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[توضیحات مترجم در داخل کروشه قرار گرفته است]
[آرم]
سفارت جمهوری اسالمی ایران
بنام خدا

برازیلیا – دی .اف
[تاریخ ۱۲ ]:جوالی  ۲۱[ ۱۹۹۳تیرماه ]۱۳۷۲
[شماره ]:ئی – آر – آی  -آی ۱۰۶۶ -
با عرض سالم ،جمهوری اسالمی ایران مفتخر است که توضیحات زیر را به ا ّ
طالع برساند:
-۱در حکومت جمهوری اسالمی ایران ،پیروان ادیان الهی میتوانند به آزادی فرائض دینی خود را انجام دهند.
-۲بر طبق قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران ،این قانون شامل کلّیه شهروندان این کشور میباشد و کسی بخاطر
عقاید سیاسی و یا مذهبی مجازات نمیشود.
-۳اقلیتهای مذهبی از قبیل یهودیان ،ارامنه ،زرتشتیان و آسوری ها (شاخهای از ارامنه) ،در مجلس نماینده دارند که
با رأی مستقیم خودشان انتخاب میشوند.
-۴بهائیان ایران نیز مانند سایر شهروندان این کشور ،در آرامش بسر میبرند و هرگونه اتّهام از قبیل تحت فشار بودن،
پامال شدن حقوق و یا قرار گرفتن در خطر نابودی آنها در ایران کامالً بی اساس است.
-۵بهائیت یک دین نیست بلکه فرقه ای ساخته دست بعضی از کشورهای امپریالیست است تا با وارد آوردن فشار به
ایران در اجرای مقاصد خود موفّق شوند.
سوم مانند ایران در اداره کشور خود مستقل باشند ،همواره
-۶کشورهای امپریالیست که مایل نیستند کشورهای جهان ّ
سعی داشتهاند که با ایجاد اسناد ساختگی بر این کشورها فشار وارد آورند و بهمین وسیله گاهی نیز بر علیه برزیل
وارد عمل میشوند.
-۷ما مجبوریم که بر اساس تعالیم اسالمی و قانون اساسی کشورمان ،نسبت به نقض حقوق بشر در جهان حسّاس باشیم
و از آن دفاع کنیم .تأمین حقوق شهروندان ایرانی و ایجاد آرامش و امنیت برای آنان از وظائف اولیه دولت اسالمی
ایران بشمار میرود.
-۸جمهوری اسالمی برای دفاع از حقوق مظلومان جهان همه ساله مقدار معتنابهی کمک به کشورهای آسیایی و
آفریقایی و نیز کسانی که دچار آفات طبیعی شدهاند میفرستد.
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-۹ایران از دیرباز همواره مأمن نجات تبعیدشدگان سیاسی و کسانی که در نتیجه آفات طبیعی مجبور به ترک زادگاه
خود شدهاند ،بوده است و ایرانیان همیشه آنان را با دوستی و محبت پذیرا بودهاند .واضح است که چنین مردمی هرگز
حقوق هموطنان خود را زیر پا نمیگذارند.
بدیهی است که خائنین به وطن باید بر طبق قانون محاکمه و مجازات شوند .جنین رفتاری از جانب کلیّه کشورهای
جهان پذیرفته و اجراء میشود.
سفارت جمهوری اسالمی ایران کلیّه اتّهامات مبنی بر بیاحترامی به بهائیان و تجاوز به حقوق آنان را رد میکند .این
بر عهده شماست که در باره حقوق اقلیتها در ایران تحقیقات به عمل آورید.
این سفارت با استفاده از فرصت ،احترامات فائقه خود را تقدیم میدارد.
به امید غلبه پیروزی مظلومان ،بر ظالمان روزگار.
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