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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[

 

 پایگاه جامع فرق، ادیان و مذاهب]برگرفته از سایت:[ 

 ١٣٩۶مرداد   ١٢]تاریخ:[ 

 

 سخنان سیمین فهندژ در ژنو

نهمین سالگرد بازداشت مدیران تشکیالت بهائیت در ایران، خبر از تشکیل کمپین سخنگوی بهائیت در ژنو، در 

المللی از بهائیت  ی بینی نهادهای وابستههای پیوستهالمللی برای آزادی این افراد داد. اما جالب است بدانیم حمایتبین

جز جاسوسی بهائیت را نشان  ی صلح نوبل به رهبر میانماز از سویی دیگر؛ مفهومیسو و اعطای جایزهاز یک

 .دهدنمی

پایگاه جامع فرق، ادیان و مذاهب_ سیمین فهندژ »سخنگوی تشکیالت بهائیت در ژنو« در مورد نهمین سالگرد 

زندانی شدن هفت مدیر بهایی در ایران گفت: »امسال کمپینی بین المللی برای این افراد )سرکردگان بازداشتی بهائی 

کردیم... گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد در امور ایران، عاصمه جهانگیر در  در ایران( راه اندازی 

 های دینی در ایران را بسیار نگران کننده توصیف کرده است«.)خبرگزاری بهائی( گزارش خود وضعیت اقلیت

 .دانیمدر پاسخ به این گزارش سخنگوی بهائیان، ذکر نکاتی را الزم می

گونه که (؛ همان ٢۵١ای تاریخی دارد )بهائیت در ایران، ص خیانت بهائیت به اسالم و ایران سابقه که. گذشته از آن ١

سیمین فهندژ نیز بدان اشاره کرد، کیفرخواست مدیران تشکیالت بهائی، مواردی از قبیل جاسوسی، فعالیت تبلیغی علیه  

 .نظام و همکاری با اسرائیل بوده است

دفاع یمن، بحرین و حتی شیعیان ربستان سعودی، حامی علنی تروریسم، قاتل مردم بی . چگونه است کشوری چون ع٢

آید. شود و کسی صدایش در نمی گر ویژه حقوق بشر ندارد؟! رهبر شیعیان این کشور اعدام می کشور خودش؛ گزارش

گیرد؟!)خبرگزاری تسنیم(  ی صلح نوبل می شوند و رهبر این کشور جایزهعام می چگونه مسلمانان مظلوم میانمار قتل

شوند! مگر خون بهائیان ایران المللی، دلسوز می ی بیناما برای جاسوسان بهائی در ایران، تمام نهادهای وابسته

ای ی جهان غرب، غیر از جاسوس بودن بهائیت چه نتیجهطرف، از این رفتار دوگانه تر است؟ یک انسان بیرنگین

 !گیرد؟می

 :نوشتپی

 .١٣٨١جا: مرکز اسناد انقالب اسالمی، زاهدانی، بهائیت در ایران، بی  ر.ک: زاهد  

  ١٠ /  ٢٨،   ١٢٩٩١۵۵خبرگزاری تسنیم، تیتر خبر: خشم برندگان جایزه نوبل از بانوی مرموز میانمار، شناسه خبر:  

/ ١٣٩۵. 

 

 

 

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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