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 تحرك عاجل
 على األقلية البهائية في إيرانمكّثفة اعتداءات 

؛ فمنذ على حقوقهم اإلنسانية هدة في إيران من اعتداءات ُمصعَّدةاألقلية البهائية الُمضط  أبناء عاني ي
 شخًصا 30ت منهم ، داهمت السلطات العشرات من منازل البهائيين، واعتقل2022يوليو/تموز  31

أساور إلكترونية حول كواحلهم، وهددتهم  ، وأخضعت الكثير منهم لالستجوابات، ووضعتعلى األقل
بالسجن على خلفية اعتناقهم الديانة البهائية. وكثَّفت أيًضا عمليات مصادرة أو هدم ممتلكات 

 .البهائيين

 خدام نموذج الرسالة أدناه.بادروا بالتحرك: ُيرجى كتابة مناشدة بتعبيركم الخاص أو است

والمدعي العام في ساري، محمد كريمي، غالم حسين محسني إجئي،  ،رئيس السلطة القضائية
 والمدعي العام في سمنان، محمد شريف إبراهيمي

 االتحاد األوروبيإيران لدى  سفارة إلى عناية
 ، بروكسل، بلجيكا1050، لتجادة فرانكلين روزف 15
 

 سني إجئي، والسيد محمد كريمي، والسيد محمد شريف إبراهيميغالم حسين محالسيد 

 تحية طيبة وبعد ...

د السلطات اإليرانية اعتداءاتها على الحقوق اإلنسانية لألقلية البهائية الُمضَطهدة في إيران؛ فمنذ   31ُتصع ِّ
 منها، ، داهمت السلطات العشرات من منازل البهائيين وصادرت مقتنيات ثمينة2022يوليو/تموز 

، ووضعت أساور ، وأجرت استجوابات مع الكثير منهمشخًصا 30 عن واعتقلت تعسفيًا ما ال يقل
إلكترونية حول كواحلهم، ووجَّهت إليهم تهديدات بسجنهم لمجرد اعتناقهم الديانة البهائية. وأعلن وزير 

ضاءً أساسيين في حزب ، أن هؤالء المُعتقلين كانوا "أع2022أغسطس/آب  1االستخبارات اإليراني في 
التعاليم البهائية" و"يعملون على اختراق ... القطاع التعليمي في أرجاء  روجون كانوا "يو بهائي للتجسس" 

 68ا ما ال يقل عن ، يُسَجن حاليً ةالدولي ةالبهائي جامعةالبالد، ال سيما مرحلة رياض األطفال". ووفًقا لل
المتحدة،  ، وبحسب ما ذكرته األمم2013بداية عام جونين منذ المسفرًدا بسبب ديانتهم، من بينهم هؤالء 



م  26 ن تضمنو ي، من الطائفة البهائية ن للسجنيمُعرَّض يوجد أكثر من ألف فرد شخًصا في شيراز ُحكِّ
 ، بعد محاكمة جماعية جائرة.2022عليهم بالسجن لما يصل إلى خمسة أعوام في يونيو/حزيران 

هدمت  ،2022أغسطس/آب  2. وفي ينالبهائي ت مصادرة ممتلكاتوكثَّفت السلطات أيًضا عمليا
 25لـ من األراضي المملوكة  اهكتارً  20السلطات ستة منازل لبهائيين بالجرافات، وصادرت أكثر من 

من مصدر  على األقل بهائيًا مزارعًا 18؛ ونتيجة لذلك، ُحرِّم في قرية روشنكوه بمحافظة مازندران بهائيًا
َذت عمليات الهدم في حضور عدد من كبار مسؤولي عيشهم. ووفًقا  لوسائل اإلعالم التابعة للدولة، نُف ِّ

من  200االدعاء العام والسلطة التنفيذية. وذكر ثالث ضحايا لمنظمة العفو الدولية أن ما يربو على 
قو  مسؤولي ا األمن، تضمنوا عناصر من االستخبارات وشرطة مكافحة الشغب بمالبس مدنية، قد طوَّ

القرية وأغلقوا مداخلها ومخارجها من الساعة السادسة صباًحا وحتى الرابعة عصرًا. وقال الضحايا إن 
قوات األمن صادرت الهواتف المحمولة من سكان القرية لمنعهم من التصوير، واعتدت على أكثر من 

بعدما احتشدوا  وذلك الرجال المُسنين، العديد منذاذ الفلفل، وتضمنوا ر بالضرب و/أو الرش ب شخًصا 20
وأطلقت قوات األمن النيران في الهواء، لتفريق احتجاًجا على هدم المنازل. على نحو سلمي للتظاهر 

