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 مقّدمه ۱

 یبهائ ینيد تياقل آزار و بيتعق یراستار د را یمنظم و گسترده اتيعمل که است دهه سه از شيب به مّدت ران،يا یاسالم یجمهور
 هزار ها ده و شکنجه، و یزندان گريد نفر صدها اعدام، یبهائ ۲۰۰ از شيب ،)۱۹۷۹(۱۳۵۷ سال از. است انداخته راه به کشور نيا

 ۀفرق« آنها نيد که بوده به اين دليل صرفاً  موارد نيا ۀهم اند؛ گشته محروم حقوق ريسا و عبادت در یآزاد آموزش، شغل، از نفر
 .است شده اعالم »ضالّه

 
بهائی دستگير و تا پايان سال  ۶۶۰)، بيش از ۲۰۰۴(۱۳۸۳شّدت يافته است. از سال  های اخيردر سال و اذيت آزار موجاين 

ای از خشونت عليه بهائيان همراه ها با موج فزايندهافزايش دستگيریاين . بردند یمبه سر بهائی در زندان  ۱۱۵)، حّداقل ۲۰۱۲(۱۳۹۱
، هتک حرمت انگيزبر نفرت هایبهائی بر ديوارها، سخنرانی افروزی، نوشتن مطالب ضدّ اش رويدادهايی شامل آتشبوده که مشخصه

 های بهائی و تهاجم به کودکان دبستانی است.گورستان
 

مهم ديگری از  ۀارتباط آن را با جنبخشونت عليه بهائيان ايران را مستند سازد و ه تشديد همه جانبه آن است کش اين گزارهدف اصلی 
 .کنند یمچگونه در مصونيت کامل از پيگرد قانونی عمل  -رسمی يا غيررسمی -ها خشونتاين  اين که عاملين: ائيان روشن نمايدآزار به

 
 و اسناد. ايم کرده ثبت انيبهائ مورد در یانفراد زندان و شکنجه مورد ۵۲ ،)۲۰۰۵(۱۳۸۳ سال از ما .هستند واضح ارقام و آمار

 خبر ناشناس اي یشخص لباس مهاجمان توسط گاه و مقامات یسو از گاه ان،يبهائ به یکيزيف تهاجم گريد مورد ۵۲ از موجود مدارک
 یحمالت هدف زين انيبهائ به متعلق امالک .دهد یم

 و منازل مورد، ۴۹ حداقل در. است بوده
 از شيب در و شده دهيکش آتش به انيبهائ یها مغازه

 رينظ یاعمال با امالک نيا ،گريد مورد ۳۰
 قرار حمله هدف زيبرانگ نفرت یشعارها نوشتن
 یها گورستان مورد، ۴۲ در کم دست. است گرفته

 قرار یحرمت یب مورد کشور سراسر در انيبهائ
 صدها آن، بر عالوه. اند دهيد خسارت و گرفته
 کادر و معلمان یسو از یبهائ یدبستان کودک

 و اند روبرو شده آزار و نيتوه با ،مدارس یادار
 به انيبهائ به متعلق کارو  کسب محل صدها
 .است شده بسته یمحل مقامات دستور

 
 ای يدهپد، مصونيت عامالن حمله به بهائيان

رسد است و به نظر می (سيستماتيک) مند نظام
از ، گيرد یمآنان را در بر ای از طيف گسترده

 عادی و مأمورين مخفی لباس شخصیافراد 
هنگام بازداشت  بازجويان حکومتی کهتا  ،گرفته

و  ضرب ،افراد به طور معمول از زندان انفرادی
 .کنندشتم، يا اشکال ديگر شکنجه استفاده می

 
افزوده ت دبه شّ  آنانجوانان عالی از تحصيالت  جلوگيریبستن راه امرار معاش بهائيان و  برایهای خود تالشبر چنين هم ،حکومت

ها بهائيان در سرتاسر ايران به دست مقامات تعطيل و هزاران جوان بهائی از دسترسی به دانشگاه کاروکسب محلو . صدها مغازه است
افراد مرتبط با مؤسسۀ آموزش عالی بهائی در سال س حبدستگيری و  ها،رويداد اين ينتر فاحش . شايداندمحروم يا اخراج شده

 توسط بهائيان و صرفاً به منظور فراهم کردن وجوش است غيررسمی و خود دستاورد کوششی ،) باشد. اين مؤسسه۲۰۱۱(۱۳۹۰
  .ه استاندازی شدآموزش دانشگاهی برای جوانان محروم بهائی راه امکان

در رفسنجان، يکی از دوازده موردی  يک بهائیای متعلق به مغازه
اين ) به آتش کشيده شد. ۲۰۱۰(اواخر ۱۳۸۹بود که در اواخر 

انجام شد که به  بدون امضاء زمان با انتشار يک نامۀ هم ،حمالت
 معاشرت نکنند.داد با مسلمانان بهائيان اخطار می
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بهائيان را در  ،اين شرايطکل 
قرار  نيک وضعيت غير ممک

. آنها بايد از همان تداده اس
مقاماتی محافظت بخواهند که به 
صورت روشمند به برانگيختن 

د، و از ننفرت عليه آنها مشغول
خواهی دهمان نظام قضايی دا

هر بهائی دستگير  عمالً  هکنند ک
 .نديب یمشده را به چشم دشمن 

 

 
 هيعل نهيک و یدشمن بر ،نهارحم یب یا رسانهن يکمپ کي قيطرز ا حکومت

را  کمپينربوط به اين جهانی بهائی اسناد م ۀجامع .است زده دامن انيبهائ
برانگيختن نفرت:  عنوان با ،)۲۰۱۱(اکتبر ۱۳۹۰مهر در در گزارشی 
. اين منتشر کرده است ،ای ايران برای پليد جلوه دادن بهائيان کمپين رسانه

طّی يک دورۀ  ،رسمی ضد بهائیای از تبليغات رسمی و نيمهنمونه گزارش
ارائه ) را ۲۰۱۱(۱۳۹۰نيمۀ ) تا ۲۰۰۹( ۱۳۸۸ سال اواخر ماهه از ۱۶
نمای ر تايا  راديويی و تلويزيونی ۀبرنام مقاله، ۴۰۰بيش از به  دهد و می

مۀ منشاء ه به عنوان بهائيان را، با دروغ پردازی که کند یماستناد  اينترنتی
 اين گزارش:بر. بناکند معرفی میر های قابل تصو بدی

 
های مختلف امپرياليستی و يا  زنند که عامالن گروه به آنان تهمت می

اساس فساد اخالقی  های کامالً بی استعماری هستند. دائماً مورد تهمت
هستند و آنها را به عنوان مطرودان اجتماعی که بايد از آنها دوری 

حجم، شّدت، تندی و خشونت اين تبليغات و  کنند. جست معرفی می
وسعت و پيچيدگی آنها ترسناک و تکان دهنده است. هدف اين برنامۀ 
تبليغاتی که با سوء نيت تنظيم شده، اين است که دشمنی مردم را 
عليه يک جامعۀ دينی صلح جو که اعضايش برای رفاه جامعۀ 

  کوشند، برانگيزد. پيرامون خود می
 

غير « بهائيان را کهای ضد بهائی به دنبال آن است  انهاين کمپين رس
دولت، اسالم و ن دشمناو  ی خودمادردر سرزمين  ، بيگانگانی»خودی

عليه بهائيان  بیتعصن چناهدف آن بوده که  ،. بدون ترديدمردم جلوه دهد
دوری جسته و تعاليم دينی آنان را کفرآميز  آناناز مردم  ايجاد شود که عموم

 کنند.تلقی 
 

 يعنی ايران، هایشهر ی ازرا در يکهای ضد بهائی حکومت کرديم که اثر سياست را منتشر)، گزارشی ۲۰۱۲(اکتبر ۱۳۹۱مهر در 
 دستگير و بسياری نفر ۳۴، حداقل اين شهر ۀ بهائی، از جمعيت چند صد نفربه اين سو )۲۰۰۵(۱۳۸۳از سال  .کرد مستند می سمنان،

 دست کماند. محکوم شده با شرايطی دشوار به احکام طوالنی زندان از آنان
کار بهائيان به دست مقامات تعطيل شده و بيش از  و کسب محل ،وردم ۲۷ در
است.  عمدی قرار گرفته های یسوزآتش هدف  ،محل کارخانه و  ۱۲

 ،منابر مساجدبر ها و ويران شده و در رسانهن های بهائيا گورستان
توهين و تهديد  ،ر از همهبدت شايد. ته استمورد حمله قرار گرف شاناعتقادات

نمونۀ  ،وضعيت اين به طور کلی. است بودهر در مدارس شه فرزندان آنها
ها بهائيان و ديگر اقليت ،های اخيردر سال و ستمی است که کوچکی از آزار

 .اند بوده رو به روبا آن در سراسر ايران 
 

قرار ن غير ممک وضعيتدر يک در سراسر کشور را  بهائيان ،اين شرايط
که به صورت روشمند آنها بايد از همان مقاماتی محافظت بخواهند  ت.داده اس

خواهی دند، و از همان نظام قضايی دابرانگيختن نفرت عليه آنها مشغولبه 
 .بيند یمهر بهائی دستگير شده را به چشم دشمن  عمالً ه کنند ک

 
فزايندۀ خشونت عليه بهائيان مقامات ايران اکنون بايد در برابر اين موج 

ها و خشونت رسمی، بلکه عدالتیپاسخگو باشند. آنها بايد نه تنها در برابر بی

)، بهائيان ۲۰۰۵(۱۳۸۳از سال 
بار، در حين بازداشت  ۵۲حداقل 

مورد شکنجه قرار گرفته يا به 
 ۵۲اند. در  زندان انفرادی افتاده
سوی مقامات مورد ديگر، گاه از 

رسمی و گاه از سوی مهاجمان 
ناشناس، مورد حمالت فيزيکی 

خانه يا  ۴۹اند. حداقل  قرار گرفته
مغازۀ متعلق به بهائيان به آتش 

مورد  ۳۰کشيده شده، بيش از 
به صورتی ديگر ويران شده و 

-گورستان، مورد بی ۴۲حدود 
حرمتی قرار گرفته يا تخريب 

 شده است.
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 .پاسخ گو باشند نيز بهائيان عليهرسمی مالت غيررسمی و نيمهمتوقف ساختن ح در کاملشانناتوانی  از
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 موج فزايندۀ خشونت ۲
د حمله قرار گرفت. او در شيراز، يک مرد بهائی با چاقوی مهاجمان ناشناس مور بنزين)، شبی در يک پمپ ۲۰۰۹(۱۳۸۸در سال 
. ولی مهاجمين قبول نکردند، شد هرچه پول همراه داشت به آنها بدهدر حاض، تهدف حملۀ چند دزد قرار گرفته اس کرد یمکه فکر 

 شانزده نقطه از بدن او را سوزاندند.، با آتش سيگار و پس از تهديد به حلق آويز کردن او را برهنه کردهدر عوض، 
 

مکرر گروهی از متعصبان مذهبی  و اذيت سالۀ بهائی در حومۀ تهران هدف آزار ۱۶آموز دانش دختر )، يک۲۰۰۷(۱۳۸۶در سال 
ناس به ناش)، اين افراد ۲۰۰۷(نوامبر و دسامبر ۱۳۸۶آبان تا دی  ازنظر داشتند.  زيراو را  های رفت و آمدقرار گرفت که ظاهراً 

و پيش از آن که  کردنداتومبيلی  زور سوارو سپس يک روز او را به  کشند یمآزار تلفنی وی پرداختند و تهديد کردند که وی را 
 عينکش را شکستند.و به وی حمله کردند موفق به فرار شود 

 
. در ان قرار گرفتافروزهدف حمالت آتش)، بيش از دوازده ملک متعلق به بهائيان در رفسنجان ۲۰۱۰نوامبر -(اکتبر۱۳۸۹ در پائيز

ديگر با  ،صاحبان ملک اگرکه  بودبهائی فرستاده شد که در آن آمده  ۲۰کار حدود  و محل منازلبه  تهديد آميزی ۀنام، زمانهمان 
 .متوقف خواهد شد زا آتشهای پرتاب بمبمسلمانان ارتباط نداشته باشند يا آنها را استخدام نکنند، 

 
ک بهائی را از تابوت بيرون کردند و جسد ير در گورستان بهائی شهر آباده نبش قب)، افراد ناشناس ۲۰۱۱(نوامبر ۱۳۹۰ن آبادر 

 .شد یمنقليه از روی آن رد شدند. اين دومين باری بود که به گورهای اين گورستان بی حرمتی  ۀبا نوعی وسيل آورده،
 

های اخير است که همه بدون مجازات حمله، تهاجم يا تهديد عليه بهائيان ايران در سال رويدادهای باال تنها چند نمونه از صدها مورد
رسمی (مانند کادر اداری يا معلمان رسمی و غيرحمالت به دست مهاجمان ناشناس، عامالن نيمه اين .است يدهرس پايانبه  آن عامالن

زمان با افزايشی کلّی در اين حمالت هم اند.حکومت انجام شده ن مخفیمأموراهای دينی) و به احتمال قوی، ها يا انجمنرس، گروهامد
همراه بوده که بسياری » رسمی«تهاجمات 

شتم يا شکنجه طی  و اوقات شامل ضرب
 عامالن توسط ،دستگيری و بازداشت

 نيروی انتظامیشدۀ اطالعات يا شناخته
  است. بوده

 
لباس «از خشونت  روی هم رفته، استفاده

از سياست کلی بخشی مهمی » ها یشخص
 نياآزار بهائيان است.  تعقيب و ايران در

 یا رسانه نيکمپ ديتشد با خشونت شيافزا
در ايران  انيبهائ دادن لوهج ديپل یبرا یدولت

 . است گشته همراه
 

به دست آوردن آمار دقيق دربارۀ اين گونه 
دشوار است. گردآوری و تأييد حمالت 

سبب  در موارد نقض حقوق بشر به ها داده
انگيز است. بر کاری چالش ،ماهيت آن

به داليل بديهی اغلب مايل به  ،قربانيان
اطالعات از  انتقالاعتراض نيستند. 

نزديک تحت از  آن شهروندانکشوری که 
چندان ، مشکل را دوهستندنظارت حکومت 

 کند.می

ژوئيه  ۱۸(۱۳۸۷تير  ۲۸نمايی داخلی از خانۀ يک بهائی در کرمان که در 
 افروزان قرار گرفت.) مورد حملۀ آتش۲۰۰۸
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با اين حال، جامعۀ جهانی بهائی توانسته 
 یها سال موارد زير را در فاصلۀ است

) مستند ۲۰۱۲(۱۳۹۱) تا ۲۰۰۵(۱۳۸۳
 سازد:

 
مورد، افراد بهائی از  ۵۲در حداقل  •

ل و ذاراسوی عامالن حکومت، 
يا مهاجمان ناشناس، مورد  اوباش

ند. حداقل اهتهاجم فيزيکی قرار گرفت
 کم دستو  ر بهائی به قتل رسيدهچها

پنج نفر در شرايط مشکوک 
اند. بسياری از اين حمالت درگذشته

پايين يا  ردهاز سوی مقامات امنيتی 
بازجويان انجام شده، اّما موارد 

های ناشناس ديگر را افراد يا گروه
اند. مرتکب شده و نشان نام یبا ي

مورد،  ۵۲ الاقلعالوه بر آن، در 
گيری در  تالش برای اعتراف ضمن

بهائيان را زمينۀ جرائم ساختگی، 
کرده يا در شکنجه  ،اشتحين بازد

 .اندزندان انفرادی قرار داده
  
امالک يا افراد بهائی در سراسر کشور وجود داشته است. بيشتر اين  به آتش زا یها بمبپرتاب افروزی يا آتش واقعۀ ۴۹حدود  •

 نيزافراد عليه  مواد آتش زابهائيان را هدف قرار داده، اّما مواردی از استفاده يا تهديد به استفاده از  و کار کسبمحل  ،حمالت
های » ديوارنوشته«با اين امالک  گذاری عالمتشامل  –وجود داشته است. موارد اقدام به ويران کردن امالک متعلق به بهائيان 

 .شده استبه روشنی مستند  مورد از آن ۳۰نيز رو به افزايش است و  –برانگيز  نفرت
 
 درس کالس درشامل توهين به ديانت بهائی  موارداين بهائی گزارش شده است.  در آزار کودکان دبستانی قابل مالحظه یافزايش •

معلمان  بوده است. اين حمالت را عمدتاً  ضرب و شتمآموزان، اخراج، تهديد به اخراج و در موارد معدود، تمام دانش در مقابل و
مورد تهديد، توهين،  ۲۹۴. در کل، حداقل اند آنها را ناديده گرفتهت مدرسه به وضوح اند، اّما مقاماهای دينی انجام دادهکالس

 است. ) وجود داشته۲۰۰۵(۱۳۸۳شتم کودکان دبستانی بهائی از سال  و اخراج يا ضرب
 

 تحتدر همۀ مناطق ايران، اغلب  کمابيش موارداست. اين به ثبت رسيده  های بهائیگورستان به احترامی يا بی تخريب مورد ۴۲ •
حرمتی شده ها چندين بار بی. به برخی گورستاناست به وقوع پيوستهبه صورت ناشناس شب، و تقريباً هميشه  تاريکی پوشش

 کننده هستند. به ويژه نگرانع است، اين وقاي جامعه از هنجار فرهنگی بخشیاست. در کشوری که در آن احترام به مردگان 
 

ن اين اعمال ينشده، تا چه رسد به اين که مرتکبتالشی از سوی حکومت برای رسيدگی به اين جرائم انجام  ،موارددر هيچ يک از اين 
مت فراتر از که نقش حکو دهد یمواقعيت و جزئيات اين وقايع نشان صادر شود.  یحکم برعليه آنان تحت پيگرد قانونی قرار گيرند يا

ها، موارد حمله به گورستان. برای مثال در بسياری از بوده و حتی اين اعمال را تأييد و تشويق هم کرده است عمدی چشم پوشی
دستی که شهروندان عادی بتوانند آزادانه و بدون هم رسد یمبعيد به نظر اند؛ بسيار کرده سنگين استفاده ماشين آالتاز  نيمرتکب

 لدوزر و شبيه آن استفاده کنند.حکومت از بو

آباد، ايران، حاصل تخريب های قبر در گورستان بهائی نزديک نجفسنگ
 )۲۰۰۷(سپتامبر ۱۳۸۶ ماه بولدوزر در مهر زمين گورستان با يک
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 رسمی» آزار«افزايش 
مانند  ساختگیۀ اين موارد بر اساس اتهامات اند. همای از بهائيان ايران دستگير و زندانی شدهفزاينده شمار)، ۲۰۰۵( ۱۳۸۳ل سا از

ارد. بيش از دبهائی  عنوان افرادآنها به  مناسک ات وصرفاً ريشه در اعتقادواقع  که به انجام شده است» ليغ عليه نظامتب«جاسوسی يا 
اند. از ميان کسانی که ) دستگير يا بازداشت شده۲۰۱۲(پايان  ۱۳۹۱) تا اواخر ۲۰۰۵(آغاز  ۱۳۸۳بهائی از اواخر سال  ۶۶۰

 ۵۳يباً تقر هستند. یزندان بهائی ۱۱۵، حدود گزارشاين  گارشاند. در زمان ننفر به زندان محکوم شده ۳۰۰اند، حدود دستگير شده
يا منتظر احضار برای  آزاد ،دادگاه تجديد نظر در انتظارنفر  ۱۴۰اند. حدود  و آزاد شدهنفر ديگر دوران محکوميت خود را گذرانده 

 بهائی منتظر محاکمه هستند. ۲۸۰آغاز دوران محکوميت خود هستند. گروهی ديگر شامل تقريباً 
  

شتم، زندان انفرادی،  و با ضربا ه حبسها و ها، بازداشتيریدهد که بسياری از اين دستگهايی که از ايران رسيده نشان میگزارش
)، جامعۀ ۲۰۱۲( ۱۳۹۱) تا ۲۰۰۵( ۱۳۸۳. از سال بوده است محروميت از خواب و اشکال ديگر اعمال فشار يا شکنجه همراه

دوران در های رسمی يا يا زندان انفرادی طی بازجويیاستفادۀ آشکار از شکنجه  شامل ،مورد از اين قبيل ۵۲جهانی بهائی حداقل 
کند، هيچ يک از  معلومتواند جامعۀ جهانی بهائی می . تا آنجا کههستندبسيار باالتری  آماراست. شواهد حاکی از  مستند کردهزندان را 

   قرارقانونی پيگرد  و يا تحت يیبازجومورد ، برای چنين جرائمی اند داشتهشرکت  موارد نقض حقوق بشرمقاماتی که در اين 
 اند. نگرفته

 
در  آنان شان و عضويتاعتقاد دينی دليلصرفاً به  ،ه تهاجم به بهائياناين است ک کند ترمی يموخرا  ها تخلفدر همۀ موارد، آنچه اين 

 شود.اقليت دينی انجام میجامعۀ يک 
 

 تر سرکوببخشی از يک الگوی گسترده
نگاران، مدافعان حقوق ايران با آن مواجه هستند. روزنامه عموم مردماست که  تری يعوسب قسمتی از سرکو ،آزار فزايندۀ بهائيان

 اند. همۀ اين ) زندانی شده۲۰۰۵(۱۳۸۳از جمله کسانی هستند که از سال  ،صنفی و زنان های يهاتحادبشر، دانشجويان، اعضای 
 اند.به صورت گسترده ثبت کرده یرهای حقوق بشرا سازمان ملل متحد و سازمان موارد

 
قومی و دينی نيز در ايران با تبعيض و آزار قابل توجهی روبرو هستند. کميتۀ  های يتاقل اعضای ديگرعالوه بر پيروان ديانت بهائی، 

مع ) از محدوديت حقوق سياسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگِی جوا۲۰۱۰(۱۳۸۹ملل متحد در سال  سازمان رفع تبعيض نژادی
0Fه است، ابراز نگرانی کردکار، تحصيل، آزادی بيان و دين، سالمت و بهداشت و مسکنعرب، آذری، بلوچ، کرد به ويژه در زمينۀ 

۱ .
 ۱۳۸۹دی  ۵ ساعات صبح يندر اول یلباس شخص) گزارش داد که نيروهای امنيتی مسلّح و ۲۰۱۱(۱۳۹۰ر يک سازمان مسيحی د

نفر پس از روزها بازجويی  ۱۱مسيحی از کليسای خانگی انجيلی و جوامع ارمنی يورش بردند.  ۲۵ منازل) به ۲۰۱۰دسامبر  ۲۶(
مورد دستگيری ديگر در تهران،  ۶۰ز های رسيده حاکی اها در زندان نگه داشته شدند. گزارشنفر ديگر ماه ۱۴سخت آزاد شدند؛ 

) به خاطر ارتداد به مرگ محکوم ۲۰۱۰(۱۳۸۹ی که در سال خانر ادبرخورد با کشيش يوسف ن. 1F۲مشهد، اصفهان و اروميه است
اتهام تبرئه شد، اّما به اتهام اقدام عليه امنيت ملّی مجرم  اين)، او از ۲۰۱۲(۱۳۹۱شد، اعتراضات جهانی را بر انگيخت. در سال 

 2F۳کرده بود، آزاد شد.شناخته و به سه سال زندان محکوم شد و با توجه به اين که معادل اين دوره را در زندان سپری 
 

 اين افزايش کلی در موارد نقض حقوق بشر در ايران به خوبی مستند شده است.
 

