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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[

 

 ایلنا  -خبرگزاری کار ایران گرفته از سایت:[بر]

 ۱۳۹۳فروردین   ۱۷]تاریخ:[ 

 

 جواد الریجانی در گفت وگوبا ایلنا:

 شوندبهایی بودن محاکمه یا از تحصیل منع نمیافراد صرف 

اند چراکه طبق قانون اساسی معتقدند هر مسئوالن هیچگاه به صرف بهایی بودن با پیروان این آیین برخورد نکرده

 .توان او را از حقوق مصرح در قانون اساسی منع کردنمی شهروند ایرانی از حقوقی برخوردار است و

یا منع از تحصیل افراد به صرف بهایی بودن را تکذیب کرد و  ه قضاییه هرگونه محاکمه وستاد حقوق بشر قو دبیر

گفت: مسئوالن جمهوری اسالمی طبق قانون اساسی حقوق شهروندان ایرانی را به رسمیت شناخته و از آن حمایت 

 .کنندمی

های حقوق ا رد کرد وگفت: گزارشمحمد جواد الریجانی هرگونه تبعیض وتضییع حقوق افراد به خاطر بهایی بودن ر

 شود یک دروغ آشکار است و این چنین اظهاراتیها تامین نمیبشری علیه ایران در مورد اینکه حقوق اقلیت

 .ای و خالف موازین حقوق بشر استپرستانه، فرقه نژاد

شود، یا از تحصیل منع نمی دبیرستاد حقوق بشر قوه قضاییه با تاکید براینکه هیچ فردی به صرف بهایی بودن محاکمه

دین ممنوع است. در کشور ما افراد بسیاری   نژاد ومنع تحصیل افراد به خاطر رنگ،  اظهار کرد: بازداشت و

 .شوندها که به خاطر شیعه بودن دستگیر نمیشاید هم شیعه اثنی عشری باشند، اما هیچ یک از آن  شوند ودستگیر می

گاه به صرف بهایی بودن با پیروان این آیین  ن رسمی نیست، ادامه داد: مسئوالن هیچوی با بیان اینکه بهاییت دی

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

توانند رادی که مدعی محرومیت از تحصیل به صرف بهایی بودن هستند میالریجانی در پاسخ به این پرسش که آیا اف

گفت: گزارشاتی که به ستاد حقوق بشر واصل شود  مدارک خود را به ستاد حقوق بشر برای پیگیری تحویل دهند، 

ا مورد حتمحتما پیگیری و بررسی خواهد شد و در صورتی که حقی به ناحق از شهروندان ایرانی تضییع شده باشد،  

 .حمایت قرار خواهند گرفت

 

 

 

 

 

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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