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 «آزار و اذیت و نقض سیستماتیک حقوق شهروندان بهای  »

 

 هموطنان عزیز

در روز ها و هفته های اخیر در ایران شاهد موج جدیدی از بازداشت ها و احضار شهروندان بهایی از جانب مأموران 

 دولتی حکومت جمهوری اسالیم هستیم. 

ن علیبر بهاییان  بر اساس گزارش های رسیده رسکوب و افزایش فشار حکوت ایران ه از جمله صدور احکام سنگیر

ی برخودار است. های اخیر ویژه در هفتهها بهآن  همچنان ادامه داشته و متأسفانه اینبار از شدت بیشیی

ی و باز داشت ده ها تن از بهاییان،  ل و یورش مأموران دولتی به مناز تخریب خانه ها، مصادره امالک، ضمن دستگیر

 از آزار و اذیت شهروندان بهایی را شامل میگردد.  ی، از جمله مواریست که موج جدیدتفتیش وسایل شخیص

دهها  ممنوعیت از تحصیل در دانشگاه ایجاد  ای از مشاغل، اخراج از بخش دولتی و، محرومیت از طیف گسیی

 اجتمایع های متعدد در بخش خصویصمحدودیت
ی

های اقدامها و ، از جمله محدودیتاقتصادی و زندگ

 .کننده علیه شهروندان بهایی در جمهوری اسالیم استرسکوب

اییان را های قضایی و امنیتی بارها بهو مقام هشدایران از بهائیت به عنوان "فرقه ضاله" یاد  حکومتی های در رسانه

""تروی    ج ی   با اتهامات وایه از جملهو  خوانده« جاسوس و دشمن»  ویم" و ، "تشویش  اذهان عمحجای 

ضبط اموال و محرومیت  اعدام، ،تعزیر بازداشت،  احکامبرای این شهروندان  مراکز آموزش  " در مخربهای "آموزه

بیش از سیصد هزار شهروند بهایی در ایران با اتکا به آمار و منابع موثق  .اندو کار صادر کرده از تحصیل و کسب

 یم
ی

 بهایی را به عنوان دین به رسمیت نیم شناسد  . کنند زندگ
ن ن  و  اما قانون اساش جمهوری اسالیم، آئیر بر همیر

  .های گذشته حقوق بهائیان در ایران به صورت سیستماتیک نقض شده استظرف سال اساس و
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، تفتیش و آزار  ی های غیر قانوین ب و او ماذیت، تخریب منازل، ترصف و مصادره زمینهای کشاورزی، دستگیر رد ضن

وهای امنیتی  دیتن  های ترین اقلیتبزرگییک از ه جمهوری اسالیم علی "فشارهای سیستماتیک"از جمله  شتم نیر

                                                       بوده که بطور نگران کننده ای افزایش یافته است.  در کشور  ه شیعهغیر 

 (حقوق بش   جهاین  هیاعالم 18و  15مواد آشکار نقض )

دولت جمهوری اسالیم را در مقابل شهروندان بهایی که یادآور ما بعنوان فعاالن حقوق بش  این سیاست غیر انساین 

حکومت های فاشیستی دهه های ش و چهل اروپایی در مقابل یهودیان است، به شدت محکوم کرده و خواستار 

 این سیاست میباشیم.  ختمفوری 

ی خو  و  قانوین تعهدات حکومت ایران باید  انجام ا ر  شهروندان ایراین د و مسئولیتش نسبت به تمایم حقوق بش 

ن داده پیشداوری و اجحاف میان  تعصب و اعمال ،و از هرگونه تبعیض ، آزادی های فردی و اجتمایع آنها را تأمیر

 شهروندان دوری جوید. 

و های آزادیخواه، احزاب، سازمان ها، افراد و در پایان از  ن  نهادهایتمایم نیر یبیر م که تقاضا داری الملیل حقوق بش 

 ،حکومت ایران در مقابل شهروندان بهایی با ما همراه بوده «نقض سیستماتیک حقوق بش  » در تقبیح و مالمت

 آن باشند.  خواستار توقف فوریمحکوم کرده و را  اقدامات رسکوبگرانهاین 

 
 
 

    دکتر بهروز بیات                                                                پروفسور سیروس میرزایی                
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