                                                           
 ۱۱ص     ,۳٦۱/٦٦/Aگزارش دبير کل سازمان ملل متحد در مورد ايران         -  ۱
 

۲ http://frontpagemag.com/۲۰۱۱/faith-j-h-mcdonnell/irans-decades-of-christian-persecution/ 
 ).۲۰۱۲سپتامبر  ۸( ۱۳۹۱شهريور  ۱۸، گاردين، نوشتۀ سعيد کمالی دهقان، »کشيش مسيحی ايرانی از زندان آزاد شد«   -  ۳
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گزارشی در حقوق بشر در ايران،  برایويژۀ سازمان ملل متحد  گزارشگر)، احمد شهيد، ۲۰۱۲(مارس ۱۳۹۰برای مثال در اسفند 
تضمين شده  المللی ينبر که در قوانين بشق حقون بنيادي از نقض یا نندهکخيره لگوی ا«، به به شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد

روزنامه نگاری که هم اکنون در زندان هستند، جمهوری اسالمی  ۴۲ با«گفت دکتر شهيد ، اين موارد . از جملهاشاره کرد» است
ايران بيش از هر کشور ديگری 
در دنيا روزنامه نگاران را 

او يک  .»بازداشت کرده است
پاشيده را  از همنظام قضايی 

توصيف کرد که در آن وکيالن 
گاه از ارائۀ دفاع شفاهی  ،مدافع

شوند. حين محاکمه محروم می
، قضات ها پروندهدر برخی از «

دادگاهی  به دنبالرای خود را 
که فقط چند دقيقه طول کشيده 

او نسبت به . »اند کردهصادر 
در  هشداردهنده افزايشی«

) ۲۰۰۳(۱۳۸۱از سال  ها اعدام
اخطار داد و گفت » تا کنون

ايران فقط در سال 
 ۶۰۰) بيش از ۲۰۱۱(۱۳۹۰

 ت.نفر را اعدام کرده اس
 

ايران برای سرکوب سراسری 
کسانی که آنان را مخالف رژيم 

، از مأمورين رسمی پندارد یم
لباس شخصی  و نيمه رسمی

که به  -) ۲۰۰۹(ژوئن ۱۳۸۸اهرات پس از انتخابات رياست جمهوری خرداد کنندگان در تظ . برای سرکوب شرکتکند یماستفاده 
های ، بلکه از تودهشده استنه تنها از پليس رسمی و عامالن امنيتی استفاده  - ه استباور بسياری از ايرانيان با تقلب همراه بود

ان معترض که سوار بر موتور به گروه دهه ش، نيز کمک گرفتیلباس شخصنظامی سربازان نيروی مقاومت بسيج، يک نيروی شبه
 3F٤.دادند یممورد ضرب و شتم قرار بردند و با چماق و زنجير آنها را هجوم می

 
به  شوند یمکند، زيرا کسانی که مرتکب نقض حقوق بشر های ديگر نيز مسئلۀ مصونيت به صورت برجسته جلوه میدر مورد گروه

شخصی که به طور  لباس مأمورانها باشند، خواه اعضای نيروی بسيج يا نگهبانان متعصب زندان، خواه گردند یمندرت بازخواست 
(مارس ۱۳۹۰شتم يا شکنجه قرار دهند يا تحقير کنند. دکتر شهيد در گزارش اسفند  و خاص دستور دارند مخالفان را مورد ضرب

» حقوق بشر فاحش نقض«در موارد  شرکت داشتن فراد متهم بها بارۀبند را به اين مسئله اختصاص داد و گفت در ۱۰) خود، ۲۰۱۲
افزود  گزارشگر حقوق بشر سازمان ملل .»از مجازات تداوم داردمصونيت « ،)۲۰۰۹(۱۳۸۸پس از انتخابات رياست جمهوری 

و  است شده ثبت رانيا مردم یخيتار حافظه در یفراقانون یها اعدام و شکنجه یها پرونده نيا به یدگيرس کستش«روی هم رفته 
 4F٥.»شود یجامع قاتيتحق شامل که یستيبا
 

کند که زندانيان عقيدتی به طور معمول مورد شکنجه يا ) اشاره میFIDHالمللی حقوق بشر () فدراسيون بين۲۰۱۱(۱۳۹۰گزارش 
به نام مهدی محموديان نقل شده که رفتاری را  ايرانی در زندان گيرند. در اين گزارش از نامه يکی از خبرنگارانبدرفتاری قرار می

 :کند یم، توصيف شود یمشهر با زندانيان  يیرجااوين و  یها زندانکه در 

                                                           
 ). ۲۰۰۹ژوئيه  ۱۱( ۱۳۸۸تير  ۲۰ژورنال، استريت، والفصيحی، فرناز »درون های ايرانی ازمجازات« ٤
٥ A/HRC/۱۹/۱۳، ص ٦٦. 

ويژۀ سازمان ملل متحد دربارۀ وضعيت حقوق بشر در ايران،  گزارشگراحمد شهيد، 
در  به شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد گفت که ايران ،)۲۰۱۲(۱۳۹۰ لسادر 

ی الملل نيبر که در قوانين حقوق  بش بنيادين  از نقض ی ا کنندهخيره الگوی «برابر 
 . باشد یم مسئول   »تتضمين شده اس
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جنسی و روانی مانند برهنه  یها؛ تحقيردر دشنام دادنرکيک ر بسياها؛ استفاده از الفاظ طی بازجويی بند به زندانی چشم زدن

تجاوز با باتوم يا ابزار مشابه؛ استفاده از  باقی بماند؛کردن حين انتظار برای بازجويی به طوری که تنها لباس زير به تن متهم 
های دروغين به منظور گرفتن اعترافات خالف واقع؛ تهديد به بازداشت اعضای خانواده؛ بازداشت گويی، تهديد و وعده دروغ

عضای خانواده و مجبور کردن زندانيان به قرائت اعترافات دروغين؛ صدور احکام اعدام ساختگی؛ تقاضا از همسران ا
وارد کردن شوک به اندام زندانيان برای اقدام به طالق از شوهران خود؛ تالش برای بيرون رفتن با همسران مردان زندانی؛ 

الف زندان  ۲به ويژه در بند  زندانيان با استفاده از کابل و باتومکثيری از م ؛ ضرب و شتتناسلی زندانيان با شوک دهندۀ برقی
 های رنگی ناآشنا که؛ مجبور کردن برخی زندانيان به خوردن قرصاستاوين که تحت کنترل سپاه پاسداران انقالب اسالمی 

سرد زمستان و با لباس  یها شبدر د ای آزاست؛ تنبيه زندانيان با فرستادن آنها به فضانابهنجار ذهنی و جسمی ض دارای عوار
 5F٦.و لگدمشت و سيلی  بازداشت شدگان باشتم و  زير؛ ضرب

 

 اند بودهشتم  و ضرب ياشکنجه  قربانیبهائيان نيز 
بهائيان از سال  حبسها و ها، بازداشتدستگيری تشديداند. نصيب نماندهاز سوی مقامات بی خشنی هایبهائيان نيز از چنين رفتار

همراه بوده حين بازجويی در ديگر  آميز خشونتهای يزيکی يا روشبا افزايش استفاده از شکنجه، تهاجم ف ،) تا کنون۲۰۰۵(۱۳۸۳
 .اندانفرادی قرار گرفتهسلول يا در شده شکنجه در مدت بازداشت يا هنگام بازجويی، بهائی  ۵۲طور که اشاره شد، حداقل است. همان

ای آموزش اخالق برای کودکان هساله، به دليل برگزاری کالس ۱۷) پنج بهائی، از جمله يک دختر ۲۰۱۱(۱۳۹۰ثال در سال برای م
اين پنج  ،اين مدتو حدود دو ماه در آنجا نگه داشته شدند. طی شده جوانان دستگير شدند. آنها به زندان اوين در تهران فرستاده نوو 

 اعتراف کنند.» شبکۀ فساد«اساس ايجاد يک بی ر گرفتند تا مجبور شوند به اتهامشکنجه قراشتم و  و نفر مورد ضرب
 

» غيرقانونی« ۀجلسيک برگزاری  به اتهامسه بهائی که در جريان آن )، ۲۰۱۱(۱۳۹۰در يک رويداد ديگر در اصفهان در سال 
 رار گرفتند.ق و توهين مورد ضرب و شتم بازداشتدر اولين روز بودند،  بازداشت شده

 
 نام(شب و روز اّول با توهين، تحقير و بدرفتاری مواجه شديم تا جايی که به پهلوی «شدگان پس از آزادی نوشت: يکی از بازداشت

6Fمانده است محفوظ شخص

و چنان با شدت شدند  )مانده است محفوظ شخص (نامريزی سر و بينی لگد زدند، باعث شکستن و خون ۷
 سپاه دفتر اطالعات ه بودسازمانی که ما را دستگير کرد. او به شدت کبود شد را زدند که دست )مانده است محفوظ شخص (نام

 .»فرق داشتوزارت اطالعات  یها بازداشتگاههايی که ما را به آنجا منتقل کردند با پاسداران انقالب بود و مکان
  

                                                           
المللی حقوق فدراسيون بين)، ۲۰۱۱(دسامبر  ۱۳۹۰آذر » ايران: سرکوب آزادی؛ زندان، شکنجه، اعدام ... يک سياست دولتی برای ظلم،«-٦

 .۲۴، ص بشر
شان محفوظ مانده است، ، به استثنای مواردی که به هایحفظ آنها يا خانوادهاسامی اين افراد، همانند همۀ  اسامی  ديگر در اين گزارش، به جهت -۷

 اند.اطالع عموم رسيده



)      ۲۰۱۳(مارس  ۱۳۹۱اسفند  -ائی گزارشی ويژه از جامعۀ جهانی به      ۹ 
 

 
 

 مطالعات موردی –دامنه و انواع خشونت عليه بهائيان  ۳
از سوی مقامات رسمی و عناصر نيمه رسمی مانند معلمين و کارکنان  آزار جه به دست مسئولين، حمله وضرب و شتم و شکن

قربانی است که بهائيان  یتجاوزگر و تعرضاز انواع  ،نشده ختهشنايا  و ناشناس دبهائيان و اموال آنها توسط افرا و هجوم به ،مدرسه
 .آن هستند

 
هايی بارها نشانهباز هم ها، حمله به گورستان يا عمدی های یسوز مهاجمان معلوم نيست، مانند اغلب موارد آتشدر مواردی که هويت 

های بهائی از تجهيزات سنگين مانند افراد در ويران کردن گورستان ،. برای مثالاستشده  ديدهرسمی  مقامات از حمايت يا تشويق
توان به آنها دست يافت يا آنها را به راه انداخت. در رويدادهای به سختی می رسمی موافقتاند که بدون نوعی بولدوزر استفاده کرده

يا حداقل حضور آنها  ها یلباس شخص مشارکتز ی ااند که حاکشده» پالک تهران«ه با سيا هایاتومبيلديگر، شاهدان متوجه حضور 
که  اند گفتهدکان بهائی شده، گاهی اين مسئولين به والدين بهائی در مورد حمالتی که از سوی مسئولين مدرسه به کودر صحنه است. 

  اختيار آنها محدود است.و دستور از مقامات باالست 
 

با  های تهديدآميزارسال نامهديد پيش از عمل است. اين تهديدها، مانند ته ،بهائيان عليهت حمال توجه يانشاهای ويژگیيکی ديگر از 
 . دارندمذهبی  رنگ و بویاغلب ، حمالت برخی پيش از ،بنيادگرای شيعی یها سازمانامضای 

 
 های یسوز آتش مواردی متعدد، ، شواهد تحريک از سوی روحانيان يا مطبوعات وجود داشته است. دریدر موارد بسيار چنينهم

ضد  ای مقاله انتشاريک روحانی که از مکانی ديگر آمده يا  ۀسخنرانی تحريک کنند به دنبالبهائيان،  عليهها يا خشونت توده عمدی
 .سترخ داده ا محلی ۀر يک روزنامبهائی د

 
را با تحريک در  اين حمالتارتباط  ند و موارد مکررکمی بررسیبهائيان را  يورش بهگستره و شدت  ،مطالعات موردی زير

 دهند.روحانيان نشان می از سوی و نيز ها رسانه
 

 تهديد به مرگقتل و 
به  تهديد نيز . بسياری ديگراند سپردهجان مشکوک  یشرايط دربهائی به قتل رسيده يا  ۹، حداقل تا به امروز )۲۰۰۵(۱۳۸۳از سال 

ر مثال در اينجا ذک چند اند.پای ميز عدالت نکشاندهمرتکبان اين اعمال را به  ،از اين موارديک هيچ  اند. اّما مقامات درمرگ شده
 :شود یم
 
 ۲۷های خود به قتل رسيدند. در در خانه جداگانهر شهدو )، دو خانم سالمند بهائی در ۲۰۰۷اوايل سال ( ۱۳۸۵اواخر سال در  •

 و پا با دستساله بود  ۸۵ه ک آباد، از توابع آباده در استان فارس،عباس از ساکنان زنی) جسد ۲۰۰۷فوريه  ۱۶(ل همان سابهمن 
 هدف حملۀسالۀ بهائی  ۷۷اش يافت شد. روز بعد در شهرستان محّمديه، در استان اصفهان، يک زن بسته در خانه و دهان
مورد حمله ش شن کِ و سپس با  هاش بيرون کشيده شددر نيمۀ شب از خانه اين پير زن قرار گرفت. دار نقابۀ يک مهاجم وحشيان

فرد  او بود. فريادهای او هایهراحت سر، آسيب جدی به کبد و کليهای شکسته، جدستان و دنده ،بود. نتيجۀ اين حمله هقرار گرفت
پزشکی،  یها مراقبت. با وجود و درخواست کمک کردرساند  انۀ همسايهسپس خود را به خ ویرا به فرار واداشت.  مهاجم
  ) درگذشت.۲۰۰۷مارس  ۷(۱۳۸۵اسفند  ۱۶و در  های او مهلک بودزخم

 
کوچک به تنهايی  یها کامالً شبيه هم بود (دو زن سالمند که در شهرنداشتند و گرچه شرايط قتلاين دو زن با هم ارتباطی 

پروندۀ زن  ،دو زن بهائی بودند. مقاماتهر ، جز آن که يافت نشدهدو پرونده اين بطۀ ديگری بين کردند)، هيچ رازندگی می
اعالم کردند. اين طور به نظر  هرسماً مختوم ،تکبان) بدون شناسايی مر۲۰۰۷(سپتامبر  ۱۳۸۵ر مهر ساکن محّمديه را د

 نشده است. کشيدهآباد به پای ميز عدالت رسد که هيچ کس در پروندۀ عباسمی
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آنها را زير کرد و  اً عمد يیخودروبه دنبال آن و  شدندبه صورت تلفنی تهديد )، سه بهائی در مشهد ۲۰۰۸(۱۳۸۷ در سال •
جزئيات چندانی از اين واقعه های جدی راهی بيمارستان شد. با جراحتد بو يک زنکه  سوم. دو نفر کشته شدند و نفر گريخت

 .کسی تحت پيگرد قانونی قرار نگرفته است دانيم یمهم که  يیجادر دست نيست، اما تا 
 
 غذا در رستورانی در نزديکی ساله پس از ترک خانه برای صرف ۸۲) در يزد، يک مرد ۲۰۰۹(فوريه ۱۳۸۷ن بهمدر  •

تماس گرفت تا در پيدا کردن پدر او را ياری کنند. سرانجام به او گفته شد ناپديد  مراجع قانونیناپديد شد. دختر او با  اش خانه
 سردخانهرا برانگيخته است. او را به  ها يههمسادربارۀ ديانت بهائی مربوط است که دشمنی او  یها صحبتپدرش به  نشد

 .کردجسد پدر خود را شناسائی  ند، جايی کهدفرستا
 

طی يک )، ۲۰۰۸(۱۳۸۷اند. برای مثال در سال شده تهديد به مرگ افراد ناشناسهای اخير از سوی بسياری از بهائيان ايران در سال
 تهديدا ر رمانرفسنجان در استان ک ساکنهای بهائی تعدادی از خانواده، های عمومی مختلفاز تلفن با استفاده مردی ،ایدورۀ دو هفته

ۀ اين تهديدهای . در مجموعمفصلی داردکه دربارۀ هر خانواده اطالعات کامالً ت گف یم هاآن مرد در بسياری از اين تماسکرد. می
 :تلفنی

 
 اند.و پسرش و يک بهائی ديگر در شهر را برای کشتن نشان کرده او را کتک خواهند زدائی گفته شد به يک مرد به •
 
رفسنجان را فاش نکند، ان بهائي گر جزئيات خانوادگی بعضی ازتلفنی تهديد شد که ا رفت یممسلمانی که به جلسات بهائی فرد  •

 . کشند یم و وی راد زنن یمش آتا ر اش مغازه
 .کشند یمو  سوزانند یمديگر تهديد شد که دخترش را بهائی يک مرد  •
 
 اسيد خواهند پاشيد. روی او بهائی گفته شدو جوان به يک زن مجرد  •
مورد آزار  ۲۴ل به عالوۀ حداق –۱۳۸۷همه وقايع رفسنجان در سال  •

امام جمعۀ کرمان ن پس از سخنا –و تهديد ديگر عليه بهائيان آن شهر 
خود گفت ديانت  طرفدارانبه  . ویو نمايندۀ رهبری در محل رخ داد

بهائی » مبلغان«بهائی بخشی از يک دسيسۀ آمريکايی است و 
 د.هستن جاسوسان صهيونيست

 
 ۲۴که تهديد به مرگ را جدی بگيرند. در  است تجربه به بهائيان آموخته

در  به علل نامعلوم هللا محرمی)، آقای ذبيح۲۰۰۵دسامبر  ۱۵(۱۳۸۴آذر 
 بار چندين سال زندانی بود و ۱۰حدود  . اوفوت کردزندان يزد  ی درسلول
 د، درست دو ماه پيش از درگذشت او. در يک موربه مرگ شده بود تهديد

حتی اگر از زندان آزاد شوی، در «اش به او گفته بود: قاضی در محاکمه
 »از دستت خالص خواهيم شد. حادثۀ رانندگیيک 

 
داشت و از نظر سالمتی  سال ۵۹آقای محرمی در زمان درگذشت خود 

 نشد. معلومهرگز  او نيز نداشت. علت واقعی مرگ خاصیمشکل 
 

مورد تهديد  ۲۰۰، بيش از ) تا کنون۲۰۰۵( ۱۳۸۳، از سال مجموعدر 
های مستقيم عليه بهائيان ايران به ثبت رسيده است. اين موارد شامل نامه

و ارعاب لفظی رو در رو بوده  تهديدهای تلفنی افراد ناشناستهديدآميز، 
ين دست گزارش است و باور بر اين است که رويدادهای بسيار ديگری از ا

تحقيق و  ،ی با وجود چنين تهديداتیگر. در هر کشور دياند نشده باقی مانده
ايران سندی دال بر رسيدگی به اين وقايع ر رسيدگی پليس حتمی بود، ولی د

 وجود ندارد.

)، ۲۰۰۵دسامبر  ۱۵(۱۳۸۴آذر  ۲۴در 
محرمی به علل نامعلوم در  هللاآقای ذبيح

سال  ۱۰زندان يزد از دنيا رفت. او حدود 
زندانی بود و چند بار تهديد به مرگ شده 

 بود.
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 تهاجم فيزيکی به افراد
اغلب تمايلی به گزارش تهديد يا انواع ديگر به داليلی آشکار، افراد  دشوار است. کاریگردآوری يک فهرست کامل از حمله به افراد 

بهائيان از در آنها که را مستند ساخته  مورد ۵۲)، حداقل ۲۰۰۵( ۱۳۸۳حمالت ندارند. با اين حال، جامعۀ جهانی بهائی از سال 
 .اند بودهفيزيکی  هدف حمالت ،های مردم يا افراد، تودهیلباس شخصسوی مأموران، عامالن مشکوک 

 

 افراد روی ريختن بنزين
بر ديوارهای مغازۀ خود يافت. او نزد  بهائی ضد ساکن شيراز شعاری سال بهائیميان کاسب)، يک ۲۰۰۸(مارس ۱۳۸۷فروردين در 

نيروی انتظامی شکايتی تنظيم کرد، و آنها اعضای نيروی مقاومت بسيج محل را به تميز کردن ديوار گماشتند. چند روز بعد، مرد 
در  کرد.را تهديد به مرگ می وی تقبيح و ،دريافت کرد که آشکارا ديانت بهائی را به عنوان يک دين دروغين بدون امضاای نامه

 بخشی از اين نامه آمده بود:
 

 نخواهند گذاشترا نخواهند خورد و  یجاسوسان اسرائيل تا آيندگان بدانند که اسالم و مسلمين هشيارند و فريب سرسپردگان و«
از مفسدين ديگر به اعدام انقالبی محکوم شده و  تن شما و هشت. د..چون شما را بخورنمحّمدی فريب شّيادانی آئين ناب پيروان 

باشيد، اگر واقعا آنها  هللا و سّيد باب میءبها ،پيامبر دروغين شمايی که پيرو. حال پذيرد یمانجام  عام مألبه زودی اين حکم در 
 »....اين حکم را بگيرنداند از آنها بخواهيد که جلوی  بر حق

 

مرد  .بنزين خواست از وی خالی به او نزديک شد و ظرفرفت که فردی با يک به سمت اتومبيل خود می مزبور کاسبدو روز بعد، 
زنی را با  بهائی کاسببرسد.  پمپ بنزينترين دارد تا به نزديک احتياجتومبيل هستند و او کمی بنزين اش در اکرد که خانوادها ادع

 ديد و اطمينان يافت، بنابراين به مرد اجازه داد چهار ليتر بنزين از اتومبيلش بکشد. سرنشينچادری سياه در صندلی 
 

هانش گذاشت. فرد ديگری محکم از پشت گرفت و يک دست را بر درا  کاسب، ، ظرف را زمين گذاشتکارش تمام شد وقتی اواّما 
ا با زنجير به درخت بستند را به کنار درختی در آن نزديکی بردند. سپس او رمرد بهائی  ،با کمک هم عابر بود جلو آمد ور که به نظ

 بنزين ريختند.او  یور و
 

اّولين  . خوشبختانهبه طرف مرد که سرتاپايش با بنزين خيس شده بود، انداختا ر ها يتکبرشخص دوم شروع به کبريت زدن کرد و 
ولی وقتی به لباس مرد خورد خاموش  ،روشن شدن خاموش شد. کبريت سوم آتش گرفت با زمان همنشد. کبريت دوم  کبريت روشن

. در آن هنگام، آن را خاموش کند شد. سرانجام، کبريت چهارم گرفت، اّما بدون وارد کردن آسيب بر زمين افتاد و مرد توانست
و به سرعت دور شدند. مردم محله به ياری مرد شتافتند، او را ، دست برداشتند بودند ظاهراً نگران نزديک شدن ديگران که مهاجمان

 آزاد کردند و به نيروی انتظامی محل اطالع دادند.
 

را به  واقعهن اي داستان کل در آنجا متهم شد که ند.برددستگير و به تهران  را کاسب)، همان ۲۰۰۸اواخر ژوئيه ( ۱۳۸۷مرداد اوائل 
شتم قرار  و خودداری کرد و بنابراين مورد ضرب» اعتراف«اسالمی جعل کرده است. او از  عنوان راهی برای بدنام کردن نظام

 ) آزاد شد.۲۰۰۸اوت  ۳(۱۳۸۷مرداد  ۱۳و با سيگار سوزانده شد تا سرانجام در  بود آويزان شدستانها از گرفت، ساعت
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 ۱۳۸۶تا دی های آبان طی ماه
)، يک ۲۰۰۷(نوامبر و دسامبر 

ساله  ۱۶آموز دبيرستانی دانش
از سوی  در حومۀ تهران

گروهی که حرکات او را زير 
بارها مورد نظر گرفته بودند، 

قرار آزار و تهديد به مرگ 
 .و ربوده شد گرفت

 
 نآنا ربودنسوار کردن اجباری افراد بر اتومبيل و 

زد، توسط چهار مرد ارج از خانه قدم می) يک بهائی ساکن شيراز در حالی که خ۲۰۰۷(دسامبر ۱۳۸۶ زمستاندر يکی از روزهای 
از جمله و برای بازجويی به مکانی ناشناخته بردند.  سرش را پوشاندند ،انداختند درون اتومبيل زور ربوده شد. آنها او را به

. مرد با وجود شکنجۀ کنند یمديانت بهائی با مسلمانان صحبت ۀ دربار بود که در شيراز یفعاليان بهائ، معرفی های آنان درخواست
 ،ترنی خارج از شهر رها شد. پيش، او در مکابازپرسیفيزيکی، هيچ اطالعاتی را جز در مورد خود فاش نکرد. پس از سه ساعت 

باز هم  ،ربائی آدم ۀواقع بعد از. شده بودجسمی جدی و حتی مرگ تهديد ب به آسي ناشناس افراداز سوی  یهايتلفنت با درياف اين مرد
تا وی را وادار به  پيدا کردتهديد آميز و حمالت ادامه  یها تلفنو  ها نامه

 .تعات نمايند، اما وی نپذيرفهمکاری با ربايندگان و افشای اطال
 

در مسير  مزبور مرد)، ۲۰۰۸فوريه  ۲۰(۱۳۸۶اسفند  روز اول در ظهر
 قرار گرفت.به صورت داشتند  نقابکه خانۀ يک دوست، مورد حملۀ دو مرد 

ن به آجر و آسيب زدو پرتاب  چاقو پشت او با زخمی کردنپس از  انمهاجم
ربوده شد. بار ديگر  خانه بازگشت بههنگام  روز بعد اوساق پايش، گريختند. 

