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 است[ حذف شده]اطالعات شخصی افراد 

 

 کندیرا مستند م انیعلیه بهائ ضیدهه تبع نیچند رانیدر ا یزیستیاسناد بهائ ۀخان

 

 ٢٠١٨ژانویه  ١٨ – ژنو

  یاندازراه یتیامروز سا یبهائ یجهان ۀجامع ران،یدر ا یزیستیئاز بها یآگاه یمکرر برا یدر پاسخ به درخواست ها

در  یزیستی»خانه اسناد بهائ ت،یسا نی. ادهدیرا نشان م یمتماد یهادر دهه  انیعلیه بهائ ضیاز تبع ییهاکرد که گوشه

اسناد   نیاست. اکثر اامان یکند که شاهد سالها سرکوب بیمنتشر م یسمبار هزاران سند ر نینخست یبرا ، ران«یا

 مجموعه آمده است.  ن یعکس و صدا هم در ا لم،یف یاست اما شمار ینوشتار

در   ندهیدر پاسخ به توجه فزا تیسا نیدر سازمان ملل در ژنو گفت: »ا یبهائ یجهان ۀجامع ندهینما ،یدیان عالئ خانم

از   ی ادیعده ز ریاخ یهادر سال  «شده است.  یراه انداز رانیا انیبهائ تیو جهان به وسعت و عمق آزار و اذ رانیا

 اند.پرداخته  انیآثار خود به مسئله سرکوب بهائ رد نیو محقق لمسازانیخبرنگاران، فعاالن حقوق بشر، ف

مجموعه افزوده خواهد   نیبه ا یو فارس یسیبه زبان انگل یشتریب یریو تصو یمرور زمان، متون و اسناد صوت به

 یک یستماتیس ضیکند که مدام با آزار و تبعیرا بازگو م  یاداستان جامعه  لم،یبا انتشار اسناد، عکس و ف تیسا نیشد. ا

چالش   ران«یدر ا یزیستی»خانه اسناد بهائ تیاند. ساودهآمر و عامل آن ب یحکومت نیروبرو بوده است که مسئول

 اند. بوده رانیا انیعلیه بهائ ضیکه منکر تبع رانیساله مقامات ا ن یچند یاست بر ادعاها یمستند

  هی: زندان و اعدام، خشونت علدهدیرا نشان م انیعلیه بهائ ضیزار و تبعآاشکال مختلف  ت،یسا نیموجود در ا اسناد

امالک،   ۀو مصادر فیتوق ،یحکومت یهارسانه یها، نفرت پراکنخانه بیغارت و آتش زدن و تخر ،ییافراد، آدم ربا

که در   یگفت: »اسناد محکم و متقن ی. خانم عالئیاسالم یاخراج افسران و درجه داران خادم و فداکار ارتش جمهور

اسناد  شتریاگرچه ب «.دهدیجامعه شهادت م کیخفقان كل  یبرا کیستماتیس یگذار استیها سآمده به دهه  تیسا نیا

باز   ١۳۵۷به دوره قبل از انقالب  زین یاریاست، اما بس یپس از انقالب اسالم یهامربوط به سال ویآرش نیا

 .دندگریم

  انیبه دستور روحان نیآئ  نیا روانی(، هزاران نفر از پ١۹٢٠تا  ١٨۴۴) ران، یدر ا یبهائ نیآئ سیتأس هیاول یهاه ده از

( دولت  ١۹۷۹تا  ١۹٢۵) یآماج آزار و سرکوب قرار گرفتند. در دوران پهلو وستهیو پ دندیو حکومت به قتل رس

ممنوع بود، ازدواج  یبهائ یهاگرفت. چاپ کتاب شیان را پیعلیه بهائ ضیتبع استیس ون،یدادن به روحان ازیامت یبرا

تنزل رتبه  ایو  شدندیاز کار اخراج م ایداشتند  یدولت یهاکه شغل یانیبهائ شد،یشناخته نم تیبه رسم یبهائ

از آزار و   یاهدف موج تازه انیبهائ ١۹۷۹شدند. اما پس از انقالب یم لیتعط اجبار به یمدارس بهائ گرفتند،یم

 اشکال ظلم و ستم را تجربه کردند. نیرحمانه تر یقرار گرفتند و ب هاتیاذ

شدند. صدها   دیاز آنها بر جا بماند ناپد یآنکه نشان یب ای دندیبه قتل رس یبهائ ٢٠٠از  شیانقالب، ب هیاول یهاسال  در

در پاسخ به   رانیاز دانشگاه ها اخراجشان کردند. دولت ا ایشدند و از مشاغل خود و  یشکنجه و زندان ر،ینفر دستگ 

از جمله   ض،یاز آزار و تبع یگریبه اشکال د یبهائ ۀجامع انهدام  یخود را برا استیس ،یالملل نیب یهااعتراض 

 داد. رییتغ یو فرهنگ  یآموزش ،یاقتصاد ضیتبع

در بخش  یو مشاغل متعدد یندارند، از استخدام در بخش دولت یدسترس یدانشگاه التیهمچنان به تحص انیبهائ

ها شوند. در دادگاه یم یو زندان ریو خودسرانه دستگ  لیدل یو ب رندیگینم یاند، حقوق بازنشستگ محروم  یخصوص

ه تنها ب یبهائ ۹٠به   کی. در حال حاضر نزدندشویها زندان محکوم ممحاکمه و به سال  یبدون رویه و حقوق قانون

خود  یهاشوند و حکومت مرتب از رسانه یم بیتخر یبهائ یاند. گورستان هاخود در زندان  ینید یخاطر باورها
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 دیشدت گرفته است )رجوع کن ان«یبهائ هیعل یاقتصاد دی»آپارتا ر،یاخ یها. در سال کندیم ینفرت پراکن انیبهائ هیعل

 .شوندیدائما بسته و پلمب م انیبهائ یها( و مغازهیجمهور روحان سیبه رئ سرگشاده یانامهبه 

را به   یو زرتشت یهودی ،یحیمس انیتنها اد رانیا یدارد. قانون اساس شهیر انیعلیه بهائ ضیتبع رانیا ینظام قانون در

به   تیرا تنها حق مسلمانان و سه اقل هید  رانیا ییشناسد. به عالوه، نظام جزایم تیبه رسم ینید یهاتیعنوان اقل

گونه،   نیو بد دهدیکه قصاص را تنها به مسلمانان اختصاص م یالدر ح داندیم یشناخته شده در قانون اساس تیرسم

حال   نیدارد. با ا یقانون تیمصون انیبهائ هیاند و خشونت علبه عدالت محروم  یاز حق دسترس یاز نظر قانون انیبهائ

 احقاق حق خود هستند. یبه قانون در پ هیهمچنان با تک  رانیا انیبهائ

گونه  نظام ناعادالنه است که حدود چهل سال هر  کیبر  یشاهد و گواه تیسا ن یگفت: »اسناد موجود در ا یعالئ خانم

گناه از   یگرفته تا اخراج افراد ب لیدل یب یهاو بازداشت یریپا گذاشته است، از دستگ   ریو متعارف را ز یروند قانون

 باورشان.«  لیمدارس و مشاغل خود به دل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید[
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