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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  :[ از سایت برگرفته]

 ۱۳۹۳فروردین  ۱۷ - ۲۰۱۴آوریل  ۶ تاریخ:[]

 

 شودنمیجواد الریجانی: صرف بهایی بودن باعث محاکمه یا منع تحصیل 

قضاییه ایران با رد "هرگونه تبعیض و تضییع حقوق افراد به خاطر محمد جواد الریجانی، دبیر ستاد حقوق بشر قوه 

 شوند.بهایی بودن" در این کشور، اعالم کرد که افراد به صرف بهایی بودن در ایران محاکمه یا از تحصیل منع نمی

های نقض شفروردین با اشاره به گزار ۱۷شنبه به گزارش خبرگزاری کار ایران )ایلنا(، آقای الریجانی امروز یک

شود، نمی تأمینها های حقوق بشری علیه ایران در مورد اینکه حقوق اقلیتها در ایران گفت: "گزارشحقوق اقلیت

 .ای و خالف موازین حقوق بشر است."پرستانه، فرقهنژاد یک دروغ آشکار است و این چنین اظهاراتی

گاه به صرف بهایی بودن با پیروان این آیین بر اینکه بهائیت دین رسمی نیست، افزود: "مسئوالن هیچ تأکیدوی با 

توان او را اند، چراکه طبق قانون اساسی معتقدند هر شهروند ایرانی از حقوقی برخوردار است و نمیبرخورد نکرده

 از حقوق مصرح در قانون اساسی منع کرد." 

که بعد از انقالب،  گویندمیمذهبی در ایران  هایاقلیتمعه جهانی بهاییان و فعاالن حقوق این در حالی است که جا 

 اند.ها محروم بودهبهاییان از تصدی مشاغل دولتی و تحصیل در دانشگاه

سی فارسی گفت: "تمام اشخاصی که در زندان بیپدیده ثابتی سخنگوی جامعه بهایی با رد سخنان آقای الریجانی به بی

گوید، وکالیی که از آنها دفاع کردند ستند و بهایی هستند به خاطر اعتقادشان در زندانند، این را تنها جامعه بهایی نمیه

گویند کوچکترین مدرکی برای بازداشت و نگهداری این اشخاص نیست و فقط تعصب مذهب است. آقای نیز می

 چیست"الریجانی باید در این خصوص مطالعه کنند و ببیند مسئله 

سخنگوی جامعه بهایی همچنین در خصوص منع تحصیل بهاییان نیز گفت: "در مورد اجازه ندادن به جوانان برای 

دانشجویان بهایی( گفته شده است اگر از عقیده خود دست بردارید و عقیده خود آنها )ورود به دانشگاه، به تعدادی از 

 اه شوید." وارد دانشگ توانیدمیرا انکار کنید و بنویسید مسلمان، 

 شناسد. حکومت ایران مذهب بهاییت را به رسمیت نمی

برند. این در ها بهایی' در حال حاضر در ایران به دلیل عقایدشان در زندان به سر میبه گفته جامعه جهانی بهاییان 'ده

 .کنندمیحالی است که مقامات ایران اتهامات دیگری از جمله ارتباط با اسرائیل را علیه این افراد مطرح 

 

 

 

 

 

کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی  دای برخورهویسی از اصل سند است. اگر به نکت]متن باال رون

 ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید[
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