نگشت، پدر و مادرش فوراً مسئله را به مقامات گزارش بازه چون به خان
 دادند.

 
وخيم به  وضعيتیدر )، مرد ۲۰۰۸فوريه  ۲۳(۱۳۸۶اسفند  ۴سرانجام در 
 چند روزو در اين زخمی هايش به شّدت پشت، پاها و دنده .خانه بازگشت

 آب نگه داشته شده بود. وبدون غذا 
 

 تهديد با چاقو
ساله در حومۀ تهران از سوی گروهی که  ۱۶آموز دبيرستانی  دانشک )، ي۲۰۰۷نوامبر و دسامبر (۱۳۸۶آبان تا دی های ماهطی 

 .و ربوده شد و تهديد به مرگ قرار گرفت مورد آزاربارها زير نظر گرفته بودند، حرکات او را 
 

که در  ، کاریکردکرايه  (تاکسی آژانس) يک اتومبيل خصوصی ،آغاز شد که اين نوجوان برای رفتن به مدرسهزمانی  وقايعاين 
که  گفتبه او ه . رانندشد دختر ذشت که سبب ترس شديدسه گاز مدر کرد و تهديد ، او راقفل کرد را درها رانندهايران معمول است. 

در اثر اين ضربه چند روز به مدرسه  نوجوان اين دختر او را خواهد کشت. ،اگر باز هم در مدرسه دربارۀ ديانت بهائی صحبت کند
از همان  تلفن تهديد آميزیاو بعدها خانۀ او را زير نظر دارد.  ،بيرون خانه پارک شده و راننده یتوانست ببيند که اتومبيلنرفت. او می

 .استان ه هدفش پاک کردن مدارس از بهائيست کنمود از اعضای گروهی  میادعا مرد دريافت کرد که 
 

کشيد و سعی کرد او  يی بيروناز سوی مرد ديگری تهديد شد. مرد چاقو در مغازۀ خواهرش تنها بود اين نوجوان وقتی ،يک هفته بعد
ه . چند روز پس از اين، وقتی اين نوجوان در مدرسبدودبگريزد و برای گرفتن کمک بيرون  و توانست از دست مردرا بربايد، اّما ا

از ای به بهانهلباس به او نزديک شد و ادعا کرد از دوستان مادرش است. زن ، زنی خوشآمده بودچند لحظه از کالس درس بيرون 
 شناخت از اين کار سر باز زد.را نمی آن خانم که ویاست با او همراه شود، اّما نوجوان خو

 
و به درون هوش کرد از پشت او را بیای با ضربهفردی رفت، به سمت ماشين مادرش می ، وفتیمدرسه پايانپس از هفتۀ بعد

گرفته بود و همان زن اش حرکات او را زير نظر ، خود را در همان اتومبيلی يافت که رانندهبه هوش آمد دوبارهاتومبيلی برد. وقتی 
 آن بودند. سرنشينانتر به او حمله کرده بودند، که در مدرسه به او نزديک شده و دو مردی که پيش

 
داشته باشند. يکی از مردان سعی کرد او  معاشرتجامعه  فرادديگر ادر کنار تهديد و بدرفتاری، به اين دختر گفته شد بهائيان نبايد با 

کرد از خود دفاع کرد. زن به او سيلی زد و عينکش را با تيغی که به همين منظور در جيب خود حمل می واننوجبزند، اّما  کتک را
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برود. همۀ اين رويدادها به پليس و مقامات مدرسه گزارش  به او اجازه دادندتا سرانجام  را پاره کردنداش های مدرسهکتاب ؛شکست
 شده است.

 

 به بهائيان متعلق امالک دنيآتش کشحمله و به 
کار و و، محل کسبمنازلبرای حمله به  زا های آتشاستفاده از بمب با مورد آتش سوزی عمدی ۴۹)، حدود ۲۰۰۵( ۱۳۸۳از سال 

. بوده است همراه تخريبضد بهائی بر ديوارها يا اشکال ديگر  شعارهاینوشتن امالک بهائيان وجود داشته است. اين حمالت اغلب با 
ر ضد بهائی با اسپری بر ديوا شعارهایاز نوشتن  هامورد است و گسترۀ آن ۳۰به ثبت رسيده که جداگانه  بموارد تخرياين 

 گيرد.را در بر می آنانکار  و متعلق به بهائيان تا تخريب تابلوهای محل کسب یها ساختمان
 

های زير نشان طور که مثالهمان
دهند، اين رويدادها اغلب با می

مانند  ،تحريک مستقيمتهديد يا 
ن يا ضد بهائی روحانيا های خطبه

 دنطيل کردستوری رسمی برای تع
ن بوده زماهم کار بهائيان، و کسب

. در ستا يا پس از آن انجام شده
استه شده مواردی که از مقامات خو

انجام ناچيز  یرسيدگی کنند، اقدام
و شده و هيچ کس تحت پيگرد 

 قرار نگرفته است. يیبازجو
 

در شهر  سوزیبيش از دوازده آتش
های در سالسمنان رخ داده است. 

با  شهراين  ناجامعۀ بهائياخير 
 از جملهای از تهاجمات مجموعه

محل  بستن های متعدد،دستگيری
کار، تخريب گورستان  و کسب

بهائی و امالک متعلق به بهائيان، 
از  يزنفرت برانگهای سخنرانی

منابر و بدرفتاری با کودکان 
دبستانی، از سوی عناصر رسمی و 

مهر که جامعۀ جهانی بهائی در  است گزارشی موضوع ر که در باال اشاره شدا، همان طو. وضعيت آنجاست رسمی روبرو بودهنيمه
های سراسر ايران، فرد نيست. در شهرها و شهرستان به منحصروضعيتی ) منتشر کرد. اّما وضعيت سمنان ۲۰۱۲(اکتبر ۱۳۹۱

 موارداين ترين  ترسناکاز جمله  زا آتش هایپرتاب بمبو  سوزیاند که آتشمشابهی روبرو بوده ۀجانب چندجوامع بهائی با حمالت 
 هستند.

 

 در رفسنجان عمدی یها یسوز موج آتش
های . مهاجمان به ويژه مغازهبه آتش کشيده شدلق به بهائيان عمغازۀ مت ۱۲)، بيش از ۲۰۱۰(۱۳۸۹ماهه در اواخر  در يک دورۀ چند

 دادند. سازی بهائيان را هدف قرار فروش لوازم خانگی و عينکا يتعمير 
 

مغازۀ فروش و تعمير لوازم خانگی متعلّق به يک بهائی در  یداخلنمای 
که باعث  ،)۲۰۱۰نوامبر  ۱۵(۱۳۸۹آبان  ۲۴رفسنجان، پس از آتش سوزی 

 ها هزار دالر آمريکا شد.خسارتی بيش از ده
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ها بيش از دهمعادل نوامبر)، دو مغازۀ فروش و تعمير لوازم خانگی به آتش کشيده شد که خسارت وارده  ۱۵(آبان  ۲۴برای مثال در 
خود را ادامه دهد و يک در  کسب و کاررا اجاره کرد تا  های مجاورملکاز  یيک ،دارانمغازه اين هزار دالر بود. متعاقباً يکی از

وارد مغازه  جره رامادۀ منف با ايجاد سوراخی در سقف، ، مهاجمان توانستندايمنیکرد. يک ماه بعد، با وجود نصب در  نصب یيمنا
 ها را خرد کرد.کنند که به انفجار انجاميد و در را پنج متر به هوا پرتاب و پنجره

 

  
 کار محلخانه و  ۲۰که به حدود  همراه بود» اعضای فرقۀ ضالّۀ بهائيت«خطاب به  بدون امضا یا نامهحمالت با فرستادن اين 

 بهائيان شهر ارسال شد.
 

» مسلمان شاگردان استخدامگيری و ر به کا«و » ها اندوستی با مسلم و رابطهاز «تعهد بدهند که  خواست یم اين نامه از بهائيان
 تبليغ نکنند. نيز در اينترنتخود را  دين آنها گفته شد چنين بههم کنند.خودداری 

 
 »شويم که هيچ گونه تعرضی به جان و اموال شما نداشته باشيم.می متعهد« اگر گيرندگان نامه شرايط را بپذيرند، بود که در نامه آمده

لوازم خانگی ر )، يک مغازۀ تعمي۲۰۱۱ژانويه  ۲(۱۳۸۹دی  ۱۲بهائيان با چنان شرايطی موافقت نکردند و حمالت ادامه يافت. در 
رد کردند و مايع  ب کرده بودنص آهنی که صاحب مغازه برای محافظت های يلهممهاجمين شلنگی را از  کشيده شد. آتشديگر به 

 را به داخل مغازه فرستادند. يیزا آتش
 

حريق شد. به اعضای خانواده  ۀطعم ،) در کرمان۲۰۰۸ژوئيه  ۱۸(۱۳۸۷تير  ۲۸در  که يک خانوادۀ بهائی منزل
 افروزان قرار گرفت.تلفنی تهديدآميز شده بود. اتومبيل آنها نيز مورد حملۀ آتش یها تماس
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شد که انگيزۀ حمالت آن بوده که برخی از  گفته ،شود یممنتشر  بنياد فرهنگی اسالمی در رفسنجانيک از سوی  که ای خبرنامهر د
شده  معرفیمتعلق به يک مسلمان که در خبرنامه به اشتباه بهائی  شاپ یکافآمده است. حتی بهائيان شهر در» انحصار«ها به تجارت

 .به آتش کشيده شد ،بود
 

 ،و پيش از اين وقايع )۲۰۱۰ژوئن ( ۱۳۸۹ تابستاندر . ردرسمی نيز وجود دا مقامات مشارکت يا حمايتدال بر ی شواهد
 با خود را ملککرايۀ قرارداد  ،نتيجۀ فشار مقامات محلّی درو مسلمان به ناگاه  مالکحاکی از آن بود که چندين  يیها گزارش

نيز  . در موردی ديگر در همان زمان، مقامات از تمديد جواز کسب دو بهائی خودداری کردند. شهرداراند کردهفسخ  مستأجران بهائی
 .اند شدهخود  یها مغازهمرتکب به آتش کشيدن  آمريکاکه بهائيان به دستور اسرائيل و  مدعی شد

 

 ضد بهائی سخنرانیبه آتش کشيدن باغ پس از 
استان  کوچک َخبر در روستاین باغ متعلق به يک بهائی در ناشناس دو بار اقدام به آتش زدافراد )، ۲۰۰۹(ژانويه ۱۳۸۷ ی ماهددر 

، روز سوگواری روز عاشورا در . اوآمد روستا به بازديد پس از آن رخ داد که يک روحانی از شهر قم وقايعکرمان کردند. اين 
 زدنبه آتش بر را به ديانت بهائی حمله کرد و مردم خَ  در يک سخنرانی شهادت امام حسين و روزی مقّدس برای مسلمانان شيعه،

  کند.تا بهائيان را مجبور به ترک روستا د کر ترغيبچنين مردم را به انجام اقدامات ديگری . او همتشويق کردهای بهائيان محل باغ
 

متر از حصار پيرامون باغ يک بهائی محل به آتش کشيده شد. يک هفته بعد، تالش ديگری  ۱۰، حدود ايراد اين سخنرانیروز بعد از 
 بود خسارت ديد. پس از رفتن مشترککه با ديوار باغ يک مسلمان  بخشی از ديوار آن فقطمرد انجام شد، اّما  اين برای سوزاندن باغ

 ها وخانه ربهائی روی ديوا شعارهای ضدمتعاقباً  .مانان عليه بهائيان را ادامه دادتحريک مسل ،يک روحانی محلی روحانی قمی، آن
 .ظاهر شد روستاهای برخی از بهائيان مغازه

 

 )۲۰۰۸(۱۳۸۷در تابستان  عمدی یها یسوزآتش موجی از 
و امالک بهائيان را در چندين استان ايران  منازل عمدی های یسوزآتش )، موجی از ۲۰۰۸ژوئيه  -(ژوئن ۱۳۸۷خرداد تا مرداد ز ا

 هدف قرار داد.
 

روی ساختمانی که در زمين يک زوج سالمند بهائی ساکن دهکدۀ تنگريز استان فارس  )،۲۰۰۸ژوئن  ۱۰( ۱۳۸۷خرداد  ۲۱در 
نگام انفجار مخزن بنزين که برای افروختن آتش به کار رفته د. هساخته شده بود، بنزين ريختند و با ايجاد حريق آن را تخريب کردن

به باور اين زوج، فرد . به در بردندسالم  ، به سختی جاننزديکی ساختمان خوابيده بودنددر که  اين زوج همراه دو پسر خودبود، 
از  محل ئیدفتر قضا، اّما يت کردعليه فرد مشکوک به طور رسمی شکا ،اند. مردکرده همه در آن ساختمان خوابيدهمهاجم فکر می

 نيست. گناهکارمشکوک به قرآن سوگند خورد که ، زيرا فرد پيگيری پرونده خودداری کرد
 

 کوکتل يک زوج بهائی ۀبه حياط جلويی خان ،شبساعت پس از نيمه ژوئيه)، يک ۱۵(تير  ۲۵شهر استان اصفهان روز  در ويال
 ه بودبه علت تهديدهای افراد ناشناس مجبور شداست،  پزشک، که زنمولوتف پرتاب شد. اين حمله چند ماه پس از آن انجام شد که 

 .کرد یمسال بود که اين درمانگاه را اداره  ۲۸درمانگاه خود را در شهر مجاور، نجف آباد، تعطيل کند. او 
 

 خانواده غياب درطيالت و عژوئيه)، خانۀ يک بهائی در استان کرمان، هنگام ت ۱۸(تير  ۲۸، در ساعات اوليۀ صبح در رويدادی ديگر
يک روز مقدس  مراسمدر  انخانواده هنگام شرکت آناين )، اتومبيل ۲۰۰۸مه  ۲۹( ۱۳۸۷خرداد  ۹، در تر يشپبه آتش کشيده شد. 

اين خانوادۀ  ،(آوريل و مه)فروردين تا خرداد  یها ماهفنی در اين، پس از سه ماه تهديد تل افزون بر. ه بودبهائی به آتش کشيده شد
 مجبور شد شماره تلفن خود را عوض کند.بهائی 

 
نشانی اشاره کردند که ممکن است مقامات آتش تخريب کرد. ابتدا به طور کامل ژوئيه) داخل خانه را تقريباً  ۱۸(تير  ۲۸سوزی آتش
های بر اساس بررسی«تأييد و گفته شد: عمدی بودن آتش سوزی  ،باشد، اّما متعاقباً طی گزارشی علت آتش سوزیکشی نادرست سيم
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     زا (بنزين) که برای شروعآتش مايع  و ی و برنامه ريزی شده بودهسوزی عمدنشانی، آتشبه عمل آمده توسط کارشناسان آتش
 .»ه استکشف شد شد یممنتهی ه ی که به خان، حياط پشتی و راه شرقبر بام خانهسوزی به کار رفته،  آتش

 
افروزان موتورسوار به آتش کشيده و  توسط آتش معروفژوئيه)، اتومبيل يک بهائی  ۲۵(مرداد  ۴در رفسنجان، در  چند روز بعد

های خواند، نامهمی »نهضت ضد بهائيت جوانان رفسنجان«خانوادۀ بهائی ديگر شهر، از گروهی که خود را  ۱۰شد. اين مرد و  نابود
 .اشاره کرد در آن نامه عليه بهائيان» جهاد«تهديد به  توان یم آميز دريافت کردند که از جملهتهديد

 
نهضت ضد «عليه  اين شهروند بهائی را خرد کرد. مرد آنسه پنجرۀ خانۀ  ناشناسموتورسوار  يکاواخر اوت)، ( ماه شهريوردر 

اين فرد عداً در همان سال، ب .نشودشکايت پی گيری شکايت و ادعا کرد که آنها پشت اين حمالت بودند، اّما قاضی دستور داد » بهائيت
 .از سوی فردی ناشناس به مرگ تهديد شد بهائی به وسيله تلفن،

 

  با بولدوزر به خانۀ يک بهائی يانبسيجيورش 
، گروهی از افراد به خانۀ يک بعد از ظهر ۹استان فارس، در حدود ساعت  ه در)، در آباد۲۰۰۸ژانويه  ۲۷(۱۳۸۶بهمن  ۷در 

، در را شناختند ینمدختر اين شخص و دوستش که در خانه تنها بودند و اين افراد را ند و ادعا کردند مشتری هستند. بهائی آمد کاسب
 باز نکردند. 

 
کردند. همان باال رفتند و با زور راه خود را به داخل خانه باز  خانهاز ديوار  داشتند، نقاب بر چهرهکه نفر  ۲۰کمی بعد، بيش از 

 د.بولدوزر شروع به تخريب ديوار کر، گروه ديگری با يک زمان
 

و سپس در حالی که جيغ  گزارش کنندرسيد آنچه را به نظرشان دزدی میدو دختر که ترسيده بودند با نيروی انتظامی تماس گرفتند تا 
را در حال خراب کردن ديوار  یا عدهبه خانه رسيد،  پدر کشيدند به خانۀ همسايه گريختند. دختر به پدرش نيز تلفن کرد. وقتیمی

و او را به  هزد بنددستدستانش . به محض اين که از اتومبيل خود خارج شد، مردان ناشناس او را به زمين زدند، به ديد اش خانه
را  وسايلی ديگربهائی و  ها و مطالب مربوط به آئينکتاب ،اش ادامه دادند. آنهاو غارت خانه به بازرسیاتومبيل خودش بستند و 

ب محل را ترک ش ۴۵:۹ را تخريب کردند، او را آزاد و حدود ساعت فرد پس از آن که ديوار جلويی خانۀ اين ،گروهافراد . بردند
  کردند.

 ۱۰(۱۳۸۷خرداد  ۲۱در 
)، يک ۲۰۰۸ژوئن 

خانوادۀ بهائی در دهکدۀ 
تنگريز در استان فارس از 

در  یا کلبهسوزی آتش
 نزديکی محل خواب خود

جان سالم به در  به سختی 
به تخريب بردند. اين حملۀ 

 کلبه انجاميد.
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 شب، حدود يک ساعت و نيم پس از اّولين تماس تلفنی رسيد و اظهارات مرد را يادداشت کرد. ۳۰:۱۰ساعت پليس سرانجام در 

 
 ای خطاب به اين مرد به داخل خانه انداخته شد که در آن آمده بود:بعد نامهصبح روز 

 
پاک کنيم؛ به دوستان بهائی خود  تو وجوددانيم که آباده را از خود میاز آنجا که بهائيت يک فرقۀ منحرف است، وظيفۀ «

ات، در اين اّولين تالش اطالع دهيد که به حساب آنها نيز خواهيم رسيد! شب گذشته اّولين اخطار بود! ما به احترام خانواده
ام امات برايت ارزش دارند، دو هفته فرصت داری که اين شهر را ترک کنی، و اّال عاشقان جلوی خود را گرفتيم. اگر خانواده

 »کنند. با خاک يکسانرا ات  خانه دانند میحسين وظيفۀ خود 
 

يک  تحريک آميز و ضد بهائیبسيج پس از اظهارات مقاومت های رسيده از ايران حاکی از آن است که اين واقعه را نيروی گزارش
 ترتيب داده بود.عليه بهائيان ه ۀ آبادروحانی محلی در نماز جمع

 
، برخی مقامات محلی سعی کردند تخريب ديوار ی نيز وجود دارد. پس از اين حملهرسم پشتيبانی نيمهتشويق يا  دال بر یشواهد

 اندک زمانی پس از اين حادثه،. ه استريزی شهری مرتبط بودخارجی خانه را توجيه کنند و بگويند اين کار با يک طرح برنامه
شورای شهر و رئيس دفتر وزارت اطالعات مالقات کند. آنها با تهديد، ، رئيس آباده شهردار ،فرمانداراحضار شد تا با  کاسب بهائی

اش را به قيمتی بسيار خانه و کارخانه ،آن به موجبکردند که  اینامهبه امضای توافق را مجبور ویتوهين، ارعاب و فشار روانی، 
کرد که چون  تأکيدخطاب به همين مقامات  یا نامهدر  ئی، بر اساس توصيۀ قانونی که به او شد، مرد بهامتعاقباً . فروخت یمپايين 
 .رد، اعتباری ندااست نامه را تحت اجبار امضا کرده توافق

 
را به  اش خانهحاضر نشده حريص بوده و  ،تاجر که فرد فرستاده شد که در آن ادعا شده بوداز بهائيان  شماریبرای  ايميلیبعداً، 

 .منظور اجرای طرح تعريض خيابان بفروشد
 

آباده است. بيشتر  انبهائي قدمتر پجامعۀ  ینکبرای ريشه تر بزرگها حاکی از آن است که کّل اين واقعه بخشی از يک برنامۀ گزارش
 هاست که بهائی هستند.های آنجا نسلخانواده

 
شهر مورد حمايت قرار خود در های مسلمان از سوی بسياری از دوستان و همسايه ،تاجراين خانوادۀ افراد با وجود اين حمالت، 

خانواده را جبران  اين بر هوارد خسارت دادندپيشنهاد  یحت با آنان همدردیبراز ا با و کردند ديدن آنهااز خانۀ  ،پس از حمله گرفتند.
کنند. حتی يک بار يکی از اعضای 

تسليم  را ستود که تاجراين  ،شورای شهر
 فشارها نشده است.

