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 است[ حذف شده]اطالعات شخصی افراد 

 اخبار مربوط به افراد و جامعه بهائی تایپ شده است[]برای وضوح بیشتر فقط مطالب و

 

 رادیو فردا]برگرفته از سایت:[ 

 ۱۳۹۲مرداد  ۱۱]تاریخ:[ 

 

 علیه بهاییان ایهللا خامنهاز فتواهای آیت  مذاهبانتقاد شدید کمیسیون آزادی 

، رهبر جمهوری اسالمی ایران، علیه ایخامنههللا مرداد، فتواهای آیت ۱٠وز پنجشنبه، کمیسیون آزادی مذاهب جهان ر

از رهبران جهان خواست که در برابر این فتواها از جامعه بهاییان ایران انتقاد قرار داد و بهاییان را به شدت مورد

 حمایت کنند.

کند، آمده است که  آمریکا فعالیت می نظر دولتدر بیانیه رابرت پی. جورج، رئیس این نهاد مستقل آمریکایی که زیر 

 آزار و اذیت بیشتر حکومت ایران در پی این فتواها باشد. در انتظارجامعه بهاییان ایران باید 

است، بهاییت را »فرقه ضاله مضله«  منتشر کرده در فتواهای اخیر خود که خبرگزاری تسنیم آنها را ایخامنههللا آیت

 خواند که اکثریت شیعیان جامعه باید از آنها »پرهیز« کنند.می

خواند و به مردم ایران هشدار میدهد که در صورت تماس با آنها باید این فتواها بهاییان را »محکوم به نجاست« می

 »طهارت« بگیرند.

گوید که بهاییت »آیین جهانی صلحطلبانه و مستقلی«ست که  برابر این فتواها میاما کمیسیون آزادی مذاهب جهان در 

 سال قبل تاکنون مورد »تهمتهای روحانیون و حکومت ایران« قرار داشت است.۱٧٠از آغاز آن در حدود 

رئیس  به کاردر بیانیه رئیس این کمیسیون آمده است، فتواهای رهبر جمهوری اسالمی که تنها چند روز قبل از آغاز 

قرار است و   کند که دستور کار حکومت ایران از چهجمهور جدید ایران منتشر شده است به جامعه جهانی یادآوری می

 چه کسی در این کشور حرف آخر را میزند.

رج در نهایت از رهبران جهان و تمام زنان و مردان خیراندیش جهان خواسته است که در حمایت از رابرت پی. جو

 کنند. گیریموضعجامعه بهاییان ایران 

گوید که مقامات ایران . کمیسیون آزادی مذاهب میبه سرمی برنددهها نفر در زندان  اکنونهماز جامعه بهاییان ایران 

اند و از أواسط بهمن سال گذشته نیز صورت دلخواهانه بازداشت کردهبهایی را به ۶۵٠ تاکنون بیش از ۲٠٠۵از سال 

 اند.نفر از آنان در زندان بوده ۱۱٠کم دست

ای در معرض تهدید و های اخیر به شکل فزایندهسال گوید که جامعه بهاییان ایران درگزارش این کمیسیون همچنین می

آمیز واقع شده است. در  ها و اموال شخصی بسیاری از آنها مورد حمالت خشونتنهاذیت قرار گرفته تا جایی که خا 

 حدود دو برابر شده است. ۲٠۱۱عین حال که شمار بازداشت آنان نیز به نسبت سال 

وضعیت بهاییان در ایران موجب اعتراض سازمان ملل متحد هم شده است. کمیته حقوق اقتصادی، اجتماعی و 

از المللی به تازگی آنچه را که »تبعیض فراگیر علیه بهاییان« در ایران خوانده محکوم کرده و نهاد بینفرهنگی این 

 ایران خواسته است که حقوق پیروان این آیین را محترم بشمارد. حکومت

 

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

 ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید[
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