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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[

 

 بی بی سی فارسی]برگرفته از سایت:[ 

 ۱۳۹۵خرداد  ۲۰]تاریخ:[ 

 

 نگرانی گزارشگران حقوق بشر از 'دامن زدن به نفرت از بهاییان ایران' 

گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل با اشاره به بازدید اخیر فائزه هاشمی رفسنجانی از یک رهبر بهایی و دو 

واکنش های تند به آن می نویسند که "موج جاری دامن زدن به نفرت علیه جامعه بهاییان ایران در سخنرانی مقام های  

 مذهبی، قضایی و سیاسی" مایه نگرانی شدید است.

ژوئن صادر کرد به نقل از احمد شهید، گزارشگر  ۸عالی حقوق بشر سازمان ملل در بیانیه ای که روز  کمیساریای 

پذیری مثل "حمالت لفظی مقام های حکومتی علیه جامعه آسیب ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر ایران، نوشت:

بعیض آمیز و شاید خشونت آمیز علیه این گروه  بهاییان عمیقا مایه تشویش است... و می تواند دیگران را به اقدامات ت

 تشویق کند."

ماه مه فائزه هاشمی  ۱۳در این بیانیه آمده است که تازه ترین حمالت به جامعه بهاییان ایران پس از دیدار روز  

ان به  آبادی، یکی از مدیران جامعه بهاییان که برای اولین بار در هشت سال گذشته از زندرفسنجانی با فریبا کمال

 مرخصی آمده بود باال گرفت.

سال پیش "به خاطر اجرای   ۸این کمیساریا نوشت خانم کمال آبادی یکی از رهبران سابق جامعه بهاییان است که از 

 آمیز مناسک دینی خود" زندانی بوده اند.صلح 

یاسی به طور شفاهی یا کتبی مقام مذهبی، قضایی و س ۱۶۹در این بیانیه آمده است که گفته می شود از زمان آن دیدار 

 علیه جامعه بهاییان ایران سخن گفته اند.

ژوئن، در خطبه های نماز جمعه توسط روحانیان منصوب   ۴مه تا  ۱۸"گزارش می شود که از   این بیانیه می افزاید: 

زب سیاسی دفتر رهبر ایران اعتقادات جامعه بهایی مورد حمله، محکومیت و انتقاد قرار گرفته و بهاییت یک ح

 ساختگی در پوشش مذهب توصیف شده است." 

 این گزارش از جمله به حمالت رسانه های ایران به جامعه بهاییان به اتهام "ارتباط با دشمن" اشاره می کند.

"اینگونه اظهارات به خصوص از این نظر قابل تقبیح است که تعداد زیادی بهایی از قبل هدف   آقای شهید گفت:

خودسرانه، یورش به منازل، مصادره و تخریب اموال و کسب و کار، رد درخواست کار، و محدودیت  بازداشت های 

 دسترسی به آموزش روبرو بوده اند." 

 بهایی "فقط به خاطر اعتقادات و اجرای مناسک خود در زندان هستند."  ۷۲در این گزارش آمده است که هم اکنون 

مورد آزادی های دینی یا عقیدتی اشاره کرد که بهاییان به خاطر اینکه  هاینر بیفلت گزارشگر ویژه سازمان ملل در

 قانون اساسی ایران "آنها را رسما یک اقلیت مذهبی نمی شناسد" در حاشیه قرار گرفته و آسیب پذیر شده اند.

حقوق خود   "شعارهای بیش از پیش خصمانه علیه جامعه بهاییان از محروم کردن اعضای این جامعه از او می گوید:

و برخورد با آنها به عنوان شهروند درجه دو فراتر می رود. این وضع جامعه بهایی را در برابر یک پرتگاه  

 خطرناک قرار می دهد به طوری که ممکن است موجودیت آن تهدید شود."
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امن زدن به نفرت، پرده علیه جامعه بهایی، تازه ترین دور حمالت و د"پس از سال ها تعصب بی آقای شهید هم گفت:

 واقعا تکان دهنده و کامال غیرقابل قبول است." 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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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