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تعّرض ۀکنندنگران شیافزا ۀنشان رانیدر سراسر ا انیبه منازل بهائ ورشی: یبهائ یجهان ۀجامع  

است انیبهائ یۀبه حقوق اول  

ها بهائی در سراسر ایران،  های دهنوامبر، بیش از صد مأمور حکومتی با یورش به منازل و مغازه ٢٢در روز 

خواستار اسناد مالکیّت آنان شدند تا به مقامات تحویل گردد. این یورش در حداقل هفت شهر و در حالی اتفاق افتاد که  

 ت ویروس کرونا در کشور گذشته بود.با هدف کند شدن سرای روزه  ١۵تنها چند ساعت از قرنطینۀ عمومی 

یورش هماهنگ به منازل بسیاری از »المللی بهائی در سازمان ملل در ژنو گفت: خانم دیان عالئی، نمایندۀ جامعۀ بین

مذهبی دلیل دیگری   و تبعیض بهائیان، بیانگر تعّرض فاحش به حقوق اساسی شهروندان بهائی است و جز تعّصب

نشانگر این باشد که ندارد. به ویژه، حمله به این منازل، ضبط بسیاری از وسایل و مطالبۀ اسناد مالکیّت ممکن است 

 .«باشند ترگسترده و ترهماهنگ به شکلی تدارک برای توقیف امالک بهائیان حال مقامات در

های مختلف از جمله آثار بهائی است.  تبلت و کتاب لپ تاپ،، هموبایل اعضاء خانوادلوازمی که ضبط شده شامل سایر 

اند. همچنین از بهائیان تعدادی از این منازل، متعلّق به بهائیانی است که پیش از این نیز هدف مقامات حکومتی بوده

 خواسته شد تا به ستاد خبری مراجعه کنند.

شهر و بهارستان اتفاق افتاد. به گزارش  ن، شاهینها در شهرهای تهران، کرج، اصفهان، مشهد، کرمااین یورش

های بهداشتی مصّوب دولت را رعایت شاهدان عینی مأموران وقتی در منازل بهائیان بودند، هیچ کدام از پروتكل

 نکردند.

وضعیت بحران سالمت در ایران بسیار وخیم است. با این وجود، دولت با هدف قرار دادن  »خانم دیان عالئی گفت: 

خطر آلودگی  سالمندان، بیماران و کودکان بودند درشامل از جمله ساکنین این منازل را که  ،قانون  مطیع ازل افرادمن

 .«گناه گردیدویروس قرار داد و سبب تشدید فشارهای روحی، عاطفی و مادی بر این افراد بی 

شان مانند مجرم رفتار کرده و به توقیف دارایی با ایجاد رعب و وحشت در بین بهائیان، با آنان »خانم عالئی افزود:  

گناه یا مقاماتی که بدون هیچ توجیه قانونی به کنند. اما چه کسی در اینجا مرتکب جرم شده است؟ بهائیان بیتهدید می

 « اند؟منازل آنان یورش برده

است. از   ١٩٧٩بهائیان از ابتدای انقالب اسالمی ایران در سال  توقیف امالک خصوصیاین تحّوالت دنبالۀ الگویی از 

تعداد زیادی از امالک خصوصی و تجاری متعلّق به بهائیان از جمله منازل و مزارع به طور  تا کنون آن زمان

 خودسرانه مصادره شده است.  

 کند. امادولت ایران مدتهاست که از مصادرۀ امالک برای فقیر کردن جامعۀ بهائی استفاده می»خانم عالئی افزود:  

گناه هستند و تنها آرزوی آنها اینست که در پیشرفت ایران سهیم دانند که بهائیان بیضمیر به خوبی میایرانیان روشن

سختی به   بهکه شهروندان بهائی  گذاردایی میهباشند. جرم واقعی این است که دولت ایران دست بر معیشت و دارایی 

 « اند.دست آورده

https://iranbahaipersecution.bic.org/fa/archive?f%5B0%5D=theme%3A97


 

 

 اطالعات بیشتر:

به طور  ١٩٧٩بهائیان بزرگترین اقلیّت دینی غیر مسلمان در ایران هستند و از زمان انقالب اسالمی  •

 .اندسیستماتیک مورد آزار و اذیت حکومت قرار گرفته

 .اندهای پس از انقالب اعدام شده بهائی در سال  ٢٠٠بیش از  •

ای امضا شده، خواستار هللا علی خامنه توسط رهبر ایران، آیت ١٩٩١سند محرمانه که در سال  یک •

شدن راه ترقی و توسعۀ جامعۀ بهائیان ایران و محرومیت از تحصیل و معیشت آنان شده است.  «مسدود»

های دولتی ایران  سازی در مورد آئین بهائی در رسانه ساالنه هزاران مقاله و مطالب نادرست برای گمراه

 .شودمنتشر می

های کسب از صدها فقره از امالک خصوصی و تجاری متعلّق به بهائیان از جمله منازل، مزارع و محل  •

 زمان انقالب مصادره شده است.

 مراجعه کنید. تیزیسخانۀ اسناد بهائیبرای اطالعات بیشتر در مورد آزار و اذیت بهائیان در ایران به  •

https://iranbahaipersecution.bic.org/fa/node

