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 است[ حذف شده]اطالعات شخصی افراد 

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

 

 رادیو فردا ]برگرفته از سایت:[ 

 ۱۳۹۳ خرداد ۲۸]تاریخ:[ 

 

 بهاییان  هیمردم عل ک«یبا هدف »تحر زدیدر   یضدبهای یهاهیپخش اعالم

  خدا«یبه عنوان ب یپیروان آیین بهای یبا عنوان »معرف ییهاهیاست که در هفته گذشته اعالم یحاک رانیاز ا هاگزارش

 نصب شده است. یپیروان آیین بهای یها و شیشه خودروهابر دیوار خانه ییدر شهر یزد توزیع شده و پوسترها

جامعه در مقر   نینماینده ا ،ییان عالیبه نقل از د یاخرداد، در بیانیه ۲۸بهاییان روز چهارشنبه،  یالمللبین جامعه

ایران با این هدف صورت گرفته که   یدر یزد و دیگر شهرها ییهاهیسازمان ملل در ژنو، نوشت: »پخش چنین اعالم

 کند.« یفمعر یمقابله با بهاییان را به عنوان یک وظیفه دین

کرده و  یرا شناسای یپیروان آیین بهای  یاست که تمام  یاشدهیریز: »این کار برنامهدی گویم هیانیب نیدر ا یعالی خانم

 کجا هستید.« دانیمیهستید و م یشما ک دانیمیبگویند که ما م خواهندیبا نصب این پوستر و بروشورها، به آنها م

انجام شده   زدیخرداد و مقارن با روز تولد امام دوازدهم شیعیان در  ۲۲روز  هاهیپخش این اعالم گویدیبیانیه م این

 است.

ندارد و وظیفه هر مسلمان است که مقابل این جریان  یهیچ ارزش یآمده است: »خون بهای هاهیمتن این اعالم در

 تمام شود.«  اشی اگر به قیمت از دست دادن زندگ یبایستد، حت

 « دریافت کرده بودند.هللا»حزب یبا امضا یمشابه یدر شهر یزد بروشورها یپنج ماه پیش هم چند خانواده بهای حدود

ها را محکوم کرده و جلو آزار و اذیت بهاییان  خواسته است که این فعالیت یاسالم یاز دولت جمهور یعالی انید خانم

 را بگیرد.

نشان نداده و صدها مورد   یهایبه چنین جریان  یافزود: »متاسفانه دولت ایران در چند سال گذشته هیچ واکنش یو

 تهدید و آزار و اذیت در مورد خانواده بهاییان در ایران صورت گرفته است.« 

است که ایران بهاییت   یو این در شرایط  کنندیم یدر ایران زندگ یهزار بهای ۳۰۰گفته جامعه بهاییان اروپا، حدود  به

ایران از حق تحصیل در مقاطع باال و استخدام  یاسالم یو بهاییان در جمهور شناسدیرا به عنوان دین به رسمیت نم

 محروم هستند. یدولت یهادر دستگاه

، هزاران نفر  توسط حکومت ایران کشته شده یبهای ۲۰۰، بیش از ۱۳۵۷که پس از انقالب سال  گویدیم یبهای جامعه

 اند.از بهاییان دستگیر شده و مورد آزار و اذیت قرار گرفته 

در ایران به قتل رسیده یا در   یبهای ۹حداقل  ،یمیالد ۲۰۰۵، برابر با ۱۳۸۳این جامعه، از سال  به گفته همچنین

یا مهاجمان  یشخصعامالن حکومت و مأموران لباس ینفر دیگر نیز از سو ۵۲اند و  شرایط مشکوک درگذشته

مانده  یاین رویدادها بدون پیگیر یتمام یبهای یاند و به گفته جامعه جهانقرار گرفته یناشناس مورد تهاجم فیزیک 

 است.

در  یاز دانشجویان بهای ی اخیر خود گفته بود که هر سال تعداد جدید یهااز گزارش  یالملل هم در یک عفوبین سازمان

 . شوندیها پذیرفته نشده یا موفق به ادامه تحصیالت خود نمدانشگاه یآزمون ورود
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 یاسالم یاند که در جمهوررئیس قوه قضاییه، بارها تاکید کرده ،یالریجان ایران از جمله صادق یهاحال مقام  این با

 نشده است.  یتعرض چیشان هبودن یبه بهاییان به صرف بهای

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی   دای برخور]متن باال رونویسی از اصل سند است. اگر به نکته

 ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید[
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