 

 خانه در ايول ۵۰ تخريب
)، به ۲۰۱۰(ژوئن ۱۳۸۹ تير ماهدر 

درازمّدت  کمپينعنوان بخشی از يک 
 روستایراندن بهائيان از بيرون برای 

در استان مازندران،  "ايول"افتادۀ  دور
در اين متعلق به بهائيان  خانۀ ۵۰حدود 
 توسط افراد ناشناس تخريب شد.ناحيه 

 
سوم اّول تير (هفتۀ اين يورش در هفتۀ 

اسناد ژوئن) انجام شد و فعاالن حقوق بشر 

 .اند کردهو مدارک مربوط به آن را فراهم 
خانۀ غيرمسکونی متعلق به بهائيان در دهکدۀ  ۵۰هايی پس از تخريب حدود صحنه

 و برداشته شده با تلفن همراهکه   یبرگرفته از فيلم ،)۲۰۱۰( ۱۳۸۹ايول در سال 
 .دهدنشان میرا اند هايی را که ويرانه شدههای شديد و خانهسوزیآتش
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شامل  ،مورد ۳۰۰نزديک به 
کودکان دبستانی بدرفتاری و آزار 

مستند شده است. اين  ،بهائی
آميز موارد از اظهارات توهين

معلّمان مدرسه دربارۀ ديانت 
تا موارد آشکار اخراج و  ،بهائی

 شتم و در برخی موارد ضرب
توسط مقامات مدرسه را  کودکان
در يک  . برای مثالرديگ یدر برم

ر يک آموزی که د مورد، دانش
 مؤسسۀ هنری پذيرفته شده بود

توسط مقامات مورد تعقيب قرار 
گرفت و سه بار به او حمله شد، 
 چشمانش بسته شد و مورد ضرب

 شتم قرار گرفت. و
 

ی برجا ها کردند. سپس خرابه ها خانهتخريب شروع به  بزرگ با چهار لودرو دست کم  تهراه روستا را بس ،آنان افراد ناشناس ۀبه گفت
 دهد.سوزی شديد را نشان میچندين آتش برداری شده اين فعاالن فيلم توّسط کهای  يرحرفهغ يديویو يک .به آتش کشيدند ده را نيزنما
 

گريخته بودند يا به عنوان بخشی از عمليات  دهاز دهک قبلیبار خشونت وقايعساکنان بهائی يا پس از  بودند. سکنه خالی از هاخانهاين 
 خانواده از ۲۰)، چند سال پس از انقالب ايران، حداقل ۱۹۸۳(۱۳۶۲ سال . دره بودندرسمی مجبور به نقل مکان شد يیجا جابه

اين کشاورزان . با اين حال، تقاضای احقاق حق بهائيان هم ثمری نداشتاخراج کردند.  دهکدهايول را سوار بر اتوبوس از  بهائيان
 د.گشتنحصول مزارع خود به دهکده بازمیهر تابستان برای برداشت مبهائی 

 
شتم  و گشتند اغلب با تهديد يا ضرببه آتش کشيده شد و بهائيانی که بازمی انهای آنخانهاز  خانه)، شش ۲۰۰۷(۱۳۸۶، در سال سپس

 .شدند یمروبرو 
 

 اهی و تظلمودادخطوالنی از  ای يخچهتاربا ، ه استشدانجام  یلباس شخصافراد ناشناس يا عامالن توسط بار که  خشونت وقايعاين 
 است. بوده همراه ها خشونتمقامات محلی پس از اين  عدم اقدام و خشونت و از سوی قوۀ قضائيه بهائيان و صدور احکامی عليه آنان

 

 دبستانی کودکان بدرفتاری با
بدرفتاری  تشديد ،بهائيانعليه  فزاينده های خشونتجنبه يکی از بارزترين

علّمان آميز مبا کودکان دبستانی بوده است. اين موارد از اظهارات توهين
 ،تا موارد آشکار اخراج و در برخی موارد ،مدرسه دربارۀ ديانت بهائی

 به عنوان .گيرد یدر برمرا مقامات مدرسه توسط کودکان شتم  و ضرب
در يک  شد منتشر) ۲۰۰۷(۱۳۸۶مثال بر اساس گزارشی که در سال 

توسط  ر يک مؤسسۀ هنری پذيرفته شده بودآموزی که دمورد، دانش
را چشمانش  .مقامات مورد تعقيب قرار گرفت و سه بار به او حمله شد

 .قرار دادندشتم  و ند و مورد ضرببست
 

آزار و  اين نوعز ا مورد ۳۰۰جامعۀ جهانی بهائی توانسته نزديک به 
گستره و  ،شوربختانه .کند) تا کنون ثبت ۲۰۰۵(۱۳۸۳را از سال  اذيت

رويدادها با شواهدی مبنی بر زير نظر بودن مخفيانۀ کودکان از اين دامنۀ 
آشکار برای شناسائی و آمار گيری دانش  یها تالشسوی مقامات مدرسه و 

 .آموزان بهائی همراه است
 

به تاريخ  و اهانت حمله ندآموزان بهائی مجبورموارد، دانشاز در بسياری 
وادار آشکارا با هدف  ،و تعاليم ديانت بهائی را تحمل کنند. اين حمالت

 ن آنانداين دانش آموزان به کنار گذاشتن باورهای دينی خود و گروي کردن
المللی حفظ آزادی دين قوانين بين باکه  . کوششیگيرد یمبه اسالم صورت 

7Fبه وضوح مغايرت دارديا عقيده 

دينی در  بسياری از متون درسی. ۸
با  لیکنند ومی يا جعل تحريف ،تاريخ و تعاليم ديانت بهائی را بدنام ،ايران

 امتحانرا ياد بگيرند و  مطالبیبايد چنين بهائی آموزان اين حال دانش
 دهند.

                                                           
المللی حقوق کند که ميثاق بين)، تشريح می۱۹۹۳( ۱۳۷۲، صادره از سوی کميتۀ حقوق بشر سازمان ملل متحد در سال ۲۲تفسير کلی شماره  -۸

تضمين کنند کودکان از آموزش دينی يا اخالقی مطابق با «والدين و سرپرستان اين آزادی داده شود که مدنی و سياسی خواهان آن است که به 
آزادی از اجبار به داشتن يا برگزيدن يک دين يا عقيده و آزادی والدين و سرپرستان در تضمين «افزايد که و می» شوندمند میاعتقادات خود بهره

 » محدود کرد. توانآموزش دينی و اخالقی را نمی
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 مبا پاسخی توأم با دشناا تصحيح کنند، آزاردهنده رکوشند از عقايد خود دفاع کنند يا اظهارات دروغين و آموزان بهائی میوقتی دانش

 .شوند یمج ديانت بهائی متهم و سپس اخرا» تبليغ«به  نيز گاهی .شوند یمو توهين رو به رو 
 

ايشان گاهی تمايلی به  . قابل درک است که کودکان و والدينبه دست آورد توان یمانش آموزان را به سختی جزئيات حمالت به د
ا ب ها پيشزيرا کودکان بهائی از مّدت ،آگاه نيستندشّدت آن از  که احتمال ديگر اين است. دهد ندارندآنچه در مدارس رخ می گزارش

ها معمول است. اقليت در موردجهان  از نقاطدر بسياری که  ای يدهپد. انددهبوروبرو در مدارس  و اذيتر آزا گوناگون یها شکل
اين ب نشي و فرازز ناشی ا ،پراکندگیروشن نيست که آيا اين اين نکته نيز  .شوند یمچنين مواردی به طور پراکنده منتشر ش گزار

 رساندن اخبار از ايران به خارج است. واریدش به دليل يا ،دولتی های ياستسدر اثر تغيير در  آزارها
 

جای  هرو در  شود نمیتحمل  یهيچ کشور . حمالتی که دردهدنشان می را های زير گستره و شّدت حمالت بر کودکان دبستانیمثال
 شوند.می تلقیگو  قطعاً پاسخ آندر برابر  ،مسئوالن مقامات مدرسه يا ديگر یديگر

 

 باال مقاماتدستور  به
معلم کالس که  يک دانش آموز کالس اول راهنمائی کوشيد تا اطالعات نادرستی را) در اصفهان، ۲۰۰۹(فوريه ۱۳۸۷زمستان  در

ی است و هر چيز ديگری قرآن برای ما کاف« گفتآموز بهائی را قطع کرد و سخن دانش ،معلم .تصحيح کند ،داد یمارائه  قرآن
مهم «پاسخ داد:  دانش آموز دختر ن تهديد،ي. با وجود اکردتهديد به اخراج  را بهائی آموزدانش بيرون از کالس، و بعد »نادرست است

زشت به کار  یزبان به ناسزا گشود و کلمات ،معلم در پی اين پاسخ، .»تر استنيست که اخراج شوم، عقايدم از هر چيز ديگری مهم
   دستور مقامات باالتر پيروی های خود اشاره کردند که ازدر پاسخ با معلم و مدير مالقات کرد. آنهابرد. روز بعد پدر اين دختر 

 دربارۀ ديانت بهائی ارائه شود. یا کننده اطالعات گمراه ،اند که خواسته بودند در کالس درس کرده
 

 »ليمتع«برای  یهای ديگريا تالش و معلمان های بسياری به جامعۀ جهانی بهائی رسيده که حاکی از سمينارهای آموزشیگزارش
استان  ۱۴ها از )، گروهی از معلمان دينی دبيرستان۲۰۰۷آوريل  ۲۳(۱۳۸۶ارديبهشت  ۳در . است ديانت بهائی معلمان در رابطه با

از يک مرکز مطالعات دينی در قم بازديد کردند. اين بازديد که توسط وزارت آموزش و  ،خدمت خود حينبه عنوان بخشی از آموزش 
، يکی نژاد یموسودربارۀ ديانت بابی و بهائی بود که توسط سيد علی  یده بود، شامل يک سخنرانی دو ساعتش داده سازمانپرورش 

اطالعاتی در بر داشت که تصويری غلط از تاريخ و  ،از اعضای مؤسسۀ علمی و رئيس گروه فرق اسالمی، ايراد شد. اين سخنرانی
 افترا همراه بود.داد و با توهين و عقايد بهائی ارائه می

 
 ۸۵ايرانی از انتشار يک جزوۀ  ينال آن)، دو خبرگزاری ۲۰۰۷مه  ۱۵و  ۱۴(۱۳۸۶ارديبهشت  ۲۵و  ۲۴به همين ترتيب، در 

در اين خبر از جمله . نددينی دبيرستانی در تبريز خبر داد کالس برای معلمان» معّرفی بهائيت« دی همراه آن درای و سیصفحه
نقش استعمار بريتانيا و روسيه در شکل دادن و رشد اين فرقۀ «دی شامل اطالعاتی دربارۀ محتوای جزوه و سی توضيح داده شده که

 است.» از آن اين گروه منحرف با اسرائيل و حمايت آمريکا همکاری، شيوۀ خاص آغاز گم راه
 

 تهديد به اخراج
های پرسش در پی پاسخ بهدانشگاهی،  دختر در مدرسۀ پيشآموز ، يک دانش) در کرمان۲۰۰۸اوايل سال ( ۱۳۸۶اواخر سال در 

تعهدی مبنی  نددستور داد ویبه  فراخوانده شد و مدرسه شد. او به دفترن تبليغ ديانت بهائی به ديگرابه مّتهم  هايشکالسی هم از برخی
 دين در محوطۀ مدرسه امضا کند.اين » تبليغ« عدم بر
 

بايد توضيحاتی ارائه دهد. با وجود د دين او توهين کناو موافقت نکرد و اشاره کرد اگر دربارۀ باورهايش از او سؤال شود يا فردی به 
او را به امضای تعهد مبنی بر  نددقيقه کوشيد ۹۰های سه تن از مقامات دفتر حراست وزارت آموزش و پرورش که به مدت تالش

ين خانم جوان شجاعانه در برابر خواستۀ آنها مقاومت کرد. متعاقباً به او دو گزينه دادند که يا تحصيالت خود د، انتبليغ نکردن وادار
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او دين خود را با هيچ چيز دانش آموز بهائی در پاسخ به اين درخواست تأکيد کرد که  را متوقف سازد يا از دين خود دست بردارد.
 نخواهد کرد. عوض

 
 ۸۰۰. در اين هنگام منتقل شودای ديگر مدرسه را ترک کند و به مدرسه تا خواستاو  ازمدرسه با خشونت  مدير ر پی اين پاسخ،د

وی های خود بيرون آمدند. سرانجام به اين خانم جوان اجازه داده شد بازگردد به شرط آن که اعتراض از کالس بهآموز دانش
 .خود نباشد اتدربارۀ اعتقاد یئگوت گفهيچ  آغازکننده

 

 شناسايی و زير نظر گرفتن
شهرهای ايران خواسته  از آموزان دبيرستانی در برخیمبنی بر اين که از دانش رسيد هايی)، گزارش۲۰۰۷(نوامبر ۱۳۸۶ در پائيز

داشت.  شود، ستون دينناميده می» ۲۰۱فرم «آغاز سال تحصيلی تکميل کنند. اين سند که در نوع جديدی از فرم ثبت نام را  هشد
کردند، آنها را تشويق کردند که هنگام تکميل فرم، خود را بهائی سوزی میآموزان بهائی خود دلمعلمان که ظاهراً برای دانشبرخی 

باشند، خود را بهائی معرفی کردند. در نتيجه، بيش  حقيقت بند یپاخواستند آموزان که میمعرفی نکنند. با اين حال، تعدادی از دانش
 شهر، شهر کوچکی در استان اصفهان، اخراج شدند. آموز بهائی از چند دبيرستان ويالدانش ۱۰از 

 
 در سراسر ايران و اعضای خانوادۀ آنها آموزان بهائی از همۀ سنينی دانشبرای شناساي يیها کوششهای ديگر حاکی از گزارش

پرورش در شيراز فرمی توزيع کرد که بايد همۀ  وزارت آموزش و)، دفتر حراسِت مديريت ۲۰۰۷(۱۳۸۶ست. برای مثال در ا
آموز  دانشه مربوط بدقيقی اين فرم نه تنها اطالعات  کردند.می تکميل» بهائيت ضالۀهای دينی و فرقۀ مؤمن به اقليت«آموزان دانش

فقط » دين«. ستون بودآموز نيز همۀ خواهران و برادران دانش دقيق از یاطالعات خواستار ، بلکهستخواو پدر و مادرش را می
 »بهائيت. منحرف و فاسدفرقۀ «و » زرتشتی«، »یيهود«، »مسيحی: «شتچهار گزينه دا

 
شهر، تهران، رودهن و کرج، به والدين  مديران برخی مدارس اصفهان، ويال دادنشان می)، گزارشی رسيد که ۲۰۰۹(۱۳۸۸در سال 

ای صادر کرده که خواهان افشای اطالعات مربوط به تمام اعضای نامۀ تازهبخش ،مدرسه که دفتر حراست اند گفتهآموزان بهائی دانش
 دانش« یشناساي برایه فرمی ک با پر کردن یآموزان بهائدانش الزم است که ،. به گفتۀ اين مديرانآموز بهائی استخانوادۀ هر دانش

 آموزان بهائی داده و تقاضا شد نام شناخته شوند. به همۀ مديران مدارس کرج فهرستی از دانش ،رود یمبه کار  »آموزان اديان ديگر
 هستند تأييد کنند. آنانکه در مدرسۀ ا ر افرادی

 
دست ) ۲۰۱۱نوامبر  ۵(۱۳۹۰آبان  ۱۴خ تاري به یا محرمانهنامۀ  به )، جامعۀ جهانی بهائی۲۰۱۲اوايل سال ( ۱۳۹۰اواخر سال در 

مديران محترم «بود. اين نامه که خطاب به  در شهريار، در استان تهران وزارت آموزش و پرورش ايرانۀ شعباش نويسندهکه  يافت
 دفتر حراستِ «آموزان بهائی پر کنند و سپس آن را به فرمی را دربارۀ دانش ستخوانوشته شده بود، از آنها می» مدارس اين حوزه

و » دبستانی نيز مشمول اين دستور هستندآموزان پيشدانش«چنين آمده که تند. در نامه همبفرس» مديريت وزارت آموزش و پرورش
 »آموزان بايد به شکلی نامحسوس و محرمانه گردآوری شود.اطالعات مربوط به دانش«
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 های بهائیحمله به گورستان
بهائی  یها گورستانبه  تیحمالشته ر ،اخير یها السعليه بهائيان و اموالشان در  از اوج گيری تعرض و تجاوز نمايان ديگری ۀجنب

 در آوردن، از ريشه سنگ قبرها، زير و رو کردن غسالخانههای به ساختمان زا های آتشبوده است. اين حمالت شامل پرتاب بمب
برای که  ايرانی . با توجه به هنجارهای فرهنگستا بودهها بر ديوارهای گورستان و نبش قبر ، نوشتن مطالب ضد بهائیدرختان

 خاصی دارند.نفرت انگيزی ، اين حمالت قباحت و نوعی حرمت و تقدس قائل استها سپاری و گورستان خاکمردگان، 
 

ها گسترده بوده و تقريباً مورد از اين حمالت را به ثبت رسانده است. اين يورش ۴۲ ،)، جامعۀ جهانی بهائی۲۰۰۵(۱۳۸۳ل از سا
 .گيرد یمتمام نواحی کشور را در بر 

 
به احتمال قريب استفاده از تجهيزات سنگين بوده که  ،حمالت نوع های بسياری از ايناز ويژگی اشاره شد، يکی تر پيشطور که همان

 دارد. را مجّوز، تشويق يا دخالت مقامات محلی يا ملّی نوعی داشتنداللت بر  به يقين،
 

 اند وجود ندارد.های بهائی را ويران کردهشواهدی داّل بر پيگرد قانونی افرادی که گورستان ها، مانند انواع ديگر يورشبا اين حال، 
 

 با استفاده از راديو در يزد به خشونت تحريک
اتومبيل عبور گورها از روی گورستان بهائی يزد تقريباً به طور کامل تخريب شد. )، ۲۰۰۵فوريه  ۳يا  ۲(۱۳۸۳بهمن  ۱۵يا  ۱۴ر د

 خجسته خو هللا يبحببر آنها حک شده بود شکستند. گور  متوفيانرا که نام  سنگ قبرهابرداشتند و  گورها، آجرها را از اطراف دادند
همراه يک سنگ را  آن آن را نيز برداشتند و دو روز بعدقبر سنگ  و تابوت او را شکستند. باز کردهرا که ماه پيش دفن شده بود، 

 از بهائيان يزد گذاشتند. در نامه آمده بود:ديگر مقابل خانۀ يکی ، آميز نامۀ تهديد
 

برای شما باشد. مطمئن باشيد که اگر  عبرتی ان را ببينيد... بگذاريد اين درسبهائيان توجه کنيد. برويد و گورستان خودت ای«
 را عملی خواهيم کرد. و ناسپاسی کنيد، نقشۀ بزرگ خودکنيد  گم راهدوباره سعی کنيد جوانان يزد را 

 
 مردم استان يزد.

 
 »ما شما را زير نظر داريم.

 

دسامبر  ۲۵(۱۳۸۳دی  ۵در  .رخ داد شخصی از سوی مقامات و افراد لباسآزار بهائيان يزد بيش از يک ماه  به دنبال ،واقعه اين
به رياست جمهوری وقت،  خطاب ۀ جامعۀ بهائی ايرانبهائيان را به دليل توزيع نام پخش کرد کهای )، راديوی محلی اعالميه۲۰۰۴

. ندبودشده در سراسر کشور ر آنان ب های واردهعدالتیخواهان جبران بی داد. در آن نامه، بهائيان مورد انتقاد قرار می محمد خاتمی،
 ۲۴های بسياری مورد بازرسی قرار گرفت. گرچه دستگيرشدگان ظرف ، هفت بهائی در يزد دستگير شدند و خانهبعدطی پنج روز 

 ساخت. ورتر شعلهآتش دشمنی عليه بهائيان را ها منتشر کرد که محلی شرحی از آن دستگيری یها روزنامهيکی از ساعت آزاد شدند، 
 

، يک »خانوادۀ شهيد حسين باقری«که امضای  جزوهای در شهر توزيع شد. اين ژانويه)، جزوه ۹دی ( ۲۰ی مثال در حدود برا
 را نابود کنند. انآن» تبليغی«های جامعۀ بهائی مقابله و فعاليت خواست باخود داشت، از مقامات می را بر ايرانی مسلمان
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کردند، به صورت جداگانه رسمی با خود حمل می اً های ظاهرسيمبیو باتوم ناس که ژانويه)، افراد ناش ۱۸(دی  ۲۹يک هفته بعد، در 
و در را  قطع کردهب، يک گروه چهار نفره به خانۀ يکی از آنها آمدند، تلفن را ش ۳۰:۸حدود ساعت  حمله کردند. سه بهائی خانۀ به

 ۳۰و فراری دادند.  هآنها را ترساندا ه يه، همساوارد کنندفيزيکی  یآسيب صاحب خانهبه زور باز کردند، اّما پيش از آن که بتوانند به 
و آسيب جدی به صورت، پشت و بازوانش کتک زدند ، او را با باتوم هزور وارد خانۀ يک بهائی ديگر شددقيقه بعد، همان افراد به 

. به او گفتند کيفی در اش کنار هم بودند و خانه مغازهرفتند که  سومشب، به خانۀ بهائی همان  ۱۱وارد آوردند. مهاجمان حدود ساعت 
 وارد مغازه شده و شاند و از او خواستند که برگردد و کيف را بدهد. وقتی او مغازه را باز کرد، به دنبالاش جا گذاشتهمغازه

 ۲۵بهمن ( ۶در  را نيز شکستند. آنها دوباره اش و پنجرۀ مغازه جراحت برداشت،به شدت سرش  کردند که در نتيجهمضروبش 
 اين مغازه نيز به آتش کشيده شد. ،ژانويه) حمله کردند و دو روز بعد

 
) ۲۰۰۷اواخر ژوئيه ( ۱۳۸۶مرداد  حوالی دوباره در )، حداقل هفت بار ويران شده،۱۹۷۹(۱۳۵۷انقالب زمان از که گورستان يزد 

قبرها و زمين گورستان را تخريب کردند و درختان  ز سنگبا تجهيزات سنگين ويران شد. آنها حدود نيمی ا ناشناستوسط مهاجمان 
 .از ريشه درآوردندرا نيز 

  

بهائی در يزد تقريباً به طور کامل تخريب شد. شّدت خسارت و شيارهای )، گورستان ۲۰۰۷(ژوئيه ۱۳۸۶در تير 
) ۲۰۰۵( ۱۳۸۳ دهد که از تجهيزات سنگين استفاده شده است. اين گورستان ازموجود در خاک به روشنی نشان می

 تا کنون حداقل سه بار مورد حمله قرار گرفته است.
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 آبادبولدوزرها در نجف
 با يک بولدوزر استان اصفهان را در آبادگورستان بهائی واقع در حومۀ نجف ،ناشناس )، افراد۲۰۰۷(سپتامبر  ۱۳۸۶شهريور  در

بهداشتی کوچک آنجا و دو مخزن آب را که برای آبياری درختان محل به کار  يساتتأس وگور را نابود  ۹۵ ،بکارانويران کردند. خرا
و هشت گور خالی و آماده را  ندشد يکسان نداشتند، کامالً تخريب و با خاکگ که هنوز سن جديدر . پنج گواز بين بردندکامالً رفت می

 پر کردند.
 

 ۱۵آباد بود. محل آن حدود ر و امي شهر يزدان، گل دشتشهر،  آباد، ويالنجف پنج شهر بهائی جوامعمورد استفادۀ  مذکور گورستان
عدالتی بیاين  تشريح ضمن آباد فرستادند و نجفر ادای به فرمان نامه اين منطقههای بهائی آباد است. خانوادهکيلومتری شمال نجف

 خواهان اقدام قانونی شدند اّما پاسخی دريافت نکردند.
 

. ه استآباد توزيع شدداران در نجفيک نامۀ ضد بهائی ميان برخی از مغازه که شد یمگفته  ،رسيد حدود دو هفته بعددر گزارشی که 
مسئوليت  شده ۀ يادطّی نام ،د. اين گروهنکتوصيف می» جانبازان و شهدا یها خانواده«ظاهراً نامه را گروهی نوشته که خود را 

، نامه د.نکمیدر برابر بهائيان انتقاد  سهل انگاریو از مقامات حکومتی نيز به خاطر  دريگمیرا بر عهده ويرانی گورستان بهائی 
بهائيان منجر خواهد شد. اين گروه  ۀبه يورش به خان مشاهده شود، يک بهائی در حال تبليغ اگر د کههدمی عالوه بر اين هشدار

 داشته باشند.فعاليت آزادانه در شهر  ودارد که به بهائيان اجازه نخواهد داد از گورستان خود استفاده کنند اظهار می صريحاً 
 

د. گرچه سه بهائی دستگير شدن، آباددر گورستان نجف بهائيانسپاری يکی از  پس از خاک)، ۲۰۰۸(مه ۱۳۸۷ بهاردر  يک سال بعد
 ،سپاری خاکمورد  اين آخرينکه  اندرسيده نتيجهبه اين مقامات  ظاهراً اّما اند، کردهده میاز اين گورستان استفاسال  ۱۵بهائيان حدود 

مجرم » دولتغيرقانونی و استفاده از ملک اشغال شرکت در «به اتهام ، ژوئيه) ۶(تير  ۱۶در  ،سه نفراين  .غيرقانونی بوده است
آن را به «و » دست بردارند مذکوراز اشغال ملک «دستور داده شد  انمحکوم شدند و به آنبه پرداخت جريمه نقدی ه، شناخته شد
  .خارج کنند از خاک عنی فرد مدفون راي – »خود بازگردانند اوليۀوضعيت 

 
و اجازۀ استفاده از گورستان  هتبرئه شد وارده تقاضای تجديد نظر کردند و برنده شدند. آنها از اتهامات از اين رأیبا اين حال، بهائيان 

 روی آن نوشته شده بود:)، اعالن بزرگی در گورستان نصب شد که ۲۰۰۹مه  ۲۱(۱۳۸۸ارديبهشت  ۳۱در  اّمارا يافتند. 
 

