
 
  

IRANBAHAIPERSECUTION.BIC.ORG 

 

 

 است[ حذف شده]اطالعات شخصی افراد 

 

 یسرویس خبری جامعه بهائاز سایت:[  ]برگرفته

 (200۷ ژوئن  ۷) ۱۳۸۶خرداد  ۱۷]تاریخ:[ 

 

 همچنان بی وقفه ادامه دارد حمله به بهائیان ایران، از افراد سالخورده تا كودكان دبستانى، 

 200۷جون  ۷نیویورک، 

 سرویس خبرى جامعۀ جهانى بهائى

گزارشات و اسنادى كه در شش ماهۀ اخیر از ایران واصل شده حاكى از كوششهاى وسیع و در عین حال حساب شدۀ 

 ت. دولت جمهورى اسالمى در جهت ادامه و شدت بخشیدن تدریجى به تعقیب و آزار بهائیان ایران اس

مدارک جمع شده حاكى از كوششهاى دولت ایران براى تحت نظر گرفتن و شناسائى بهائیان، موارد دیگرى از سوء  

رفتار و تبعیض علیه دانش آموزان بهائى در همۀ سطوح، افزایش اقدامات در جهت محروم كردن بهائیان از وسیلۀ  

 ى میباشد.معاش و حمالت مداوم به دیانت بهائى در رسانه هاى رسمى خبر

بانى دوگال نمایندۀ ارشد جامعۀ بین المللى بهائى در سازمان ملل گفت: »مجموعۀ این جریانات ماهیت فوقالعاده 

 وحشت انگیزى دارد و باعث نگرانى شدید بهائیان سراسر جهان شده است.« 

لب موارد به طور حساب خانم دوگال گفت: »اعتقاد بر این است که وقایع اخیر به تحریک وزارت اطالعات و در اغ

شده توسط این وزارتخانه برنامه ریزى شده تا در بهایئان ایجاد رعب و وحشت نماید، آنها را از نظر مادى آسیب پذیر 

 سازد و در آنها احساس عدم امنیت شغلى و اجتماعى بوجود آورد.« 

تماد، و حتى با کاشتن بذر كینه و نفرت در »نیت آنان آشكارا این است كه بهائیان ایرانى را با ایجاد سوء ظن، عدم اع

دل هموطنانشان از هم میهنان خود جدا سازند تا همچنان از پیشرفت اجتماعى، اقتصادى و فرهنگى این اقلیت بى گناه 

 دینى جلوگیرى به عمل آمده و حیات اجتماعى آنان متزلزل گردد.« 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید[

https://iranbahaipersecution.bic.org/
https://news.persian-bahai.org/story/6
https://news.persian-bahai.org/story/6
https://news.persian-bahai.org/story/6

