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 ای از متن انگلیسی[]ترجمه

 

 ]توضیحات مترجم در داخل کروشه قرار گرفته است[

 

 تایمز هندوستان:[ تی]برگرفته از سا

 [۱۳۸۵ فروردین ۲۶] ۲۰۰۶آوریل  ۱۵]تاریخ:[ 

 

 ایران مورد آزار بهائیان دردادخواست بهائیان به نخست وزیر در 

دچار نگرانی شده و اکنون از  شودمیدهلی نو: جامعه بهائیان این شهر از تبعیضاتی که در مورد بهائیان ایران اجراء 

 نخست وزیر خود، مان موهان سینگ درخواست وساطت میکنند.

امعه بهائی ایران از نزدیک مورد ، جایخامنهگزارشی است که طبق آن به دستور آیت هللا  این نگرانی ناشی از

 بررسی قرارگرفته است.

خانم فریدا واحدی، منشی روابط خارجی محفل ملی بهائیان هندوستان به روزنامه تایمز هندوستان گفت: "بنا به 

طی  ایخامنهگزارشی که به دست اسماء جهانگیر، فرستاده مخصوص حقوق بشر سازمان ملل رسیده، گفته میشود که 

مه "محرمانه" از وزرای خود خواسته است که در باره منتسبین به جامعه بهائی در ایران معلومات بدست یک نا

 بیاورند."

بنا به اظهار واحدی، هریک از افراد بهائی در ایران شناسائی و بررسی میشوند. "چنین عملیاتی در مورد افراد 

 مذهبی در ایران، از نظر حقوقی قابل تحمل و قبول نیست." هایاقلیتوابسته به 

جهانگیر تأکید کرد بیم آن میرود که اّطالعات بدست آمده از این طریق "بتواند برخالف استانداردهای بین المللی باعث 

 آزار و تبعیض بیشتر بر علیه بهائیان گردد."

عمومی، این مطلب را در سرتاسر  هایرسانهمحلی و نظر داریم با همکاری محافل  واحدی اظهار داشت: "ما در

 به آگاهی دو میلیون جمعیت بهائی و نیز عموم مردم برسانیم." کشور

وی اضافه کرد مقصد اصلی انجمن مخفی حّجتیه که با دولت در ارتباط است "از میان برداشتن دیانت بهائی" است و 

 بهائیان را هدف قرار داده است.

را  تهدید آمیز اس.ام.اس مزاحمت آنان هایپیامبهائی را هدف قرار داده و با فرستادن  هایخانوادهن گفت "این انجم او

 نان خبر میدهد که همه افراد بهائی شناسائی شده و حرکاتشان تحت نظر است"آفراهم میکند و به قصد ارعاب 

عمومی  هایرسانهماه گذشته به کمک پروپاگاند در  ۶او اضافه کرد که این اعمال سیستماتیک بر علیه بهائیان در طی 

 صورت گرفته تا احساس بی اعتمادی و بدبینی در جامعه نسبت به بهائیان را دامن بزند.
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