آباد، اين گورستان به ) ادارۀ منابع طبيعی ناحيۀ نجف۲۰۰۹ژانويه  ۲۱(۱۳۸۷بهمن  ۲به تاريخ  ۴۰۸۰پيرو نامۀ شمارۀ «
 مادۀ موجب بهممنوع است و متجاوزين  اً ادعای مالکيت يا دفن در اين محل اکيدشده است. بنابراين هر گونه شهرداری واگذار 

 .»پيگرد قانونی قرار خواهند گرفت تحت ،غيرقانونی مردگان دفن مربوط بهقانون مجازات اسالمی  ۶۳۵
 

آباد شهرداری از دادن جواز دفن او در گورستان نجفآباد، مقامات همان سال، پس از مرگ يک بهائی ساکن نجفر شهريودر 
 کردند. جلوگيریخاک، از دسترسی به آن از ای با بستن جادۀ ورودی گورستان با پشتهو کرده خودداری 

 
جسد  ،اطالعاتت وزار درگذشته اطالع دادند که فقط با مجوز و در حضور يک مأمورفرد مقامات در بيمارستان محلی به خانوادۀ 

درگذشته در جايی جز فرد  سپاری خاککرد که صدور مجوز منوط به  اعالم رت اطالعاتتحويل خواهند داد. متعاقباً وزا را
متوجه شد که  ۀ متوفیخانه نگه داشته شود. بعداً خانوادسردد اين جسد تا صدور جواز دفن در آباد است. قرار شستان بهائی نجفگور

 .اندطالع يا اجازۀ آنها در گورستان بهائی اصفهان به خاک سپردهشبانه و بدون ارا فرد درگذشته 
 

 ست.در اين رويدادها از مداخلۀ شديد حکومت حاکی وقايعروی هم رفته اين 
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 جانبه در کتاحمالت همه
استان  در ،کتا رافتادۀدوستای رو که بهائيان در اتی استتهاجم ، تنها يک مورد از مجموعهمحلی به گورستان بهائی هايورش

  اند. متحمل شده )۲۰۱۱(۱۳۹۰در سال  ،يراحمدبويلويه و کهگ
 

را که  گورستان قديمی بهائی ی،آن که با ماشين آالت ساختمانز پس ان مسلما اهالی ، گروهی ازهمان سال ژوئن) ۱۵(د خردا ۲۵در 
نفر از سکنۀ مسلمان به دو  ۶۰حدود کوتاه زمانی بعد، نمودند.  در محل آن شروع به ساخت و ساز ،در روستا بود تخريب کردند

 شتم قرار دادند. و مورد ضرببه شدت را  هاآن ه،بهائی حمله کرد
 

ديانت  بهبا سردادن شعار و توهين  ده، از اهالی مسلمان شماریيک روحانی همراه با هشت زن بسيجی، دو مرد و  ،چند شب بعد
 اختند.در روستا پرد يمائیپ راهبهائی به 

  
ها پيش از انقالب کشاورزی دارد که از سال مرغوبدرازمدت بر سر چند تکه زمين  ای مشاجرهظاهراً اين رويدادها ريشه در 

آزار  موجی از اذيت و انقالب، بهائيان محل مجبور شدند در برابرز های بهائی بوده است. کمی پس ا) متعلق به خانواده۱۹۷۹(۱۳۵۷
 سريعاً ، اند رفته بهائيان به ميل خود از روستاادعا که  با اينبگريزند. حکومت از محل  ،انجاميد آنانشديد که به کشته شدن يکی از 

خود را دوباره به دست گرفتند.  های ينزمو کنترل  هسرانجام چند خانوادۀ بهائی بازگشت ،اين وجود توقيف کرد. با آنان را های ينزم
 مهرر د. و به مسلمانان داد گرفت را از بهائيان ها ينزم شد یمصادر کرد که بر اساس آن  حکمی)، حکومت ۲۰۰۴(۱۳۸۳اّما در 
)، شش خانۀ ۲۰۰۴(اکتبر ۱۳۸۳

متعلق به بهائيان کتا توسط مقامات 
زمستان همان سال ضبط شد و در 

 بهائی که کشاورز ۹)، ۲۰۰۵(اوايل 
مصادره شده  يشانهاخانه ها و زمين

 ، دستگير شدند.بود
 

)، ۲۰۱۱ژوئن  ۲۶(۱۳۹۰تير  ۵در 
خانوادۀ  ۱۷هر نيروی انتظامی محل 

 حکمکتا را احضار و آنها را از  بهائی
 ،که بر اساس آن دادگستری باخبر کرد

های خود را زمين بايست یمبهائيان 
جران مسلمان کنند. بهائيان تسليم مستأ

تأکيد کردند که در و حکم را نپذيرفته 
ادامه  اجع قضائی به مقابله با آنمر

حدود سه هفته بعد، پنج  خواهند داد.
بهائی ساکن کتا دستگير و سرانجام به 

امالک به شش  غصبیاتهام مالکيت 
دادگاه نيز  ه زندان محکوم شدند.ما

ها بايد به فرمان داد که زمين
 .دمستأجران مسلمان تسليم شو

 
  

های توهين آميز نوشته شد: با اسپری اين نوشته ،ای در سمنانروی ديوار خانه
 »مرگ بر بهائی کافر مرگ بر آمريکا و انگليس.«
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 نقض روند قانونی ۴
اين ) خود به شورای حقوق بشر ۲۰۱۲(۱۳۹۰در گزارش  ،ايرانسازمان ملل برای حقوق بشر در  ويژۀ شگرگزار، احمد شهيد

مزمن تبديل  ای يدهپدبه  ،نقض روند قانونی که از جمله گفتاحمد شهيد . قرار دادانتقاد  مورد به شّدترا نظام قضائی ايران ، سازمان
اجتماعات و  ،جهت آزادی بيان بی«که  شود نوعی استفاده می به» مبهم تعريف شدهکه به صورت  امنيتیضوابط «و است شده 

 .»کند را محدود می ها انجمن
 

ر بسياری موارد، شاهدان گزارش دادند که د«)، هنگام ارائۀ گزارش خود گفت: ۲۰۱۲مارس  ۱۲(۱۳۹۰اسفند  ۲۲دکتر شهيد در 
اورۀ های طوالنی بدون دسترسی به مشاند و برای دورهالمللی قرار دارند، دستگير شدههايی که تحت حمايت قوانين بينبرای فعاليت

 »اند.ان انفرادی در بازداشت بودهاتهامات رسمی، در زند باعدم قانونی يا اعضای خانواده يا
 

حداقل از  تر يينپابسيار  انشرايط زندان آنکه سطح  اند کردهتأکيد  ،اند دادهماری کثير از کسانی که شهادت ش: «افزوداحمد شهيد 
به آب، عدم عدم دسترسی مناسب ، از حد شديداست. ازدحام بيش  سازمان ملل متحد بودهمربوطه تعيين شده از سوی  استاندارهای

 ،به خدمات پزشکی مناسب، عدم دسترسی ۀ هواتهوي خطرناک بهداشتی، شرايط اسفناک امکاناتر کيفيت بسيا ،تفکيک کافی زندانيان
 .»، از ديگر موارد مطرح شده از سوی اين افراد استتغذيه مقدار ناچيز

 
به بهترين وجه منعکس نقايص نظام قضائی ايران را  ،يرانان ادستگيری، بازداشت، محاکمه و زندان هفت مدير جامعۀ بهائي چگونگی

 .کند یم
 

اين هفت نفر اعضای يک گروه موقّتی 
 مديريت نظام معمول غياب ه دربودند ک

سراسر جهان  در مع بهائیجوا که دينی
، به نيازهای روحانی و برند میکار   هب

     یاجتماعی جامعۀ بهائی ايران رسيدگ
در پاسخ به يک اين نظام اداری  کرد. می

 ،)۱۹۸۳(۱۳۶۱فرمان حکومتی در سال 
 منحل شد. در ايران

 
)، اين ۲۰۰۸( ۱۳۸۷و  ۱۳۸۶های در سال

هفت نفر بدون هشدار قبلی دستگير شدند. 
مارس  ۵(۱۳۸۶اسفند  ۱۵مهوش ثابت در 

ار او، مک) بازداشت شد. شش ه۲۰۰۸
 ينجمال الدبهروز توکلی، وحيد تيزفهم، 

آبادی و  ، فريبا کماليیرضاخانجانی، سعيد 
به  گاهی صبحهای عفيف نعيمی، در يورش

مه  ۱۴(۱۳۸۷ارديبهشت  ۲۵در  منازلشان
 ) دستگير شدند.۲۰۰۸

 
به جاسوسی،  ،در ميان اتهامات ديگر آنها

 اندازی راهالمی و تبليغ عليه نظام اس
اتهاماتی  .تشکيالت غيرقانونی متهم شدند

 رد آنهااز جانب  کامالً و به طور مطلقکه 
 شد.

)، هفت مدير جامعۀ بهائی در سطح ملّی ۲۰۰۸(۱۳۸۷/۱۳۸۶ سال در
دستگير و سرانجام به جاسوسی و ديگر اتهامات دروغين محکوم شدند. در 

سالۀ زندان خود  ۲۰زمان نوشتن اين متن، آنها در حال گذراندن احکام 
است. اين  کنونی در ايرانترين حکم زندانيان عقيدتی هستند که طوالنی

هفت نفر، نشسته از چپ به راست عبارتند از: بهروز توکلی و سعيد 
خانجانی،  نيجمال الد، وحيد تيزفهم، یکمال آبادو ايستاده، فريبا  يیرضا

 عفيف نعيمی و مهوش ثابت.
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» کافر«بهائيان  تعيين اين که
ی هااز حمايت در نتيجههستند و 

قانون ايران  در یمعين
مصونيت  اصلی دليل، اند بهره یب

پس از ارتکاب  مجازاتاز 
 جرائمی عليه بهائيان است.

  
ای آغاز شد که ) محاکمه۲۰۱۰ژانويه  ۲۰(۱۳۸۸دی  ۳۰ماه بازداشت بدون تفهيم اتهام در زندان اوين تهران، در  ۲۰پس از حدود 

مدافع به شدت محدود بود،  متهمان به وکيل دسترسی ن کهآ قانونی بود. از جمله روند هر گونه عاری از ور شامل شش جلسۀ مختص
 طرف نيست.قاضی با اظهارات خود نشان داد که به هيچ وجه بی جلسۀ دادگاه غير علنی بود و

 
 به اعضای پارلمان اروپا گفت: بازداشت شدگان،مدافع  یوکاليکی از ، دمهناز پراکن)، ۲۰۱۱وئن (ژ۱۳۹۰تير در 

 
ی پرونده را ها برگدر طی يک ماه به دقت انجام شد و تمامی  ،برگ تشکيل شده است ۲۰۰۰مطالعه پرونده که از بيش از «

گونه گرفته  ينابه دقت مورد بررسی و واکاوی قرار داديم تا بفهميم بر اساس کدام دليل سند مدرک يا شاهدی آزادی هفت انسان 
ی طرح شده عليه موکلين ما و انتساب ها اتهاميچ يک از هشده است. خوشبختانه هيچ سند و مدرک يا دليل قانونی برای وقوع 

 »ه نشده بود و در پرونده نيز وجود نداشت.آنها به ايشان ارائ
 

 قانونی  یها تيحمابهائيان از محروميت ويژۀ 
قانونی  قضائی کنونی ايران وضعيت بهائيان ايران به سبب محروم بودن صريح و رسمی از هرگونه حقوق شهروندی در نظام

 دارند.  ای يچيدهپ
 

با اين  برای ايران نوشته شد. یا تازهقانون اساسی کمی پس از انقالب ايران، 
، اّما شمارد یبرم ای شهروندانبر سی متنوعیحقوق مدنی و سيا ،که آن سند

 شود.مورد بهائيان استثنای مهمی قائل میدر 
 

جعفری شيعۀ مذهب اسالم و به ويژه  ،قانون اساسی ايران ۱۲ل اص
جمهوری اسالمی ايران اعالم » رسمی«را به عنوان مذهب  عشری یاثن
 . دارد یم
 

 کند:می بينیپيشکشور را ديگر های دينی حقوق اقليت ۱۳ل اصسپس 
 

 آزادند خود  دينی  مراسم  انجام در  قانون حدود در که شوند  می  شناخته  دينی  هایاقليت تنها  مسيحی و  کليمی ، زرتشتی  ايرانيان«
 »کنند.می  عمل خود  آيين  طبق بر  دينی  تعليمات و  هشخصيّ   احوال در و

 

 شدهمستثنی  هستند، مند بهرهاز آنها  یدينهای گروهديگر که  ،های قانونی کامالً خاص از حمايتبه بيان ديگر، ديانت بهائی به طرز
کنار گذاشته شدن بهائيان در قانون اساسی، آنان اند که روشن ساخته اين نکته راهمان آغاز های ايران از . عالوه بر آن، دادگاهاست

 بدل ساخته است. »عفاری بی دفاک« به در نظام قضائی ايران را
 

پس  مجازاتاصلی مصونيت از  دليلاند، هبهرقانون ايران بی در یهای معيناز حمايت در نتيجه هستند و» کافر«بهائيان  تعيين اين که
 از ارتکاب جرائمی عليه بهائيان است.

 
سالۀ  ۶۰يک مرد  ربودنجرم دو برادر مسلمان را که به اعدام ايران حکم  کيفری)، يک دادگاه ۱۹۹۳(۱۳۷۲ در سال برای مثال

چون  اين دادگاه،حکم بر اساس اش و سپس قتل او محکوم شده بودند، لغو کرد. و واگذاری سند خانه ءبهائی، مجبور کردن او به امضا
چنين امکان بوده، قاتالن نبايد به جرم قتل به صورت سنتی قصاص شوند. دادگاه هم» بهائيت گمراه و گمراه کنندۀرقۀ ف« عضو مقتول

مگر اين که گيرد، بهايی به کافران تعلق نمی خون« با استناد به اين حکم فقهی کهبه خانوادۀ مقتول را » بهاخون«ا ي »ديه«داخت پر
 لغو کرد. »از اهل ذّمه باشند
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با اين حال با  کند. تبرئه می پرداخت ديه حکم اعدام و بر اين اساس، دادگاه آنها را از« از حکم اين دادگاه آمده است:در بخش ديگری 

زند و سالمت نظام غيرقانونی است، نظم و امنيت عمومی را بر هم می اند شدهعملی که اينان مرتکب در نظر گرفتن اين که اين 
 »شوند.تأديبی محکوم می زندانماه  ۱۸ به مذکور کند، هر يک از دو متهممقدس جمهوری اسالمی را مختل می

 
 ماه زندان است. ۱۸که مجازات ربودن و قتل يک بهائی تنها  کند یم مقرر دادگاه عبارت ديگر،به 

 
المللی اياالت متحده توضيح ) کميسيون آزادی دينی بين۲۰۱۲(۱۳۹۱جاست. همان طور که در گزارش  برا اين ماّده از قانون هنوز پ

بهای برابر برای مردان مسلمان و خونديه يا  نظام جمهوری اسالمی ايران، )، مجمع تشخيص مصلحت۲۰۰۴(۱۳۸۳در «داده شد: 
. بر اند شدهاز اين تجديد نظر مستثنی  کليۀ زنان کشورمندائی و  صابئی مردان ،انبهائيبا وجود اين، غيرمسلمان را به تصويب رساند. 

 »مجازات به قتل رساند. با مصونيت ازديانت بهائی را پيروان  توان می يعنی ،خون بهائی مباح استريختن اساس قانون ايران، 
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 ای از آزار و اذيت تاريخچه ۵
ر طوالنی د یا سابقه ،قانون های يتحماز محروميت آنان ا و آزار ،عقيبت ،و به تبع آن يانبهائاز  روحانيون حاکم بر ايران بيزاری

 بهائی ستيزی در ايران دارد. تاريخ
 

) در ايران بنيان نهاده شد و مانند بسياری از اديان تازه، پيروان آن فوراً از سوی اعضای نظام ۱۸۴۴( ۱۲۲۳ل ديانت بهائی در سا
 دينی غالب، با آزار، محروميت و خشونت روبرو شدند.

 
فت آنها را برانگيخته عمدتاً مخالآنچه ديدند. بدعت و تهديدی برای اقتدار خود میاز آغاز ديانت بهائی را  ،روحانيان متنفّذ شيعۀ ايران

که ، با اين ادعا ايران ون حاکم برروحاني گروهکه  یچيز – است از سوی خدا ظهوری تازهاين دين اين ادعای آئين بهائی بود که  بود
 از جمله –بهائیبر آن، تعاليم پيشرو ديانت عالوه . ديدند های اسالم می در تقابل با آموزهآنرا م ، از قديآخرين دين الهی است» اسالم«

ت فلامخ و دار يحهجرآنان را  سنتی های حساسيت – تروحاني طبقه حذفو  دانش علمی زنان و مردان، اهميت ن بر برابریآتأکيد 
 گيخت. خشونت آميز آنها را بران

 
سراسری  یا برنامهشدند، در به نام بابی شناخته میکه در آن دوران بهائی  ۴۰۰۰ دست کم، تناظهور اين دي ازۀ پس ظرف چند ده

های اين اعدام دشاه و در خدمت پادشاه وقت کهی شاترينظامی ر افس ناک، کشته شدند. يکهول یها شکنجه پس ازد در بيشتر موار و
 روغنر درا  یزخمپاهای  ،کندها پوست کف پاهای بابيان ر«: نويسد یمو شکنجۀ آنان از جمله  بوده، در توصيف صحنۀ آزاراوليه 

آنان پس از چنين  اعدام .»کردند یم، قربانی بيچاره را مجبور به دويدن پای آنها را نعل کرده همانند اسب، بردند یمفرو  جوشان
 .گرفت یمصورت  يیها شکنجه

  
باری از خشونت ادامه يافت. از جمله وقايع  ميالدی) بيستمقرن اوايل ( هجری اواخر قرن سيزدهمبار به بهائيان تا  خشونتحمالت 

های مجاور آن که به مدت يک ماه در شهر يزد و دهکده غارت اموال استکشتار و  موجی از ،اند به خوبی مستند شده اين دست که
. اين عده هر جا اوباش از دست دادند اراذل و وحشيانۀحمالت  در بهائی جان خود را ۷۰)، حداقل ۱۹۰۳(۱۲۸۲جريان داشت. در 

 مسئول اين بار نيز کوششی کردند. مقاماتبردند يا تخريب میرساندند و امالک آنها را به تاراج میبه قتل میيافتند بهائيان را می
 برای حفاظت از بهائيان نکردند.

 
، وضعيت برای بهائيان ايران بهبود يافت. حضورشان در جامعه بيشتر به چشم )۱۹۰۵-۱۹۰۶( ۱۲۸۵پس از انقالب مشروطه در 

هايی نائل شوند. روی کار آمدن رضا شاه و تقويت يک دولت  های اقتصادی و اجتماعی به پيشرفت يافتند در عرصه خورد و اجازه می
، به ويژه به برخورداری بهائيان از امنيت بيشتر منجر شد. بهائيان در اين دوران موفق )۱۹۲۰(۱۳۰۰تا ) ۱۹۱۱(۱۲۸۹مرکزی از 

ند و به عنوان نيرويی پيشرو در اجتماع شهرت يابند. به گفتۀ بسياری از ها مدرسۀ مدرن را تأسيس و اداره کنشدند ده
 ديدند.ای ايران در مدارس بهائيان آموزش می ده درصد از کّل جمعيت مدرسه، )۱۹۲۰(۱۳۰۰در اواخر دهۀ  پژوهشگران، 

 
کومت رضا شاه به عنوان ح )،۱۹۳۴( ۱۳۱۳در  روبرو بودند. هامخالفتو  هابهائيان هنوز با اشکال مختلف يورش ،با اين حال

با ديانت بهائی گرفته  ونحتماالً تحت تأثير مخالفت روحانيهمۀ مدارس بهائی را تعطيل کرد، تصميمی که ا ،بخشی از سياست نوسازی
 .ه بودشد

 ۱۲(۱۳۲۳رديبهشت ا ۲۲ها به بهائيان افزايش يابد. در طی جنگ جهانی دوم، سستی اقتدار حکومت مرکزی اجازه داد حمالت توده
در اين حادثه، . را ويران کردند آن ساختمانو ت اين شهر را غار انمرکز بهائي ،نفر ۴۰۰۰حدود در جمعيتی در آباده، )، ۱۹۴۴مه 

تن سه و آشوب،  )، پس از سه هفته تالطم۱۹۴۴(اوت ۱۳۲۳ مردادر دشتم قرار گرفتند.  و به شّدت مورد ضرباز بهائيان  تعدادی
 .اری مورد حمله و غارت قرار گرفتبی شم یها خانهبه قتل رسيدند و  بهائياناز 
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د به نام محم ،ونروحاني ی ازيک اللحنالت شديدحم
زندۀ روزانۀ تقی فلسفی به بهائيان در برنامۀ 

ل در سا اش در ماه مقدس رمضانراديويی
که روحانيون مسلمان  دهد یمنشان  ،)۱۹۵۵(۱۳۳۴

تا چه اندازه در طرد بهائيان از جامعۀ ايران مصمم 
 های یسخنراندر اين  ،فلسفی .اند بودهو استوار 

ديانت «از جمله ديانت بهائی را يک  يويیراد
به اين سخنان، در  واکنشر . ددنامي »ساختگی

ای به بهائيان و امالک سراسر کشور حمالت گسترده
های مقدس بهائی مورد حمله مکانشد.  انجام آنان

 گورها از جسد بهائيان در گورستانقرار گرفت. 
 تاراج بهائی  و مزارع ها مغازه. شد تکه تکه خارج و

ها نابود و دام سوزانده کشاورزی ، محصوالتشد
برای متوقف ساختن خشونت کار  شدند. حکومت

در تالش برای آرام کردن  عوضزيادی نکرد، در 
راديوی سراسری  از فلسفی را های خطبه، روحانيون

 ۱۶ارتش پخش کرد. در  ویرادين چنيکشور و هم
 بنایتخريب  برای کشورمه)، وزير  ۷(ارديبهشت 

در تهران کلنگ  )القدسحظيره (مرکز ملّی بهائيان 
 .به نمايندگان روحانيون پيوستبه دست گرفت و 

 
 ، ديانت بهائیای دورههای با وجود اين خشونت

بهائی در ايران  ۱۰۰۰۰۰)، حدود ۱۸۰۰ر اواخ(۱۲۷۹زنند که تا اواخر تخمين می پژوهشگرانگسترش يافته است.  در ايران پيوسته
 افزايش يافت. يا بيشتر نفر ۳۰۰۰۰۰) به تقريباً ۱۹۷۹(۱۳۵۷و در  ۲۰۰۰۰۰ود ) به حد۱۹۵۰(۱۳۲۹ن تعداد تا ايوجود داشت. 

 
سرکوب بهائيان به سياست دولت  )،۱۹۷۹(۱۳۵۷انقالب اسالمی و برقراری جمهوری اسالمی ايران در سال  در پیبا اين حال، 

 بار ديگر رو به افزايش گذاشت. آنانبه  تبديل شد و حمله
 

) و ۱۹۷۹(۱۳۵۷های شناخته شده است. بين سال به خوبی ،خشونت عليه بهائياناعمال  برایطرح گستردۀ دولت ايران دامنۀ 
 در جريان يک کمپين ،در همين مدت شدند. ناپديد حکومت مأمورين يا به دست ، کشتهبهائی اعدام ۲۰۰ بيش از)، ۱۹۸۸(۱۳۶۷

 يا حقوق بازنشستگی خود را از دست دادند شغل تنها هزار نفر زندانی شدند، ده ۱۰۰۰بيش از  ،ولتی مبتنی بر تبعيض و سرکوبد
 محروم شدند. تحصيلاز  يا و
 

) ۱۹۹۰( ۱۳۷۰در دهۀ  و اذيت دولتی اشکال اين آزار بارزترين، مربوط بود المللیبين هایفشار به اعمال ظاهراً واکنشی که در 
ها به تدريج در طول يک دهه به چند تن کاهش يافت. با اين حال، ها و اعدامفروکش کرد. تعداد زندانيان بهائی به شدت کم شد و قتل

شدۀ تبعيض اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و آموزشی جايگزين شد. يک عمليات دقيق و حسابراه اندازی اين دورۀ آرامش نسبی با 
به منظور » مسئلۀ بهائيان«) دربارۀ ۱۹۹۱(۱۳۶۹سال  درحکومتی يادداشتی صادره از باالترين سطوح  بنایاين عمليات بر م

به وضوح آن بود که نگرانی  ديگر اين عمليات ريزی شده بود. هدفجامعۀ بهائی ايران طرح» راه ترقی و توسعۀ«کردن » مسدود«
) ۲۰۰۵( ۱۳۸۳ سال بار ديگر پس از و ستم عليه بهائيان حقوق بشر را کاهش دهد. آزار ديده بانی و دفاع از المللیبين یها سازمان

 با قدرت گرفتن عناصر بنيادگرای رژيم مرتبط دانست. توان یا م. تشديد فشار بر بهائيان در اين دوره رافزايش يافت
  

بهائی  ۲۰۰سپاری هاشم فرنوش، يکی از حدود مراسم خاک
 .ندبه دست حکومت اعدام شد ،)۱۹۸۰(۶۰که در دهۀ  یايران
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0Bتعهدات قانونی ايران 
 

قرار دادن قانون شکنان موظف  يگردپو تحت  خود در برابر اعمال خشونت آميزرا به حفظ شهروندان المللی، دولت ايران  قوانين بين
که ايران نيز يکی از امضا کنندگان آن است، تعريف روشنی از اين تعهدات  (ICCPR) یميثاق جهانی حقوق مدنی و سياس. سازد یم

 : دهد یمبه دست 
 
در اين ميثاق را  توافق شدههمۀ حقوق » و تضمين شمردنمحترم «المللی حقوق مدنی و سياسی وظيفۀ ميثاق بين عدم تبعيض. •

گونه تبعيض بر اساس نژاد، رنگ، جنس، زبان، دين، عقيدۀ سياسی يا عقايد  هيچبدون « يک کشور »ورهمۀ افراد قلم«برای 
 ]۲کند. [مادۀ صريح میت» ، تولد يا وضعيت ديگردارائیديگر، خاستگاه ملّی يا اجتماعی، 

 
تضمين  »با توسل به قانون حفظ شود«که بايد را » حق ذاتی حيات«المللی حقوق مدنی و سياسی ميثاق بين حفاظت در برابر قتل. •

 ]۶[مادۀ » هيچ کس نبايد به صورت خودسرانه از حيات خود محروم شود.« کند.می
 

آميز قرار نبايد مورد شکنجه يا رفتار يا مجازات ظالمانه، غيرانسانی يا توهينهيچ کس « آميز.شکنجه و رفتار توهين ممنوعيت •
 ]۷[مادۀ » گيرد.
 

