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

[برگرفته از سایت ]:رادیو فردا
[تاریخ ۲۸ ]:خرداد ۱۳۹۳

پخش اعالمیههای ضدبهایی در یزد با هدف «تحریک» مردم علیه بهاییان
گزارشها از ایران حاکی است که در هفته گذشته اعالمیههایی با عنوان «معرفی پیروان آیین بهایی به عنوان بیخدا»
در شهر یزد توزیع شده و پوسترهایی بر دیوار خانهها و شیشه خودروهای پیروان آیین بهایی نصب شده است.
جامعه بینالمللی بهاییان روز چهارشنبه ۲۸ ،خرداد ،در بیانیهای به نقل از دیان عالیی ،نماینده این جامعه در مقر
سازمان ملل در ژنو ،نوشت« :پخش چنین اعالمیههایی در یزد و دیگر شهرهای ایران با این هدف صورت گرفته که
مقابله با بهاییان را به عنوان یک وظیفه دینی معرفی کند».
خانم عالیی در این بیانیه میگوید« :این کار برنامهریزیشدهای است که تمامی پیروان آیین بهایی را شناسایی کرده و
با نصب این پوستر و بروشورها ،به آنها میخواهند بگویند که ما میدانیم شما کی هستید و میدانیم کجا هستید».
این بیانیه میگوید پخش این اعالمیهها روز  ۲۲خرداد و مقارن با روز تولد امام دوازدهم شیعیان در یزد انجام شده
است.
در متن این اعالمیهها آمده است« :خون بهایی هیچ ارزشی ندارد و وظیفه هر مسلمان است که مقابل این جریان
بایستد ،حتی اگر به قیمت از دست دادن زندگیاش تمام شود».
حدود پنج ماه پیش هم چند خانواده بهایی در شهر یزد بروشورهای مشابهی با امضای «حزبهللا» دریافت کرده بودند.
خانم دیان عالیی از دولت جمهوری اسالمی خواسته است که این فعالیتها را محکوم کرده و جلو آزار و اذیت بهاییان
را بگیرد.
وی افزود« :متاسفانه دولت ایران در چند سال گذشته هیچ واکنشی به چنین جریانهایی نشان نداده و صدها مورد
تهدید و آزار و اذیت در مورد خانواده بهاییان در ایران صورت گرفته است».
به گفته جامعه بهاییان اروپا ،حدود  ۳۰۰هزار بهایی در ایران زندگی میکنند و این در شرایطی است که ایران بهاییت
را به عنوان دین به رسمیت نمیشناسد و بهاییان در جمهوری اسالمی ایران از حق تحصیل در مقاطع باال و استخدام
در دستگاههای دولتی محروم هستند.
جامعه بهایی میگوید که پس از انقالب سال  ،۱۳۵۷بیش از  ۲۰۰بهایی توسط حکومت ایران کشته شده ،هزاران نفر
از بهاییان دستگیر شده و مورد آزار و اذیت قرار گرفتهاند.
همچنین به گفته این جامعه ،از سال  ،۱۳۸۳برابر با  ۲۰۰۵میالدی ،حداقل  ۹بهایی در ایران به قتل رسیده یا در
شرایط مشکوک درگذشتهاند و  ۵۲نفر دیگر نیز از سوی عامالن حکومت و مأموران لباسشخصی یا مهاجمان
ناشناس مورد تهاجم فیزیکی قرار گرفتهاند و به گفته جامعه جهانی بهایی تمامی این رویدادها بدون پیگیری مانده
است.
سازمان عفوبینالملل هم در یکی از گزارشهای اخیر خود گفته بود که هر سال تعداد جدیدی از دانشجویان بهایی در
آزمون ورودی دانشگاهها پذیرفته نشده یا موفق به ادامه تحصیالت خود نمیشوند.
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با این حال مقامهای ایران از جمله صادق الریجانی ،رئیس قوه قضاییه ،بارها تاکید کردهاند که در جمهوری اسالمی
به بهاییان به صرف بهایی بودنشان هیچ تعرضی نشده است.

[متن باال رونویسی از اصل سند است .اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفا ً به نشانی
ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]
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