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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[

 

 صدای آمریکا]برگرفته از سایت:[ 

 ١٣٩٩خرداد  ٢٢]تاریخ:[ 

 

 خواهد بهائیان را »ریشه کن« کند| فرهاد ثابتان: جمهوری اسالمی میگزارش ساالنه آزادی مذهبی در جهان

گوید سیاست جمهوری اسالمی در قبال بهائیان همواره این بوده که  فرهاد ثابتان، سخنگوی جامعه جهانی بهائی، می

 کند.آنها را از بین ببرد و حاال به طور علنی آن را اعالم هم می 

صفحه از آن به وضعیت آزادی    ٣٣های مذهبی در جهان که  در گزارش امسال وزارت خارجه آمریکا درباره آزادی 

های متعدد شهروندان های اعمال شده برای بهاییان و ادامه بازداشت مذهب در ایران اختصاص یافته، به محدودیت

 بهایی در ایران اشاره شده است.

خرداد در گفتگوی با صدای آمریکا به برخورد   ٢١امعه جهانی بهائی، روز چهارشنبه فرهاد ثابتان، سخنگوی ج

های اخیر اشاره کرد و گفت: »متاسفانه وضعیت  ها و ماهشهروند بهایی در هفته ۷١کم جمهوری اسالمی با دست

 یزد،بیرجند، ثل شیراز، های اخیر به مراتب بدتر شده است و این شهروندان در شهرهایی مبهائیان در ایران در سال 

محاکمه قرار  کرمانشاه، اصفهان، و شهرهای دیگر در معرض دستگیری، احضار به دادگاه، و  کرج، قائم شهر،

های ایران شایع شده است به زندان محکوم  اند و تعدادی از آنها در شرایطی که متاسفانه ویروس کرونا در زندان گرفته

 « .اندشده

اشاره به نقض حقوق شهروندان بهایی در ایران به محکومیت زندان یکی از شهروندان بیرجند که مردی  آقای ثابتان با 

 سالمند است و محکومیت زندان زن و شوهر بهایی که فرزندشان به بیماری سرطان مبتال است اشاره کرد و گفت،

 گیرند. تعزیرات قرار میشکی باقی نمانده است که بهائیان صرفا به علت باورهایشان مورد سرکوب و 

شهروند بهائی که به دادگاه   ۴۰به گفته سخنگوی جامعه جهانی بهائی به تازگی یک مقام قضایی در شیراز به دستکم 

خواهیم بهائیان این شهر را ریشه کن  اند، گفته است: »ما می سال حکم زندان گرفته  ١٣احضار شده و از یک سال تا 

گوید این سیاستی بوده که دولت جمهوری اسالمی در قبال بهائیان همیشه  اد ثابتان میبکنیم و از بین ببریم«؛ فره

 شود.کرده، اما حاال به صورت واضح مطرح میاعمال می 

وزارت خارجه آمریکا در گزارش ساالنه خود به منع تاسیس موسسات آموزشی برای بهائیان در قوانین جمهوری 

گوید وزارت علوم، طی دستوری به  و مایک پمپئو، وزیر خارجه آمریکا، میاسالمی ایران نیز اشاره کرده است 

ها اعالم کرده که دسترسی بهاییان به موسسات آموزش عالی ممنوع است و بهاییان تنها اگر هویت خود را  دانشگاه

ید خود را پیرو دینی توانند در دانشگاه تحصیل کنند. بهاییان برای شرکت در کنکور سراسری بابهایی اعالم نکنند، می

جز بهائیت معرفی کنند )یعنی بگویند که مسلمان، مسیحی، یهودی، و یا زرتشتی هستند( و سپس به سواالت مربوط به  

 آن ادیان در آزمون کنکور پاسخ دهند. 

ه  آقای ثابتان همچنین به صدای آمریکا گفت، سرکوب جامعه بهایی ایران توسط جمهوری اسالمی همچون گذشته ادام

شود، و برای هر  های آنها بسته میدارد و بهائیان هنوز از تحصیالت دانشگاهی و حق اشتغال محروم هستند، مغازه

دهنده آن است که بدون شک شوند. وی افزود که این نشان دهند نیز دستگیر میگونه اقدامات اجتماعی که انجام می

 است.فشارها بر جامعه بهایی در ایران افزایش پیدا کرده 
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ها در ایران اشاره کرد و گفت، در طول سال گذشته  آقای ثابتان در ادامه به فشار جمهوری اسالمی در عرصه رسانه

هزار مقاله بر علیه جامعه بهایی از سوی حکومت ایران انتشار پیدا کرده که این آمار از ماه ژانویه   ٣میالدی بیش از 

 دو برابر شده است. ٢۰٢۰تا آوریل سال 

های نقض حقوق بشر، نه تنها  گوید نقض حقوق شهروندان بهایی در ایران نشان دهنده شدیدترین مثالی ثابتان میآقا

های دیگری است که صرفا باورهای متفاوتی با جمهوری اسالمی دارند و این جای  برای بهائیان بلکه برای اقلیت

 نگرانی دارد. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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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