هر فرد حق آزادی و امنيت شخصی «المللی حقوق مدنی و سياسی، ميثاق بين تصريحبه  خودسرانه. بازداشتر حفاظت در براب •
 ]۹ [مادۀ» دارد. هيچ کس نبايد خودسرانه دستگير يا بازداشت شود.

 
شود، بايد در هنگام دستگيری از داليل آن مطلع هر فردی که دستگير می« تضمين رعايت روال قانونی در صورت دستگيری. •

 ]۹[مادۀ » ، قرار گيرد...کند یممقابل قاضی يا مقامی که قانون تعيين ر ايد بالفاصله دب«و » شود...
 

زمان و تسهيالت کافی «و » ها برابر باشندهمۀ افراد در برابر دادگاه« تحقق اين هدف مستلزم آن است که حق محاکمۀ عادالنه. •
» مجبور به شهادت عليه خود نشوند«را داشته باشند و » برای آماده شدن به منظور دفاع از خود و ارتباط با وکيل انتخابی خود

 ]۱۴[مادۀ » مورد محاکمه شوند.بدون تأخير بی«و 
 

افراد بايد از حق آزادی فکر، وجدان و دين برخوردار باشند.  ۀهم« یالمللی حقوق مدنی و سياسنميثاق بي اساسبر  آزادی دين. •
خصوصی و علنی  ،مورد انتخاب خود و آزادی فردی و جمعی ۀدين و عقيده ب گرويدناين حق بايد شامل آزادی داشتن و يا 

 ]۱۸[مادۀ » اسم و تبليغ باشد.بيان عقيده و دين خود به صورت عبادت، رعايت احکام، انجام مر یبرا
 
به  گرويدنهيچ کس را نبايد به اجبار از حق داشتن و يا «آزادی دين در چهارچوب و برای تضمين  عدم اجبار در مسائل دينی. •

 ]۱۸[مادۀ » ديانت مورد انتخاب خود محروم کرد.
 
موظف و ايجابی  یا گونهبه امضا کننده را  یها دولتچنين  المللی حقوق مدنی و سياسی همميثاق بين حفاظت در برابر تحريک. •

.» استممنوع  تبعيض، دشمنی و خشونت شود قانوناً  ۀملی، نژادی و يا دينی که انگيزهرگونه نفرت  رغيبت«که  سازد یممتعهد 
 ]۲۰[مادۀ 

 
مجتمعاً با ساير افراد گروه از اين حق محروم نمود که  توان ینم«ا ر های دينیقليتا بر اساس اين ميثاق، ها.حفاظت از اقليت •

 »و بر طبق آن عمل کنند.ه به دين خود متدين بود خودشان
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 نتيجه ۶
 که مستند سازد و نشان دهد شود یمخشونت عليه بهائيان را که با حمايت دولت انجام  زارش کوشيده است تا موج فزايندۀاين گ

مرتکب  ،مصونيت کاملز توانسته اند با برخورداری ا غير از آن، يا و در استخدام دولت هستند رسماً اعم از مأمورانی که  ،مهاجمان
 اين اقدامات شوند.

 
) تا کنون، ۲۰۰۵(۱۳۸۳از سال  .تاس اين ماجراتنها بخشی از  ،غيرقانونی های حبسهای خودسرانه و تگيریگير دسافزايش چشم

در بهائی در زندان بودند که  ۱۱۵)، بيش از ۲۰۱۲(دسامبر ۱۳۹۱دی اند. در ی ايرانی دستگير يا بازداشت شدهبهائ ۶۶۰حداقل 
. نفر بود ۱۰شمار زندانيان بهائی  است. در آن زمان ده برابر شده )۲۰۰۵(دسامبر ۱۳۸۴دی  مقايسه با شمار زندانيان بهائی در
شتم، زندان انفرادی يا اشکال ديگر شکنجه روبرو  و ايران اغلب با ضرب در جمهوری اسالمی بهائيان مانند ديگر زندانيان عقيدتی

 اند.بوده
 

را عامالن اسرائيل، پيروان  انهای رسمی به راه انداخته و آندر رسانه را عليه بهائيان نفرت شديد کمپيندر عين حال يک حکومت 
 .دده جلوه میدشمنان دولت و اسالم  وشيطان  فاسد

 
در سطح محلی در و بوده نهايت کارايی موفق  با ،يزست یبهائآور شرمو  تی گستردهتبليغا کمپيناين  که رسدبه نظر میچنين  ظاهراً 
 است. برانگيخته عليه بهائيان تعصب و تبعيض ، از مردمی يهابخشميان 

 
)، ۲۰۰۵( ۱۳۸۳هستند. از سال  گوياطور که اشاره شد آمار و ارقام همان

. اند بودهعمومی يا حملۀ فيزيکی  يورشمورد  ۵۲بيش از بهائيان هدف 
مورد ديگر به  ۵۲استفاده از شکنجه يا زندان انفرادی حين بازداشت در 

آتش زا  یها بمبهدف ملک متعلق به بهائيان  ۴۹ثبت رسيده است. حدود 
ن بهائی در گورستا ۴۲و حداقل  اند قرار گرفته و يا به آتش کشيده شده

افزون حرمتی قرار گرفته است. کاران مورد بیسراسر کشور توسط خراب
ر کارکنان ديگ، صدها کودک دبستانی بهائی از سوی معلمان و بر اين
کار متعلق به  و کسبمحل اند. صدها با توهين و آزار روبرو شده مدارس

 بهائيان به دستور مقامات محلی تعطيل شده است.
 

نشانی از همۀ آنها،  ييمنگواز اين حمالت، اگر  یبسياردر با اين حال، 
ها کار شهروندان برخی از اين يورشهم . اگر خورد یمبه چشم  آنان مداخلۀ مستقيم عامالن حکومت يا حداقل دستور يا تشويق رسمی

و  رسمی احساسات آنان را برانگيخته استکه تبليغات ضد بهائی  يستی نکدهند، شدينی از خود نشان می که ناشکيبايی باشدعادی 
قطعاً مقاماتی که حين بازداشت يا  پيگرد قانونی يا مجازات ندارند. شته و دليلی برای نگرانی ازآزادی عمل دا کهکنند  آنها حس می

به خاطر  مطلق عمل کنند، زيرا هيچ کس توانند با مصونيتکه می آگاهندکنند، استفاده می بدنی یها خشونتبازجويی از شکنجه يا 
 محکوم نشده است.تا به حال   بهائیشهروند ارتکاب چنين جرائمی عليه يک 

 
که به صورت آنها بايد از همان مقاماتی محافظت بخواهند اند.  گرفته قرارن ممک وضعيت غيردر يک بهائيان  ،ربه عبارت ديگ
 که به تبعيض عليه آنان جنبۀ قانونی داده است. خواهی کنندد، و از همان نظام قضايی دالندانگيختن نفرت عليه آنها مشغوروشمند به بر

 
تبليغات ضد  که برند یمپی  به اين حقيقت بيشتر روز به روز ،ايرانيان بسياری از که دهدنشان می ای فزاينده در عين حال، شواهداّما 

ازندۀ بهائيان ايران در همکاری س و جويانه اقدامات صلح شاهد عينی آنان ،در عوض .است دروغينو  توزانه ينهک ،بهائی دولت
 کنند.آشکار از همسايگان و همکاران بهائی خود پشتيبانی می و به نحوی بيش از پيش بوده و اينکاجتماع 

 
 دی بر اين گرايش هستند:واهدر اين سند به آنها اشاره شد، شتر به تازگی روی داده و پيشکه  واقعهچند 

بسياری از اين حمالت، اگر در 
نشانی از همۀ آنها،  ميينگو

مستقيم عامالن حکومت مداخلۀ 
 يا حداقل دستور يا تشويق رسمی

 .خورد یمبه چشم  آنان
 



)      ۲۰۱۳(مارس  ۱۳۹۱اسفند  -ائی گزارشی ويژه از جامعۀ جهانی به      ۳۲ 
 

 
 

 
بسياری از ، دتخريب کر) ۲۰۰۸(ژانويه  ۱۳۸۶ دی ماهبهائی در آباده را در  تاجر يک وقتی بسيج با بولدوزر ديوار خانۀ •

کردند و حتی پيشنهاد دادند که خسارات وارده به خانواده را  یهمدردپشتيبانی و ابراز  ویاز  ،مسلمان های يهدوستان و همسا
 جبران کنند.

 
 آذر در ،ی ویآموز بهائی را در آخرين سال تحصيل دستور اخراج يک دانش قاماتم ،وقتی در دبيرستانی در کرمان •

های خود آموز ديگر به نشان اعتراض از کالسدانش ۸۰۰های او و حدود کالسی ) صادر کردند، هم۲۰۰۷(دسامبر ۱۳۸۶
 کالس بازگردد. داده شده به دختر جوان بهائی اجازۀ به اينبيرون آمدند. چند روز بعد 

 
همسايه و  ۳۵سال زندان محکوم شد، حدود ) در کرج دستگير و به يک ۲۰۱۰(اکتبر ۱۳۸۹در مهر بهائی  دار مغازهوقتی يک  •

او  حسن شهرتو  محبوب ای را دربارۀ شخصيت ضمن تقاضای کاهش حکم او از مقامات، استشهادنامه ،مسلمان داره مغاز
 آمده بود: نامه استشهادن اي امضا کردند. در

 
 است مردی محترم و شرافتمند (نام محفوظ) مايلند اعالن کنند آقای زير رساند که امضاکنندگانوسيله به اطالع می بدين«
ها هيچ مشکلی سال اين در طول ما و است مشغول به کار بوده کاری و درست با صداقتسال پيش در اين محله  ۲۰ از که

مشغول  خود سازی پيشرو بوده است. همواره به کار عينکعموم به خدمت  برای. او در هر کار خيری ايم در او نديده
ه احترام گذاشت ساير کسبهاند. بايد اشاره کرد که او هميشه به عقايد کار و سلوک او را تحسين کرده ،بوده و همۀ مشتريان

 »با احترام رفتار کرده است. هايش يهبا همسا و
 

شريک  حکومت توزانۀ ينهکعمليات ر کسانی که در ايران هستند، د ۀهم دده یمکه نشان  است زيادی یها نمونهاز د مورفقط چند  اينها
 نيستند. 

 
عوامل اند، دهد که حتی در مواردی که افراد ناشناس در حمله به بهائيان يا امالک آنها شرکت داشتهشواهد نشان می از سوی ديگر،

با که های بهائی به گورستان ها يورشز بسياری اشدن عملی اشاره شد،  تر يشپطور که . هماناندحکومت از صحنه خيلی دور نبوده 
حمالت  ،در چند مورد .رسد یمبه نظر بعيد امری لی، در سطح مح دست کم، بدون پشتيبانی حکومت، هانجام شد تجهيزات سنگين

ه شهر انجام شد بهائيانمتعلق به  و کار نوعی دستور رسمی مبنی بر تعطيل يا تحريم کسب از پس ،کار بهائيانمحل  افروزان به آتش
 .ونۀ بارزی از اين امر استمن ) در رفسنجان۲۰۱۰(۱۳۸۹اواخر  ای يرهزنج های یسوزآتش . است

 
) جامعۀ جهانی ۲۰۱۱(اکتبر ۱۳۹۰مهر ای ضد بهائی خود که در گزارش رسانه کمپينبدون شک، حکومت چنان حمالتی را با 

به طرق گوناگون، که  افشا شده محرمانۀ حکومتی ۀبخشنام چندين ها،چنين طّی سالکند. هميق میتشو اسناد آن ارائه شده ،بهائی
 هدايت آموزشی، یها فرصتمحدود کردن  اقتصادی يا های يتفعال، چه از طريق سرکوب به تبعيض عليه بهائيان را مقامات محلّی

 . کند می
 

و متجاوزان به جان و مال  است که مهاجمان اين ، ظاهراً سياست رسمی حکومت ايراناست طور که اين گزارش نشان دادهحال همان
دهد که مأموران نيروی انتظامی، نگهبانان پيگرد يا مجازات قرار نگيرند. در واقع، شواهد نشان می هدف تحقيق قضائی، ،بهائيان

بهائيان  عليههاجم به ت هار اثر تحريک به نفرت در رسانهزندان، مقامات محلّی، تشکيالت روحانّيت و شهروندان عادی نه تنها د
 انجام داد. از مجازات توان با مصونيت کاملاند، بلکه به آنها نشان داده شده که چنين حمالتی را میتشويق شده

 



)      ۲۰۱۳(مارس  ۱۳۹۱اسفند  -ائی گزارشی ويژه از جامعۀ جهانی به      ۳۳ 
 

 
 

جامعۀ بهائی ايران تهديدی 
برای حکومت ايران نيست. 

يان ايران همدست هيچ بهائ
يا گروه مخالفی  دولت، مکتب

نيستند. اصول ديانت بهائی از 
خواهد مطيع حکومت آنها می

خود باشند و از شرکت در 
سياست حزبی، فعاليت 
خرابکارانه و همۀ اشکال 

بهائيان  .خشونت خودداری کنند
ايران به دنبال هيچ امتياز 

 صرفاً نيستند بلکه  یا ژهيو
برخورداری از حقوق خواهان 

ی الملل نيب اعالميۀ«مندرج در 
هستند، ميثاقی که  »حقوق بشر

 نيز به آن پيوسته است.ايران 
 

بهائيان ايران همدست نيست. ايران جامعۀ بهائی ايران تهديدی برای حکومت 
 خواهد یما اصول ديانت بهائی از آنه. هيچ دولت، مکتب يا گروه مخالفی نيستند

و  اليت خرابکارانهفع، حزبی تمطيع حکومت خود باشند و از شرکت در سياس
 ای يژهودنبال هيچ امتياز  به همۀ اشکال خشونت خودداری کنند. بهائيان ايران

اعالميۀ «برخورداری از حقوق مندرج در خواهان  صرفاً بلکه  ،نيستند
 به آنان .نيز به آن پيوسته استهستند، ميثاقی که ايران  »حقوق بشر المللی ينب

، حق آزادی و مناسک دينی خود و اجرای اظهارخواهان حق حيات، حق  ويژه
هايی با وجود سختی هستند. بهائيان ايران الاشتغامنيت فردی و حق آموزش و 

   ورزند و فقط کشور خود عشق می خالصانه به هم چنانکنند، که تحمل می
 . کمک کنند ايران ۀبه پيشرفت جامعخواهند به آنها اجازه داده شود تا  می

 
واقعی از بهائيان ايران از طريق  داده است که تنها حمايتتاريخ نشان 
که  . سه دهۀ اخير ثابت کردهاستممکن  المللی ينبمداوم  اقداماعتراض و 

اعمال فشار بر آنان در  و داشته وقوف المللی ينب های يدگاهد برمقامات ايرانی 
   واقع  مؤثر المللی حقوق بشرقوانين بين در مندرج عمل به تعهدات راستای

 شود. می
المللی در مورد گستره و شدت تالش دولت ايران  اميد ما اين است که جامعۀ بين

برای نسبت دادن آزار بهائيان به عوامل ناشناس، خواه مأموران دولتی ملبس به 
و پنهان کردن خود در پس  ،لباس شخصی، يا شهروندان به خشم آمده اما ناآگاه

ای تنها در  استراتژی ناجوانمردانه . چنيندست زندبه تحقيقی دقيق  ،اين پرده
صورتی عملی خواهد بود که عامالن آن کامالً از پيگرد قانونی مصون بمانند. 

اش در حفظ حقوق همۀ شهروندان خود در  حکومت ايران بايد به خاطر ناتوانی
 المللی پاسخگو باشد. چهارچوب قوانين بين
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 سال
 

 ماه
 ۱۳۸۳تهاجم فيزيکی، شکنجه يا زندان انفرادی بهائيان، شهرستان/شهر

 )۲۰۱۲تا  ۲۰۰۵(۱۳۹۱تا 
 

شمار 
 قربانيان

 
عامالن 

 اصلی

 
 نوع رويداد

۱۳۸۳ 
)۲۰۰۵( 

۱۰ 
)۱( 
 

او را مضروب م به خانۀ مردی آمدند و با باتوچهار نفر  يزد
که صورت، کمر و بازوان او به شدت  یا گونهساختند به 

 مجروح شد.

 
۱ 
 

افراد 
مشکوک 
-لباس 

 شخصی

 
 تهاجم فيزيکی

۱۳۸۳ 
)۲۰۰۵( 

۱۰ 
)۱( 
 

چهار مهاجم به خانۀ مردی رفتند و از او خواستند مغازۀ  يزد
کند، سپس او را با خود را که در مجاورت خانه بود باز 

 باتوم مضروب ساختند و پنجرۀ مغازه را شکستند.

 
۱ 

افراد 
مشکوک 

لباس 
 یشخص

 
 تهاجم فيزيکی

۱۳۸۴ 
)۲۰۰۵( 

۸ 
)۱۲( 
 

سپاه پاسداران مردی را دستگير و آپارتمان او را  شيراز
دانست، بازرسی کرد. او که بازرسی را غيرقانونی می

ولی وقتی آنها  نيروی انتظامی را به کمک فرا خواند،
روی ، سعی کرد بگريزد. پاسداران نتوانستند دخالت کنند

بيش از پنج ساعت در صندوق  را وی آب يخ ريختند و او
با دستانی از پشت  اتومبيل زندانی کردند. سپس يک 
در گودالی تنگ و تاريک انداختند. در يک  او را بسته،

بهائی  یها يتفعالمقطع، يک روحانی او را در ارتباط با 
 روز آزاد شد. ۱۷کرد. او پس از  يیبازجو

 شکنجه حکومت ۱

۱۳۸۵ 
)۲۰۰۶( 

۴ 
)۷( 
 

سه نفر مردی را در روز روشن ربودند. نيروی انتظامی  خاش
». ما بسته استدست «از اقدام سر باز زد و گفت 

های ربايندگان از جمله شامل اين بود که اين خواسته
 خانواده منطقه را ترک کنند.

افراد  ۱
مشکوک 

لباس 
 یشخص

 تهاجم فيزيکی

۱۳۸۶ 
)۲۰۰۷( 

۱ 
)۴( 
 

مردانی که شبيه مأموران وزارت اطالعات لباس پوشيده  شيراز
رفت آموزی بهائی را که به کالس میبودند، جلوی دانش

تيغ  با و پيشانی او را کتک زدندفتند. او را به شّدت گر
 موکت بريدند.

افراد  ۱
مشکوک 

 لباس
 شخصی

 فيزيکی تهاجم

۱۳۸۶ 
)۲۰۰۷( 

۵ 
)۸( 
 

 و مردی به دست دو موتورسوار ناشناس مورد ضرب جيرفت
شتم و توهين قرار گرفت. به يک مسلمان که با او کار 

کرد اخطار داده شد به ارتباط خود با آن بهائی پايان می
 دهد.

مهاجمان  ۱
 ناشناس

 تهاجم فيزيکی

۱۳۸۶ 
)۲۰۰۷( 

۸ 
)۱۱( 
 

زن در پارکی، دو بهائی جوان را مورد هفت يا هشت  آبادنجف
حملۀ قرار دادند. نيروی انتظامی از تحقيق يا اقدام 

 خودداری کرد.

مهاجمان  ۲
 ناشناس

 تهاجم فيزيکی

۱۳۸۶ 
)۲۰۰۷( 

۸ 
)۱۱( 
 

مرد جوانی را طی دو تصادف جداگانه با اتومبيل  شيراز
مضروب ساختند و او را در حالی که به شدت درد داشت 

او به وزارت اطالعات احضار و تهديد شد.  رها کردند.
به باور او تصادف دوم را عامالن اين وزارت خانه طرح 

 بودند. ريزی کرده

افراد  ۱
مشکوک 

 لباس
 شخصی

 تهاجم فيزيکی

۱۳۸۶ 
)۲۰۰۷( 

۹ 
)۱۲( 
 

چهار مرد ناشناس يک مرد بهائی را ربوده و به زور  شيراز
شکنجه شد، سوار يک اتومبيل کردند. او طی بازجويی 

اّما سپس آزاد شد. بعداً از سوی فردی ناشناس با او 
های تلفنی تهديدآميز گرفته شد و در بهمن همان سال تماس

)، دو مرد نقاب دار با چاقويی به او حمله ۲۰۰۸(فوريه 
کردند. او روز بعد بار ديگر ربوده شد و سه روز بدون 

او به  هایغذا و آب نگه داشته شد. پشت، پاها و دنده
 سختی جراحت ديدند.

مهاجمان  ۱
 ناشناس

 تهاجم فيزيکی
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 سال

 
 ماه

شهرستان/
 شهر

تا  ۱۳۸۳تهاجم فيزيکی، شکنجه يا زندان انفرادی بهائيان،
 )۲۰۱۲تا  ۲۰۰۵(۱۳۹۱

 
شمار 

 قربانيان

 
عامالن 

 اصلی

 
 نوع رويداد

۱۳۸۶ 
)۲۰۰۸( 

۱۰ 
)۱( 
 

به تخريب ع بلدوزر شرواين که با ز دار پس ا مردان نقاب آباده
، تهئی کردند، وی را به زمين انداخديوار منزل يک کاسب بها
را  اش خانهنگه داشتند. بعد  يلاتومبدستبند زدند و در يک 

 غارت کردند.و گشتند 

مهاجمان  ۱
 ناشناس

 تهاجم فيزيکی

۱۳۸۶ 
)۲۰۰۸( 

۱۰ 
)۱( 
 

اخراج اش همراه شش نفر ديگر پدری که فرزند دبيرستانی شيراز
شده بود، پس از آنکه به نمايندگی از گروه والدين اعتراض 
خود را مطرح کرد، مورد تهاجم فيزيکی مأموران اطالعات 

 قرار گرفت.

مأموران  ۱
 اطالعات

 تهاجم فيزيکی

۱۳۸۶ 
)۲۰۰۸( 

۱۱ 
)۲( 
 

مردی هنگام تعطيل کردن استوديوی عکاسی متعلق به يک  شهرشاهين
خواست مغازه را بازرسی کند. وقتی بهائی، وارد آنجا شد و 

اين بهائی نپذيرفت، دو مرد ديگر وارد شدند، در را قفل 
 و سپس مغازه را بازرسی کردند. کتک زدنداو را  کردند،

مهاجمان  ۱
 ناشناس

 تهاجم فيزيکی

۱۳۸۶  
)۲۰۰۸( 

۱۲ 
 )۳( 
 
 

يک کاسب را با زنجير به يک درخت بستند و روی  ،دو مرد شيراز
او بنزين ريختند. کبريت روشن کردند و سعی کردند او را به 
آتش بکشند، ولی موفق نشدند. عابران به کمک او آمده و 

 آزادش کردند.

مهاجمان  ۱
 ناشناس

 تهاجم فيزيکی

۱۳۸۷  
)۲۰۰۸( 

۱ 
 )۴( 
 

مشخص در زندان يک زن بهائی دستگير و برای مدت نا شهرقائم
 انفرادی نگه داشته شد.