، حاولت السلطات 2016ن لبضع ساعات بعدما أبرحت بهما ضربًا. ومنذ عام الحشود، واعتقلت رجلي  
وا على مناطق طبيعية محمية. أنهم تََعدَّ االستيالء على ممتلكات البهائيين في روشنكوه، بذريعة واهية ب

 18، يجيز مصادرة 2022يونيو/حزيران  25حكمًا في  وفي حالة أخرى، َأيَّدت إحدى محاكم االستئناف
البهائيين في محافظة سمنان، بحجة أن أصحاب هذه الممتلكات من رموز "الطائفة البهائية" من ممتلكات 

 ر قانونية والتجسس لصالح جهات أجنبية".البارزين، "التي تُشارك في أنشطة غي

تُفرجوا على الفور ودون أي شرط أو قيد عن جميع البهائيين الذين ُاعتُِقلوا مؤخرًا  أنونهيب بكم 
وكذلك المسجونين قبالً، إذ ُيستهد فون لمجرد ممارستهم السلمية لحقهم في حرية الدين، وأن ُتلُغوا 

هدم  عن افورً  هم استناًدا إلى ذلك. ونهيب بكم أيًضا أن تتوقفواالصادرة ضد اتاإلدانو حكام األجميع 
ممتلكات البهائيين ومصادرتها، وأن ُتوفروا لجميع المتضررين ُسُبل االنتصاف الفعَّالة، وأن تعملوا على 

إتاحة المجال أمام البهائيين في قرية روشنكوه ومحافظة سمنان وأي مكان آخر للوصول إلى 
ي عوائق. وندعوكم كذلك إلى أن تُنُهوا التمييز الذي يُمار س ضد األقلية البهائية، ممتلكاتهم دون أ

وظائف والسكن، السواًء في القانون أو الواقع الفعلي، في الجوانب التي تشمل إمكانية الحصول على 
وق ة للتمتُّع بالحقضروريالنشطة األ وممارسة األنشطة الزراعية والصناعية والتجارية وغيرها من 

 االجتماعية واالقتصادية والثقافية.
 

  .وتفضلوا بقبول فائق االحترام والتقدير



 معلومات إضافية

يوليو/تموز  31 بوزارة االستخبارات تعسفًيا منذ ن بهائًيا اعتقلهم مسؤولو  30ُأفرِّج عن تسعة من أصل 
ة حول كواحلهم، وضع أساور إلكترونيأشخاص ل 9في حين خضع باهظة، مالية  ، مقابل كفاالت2022

ُنف َِّذت هذه االعتقاالت في مدن ُمحَتجزين. وقد  ال يزالون ف نشخًصا اآلخري 12الـ  . أماما قيَّد حرية تنقلهم
. وتضمن الُمعتَقلون في وساري وشيراز وطهران ويزد روشنكوهو  ماهشهرقزوين وكرج و  عديدة من بينها

 الطائفةن من و أفراد بارز وعفيف نعيمي، وهم  يآبادوفريبا كمال  ش ثابتمهو  2022يوليو/تموز  31
 زين.ال يزالون ُمحَتج ة وسجناء رأي سابقون البهائي

رجاًل وامرأة في شيراز الذين قد يتعرَّضون للسجن ظلًما بعد إدانتهم أمام إحدى المحاكم  26الـ  شملوي
صهبا و  يوشميم أخالق دموشادي صادق أق سعيد حسني لديانة البهائيةن لمعتنقيكبتهم تستند إلى هويتهم 

سماعيل روستاو  زادغان ريسا روحيبو  بخش فرح وفاربود  رة أشنائيثمو  بهارة نوروزي وبهنام عزيزبورو  ا 
وصهبا مصلحي  صغادى يزداني وسروش إيقانيورضوان  رامين شيروانيشادمان و  بدوفر شادمان 
مهدي آبادي  مريم إسالمير و المبو ومرجان غُ  سعدى المبوروالال صالحي وموجكان غُ  عنايتي وعهدية

ونسيم كاشاني  نوشين زنهاري ويكتا فهندج سعدي وورقا كاويانيو  تهذيب ونبيل مهيار سفيدي مياندوآبو 
 .نجاد

 2شاركت في عمليات الهدم في  الجهات الحكومية التي تضمنتووفًقا لوسائل اإلعالم التابعة للدولة، 
ومنظمة  وزارة الجهاد الزراعيبمحافظة مازندران، و العام في ساري المدعي مكتب  2022أغسطس/آب 

وقيادة إنفاذ القانون في جمهورية إيران اإلسالمية. ووفًقا لما ذكره الضحايا  العدل وزارةو الموارد الطبيعية 
منزاًل  70حوالي كان يوجد بقرية روشنكوه، على مدى عقود، في مقابالت مع منظمة العفو الدولية، 

