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 ]روزنامه:[ کانبرا تایمز

 [۱۳۶۰فروردین  ۱۲] – ۱۹۸۱ آوریل ۱]تاریخ:[ چهارشنبه 

 

 انگیختاعدام بهائیان تأسف مجلس سنا را بر 

که به اتفاق آراء تصویب شد از اعدام بهائیان در ایران ابراز  ایقطعنامهپنجشنبه گذشته مجلس سنای استرالیا به دنبال 

 تأسف کرد و توجه فوری شورای حقوق بشر سازمان ملل را به این موضوع جلب نمود.

ل مطرح شد که در همان مدت زمان، جواب پاپ لیک در این مورد، فقط یک سؤا به دنبال سخنرانی نیم ساعته سناتور

ایوانس و بام، تائید گردید و سپس به اتفاق آراء به آن  هاینامکافی به آن داده شد. این سخنرانی توسط دو سناتور به 

 رأی موافق داده شد.

داشت که مطالب مطرح شده در این قطعنامه کامالً صحیح و همراه با ابراز همدلی  سخنگوی بهائیان استرالیا اظهار

بوده است و طی آن از صد سال ظلم و ستمی که بر بهائیان ایران رفته و باالخره در دو سال اخیر منجر به 

ه میان آمده دولتی، قتل و غارت و نقض بی وقفه حقوق بشر در آن کشور بر علیه بهائیان شده سخن ب هایشکنجه

 است.

بیان نمود با این توصیف که نفرت بر علیه بهائیان، محلی  از آزار پیروان سایر ادیان نیز ایخالصهسناتور پاپ لیک 

 جداگانه دارد.

او اضافه کرد، "تعالیم دیانت بهائی بر اساس وحدت عالم انسانی، جستجوی آزادانه برای یافتن حقیقت، یگانگی ادیان، 

تربیت اجباری، حل مسائل  علم و دین، تساوی حقوق زنان و مردان، رفع تعصبات از هر گونه، تعلیم ولزوم تطابق 

 و صلح عمومی قرار دارد." سیاسی، اقتصادی و اجتماعی بر اساس معنویت و اخالق

نباید  او گفت، "یکی از اصول این دیانت آن است که شخص نباید در اموری که سبب اختالف هستند وارد شود. یعنی

 استرالیا شرکت کند." حزبی، چه در ایران و چه در هایفعالیتدر هیچگونه 

در سال گذشته کشور )سناتور پاپ لیک اشاره کرد که مایل است قطعنامه سنای استرالیا را با تصمیم قوه مجریه آن 

دولت کانادا، اتحادیه اروپا و  اعدام بهائیان، از جانب وزارت امور خارجه محکوم شده بود( و هم چنین با تصمیمات

 سایر مؤسسات وابسته به سازمان ملل همگام سازد.

 بنا به گزارش هنسارد، توافق همه جانبه سنا در این زمینه به دست آمده است.

 

https://iranbahaipersecution.bic.org/