 زندان انفرادی حکومت ۱

۱۳۸۷  
)۲۰۰۸( 

۴ 
)۷( 

روز در زندان انفرادی نگه داشته شد و در اين  ۲۹مردی  نشتارود
 مدت مورد توهين و تحقير کالمی قرار گرفت.

 زندان انفرادی حکومت ۱

۱۳۸۷  
)۲۰۰۸( 

۴ 
)۷( 
 

بودند و با کبريت افروخته کاسبی که روی او بنزين ريخته  شيراز
تهديد شده بود، توسط مأموران وزارت اطالعات دستگير شد. 

ا او کيلومتر تا تهران بردند و شکنجه کردند ت ۹۰۰ا آنها او ر
جمهوری اسالمی  کردن را مجبور کنند به جرم بدنام

شتم قرار گرفت و او از جمله مورد ضرب ». اعتراف کند«
  با صورتش راشد و نيز  انها از دستانش آويزو ساعت

 سوزاندند.سيگار 

 شکنجه حکومت ۱

۱۳۸۷  
)۲۰۰۸( 

۶ 
)۹( 
 

 های یر ناراحتمردی که چهار ماه در بازداشت بود، دچا يزد
 جسمی و روانی شد.

 شکنجه حکومت ۱

۱۳۸۷  
)۲۰۰۸( 

۸ 
)۱۱( 
 

گورستان محل  دار نقابکنندگان  تخريب کوشيد یممردی که  کال یدرز
توسط آنان به بند کشيده شد تا نتواند کاری  ،کندرا متوقف 
 انجام دهد.

شناسايی  ۱
 نشده

 تهاجم فيزيکی

۱۳۸۷  
)۲۰۰۸( 

 مردی در دوران زندان، حداقل دو هفته هر روز مورد ضرب اوين مشخصنا
به او مشت  مکرراً بسته، شتم قرار داشت. چشمان او را می و

کف پاهای او را نيز  .کردند یمزدند و به او توهين و لگد می
اوقات در زندان انفرادی نگهش  زدند و بيشترشالق می

 .داشتند یم

 شکنجه حکومت ۱

۱۳۸۷  
)۲۰۰۹( 

۱۰ 
)۱( 
 

پس از خودداری زندانيان بهائی از انجام مناسک اسالمی،  ساری
 ی سر آنها را تراشيدند.وم

بيش از 
۲ 

 تهاجم فيزيکی حکومت

۱۳۸۷  
)۲۰۰۹( 

۱۰ 
)۱( 

روز از حدود دو ماه دوران  ۲۱در زندان اوين،  زنی تهران
 بازداشت را در زندان انفرادی به سر برد.

 زندان انفرادی حکومت ۱
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 سال

 
 ماه

شهرستان/
 شهر

 ۱۳۸۳تهاجم فيزيکی، شکنجه يا زندان انفرادی بهائيان،
 )۲۰۱۲تا  ۲۰۰۵(۱۳۹۱تا 

 
شمار 

 قربانيان

 
عامالن 

 اصلی

 
 نوع رويداد

۱۳۸۷  
)۲۰۰۹( 

۱۱ 
 )۲( 
 

مردی را دستگير و بدون محاکمه بيش از يک ماه نگه  تهران
بخشی از اين زمان را در زندان انفرادی به و داشتند. ا

سر برد. وی بعداً محاکمه و به پنج سال زندان محکوم 
 شد.

 زندان انفرادی حکومت ۱

۱۳۸۷  
)۲۰۰۹( 

۱۲ 
 )۳( 
 

 ضربه شالق زدند. ۷۰يک زندانی را  حسن آباد
 

 شکنجه حکومت ۱

۱۳۸۷ 
)۲۰۰۹( 

۱۲ 
 )۳( 
 

اش دستگير شده بود، دو ماه مردی که در يورش به خانه اوين
 را در سلول انفرادی گذراند.

 زندان انفرادی حکومت ۱

۱۳۸۸  
)۲۰۰۹( 

۱ 
)۴( 
 

يک ماه زندانی شده بود، دوباره دستگير  تر يشپمردی که  شيراز
و به زندان انفرادی افتاد. او پيش از زندان با مشکالت 
جدی پزشکی مواجه بود و نياز به مراقبت دائمی پزشکی 
داشت، اّما هيچ نشانی از اين که او در زندان از مراقبت 

 پزشکی مناسب برخوردار شده باشد، در دست نيست.

 یزندان انفراد حکومت ۱

۱۳۸۸  
)۲۰۰۹( 

۵ 
)۸( 
 

مؤمن به ديانت بهائی را هنگام بينی و دستان يک تازه  تهران
بازجويی شکستند تا او را مجبور به برگشتن از اعتقاد 

 اش کنند.تازه

 شکنجه حکومت ۱

۱۳۸۸  
)۲۰۰۹( 

۷ 
 )۱۰( 
 

مهاجمان ناشناس در يک پمپ بنزين به مردی حمله  شيراز
. خواهند یمخواهند، بلکه جانش را کردند و گفتند پول نمی

آنها در هوای سرد لباس او را درآوردند و وانمود کردند 
چنين او را با سيگار او را اعدام کنند. هم خواهند یمکه 

تر از سوی افرادی ناشناس تهديد شده سوزاندند. او پيش
 بود.

مهاجمان  ۱
 ناشناس

 تهاجم فيزيکی

۱۳۸۸  
)۲۰۰۹( 

۹ 
)۱۲( 
 

حين حمله به خانۀ يک مرد او را ر مأمورين اطالعات د ساری
کتک زدند و قبل از اين که همسرش را دستگير کنند، به 

 او اسپری فلفل پاشيدند.

 تهاجم فيزيکی حکومت ۲

۱۳۸۸  
)۲۰۰۹( 

۹ 
)۱۲( 
 

يک مرد به خاطر برگزاری يک جلسه دينی بهائی در  نامعلوم
 روز را در سلول انفرادی سپری کرد.  ۱۲اش، خانه

 زندان انفرادی حکومت ۲

۱۳۸۸  
)۲۰۱۰( 

۱۰ 
)۱( 
 

يک بهائی بيمار را در سلولی سرد بدون تجهيزات  سمنان
گرمايشی نگه داشتند و از پذيرفتن لباس گرم از خانوادۀ 
او سر باز زدند. هم سلولی وی که او نيز بيمار بود، به 

 شد.همان سرنوشت دچار 

 تهاجم فيزيکی حکومت ۲

۱۳۸۸  
)۲۰۱۰( 

۱۲ 
 )۳( 
 

دو بهائی که اکنون در حال گذراندن احکام پنج سالۀ  مشهد
زندان خود هستند، هر يک به پنج سال ديگر محکوم 
شدند. آنها هنگام بازداشت در ادارۀ اطالعات، هر يک 

 مدتی در زندان انفرادی نگه داشته شدند.

 زندان انفرادی حکومت ۲

۱۳۸۸  
)۲۰۱۰( 

۱۲ 
 )۳( 
 

يک بهائی برای بيش از شش ماه در بازداشتگاه وزارت  مشهد
اطالعات در سلول انفرادی نگه داشته شد و بعد به زندان 

 منتقل شد.

 زندان انفرادی حکومت ۱

۱۳۸۸  
)۲۰۱۰( 

۱۲ 
 )۳( 
 

 مقامات حکومتی به خانۀ يک بهائی رفتند و با خشونت يزد
 تمام او را دستگير کردند.

 تهاجم فيزيکی حکومت ۲

۱۳۸۹  
)۲۰۱۰( 

۳ 
)۶( 
 

بهائی با  ۵۰های مردی که يک روز پس از تخريب خانه ايول
و  شته بود، مورد ضربآالت سنگين به دهکده بازگماشين

 شتم و توهين قرار گرفت.

مهاجمان  ۱
 ناشناس

 تهاجم فيزيکی
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 سال

 
 ماه

شهرستان/
 شهر

 ۱۳۸۳فيزيکی، شکنجه يا زندان انفرادی بهائيان،تهاجم 
 )۲۰۱۲تا  ۲۰۰۵(۱۳۹۱تا 

شمار 
 قربانيان

عامالن 
 اصلی

 
 نوع رويداد

۱۳۸۹  
)۲۰۱۰( 

۵ 
)۸( 
 

 ای يسهک ،مردی برای بار دوم ربوده شد. مهاجمان ناشناس شيراز
يش را بستند. او را با خود و پا  دست ،روی سرش کشيده

 کردند، اّما روز بعد آزادش کردند.برده و به مرگ تهديد 

مهاجمان  ۱
 ناشناس

 تهاجم فيزيکی

۱۳۸۹  
)۲۰۱۰( 

۶ 
)۹( 
 

مأموران اطالعات طی بازرسی خانۀ يک زن بهائی، او  ساری
 را مورد تهاجم فيزيکی قرار دادند.

 تهاجم فيزيکی حکومت ۱

۱۳۸۹  
)۲۰۱۰( 

۶ 
)۹( 
 

اين که  مردی پس از دريافت يک اخطار رسمی مبنی بر اقليد
مردم محلی سنتی و متعصب هستند، از سوی دو ناشناس 

 اطالع گرفت. پليس، پس از با خشونت مورد حمله قرار
تواند گفت برای شناسايی مهاجمان کاری نمی واقعه از اين
 بکند. 

مهاجمان  ۱
 ناشناس

 تهاجم فيزيکی

۱۳۸۹  
)۲۰۱۰( 

۷ 
 )۱۰( 
 

روز در  ۲۴بود، مردی که در محل کارش دستگير شده  تنکابن
زندان انفرادی نگه داشته شد. او پس از ارائۀ جواز کسب 

 خود به عنوان وثيقه آزاد شد.

 زندان انفرادی حکومت ۱

۱۳۸۹  
)۲۰۱۰( 

۹ 
 )۱۲( 
 

مؤمن به ديانت بهائی هنگام بازجويی توسط  يک تازه تهران
وزارت اطالعات به شدت مورد شکنجه قرار گرفت. وی 

رو  نيز ، مانند طرد شدن از خانوادهتبعيضبا ديگر اشکال 
 به رو شده است.

 شکنجه حکومت ۱

۱۳۸۹  
)۲۰۱۱( 

۱۱ 
)۲( 
 

اّما طوالنی، در سلول انفرادی  زنی برای مدت نامشخص شيراز
 نگه داشته شد. بازداشتگاه

 زندان انفرادی حکومت ۱

۱۳۹۰  
)۲۰۱۱( 

۲ 
)۵( 
 

زندانيان بهائی را در معرض صدای مداوم آژيری که مانع  ورامين
 ، قرار دادند.شد یماز خواب 

 شکنجه حکومت ۱

۱۳۹۰  
)۲۰۱۱( 

۲ 
)۵( 
 

اش، مورد تهاجم فيزيکی مردی طی يورش به خانه همدان
واژۀ کامپيوترش را ر مأموران حکومتی که سعی داشتند گذ

 به دست آورند قرار گرفت.

 فيزيکیتهاجم  حکومت ۱

۱۳۹۰  
)۲۰۱۱( 

۲ 
)۵( 
 

 زندان انفرادی حکومت ۱ مردی چندين روز در زندان انفرادی نگه داشته شد. کرمانشاه

۱۳۹۰  
)۲۰۱۱( 

۲ 
)۵( 
 

نفر ديگر به دليل همکاری با  ۱۶يک بهائی که همراه  کرج
مؤسسۀ آموزش عالی بهائی دستگير شده بود، پيش از آزاد 

 انفرادی گذراند.روز را در زندان  ۲۱شدن 

 زندان انفرادی حکومت ۱

 
۱۳۹۰ 

)۲۰۱۱( 
 

۳ 
)۶( 
 

دينی خود بودند،   وقتی در حال رفتن به کالسدو جوان  کرج
 ربوده شدند.

 ينمهاجم ۲
 ناشناس

 فيزيکی تهاجم

۱۳۹۰  
)۲۰۱۱( 

۳ 
)۶( 
 

نفر از مردم محل به سر  دو بهائی ريخته و به شدت  ۶۰ کتا
 قرار دادند.شتم  و آنها را مورد ضرب

خشونت  ۲
 مردم

 تهاجم فيزيکی

۱۳۹۰  
)۲۰۱۱( 

۳ 
)۶( 
 

آموز  معلم با خودکار به شدت به پشت دست يک دانش شيراز
کالس اّول زد زيرا او گفته بود که مادرش بهائی است. 

شده  آموز را با يک قاشق داغچنين دست دانشمعلم هم
سوزاند که اثرش به جا ماند. پدر و مادر اعتراض کردند 

 و معلم توبيخ شد، اّما اقدام ديگری انجام نشد.

مقامات  ۱
 مدرسه

 تهاجم فيزيکی

۱۳۹۰  
)۲۰۱۱( 

۴ 
)۷( 
 

ای، به صاحبان مأموران اطالعات طی يورش به خانه اصفهان
خانه سيلی و لگد زدند. آنها يک ماه زندانی شدند و فشار 
روانی شديدی بر آنها وارد آورده شد و با چشمان بسته 

 مورد بازجويی قرار گرفتند.

 تهاجم فيزيکی حکومت ۲

 



 ۳۸        رويدادها بر اساس نوع، سال، تاريخ و شهر – پيوست –خشونت بدون مجازات    
 

 
 

 

 

  

 
 سال

 
 ماه

شهرستان/
 شهر

 ۱۳۸۳تهاجم فيزيکی، شکنجه يا زندان انفرادی بهائيان،
 )۲۰۱۲تا  ۲۰۰۵(۱۳۹۱تا 

شمار 
 قربانيان

عامالن 
 اصلی

 نوع رويداد

۱۳۹۰  
)۲۰۱۱( 

۴ 
)۷( 
 

مردی طی چهار روز بازجويی شديد در زندان اوين، به  تهران
شتم و توهين و دشنام قرار گرفت.  وشدت مورد ضرب 

چنين تهديد کردند که خواهر، همسر و مادر بازجويان هم
او را هم به زندان  آورده و پيش چشمان او باليی 

 بر سرشان خواهند آورد.» غيرقابل تصور«

 شکنجه حکومت ۱

۱۳۹۰  
)۲۰۱۱( 

۵ 
)۸( 
 

مردی از يک کالس درس خصوصی در خانۀ يکی از  بجنورد
 شود یمشاگردانش به مکانی نامعلوم برده شد که تصور 

وزارت اطالعات بود. او در آنجا در سلول انفرادی نگه 
 داشته شد و با توهين و دشنام مواجه گشت.

 زندان انفرادی حکومت ۱

۱۳۹۰  
)۲۰۱۱( 

۶ 
)۹( 
 
 

تهران و 
 مشهد

آنان  عطيل کردن کسب و کار چند بهائیمقامات، هنگام ت
به شکنجه، اعداِم بدون محاکمه و اشکال ديگر تبعيض ا ر

 کردند.د تهدي

 شکنجه حکومت ۲بيش از 

۱۳۹۰  
)۲۰۱۱( 

۶ 
)۹( 
 

ساله، به خاطر  ۱۷پنج بهائی، از جمله يک دختر  تهران
آموزش اخالقی برای کودکان و  یها کالسبرگزاری 

جوانان دستگير شدند. آنها دو ماه در زندان اوين تهران 
شتم و شکنجه و  نگه داشته شدند و در اين مدت با ضرب

» يک شبکۀ فساد«اساس ايجاد روبرو بودند تا به اتهام بی
 »اعتراف کنند.«

 شکنجه حکومت ۵

۱۳۹۰  
)۲۰۱۱( 

۶ 
)۹( 
 

کاغذهايی را که در بازجويی روی يک زندانی مجبور شد  کرج
 نوشته بود، بخورد.» غير قابل قبول«های آنها پاسخ

 تهاجم فيزيکی حکومت ۱

۱۳۹۰  
)۲۰۱۱( 

۶ 
)۹( 
 

های عامالن وزارت اطالعات يک بهائی حين بازجويی بجنورد
 شتم قرار گرفت. و مورد تهديد و ضرب

 شکنجه حکومت ۱

۱۳۹۰  
)۲۰۱۱( 

۶ 
)۹( 
 

بهائی توسط عامالن وزارت اطالعات به شدت مورد سه  سپاه
 شتم قرار گرفتند. ضرب و

 تهاجم فيزيکی حکومت ۳

۱۳۹۰  
)۲۰۱۱( 

۶ 
)۹( 
 

چشمان يک مرد را طی بازجويی در زندان اوين بستند و  تهران
او را در زندان انفرادی قرار دادند. او همچنين به خاطر 

 روبرو شد.بهائی بودن با تحقير و تهديد و توهين 

 زندان انفرادی حکومت ۱

۱۳۹۰  
)۲۰۱۱( 

۷ 
)۱۰( 
 

شد بازوی يک مرد در حين بازجويی با چنان شدتی کشيده  تهران
مجبور شد  را پاره کرد و (ليگمان) هايشرباطکه 

 بازويش را يک ماه گچ ببندد.

 تهاجم فيزيکی حکومت ۱

۱۳۹۰  
)۲۰۱۱( 

۷ 
)۱۰( 
 
 

شتم قرار  و به شدت مورد ضرب يک مرد، طی بازجويی نامعلوم
 گرفت.

 تهاجم فيزيکی حکومت ۱

۱۳۹۰  
)۲۰۱۱( 

۹ 
)۱۲( 
 
 

بهائی برای مدتی نامشخص در زندان انفرادی نگه  ۱۱ مشهد
 داشته شدند.

 زندان انفرادی حکومت ۱۱
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 سال

 
 ماه

شهرستان/شه
 ر

 ۱۳۸۳تهاجم فيزيکی، شکنجه يا زندان انفرادی بهائيان،
 )۲۰۱۲تا  ۲۰۰۵(۱۳۹۱تا 

شمار 
 قربانيان

عامالن 
 اصلی

 نوع رويداد

۱۳۹۰  
)۲۰۱۲( 

۱۰ 
)۱( 

ای به ارزش يک مرد پس از يک سال زندان، وثيقه مشهد
دالر آمريکا ارائه کرد و آزاد شد. او طی  ۱۶۰۰۰۰

 ماه در زندان انفرادی نگه داشته شد. ۴دوران زندان خود، 

 زندان انفرادی حکومت ۱

۱۳۹۰  
)۲۰۱۲( 

۱۰ 
)۱( 

سالۀ خود را  ۴گذشتند تا احکام ز دو مرد به زندان با تهران
تر در زندان انفرادی نگه داشته بگذرانند. يکی از آنها پيش

دالر  ۷۳۴۵۰شده بود و پس از ارائۀ مبلغی معادل حدود 
 آمريکا آزاد شد.

 زندان انفرادی حکومت ۱

۱۳۹۰ 
)۲۰۱۲( 

۱۲ 
)۳( 
 

روز، در زندان انفرادی نگه  ۷۰مردی به مدت حداقل  کرمان
 داشته شد.

 زندان انفرادی حکومت ۱

۱۳۹۱  
)۲۰۱۲( 

۲ 
)۵( 
 

مردی که پدربزرگش بهائی بوده، وقتی ايمان خود را به  شيراز
آئين بهائی اعالم کرد، ربوده و به اتاقی برده شد. او را در 
آنجا از پاها آويزان کردند و به او شالق زدند. بازجويان 

های بهائی مورد پرس و جو دربارۀ فعاليت ، او را سناشنا
سرانجام از هوش رفت. وقتی به هوش  ویقرار دادند. 

مجبور  اوبيرون خيابان يافت.  در آمد، خود را رها شده
شد به خاطر ضرباتی که به شکمش زده شده بود و خونی 

 که در ادرارش بود، تحت درمان قرار گيرد.

مهاجمان  ۱
 ناشناس

 يزيکیتهاجم ف

۱۳۹۱  
)۲۰۱۲( 

۴ 
)۷( 
 

اش مورد يورش قرار گرفت، مردی پس از آن که خانه تهران
روز در زندان انفرادی نگه داشته شد. در  ۸۹دستگير و 

اش اجازۀ مالقات يا ارتباط با او داده آن دوران به خانواده
 نشد.

 زندان انفرادی حکومت ۱

۱۳۹۱  
)۲۰۱۲( 

۴ 
)۷( 
 

شد. او ابتدا در زندان انفرادی و سپس يک زندانی شکنجه  تهران
با مجرمان خطرناک در يک سلول نگه داشته شد. وی از 

کشد و تنها يک مشکالت پزشکی ناشی از شکنجه رنج می
 بار به بيمارستان منتقل شده است. 

 شکنجه حکومت ۱

۱۳۹۱  
)۲۰۱۲( 

۴ 
)۷( 
 

در يورش پنج مأمور امنيتی به يک جلسۀ دينی بهائی،  نامعلوم
مردی که تصميم گرفته بود در برابر دشنام و اهانت 
مأموران سکوت کند، با کتابی سنگين مورد ضرب و شتم 

و تهديد به قرار گرفت.  همۀ حاضران نيز هدف توهين 
 واقع شدند.مشابهی  بدرفتاری فيزيکی

 تهاجم فيزيکی حکومت ۱

۱۳۹۱  
)۲۰۱۲( 

۵ 
)۸( 
 

رسانی به قربانيان زلزله، از جمله داوطلب کمک ۳۵حدود  نامعلوم
های سياسی رکت در فعاليتش«چهار بهائی، به اتهام 

» خرابکارانه عليه نظام، از طريق کمک به قربانيان زلزله
تبديل شد، توسط » توزيع غذای آلوده«که بعداً به اتهام 

افراد همگی حين مأموران حکومت دستگير شدند. اين 
و شتم قرار با خشونت مورد حمله و ضرب  دستگيری

 گرفتند.

 تهاجم فيزيکی حکومت ۴

۱۳۹۱  
)۲۰۱۲( 

۵ 
)۸( 
 

کردند، توسط عامالن بهائی که به تبريز سفر می ۷ تبريز
شتم قرار  و حکومت با خشونت مورد حمله و ضرب

 گرفتند.

 تهاجم فيزيکی حکومت ۷

۱۳۹۱  
)۲۰۱۲( 

۸ 
)۱۱( 
 

چنين حداقل دو زندانی در زندان اوين شکنجه شدند. آنها هم گرگان
 در زندان انفرادی نگه داشته شدند.

 شکنجه حکومت ۲

جمع تعداد رويدادهای شامل تهاجم فيزيکی، شکنجه و    
 :زندان انفرادی

کم  دست
۱۰۴ 
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 ۱۳۸۳ل عمدی به امالک بهائيان از سا های یسوزآتش  شهر/شهرستان ماه سال
 )۲۰۱۲-۲۰۰۵(۱۳۹۱ا ت

تعداد 
 رويدادها

 عامل اصلی

۱۳۸۳ 
)۲۰۰۵( 

۱۰ 
)۱( 
 

  يزد
 ای به آتش کشيده و همۀ اجناس آن از بين رفت.مغازه

 مهاجمان ناشناس ۱

۱۳۸۳ 
)۲۰۰۵( 

۱۰ 
)۱( 
 

 ۲۷و  ۲۵( ۱۳۸۳ن بهم ۸و  ٦ر ای دو بار، دمغازه يزد
آن از بين )، به آتش کشيده شد و همۀ اجناس ۲۰۰۵ژانويه 

ای که در سپاه پاسداران است، رفت. به گفتۀ همسايه
فرماندۀ نيروی انتظامی دستور حمله به بهائيان را در 

 سراسر کشور صادر کرده است.

مأموران مشکوک  ۲
 یلباس شخص

۱۳۸۶ 
)۲۰۰۷( 

۱ 
)۴( 
 

شش خانه متعلق به بهائيان در ساعات اوليۀ صبح به آتش  ايول
 کشيده شد.

 ناشناسمهاجمان  ٦

۱۳۸۶ 
)۲۰۰۷( 

۴ 
)۷( 
 

 مهاجمان ناشناس ۱ بانه به آتش کشيده شد.ش مدخل يک مزرعه، اردستان

۱۳۸۷  
)۲۰۰۸( 

۱ 
)۴( 
 

ها با ساکنانش به آتش کشيده شد. همسايه غيابای درخانه بابلسر
ای به اين نشانی تماس گرفتند، اّما خسارات گستردهآتش

 منزل وارد شد.

 مهاجمان ناشناس ۱

۱۳۸۷  
)۲۰۰۸( 

۲ 
)۵( 
 

طی بزرگداشت يکی از روزهای مقدس بهائی، اتومبيل  کرمان
يک بهائی که بيرون ساختمان پارک شده بود، به آتش 

 کشيده شد.

