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 است[ حذف شده]اطالعات شخصی افراد 

 شده است[ تایپبهائی  و جامعه مربوط به افراد مطالب و اخبار]برای وضوح بیشتر فقط 

 

آیندگان [:]روزنامه 

 ۸۵۳۸خرداد  ۸شنبه [ سه]تاریخ:

 ۵۵۳۳]شماره:[ 

 ۴[ ]صفحه:

 سال دوازدهم

 

 جمعیت ایرانی دفاع از آزادی و حقوق پیروان مذاهب:

 تبلیغ هر مذهب باید آزاد باشد

اعالم موجودیت کرد. در این  ،نامه خودبا انتشار هدف ،جمعیت ایرانی دفاع از آزادی و حقوق پیروان مذاهب

 نامه آمده است:هدف

 گوید:جهانی حقوق بشر و به خصوص اصول زیر که میبا توجه و اعتقاد به اصول مندرج در اعالمیه 

 «.آزادی و امنیت شخصی دارد ،هرکس حق زندگی»-

این حق مضمون آزادی تغییر مذهب با عقیده و  «مند شود.وجدان و مذهب بهره ،هرکس حق دارد که از آزادی فکر»-

مذهبی و اجرای مراسم دینی است و هر کس باشد و نیز شامل تعلیمات همچنین متضمن آزادی اظهار عقیده و ایمان می

 تواند از این حقوق منفردا یا مجتمعا به طور خصوصی یا به طور عمومی برخوردار باشد.می

هر کس حق آزادی عقیده و بیان دارد و حق مزبور شامل آن است که از داشتن عقاید خود بیم و اضطرابی نداشته »-

 «و بدون مالحظات مرزی آزاد باشد. ممکن خذ و انتشار آن به تمام وسائل.باشد و در کسب اطالعات و افکار و در ا

و بر مبنای دفاع از حقوق  نیزم رانیاجمعیت دفاع از آزادی و حقوق پیروان مذهب ضمن تائید بر استقالل و آزادی 

 کند:های اولیه زیر اعالم موجودیت میخواسته بر اساسپیروان مذهب رسمی کشور 

در « ایرانیان»یا « هم میهنان«»برادران»برای مذاهب و جایگزینی آن با کلماتی نظیـر  ،فتن لفظ اقلیتبه کار نگر -۸

 های عمومی.قوانین و رسانه

 برای پیروان مذاهب. ،سیاسی ،عدم تبعیض مذهبی از لحاظ حقوق اجتماعی -۳

 قضائی و نظامی. ،دولتی ری، غعدم تبعیض مذهبی در احراز مشاغل دولتی -۵

اجتماعات و پخش برنامه از رادیو تلویزیون و  ،آزادی استفاده از زبان و خط برای پیروان مذاهب )در نشریات -۴

 غیره(.

 آزادی کامل برای پیروان مذاهب در نوع پوشش و اجراء مراسم مذهبی و سنتی. -۳

چه از لحاظ تشکیل آزادی کامل برای پیروان مذاهب در تبلیغ و شناساندن و دفاع از اصول مذاهب خود  -۳

 درج در مطبوعات یا پخش از رادیو و تلویزیون. ،اجتماعات

 احترام گذاشتن به اجرای مراسم مذهبی و سنتی و آداب و رسوم هر مذهب. -۷
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 پخش مراسم مذهبی و سنتی هر مذهب از رادیو و تلویزیون کشور. -۸

قوانین کشوری باشد، قوانین شرعی و اجتماعی هر مذهب برای  منشأدر صورتیکه قوانین شرع یک مذهب  -۹

 پیروان آن مذهب باید قابل اجراء باشد.

حق دفاع از شئونات مذهبی و تحت تعقیب قرار دادن مفتری در صورت وارد آوردن اتهام به مبانی مذهبی و  -۸۱

 سنتی پیروان هر مذهب.

 ی و اماکن آموزشی و مذهبی پیروان هر مذهب.عموم ساتیتأساحترام گذاشتن به مالکیت کلیه  -۸۸

 اداره و سرپرستی و تدریس تعلیمات دینی در مراکز آموزشی متعلق به پیروان هر مذهب. آزادی کامل در نحوه -۸۳

 آموزش و پرورش عمومی و مواد مندرج در کتب درسی نباید در جهت تبلیغ سوء یا رد مبانی یک مذهب باشد. -۸۵

 ین و مصرف خوراکی و نوشیدنی از هر نوع که برای پیروان مذاهب مجاز و مطلوب باشد.آزادی در تأم -۸۴

 جمعیت ایرانی دفاع از آزادی و حقوق پیروان مذاهب.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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[