َمت السلطات 2016منازل مملوكة ألسر مسلمة. وفي  10بينما يوجد أقل من  سكنه أسر بهائية،ت ، َرسَّ
يقع داخل مناطق طبيعية  70المحلية حدود القرية وقررت أن أكثر من نصف منازل األسر البهائية الـ 
 التي ُتظهر عكس ذلك. ومنذ محمية تنتمي إلى الدولة، على الرغم من سندات الملكية والخرائط الجوية

ذلك الحين، رفضت السلطات عدة مرات منح تصاريح بالبناء لألسر التي تملك أراضي داخل المنطقة 
وتوسيع رقعة منازلهم القديمة  ترميممنازل جديدة أو  إقامةالسكنية التاريخية بالقرية وترغب إما في 

الغاز. وفي منزاًل ألسر بهائية بشبكة  40و 30المهجورة. ورفضت السلطات كذلك توصيل ما بين 
 كانت، من أرض القريةتقريًبا هكتاًرا  12السلطات المحلية أيًضا  تحدد، 2020أكتوبر/تشرين األول 



ونصبت الفتة تحظر الزراعة  ،باعتبارها غابات محمية ُسُبل العيش لحوالي ثمانية مزارعين بهائيين، توفر
، هدمت السلطات 2021طس/آب س. وفي أغلذلك في هذه األراضي، وُتحذ ر من ُمقاضاة المخالفين

، حوالي هكتاًرا واحًدا 2021 . وصادرت، في نوفمبر/تشرين الثانين ألسر بهائية كانا تحت اإلنشاءمنزلي  
 .ينبهائيمن الن ن مزارعتي  سرتي  ألمن أرض القرية، كان ُيمثل مورد عيش 

يناير/كانون الثاني  30من المحكمة الثورية في سمنان حكًما في  1وفي حالة أخرى، أصدر الفرع 
، وهي مؤسسة خاضعة لسلطة هيئة تنفيذ أوامر اإلمام الخميني، بالموافقة على طلب قدمته 2022

برر بهائيين. و  6يملكها  ،في محافظة سمنانممتلكات المن  18المرشد األعلى في إيران، بمصادرة 
أصحاب الممتلكات رموز بهائية بارزة  الحكم، الذي اِّطَّلعت عليه منظمة العفو الدولية، قرار المصادرة بأن

 ... غير المشروعة كانوا يعتزمون بيع أو تأجير ممتلكاتهم لتقديم الدعم المالي لتحقيق "األهداف التنظيمية
 25من محكمة االستئناف في محافظة طهران الحكم في  54لطائفة البهائية الضالة". وَأيَّد الفرع ل

قد الماضي، أغلقت السلطات المحلية في سمنان قسرًيا ما ال يقل . وعلى مدى الع2022يونيو/حزيران 
ات تابعة لبهائيين تصنيع وحدتيمتجًرا مملوًكا لبهائيين، وأغلقت كذلك  20عن  ، وكانت وصادرت ُمعد 

ن يتضمنان الزراعة وتربية ن تجاريي  إما صادرت أو منعت الدخول إلى أراضي يزاول فيها بهائيون نشاطي  
 الحيوانات.

ووجَّهت السلطات اإليرانية، على مدى عقود، اتهامات ال أساس لها إلى أفراد الطائفة البهائية بالتجسس 
ضرحة لصالح إسرائيل، لمجرد وجود المركز البهائي العالمي على مقربة من حيفا بإسرائيل، حيث تقع أ

تجارية قسرًيا، بموجب سياسة مؤسسي الديانة البهائية. وُتصاَدر ممتلكات البهائيين وُتغَلق أنشطتهم ال
، 1991، وموافقة المرشد األعلى في عام المجلس األعلى للثورة الثقافيةرسمية، حصلت على اعتماد 

يجب أن معتنقيها  وتُنص على ما يلي: "فيما يتعلق بالمسألة البهائية ... فإن تعامالت الحكومة مع
من التوظيف، إذا كانوا  األفراديًضا على حرمان تمنعهم من تحقيق أي تقدم أو تطور". وتُنص السياسة أ

قطاع التأثير في مجاالت مثل ُيعر فون أنفسهم بأنهم بهائيون"، و"منعهم من تقُلد أي مناصب ذات 
 ".يالتعليم

 ملغة بلدكاستخدام  كم أيًضايمكنو  .اإلنكليزيةأو  الفارسية اللغةلغة المخاطبة المفضلة: 

 2022تشرين األول /أكتوبر 18 أسرع وقت ممكن قبل:في وُيرجى المبادرة بالتحرك 



 