 مهاجمان ناشناس ۱

۱۳۸۷  
)۲۰۰۸( 

۴ 
)۷( 
 

افرادی ناشناس حياط جلويی يک خانه را هدف پرتاب  شهر ويال
مولوتف قرار دادند. ظاهراً يک خودرو پارک شده  کوکتل

ها پيش از وارد در اين حياط هدف آتش افروزی بود. شعله
آوردن خسارت جدی خاموش شد. اين واقعه به دنبال 

تهديد آميز و شعارنويسی روی  یها نامهاز  یا مجموعه
 ديوارهای خانه رخ داد.

 مهاجمان ناشناس ۱

۱۳۸۷  
)۲۰۰۸( 

۴ 
)۷( 
 

دو موتورسوار يک الستيک اتومبيل را به آتش کشيده و آن  انرفسنج
را به درون منزلی انداخته و ساکنانش را درون خانه 

ها کمک کرده و آتش را محبوس کردند. با اين حال همسايه
 خاموش کردند.

 مهاجمان ناشناس ۱

۱۳۸۷  
)۲۰۰۸( 

۴ 
)۷( 
 

پليس بعداً تأييد ای را به آتش کشيدند. مهاجمان ناشناس خانه کرمان
 سوزی عمدی بوده است.کرد که آتش

 مهاجمان ناشناس ۱

۱۳۸۷  
)۲۰۰۸( 

۴ 
)۷( 
 

دو موتورسوار اتومبيلی را که بيرون خانۀ مردی پارک  رفسنجان
 شده بود، به آتش کشيدند. اتومبيل کامالً از بين رفت.

 مهاجمان ناشناس ۱

۱۳۸۷  
)۲۰۰۸( 

۵ 
)۸( 
 

آميز يک روحانی عليه ديانت  تحريکپس از سخنرانی  ميمند
بهائی در يک دهکده، خانۀ تنها خانوادۀ بهائی ده طعمۀ 

 حريق گشت و نابود شد. 

 مهاجمان ناشناس ۱

۱۳۸۷  
)۲۰۰۸( 

۱۰ 
)۱(  

ناشناس، فروشگاه لوازم عروسی متعلق ر يک موتورسوا رفسنجان
 تاخسار آتش کشيد. فروشگاه به يک بهائی را به

 ديد. یا گسترده

 مهاجمان ناشناس ۱

۱۳۸۷  
)۲۰۰۹( 

۱۰ 
)۱( 
 

ای به ديانت يک روحانی که از قم آمده بود، در خطبه خبر
بهائی حمله و شنوندگان را به اقداماتی چون به آتش کشيدن 
امالک بهائيان تشويق کرد. پيرو اين سخنرانی، باغ متعلق 

دو بار آماج آتش سوزی قرار  ،به يک بهائی طی يک هفته
 رفت.گ

 مقام روحانی ۲
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 ۱۳۸۳ل عمدی به امالک بهائيان از سا های یسوزآتش  شهر/شهرستان ماه سال
 )۲۰۱۲-۲۰۰۵(۱۳۹۱ا ت

تعداد 
 رويدادها

 عامل اصلی

۱۳۸۷  
)۲۰۰۹( 

۱۱ 
)۲( 
 

مهاجمان ناشناس به آپارتمان محل سکونت سه بهائی،  سمنان
را مولوتف پرتاب کردند. ساکنان، صدای انفجار  کوکتل

 شنيدند و آتش را خاموش کردند.

 مهاجمان ناشناس ۱

۱۳۸۷  
)۲۰۰۹( 

۱۱ 
)۲( 
 

در همان شب، به همان آپارتمانی که مورد حمله قرار  سمنان
 مولوتف پرتاب شد. گرفته بود، دوباره کوکتل

 مهاجمان ناشناس ۱

۱۳۸۷  
)۲۰۰۹( 

۱۱ 
)۲( 
 

آپارتمانی محل برای دومين بار در يک ماه، به مجموعه  سمنان
مولوتف پرتاب شد.  سکونت چندين خانوادۀ بهائی، کوکتل

های تلفنی ناشناس با يکی از اين تر، طی تماسپيش
ها، به آنان اخطار داده شده بود شهر را ترک کنند  خانواده

 هايشان به آتش کشيده خواهد شد.و تهديد شدند که خانه

 مهاجمان ناشناس ۲

۱۳۸۸  
)۲۰۰۹( 

۳ 
)۶( 
 

اشخاص ناشناس سعی کردند فروشگاه متعلق به يک بهائی  سمنان
 را به آتش بکشند. اّما خسارت زيادی وارد نشد.

 مهاجمان ناشناس ۱

۱۳۸۸  
)۲۰۰۹( 

۳ 
)۶( 
 

تر هدف پرتاب سنگ قرار گرفته بود، ای که پيشمغازه سمنان
توسط اشخاص ناشناس به آتش کشيده شد. بخش بزرگی از 

 مغازه خسارت ديد.

 مهاجمان ناشناس ۱

۱۳۸۸  
)۲۰۰۹( 

۴ 
)۷( 
 

افراد ناشناس مغازۀ متعلق به يک بهائی را به آتش کشيدند،  سمنان
 اّما خسارت جدی وارد نشد.

 مهاجمان ناشناس ۱

۱۳۸۸  
)۲۰۰۹( 

۵ 
)۸( 
 

ای به آتش کشيده شد. همين مغازه چند ماه پيش به مغازه سمنان
 آتش کشيده و ويران شده بود.

 مهاجمان ناشناس ۱

۱۳۸۸  
)۲۰۰۹( 

۵ 
)۸( 
 

ای را آتش زدند، اّما با کمک موتورسواران ناشناس مغازه سمنان
تر حداقل دو بار ها آتش خاموش شد. اين مغازه پيشهمسايه

به آتش کشيده شده بود. چند شب پيش از آن، افراد ناشناس 
 ای  را به در مغازه آويزان کرده بودند.  جسد گربه

 مهاجمان ناشناس ۱

۱۳۸۸  
)۲۰۰۹( 

۶ 
)۹( 

اتومبيلی که در پارکينگ خانۀ يک بهائی پارک شده بود،  رفسنجان
نشانی ها و آتشبه آتش کشيده شد. آتش با کمک همسايه

 خاموش شد.

 مهاجمان ناشناس ۱

۱۳۸۸  
)۲۰۰۹( 

۹ 
)۱۲( 
 

ای توسط سه نفر ناشناس به آتش کشيده شد. اين مغازه سمنان
 شد.باری بود که اين مغازه آتش زده میسومين 

 مهاجمان ناشناس ۱

۱۳۸۸  
)۲۰۰۹( 

۹ 
)۱۲( 
 
 

های اتومبيل يک بهائی و سه موتورسوار ناشناس شيشه سمنان
های فروشگاه متعلق به او را خرد کرده و سپس پنجره

 تش کشيدند. اين چهارمين حملۀ آتشفروشگاه را به آ
 افروزان به اين فروشگاه بود. 

 مهاجمان ناشناس ۱

۱۳۸۹  
)۲۰۱۰( 

۱ 
)۴( 
 

ای توسط مهاجمان ناشناس آتش زده شد که خساراتی خانه سمنان
 در برداشت.

 مهاجمان ناشناس ۱

۱۳۸۹  
)۲۰۱۰( 

۱ 
)۴( 
 

مغازۀ متعلق به يک بهائی توسط مهاجمان ناشناس آتش  سمنان
 زده شد که خساراتی به آن وارد شد.

 مهاجمان ناشناس ۱

۱۳۸۹  
)۲۰۱۰( 

۳ 
)۶( 
 

ورود به روستا را بسته و حداقل  یها راهافرادی ناشناس  ايول
آالت سنگين و خانۀ متعلق به بهائيان را با ماشين ۵۰

های سوزان از خود به جا  مخروبهو کاميون ويران کردند 
 گذاشتند.

 مهاجمان ناشناس ۲بيش از 
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ا ت ۱۳۸۳ل عمدی به امالک بهائيان از سا های یسوزآتش  شهر/شهرستان ماه سال
۱۳۹۱)۲۰۰۵-۲۰۱۲( 

تعداد 
 رويدادها

 عامل اصلی

۱۳۸۹  
)۲۰۱۰( 

۶ 
)۹( 
 

با پرتاب مواد منفجره به خانۀ يک بهائی خساراتی به آن وارد  سمنان
 کردند.

 مهاجمان ناشناس ۱

۱۳۸۹  
)۲۰۱۰( 

۶ 
)۹( 
 

به آتش کشيده سه مغازۀ تعمير مبلمان توسط اشخاص ناشناس  رفسنجان
 شدند.

 مهاجمان ناشناس ۳

۱۳۸۹  
)۲۰۱۰( 

۶ 
)۱۱( 
 

متعلق به دو بهائی آتش زده شد يک مغازۀ تعمير لوازم خانگی  رفسنجان
 قابل توجهی در بر داشت. تاخسار که

 مهاجمان ناشناس ۱

۱۳۸۹  
)۲۰۱۰( 

۸ 
)۱۱( 
 

 ،شد یمکه از سوی روحانيون اداره  یا روزنامهپس از آن که  رفسنجان
ه عنوان محلی که در انحصار شاپ يک مسلمان را ب کافی

 ست اعالم کرد،  اين محل به آتش کشيده شد. ا ها يیبها

 مهاجمان ناشناس ۱

۱۳۸۹  
)۲۰۱۰( 

۹ 
)۱۲( 
 

 مهاجمان ناشناس ۱ يک مغازۀ تعمير لوازم خانگی برای بار دوم به آتش کشيده شد. رفسنجان

۱۳۸۹  
)۲۰۱۰( 

۹ 
)۱۲( 
 

يک مغازۀ تعمير لوازم خانگی ديگر به آتش کشيده شد. بر  رفسنجان
منتشر شده، شهردار رفسنجان مدعی شد که  یها گزارشاساس 

حمالت در رفسنجان را خود بهائيان به دستور اسرائيل و 
 اند.امريکا انجام داده

 مهاجمان ناشناس ۱

۱۳۸۹  
)۲۰۱۰( 

۹ 
)۱۲( 
 

 مهاجمان ناشناس ۱ بهائيان به آتش کشيده شد.يک فروشگاه نوشت افزار متعلق به  رفسنجان

۱۳۸۹  
)۲۰۱۰( 

۹ 
)۱۲( 
 

 مهاجمان ناشناس ۱ در ورودی يک خانه به آتش کشيده شد. گرگان

۱۳۸۹  
)۲۰۱۰( 

۹ 
)۱۲( 
 

 مهاجمان ناشناس ۱ يک مغازۀ تعمير لوازم خانگی برای بار دوم به آتش کشيده شد. رفسنجان

۱۳۸۹  
)۲۰۱۰( 

۹ 
)۱۲( 
 

سازی را با مواد منفجره مورد حمله افراد ناشناس يک عينک  رفسنجان
قرار دادند. انفجار باعث ترکيدن يک لولۀ آب شد که آتش را 
خاموش کرد، اّما دود ناشی از آتش به مغازه خساراتی وارد 

 کرد. 

 مهاجمان ناشناس ۱

۱۳۸۹  
)۲۰۱۱( 

۱۰ 
)۱( 

منفجره مورد حمله قرار د يک مغازۀ تعمير لوازم خانگی با موا رفسنجان
قابل توجهی به کاالها و ساختمان وارد  تاخسار گرفت که

 شد.آورد. اين سومين باری بود که اين مغازه به آتش کشيده می

 مهاجمان ناشناس ۱

حداقل  افروزی به امالک بهائيان: جمع تعداد حمالت آتش   
۴۹ 
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های بهائی، حرمت گورستانرويدادهای مربوط به هتک  شهرستان/شهر ماه سال
 )۲۰۱۲-۲۰۰۵(۱۳۹۱تا  ۱۳۸۳ايران،

تعداد 
 رويدادها

 عامل اصلی

۱۳۸۳  
)۲۰۰۵( 

۱۱ 
)۲( 
 

مهاجمان ناشناس گورستان بهائيان را تخريب کردند. با  يزد
قبرها را شکستند و  اتومبيل از روی قبرها گذشتند، سنگ

 شدگان را بيرون آوردند. جسد دفن

 نامشخص ۱

۱۳۸۶  
)۲۰۰۷( 

۲ 
)۵( 
 

 نامشخص ۱ گورستان محلی توسط اشخاص ناشناس ويران شد. شهرقائم

۱۳۸۶  
)۲۰۰۷( 

۲ 
)۵( 
 

گورستان محلی توسط اشخاص ناشناس ويران شد. يک هفته  سنندج
های ضد بهائی مورد بعد، همين محل دوباره با "ديوارنوشته"

 حمله قرار گرفت.

 نامشخص ۱

۱۳۸۶  
)۲۰۰۷( 

۵ 
)۸( 
 

گورستان محلی توسط گروهی از افراد به رهبری يک  مرودشت
و درختان تخريب  ها لولهروحانی ويران شد. سيستم آبياری، 

 شدند.

 مقام روحانی ۱

۱۳۸۶  
)۲۰۰۷( 

۵ 
)۸( 
 

 نامشخص ۱ گورستان محلی توسط اشخاص ناشناس ويران شد. کاشان

۱۳۸۶  
)۲۰۰۷( 

۵ 
)۸( 
 

 نامشخص ۱ ناشناس ويران شد.گورستان محلی توسط اشخاص  کرمانشاه

۱۳۸۶  
)۲۰۰۷( 

۵ 
)۸( 
 

آالت سنگين ويران شد. تقريباً گورستان بهائی محل با ماشين يزد
 نيمی از گورها با خاک يکسان شدند.

 نامشخص ۱

۱۳۸۶  
)۲۰۰۷( 

۶ 
)۹( 
 

اشخاص ناشناس گورستان بهائی محل را با بولدوزر ويران  آبادنجف
نابود کردند، بنای کوچک تسهيالت قبر را  ۹۵کردند. آنها 

بهداشتی را تخريب و به دو مخزن آب خساراتی وارد آوردند 
 به طوری که تعميرش ممکن نشد.

 نامشخص ۱

۱۳۸۶  
)۲۰۰۷( 

۶ 
)۹( 
 

 نامشخص ۱ سالۀ يک بهائی نبش قبر شد. ۱۰آرامگاه  مياندوآب

۱۳۸۶  
)۲۰۰۸( 

۱۰ 
)۱( 
 
 

ها و ها، صندلی شد. باغچهگورستان بهائی دوباره ويران  اصفهان
گذشتگان که در قاب گذاشته شده بود، ردعای مخصوص د

همراه عالئم مسيريابی تخريب شدند. به مراجع دولتی اطالع 
 داده شد، اّما اقدامی صورت نگرفت.

 نامشخص ۱

۱۳۸۶۷ 
)۲۰۰۸( 

۱۲ 
)۳( 
 

هايی از گورستان بهائيان را به آتش مهاجمان ناشناس بخش حوالی کرج
های بنای داخل آن را شکستند و روی کشيدند، پنجره

 بهائی نوشتند.د ديوارهای بيرون شعار ض

 نامشخص ۱

۱۳۸۷  
)۲۰۰۸( 

۳ 
)۶( 
 

درخت را از  ۱۰۰گورستان بهائی دوباره ويران شد. بيش از  مرودشت
 ريشه خارج کردند و به چندين قبر خسارت وارد آوردند.

 نامشخص ۱

۱۳۸۷  
)۲۰۰۸( 

۶ 
)۹( 
 

درخت را قطع کردند و انبار  ۲۵۰۰اشخاص ناشناس حدود  اصفهان
 گورستان محلی را به آتش کشيدند.

 نامشخص ۱

۱۳۸۷  
)۲۰۰۸( 

۸ 
)۱۱( 
 

آالت نقاب بر صورت داشتند، با استفاده از ماشين کهمردانی  کال یدرز
سنگين، گورستان بهائی محل را نابود کردند و يک بهائی 

 آنها را بگيرد به بند کشيدند.محلی را که کوشيد جلوی 

 نامشخص ۱
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های بهائی، رويدادهای مربوط به هتک حرمت گورستان شهرستان/شهر ماه سال
 )۲۰۱۲-۲۰۰۵(۱۳۹۱تا  ۱۳۸۳ايران،

تعداد 
 رويدادها

 عامل اصلی

۱۳۸۷  
)۲۰۰۹( 

 نامشخص ۱ روی قبرهای يک گورستان بهائی را با خاک پوشاندند. آبادنجف 

۱۳۸۷  
)۲۰۰۹( 

۱۰ 
)۱( 
 

مأموران دولتی با تجهيزات سنگين بخش بزرگی از  تهران
گورستانی را تخريب کردند که بسياری از بهائيان اعدام 

)، همراه ديگر ۱۹۸۰( ۶۰شده توسط حکومت در دهۀ 
اعداميان پس از انقالب در آن به خاک سپرده شده بودند. 

 درخت در آن محل کاشته شد و به نگهبان ۳۰۰حدود 
گورستان بهائی گفته شد که قرار است آنجا به پارک تبديل 

 شود.

 حکومت ۱

۱۳۸۷  
)۲۰۰۹( 

۱۰ 
)۱( 

 نامشخص ۱ گورستان بهائی تخريب شد. شهرقائم

۱۳۸۷  
)۲۰۰۹( 

۱۰ 
)۱( 
 

گورستان بهائی محل با يک بولدوزر مورد حملۀ مأموران  کال یدرز
يکسان محلی حکومت قرار گرفت. گورستان کامالً با خاک 

شد. در اين اواخر، اين چهارمين باری بود که گورستان 
 شد.مورد حمله واقع می

 حکومت ۳

۱۳۸۷  
)۲۰۰۹( 

۱۱ 
)۲( 
 

 ۵۰گورستان محلی به آتش کشيده شد، حدود  ۀغسالخان سمنان
قبر تخريب و شعارهای ضد بهائی بر ديوار نوشته سنگ 

 شد.

 نامشخص ۱

۱۳۸۸  
)۲۰۰۹( 

۲ 
)۵( 
 

بهائی محل با موفقيت به مزايده گذاشته شد و  گورستان ايول
 قرار شد به ملک مسکونی تبديل شود.

 حکومت ۱

۱۳۸۸  
)۲۰۰۹( 

۲ 
)۵( 
 

 نامشخص ۱ روی قبرهای بهائی را با خاک پوشاندند.  آبادنجف

۱۳۸۸  
)۲۰۰۹( 

۵ 
)۸( 
 
 

افراد ناشناس با استفاده از بيل مکانيکی بخشی از گورستان  سمنان
 بهائی را خراب  و ورودی غسال خانه را مسدود کردند. 

 نامشخص ۱

۱۳۸۸  
)۲۰۰۹( 

۶ 
)۹( 
 
 

مقامات، جادۀ منتهی به يک گورستان بهائی را با ريختن  آبادنجف
خاک مسدود کردند و اجازه ندادند که بهائيان يک بهائی 

درگذشته را به خاک سپارند و از تحويل جنازه در  تازه
بيمارستان نيز جلوگيری کردند. بعداً خانوادۀ فرد درگذشته 
دريافتند که جسد بدون اطالع يا اجازۀ آنها، به خاک سپرده 

 شده است.

 حکومت ۱

۱۳۸۸  
)۲۰۰۹( 

۶ 
)۹( 
 
 

يک مخزن آب از گورستان دزديده شد. اين مخزن چنان  سنگسر
شد آن را جا به آالت سنگين می که تنها با ماشين بزرگ بود

چنين جادۀ منتهی به گورستان را با  جا کرد. مقامات هم
 يک راه بند قفل شده مسدود کردند.

 حکومت ۱

۱۳۸۸  
)۲۰۰۹( 

۹ 
)۱۲( 
 

درخت را هم از  ۲۰۰گورستان بهائيان دوباره ويران شد.  مرودشت
 ريشه درآوردند.

 نامشخص ۱

۱۳۸۸  
)۲۰۰۹( 

۹ 
)۱۲( 
 

گورستان بهائی محل ويران شد. تعدادی از گورها را  خرمشهر
 تخريب کردند و به ديوارهای گورستان آسيب زدند.

 نامشخص ۱

۱۳۸۹ 
 )۲۰۱۰( 

۱ 
)۴( 
 

يک گورستان بهائی با تراکتوری توسط اشخاص ناشناس  گيالوند
 ويران شد. هر چهار قبر بهائی آنجا تخريب شدند. 

 نامشخص ۱
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های بهائی، رويدادهای مربوط به هتک حرمت گورستان شهرستان/شهر ماه سال
 )۲۰۱۲-۲۰۰۵(۱۳۹۱تا  ۱۳۸۳ايران،

تعداد 
 رويدادها

 عامل اصلی

۱۳۸۹  
)۲۰۱۰( 

۲ 
)۵( 
 

آالت اشخاص ناشناس گورستان بهائی محل را با ماشين مشهد
سنگين ويران کردند. آنها خسارات جدی به ديوارهای 

 و محل خواندن دعا وارد آوردند. گورستان، غسالخانه

 نامشخص ۱

۱۳۸۹ 
 )۲۰۱۰( 

۳ 
)۶( 
 

چند کاميون زبالۀ ساختمانی را بر قبرهای يک گورستان  بجنورد
بهائی تخليه کردند. بعداً روی قبرهای همان گورستان خاک 

ها طی صحبت با يک بهائی ريختند. رانندۀ يکی از کاميون
شهرداری است. از » يک دستور غيرمستقيم«گفت اين 

اين ر بعداً مقامات محل به بهائيان کمک کردند از تکرا
 رخداد در آينده جلوگيری کنند.

 نامشخص ۱

۱۳۸۹ 
 )۲۰۱۰( 

۳ 
)۶( 
 

ورودی يک گورستان بهائی محلی با بار خاک چند کاميون  اصفهان
 مسدود شد.

 نامشخص ۱

۱۳۸۹ 
 )۲۰۱۰( 

۳ 
)۷( 
 

از استفاده از گورستان خود مقامات محلی رسماً بهائيان را  سمنان
 منع کردند.

 حکومت ۱

۱۳۸۹  
)۲۰۱۰( 

۳ 
)۷( 
 

گورستان بهائی با استفاده از بولدوزر و توسط افراد  جيرفت
 ناشناس ويران شد و گورها تخريب شدند.

 نامشخص ۱

 
۱۳۸۹ 

 )۲۰۱۰( 

۳ 
)۷( 
 

مقامات محلی رسماً بهائيان را از استفاده از گورستان خود  سمنان
 کردند.منع 

 حکومت ۱

۱۳۸۹ 
 )۲۰۱۰( 

۸ 
)۱۱( 
 

با  يک جسد در گورستان بهائی محل از گور خارج و آباده
از روی آن عبور کردند. اين دومين باری بود  وسيلۀ نقليه

 گرفت.حرمتی قرار میکه اين گور مورد بی

 نامشخص ۲

۱۳۸۹ 
 )۲۰۱۱( 

۱۲ 
)۳( 
 

 نامشخص ۱ ريشه کن شد.درخت کاج در گورستان بهائيان محل  ۷۰ اصفهان

۱۳۸۹/۱۳۹۰ 
)۲۰۱۱( 

۱۲ 
)۳( 
 

تأسيس بهائی توسط اشخاص ناشناس يک گورستان تازه  سنگسر
ويران شد. گورها را با خاک پوشاندند، درختان را از 

 ريشه خارج و دو اتاق کوچک را تخريب کردند.

 نامشخص ۱

۱۳۹۰ )۲۰۱۱( ۱ 
)۴( 
 

 نامشخص ۱ بخشی از گورستان محلی تخريب شد. مرودشت

۱۳۹۰ )۲۰۱۱( ۳ 
)۶( 
 

ساکنين مسلمان شروع به ويران کردن گورستان بهائيان با  کتا
 ساز روی زمين آن کردند. و آالت سنگين، و ساختماشين

های خشونت توده ۱
 مردم

۱۳۹۱ )۲۰۱۲( ۹ 
)۱۲( 
 

گورستان بهائی دوباره مورد يورش افراد ناشناس قرار  يزد
 و همۀ درختان را قطع کردند. گرفت که گورها را تخريب

 نامشخص ۱

حداقل  ها: حرمتی به گورستانجمع تعداد موارد بی   
۴۲ 
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 خشونت بدون مجازات: 
 جامعۀ بهائی ايران عليه ستيزه و تهاجم

 

 ويژه از یگزارش
 جامعۀ جهانی بهائی

 )۲۰۱۳(مارس ۱۳۹۱اسفند 
 

www.bic.org/violence-with-impunity 
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