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 برندترین نوع سرکوب رنج میطبق گزارش سازمان ملل بهائیان ایران از ناعادالنه

 

 ٢٠١٩اوت  ٢٨  - نیویورک

در بارۀ وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسالمی ایران، طی  سازمان ملل به گفتۀ آقای جاوید رحمان، گزارشگر ویژۀ

ترین نوع سرکوب، از ناعادالنه» –بزرگترین اقلیت دینی غیرمسلمان در آن کشور –سال اخیر، بهائیان ایران ۴٠

اند. او همچنین اظهار داشت که مقامات کشور ایران باید تضمین کنند که همۀ رنج برده« شدنتضییقات و قربانی

 .های دینی به رسمیت شناخته شوند و از حق آزادی دین و باور برخوردار باشندتاقلی

ای از موارد نقض حقوق انسانی جامعۀ گزارشگر ویژه در گزارش خود به مجمع عمومی سازمان ملل، مجموعه

 .ائه نمودهای قومی و دینی را ترسیم کرده و چندین توصیه به مقامات ایرانی اربهائیان ایران و دیگر اقلیت

های غیررسمی در قانون اساسی، محرومیت پیروان شناختن قانونی اقلیترسمیتفقدان به»خوانیم: می این گزارشدر 

های غیررسمی مانند بهائیان، نوکیشان حقوق انسانی به همراه دارد. عدم مشمولیت اقلیتترین آن اقلیت را از اساسی

 «.دهدآمیز قرار میدر چارچوب قوانین ملی، آنها را هدف اِعمال قوانیِن تبعیض… مسیحی، ]و[ دراویش، 

یقات بهائیان در های اصلی تضیاز ویژگی… ترس مداوم از هجوم، دستگیری و بازداشت یا حبس»طبق این گزارش 

شود که کلیّۀ بندهای قوانین جزائی را که بر مبنای و در آن از مقامات ایران درخواست می« آیدآن کشور به شمار می

 .تبعیض دینی یا باور بنا شده تصحیح نمایند

راسم دینی شود و شعائر و ممطرح می” فرقۀ ضالّه“از آنجا که آئین بهائی با عنوان »در این گزارش اشاره شده: 

تبلیغ علیه نظام مقدس جمهوری “، ”اقدام علیه امنیت ملی”گردد، بهائیان اغلب با اتهاماتی از قبیلبهائی کفر قلمداد می

 .«روبرو هستند” های تبلیغی علیه رژیم و به نفع فرقۀ بهائیفعالیت“یا ” اسالمی ایران

 :شوددر این گزارش به موارد زیر نیز اشاره می

اند، که تقریباً ایرانی بهائی صرفاً بر مبنای باورهای دینی خود اعدام شده ٢٠٠تا به حال، بیش از  ١٩۷٩ از سال–

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

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

 .شان پیگیری و بررسی نشده استحقوق انسانی

نفر  ٨۴حداقل  ٢٠١۷ دستگیر شدند، که شمار آن در سال شهروند بهائی ٩۵، گزارش شده که جمعاً ٢٠١٨ در سال–

ها های خودسرانه در این سالد تعداد بازداشتدهد که هرچناین نشان می  نفر بوده است. ٨١حداقل  ٢٠١۶و در سال 

 .نوسان داشته، تضییقات از میان نرفته است

مورد نقض حقوق اقتصادی بهائیان وجود داشته است که پلمب خودسرانۀ  ٨٠٠تا به حال بیش از  ٢٠١۳ از سال–

 .شودبهائیان را نیز شامل میها، اخراج ناعادالنه از شغل و حرفه، و لغو یا تهدید به لغِو مجوز تجاری مغازه

شان را طبق قوانین حرمتی روبرو بوده است و به بهائیان اجازه داده نشده که امواتمقابر بهائیان با تخریب و بی–

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

 .شده است

های دستگیری بهائیان توسط مقامات ایران را بر مبنای اول که به گزارشگر ویژه گزارش شده روایت شواهد دست

را « استفاده از مشاغل بازرگانی برای تغییر فرهنگ اسالمی»اتهاماتی کاذب از قبیل جاسوسی برای دول خارجی و 

 .ت عالی در کشور معطوف نمودشود. گزارشگر ویژه توجه را نیز به محرومیت بهائیان از تحصیالشامل می
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های ارائه شده در خواهد که به توصیهکند و از مقامات ایران میجهانی بهائی از انتشار این گزارش استقبال می جامعه

 .ی عمل بپوشاندآن جامه

ّرر، در طور مکمقامات ایران به»ی جهانی بهائی در سازمان ملل، گفت: ی ارشد جامعهخانم بانی دوگال، نماینده

این گزارش   اند که سرکوب بهائیان بر مبنای دین آنها است.مجامع سازمان ملل و در جاهای دیگری، تکذیب کرده

کند. امید خالصانۀ ما این است که حکومت ایران هایی را که به وضوح رخ داده نمایان میجدید و بسیار مستند واقعیت

اسالمی و تعهد آنها به حقوق بشر در تضاد است را جبران نماید. شمار  سرانجام به آن توجه کند و ظلمی که با اصول

ها هزار شهروند بهائی را از تحصیالت ای از وسعت حقیقی سرکوبی است که دهوقایعی که در گزارش آمده تنها نمونه

 «.شان محروم کرده استها را از منابع مالیدانشگاهی، و تعداد زیادی از خانواده

کیشان و هموطنان ایرانی خود ندارند. ما در انتظار روزی زیستی همبهائیان ایران هدفی جز به»گفت: خانم دوگال 

های دیگر با صلح و صفا در کنار معنی علیه بهائیان به پایان برسد و بهائیان و اقلیتهستیم که این تضییقات بی

 «.هموطنان خود زندگی کنند

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی  دای برخوررونویسی از اصل سند است. اگر به نکته]متن باال 

 ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید[
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