759 

- Padideh Sabeti in London at (mobile) +44 (774) 338-2905 

- Farhad Sabetan in San Francisco at (office) +1 (847) 733-3460 or (mobile) +1 (925) 548-9818 

 

 

 برندنوع سرکوب رنج می نیترناعادالنهطبق گزارش سازمان ملل بهائیان ایران از 

سال  ۴۰ویژۀ سازمان ملل در بارۀ وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسالمی ایران، طی  گزارشگربه گفتۀ آقای جاوید رحمان، 

« شدنقربانی و نوع سرکوب، تضییقات نیترناعادالنهاز » –بزرگترین اقلیت دینی غیرمسلمان در آن کشور–اخیر، بهائیان ایران 

ی دینی به رسمیت شناخته هاتیاقل.  او همچنین اظهار داشت که مقامات کشور ایران باید تضمین کنند که همۀ اندبردهرنج 

 شوند و از حق آزادی دین و باور برخوردار باشند.   

ای از موارد نقض حقوق انسانی جامعۀ بهائیان ایران و ملل، مجموعهگزارشگر ویژه در گزارش خود به مجمع عمومی سازمان 

 های قومی و دینی را ترسیم کرده و چندین توصیه به مقامات ایرانی ارائه نمود.  دیگر اقلیت

های غیررسمی در قانون اساسی، محرومیت پیروان آن شناختن قانونی اقلیترسمیتفقدان به»خوانیم: می گزارش ایندر 

مسیحی،  های غیررسمی مانند بهائیان، نوکیشانترین حقوق انسانی به همراه دارد.  عدم مشمولیت اقلیتاقلیت را از اساسی

 « دهد.آمیز قرار می]و[ دراویش، ... در چارچوب قوانین ملی، آنها را هدف ِاعمال قوانیِن تبعیض

بهائیان در آن کشور  قاتییتضهای اصلی ترس مداوم از هجوم، دستگیری و بازداشت یا حبس... از ویژگی»طبق این گزارش 

شود که کلیّۀ بندهای قوانین جزائی را که بر مبنای تبعیض دینی یا و در آن از مقامات ایران درخواست می «آیدمی به شمار

 باور بنا شده تصحیح نمانید. 

شود و شعائر و مراسم دینی بهائی کفر از آنجا که آئین بهائی با عنوان "فرقۀ ضالّه" مطرح می»در این گزارش اشاره شده: 

م علیه امنیت ملی"، "تبلیغ علیه نظام مقدس جمهوری اسالمی اقدا"گردد، بهائیان اغلب با اتهاماتی از قبیلقلمداد می

 .«به نفع فرقۀ بهائی" روبرو هستند های تبلیغی علیه رژیم وایران" یا "فعالیت

 شود:  در این گزارش به موارد زیر نیز اشاره می
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  اند، که تقریبًا نیمی اعدام شده صرفًا بر مبنای باورهای دینی خود ایرانی بهائی ۲۰۰تا به حال، بیش از  ۱۹۷۹از سال

اند.  از آنجا که مقامات ایرانی و نظام شدۀ شوراهای بهائی در سطح محلی یا ملی بودهاز آنها از نمایندگان انتخاب

آورند، قتل بهائیان با مصونیت قضائی همراه بوده و نقض شمار میبه« کافر حربی»عدالت کیفری ایران بهائیان را 

 شان پیگیری و بررسی نشده است.  حقوق انسانی

  نفر و  ۸۴حداقل  ۲۰۱۷شهروند بهائی دستگیر شدند، که شمار آن در سال  ۹۵، گزارش شده که جمعًا ۲۰۱۸در سال

ها های خودسرانه در این سالداشتکه هرچند تعداد بازدهد نفر بوده است.  این نشان می ۸۱حداقل  ۲۰۱۶در سال 

 میان نرفته است. نوسان داشته، تضییقات از 

  مورد نقض حقوق اقتصادی بهائیان وجود داشته است که پلمب خودسرانۀ مغازه ۸۰۰تا به حال بیش از  ۲۰۱۳از سال

 شود.ها، اخراج ناعادالنه از شغل و حرفه، و لغو یا تهدید به لغِو مجوز تجاری بهائیان را نیز شامل می

 شان را طبق قوانین مذهبی وده است و به بهائیان اجازه داده نشده که امواتحرمتی روبرو بمقابر بهائیان با تخریب و بی

های فرهنگی تبدیل شده های محلی در تهران و شهرهای بزرگ دیگر، به پارک یا ساختمانخود دفن نمایند.  قبرستان

 است.  

امات ایران را بر مبنای اتهاماتی های دستگیری بهائیان توسط مقشواهد دست اول که به گزارشگر ویژه گزارش شده روایت

شود.  را شامل می« استفاده از مشاغل بازرگانی برای تغییر فرهنگ اسالمی»کاذب از قبیل جاسوسی برای دول خارجی و 

 گزارشگر ویژه توجه را نیز به محرومیت بهائیان از تحصیالت عالی در کشور معطوف نمود. 

های ارائه شده در آن خواهد که به توصیهو از مقامات ایران می کنداستقبال می جامعۀ جهانی بهائی از انتشار این گزارش

 جامۀ عمل بپوشاند.  

طور مکّرر، در مجامع سازمان مقامات ایران به»خانم بانی دوگال، نمایندۀ ارشد جامعۀ جهانی بهائی در سازمان ملل، گفت: 

هائیان بر مبنای دین آنها است.  این گزارش جدید و بسیار مستند اند که سرکوب بملل و در جاهای دیگری، تکذیب کرده

کند.  امید خالصانۀ ما این است که حکومت ایران سرانجام به آن توجه کند وضوح رخ داده نمایان می یی را که بههاتیواقع

قایعی که در گزارش آمده تنها و ظلمی که با اصول اسالمی و تعهد آنها به حقوق بشر در تضاد است را جبران نماید.  شمار و

بهائی را از تحصیالت دانشگاهی، و تعداد زیادی از خانواده شهروندها هزار ی از وسعت حقیقی سرکوبی است که دهانمونه

 « شان محروم کرده است.ها را از منابع مالی

د ندارند.  ما در انتظار روزی هستیم که کیشان و هموطنان ایرانی خوزیستی همبهائیان ایران هدفی جز به»خانم دوگال گفت: 

های دیگر با صلح و صفا در کنار هموطنان خود زندگی معنی علیه بهائیان به پایان برسد و بهائیان و اقلیتبی قاتییتضاین 

 «   کنند.

 


