
 
  

IRANBAHAIPERSECUTION.BIC.ORG 

 

 

 است[ حذف شده]اطالعات شخصی افراد 

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

 

 سوسیالیستها ]برگرفته از سایت:[

 ۱۳۸۵آبان   ۱۶ ]تاریخ:[

 

 ران یا یها ستیالیسازمان سوس هیان یب

  ران یا یاسالم یمقامات جمهور یاز سو یهموطنان بهائ یو شهروند کیکردن حقوق دمکرات مالیرابطه با پا در

 ژهیبه و ان،یبهائ یرینظرگتحت  اتی  عمل»، همچون یوارده به هموطنان بهائ  قاتییتض  رانیا یها ستیالیسوس سازمان

ها در سراسر   یاستاندار یتی امن یاسیوزارت کشور و معاونان امور س»  یاز سو اجتماعى آنان« هاىتی  کنترل فع ال

 .کند یمحکوم م دأیشد را (۱کشور« )

همچون دوران حکومت   دیتواند و نبا ینم یاسیو س ی، نژادی، قومیتعلق مذهب یمصدق یها ستیالیما سوس  بنظر

 یروهایو ن انیرانیبد« گردد. آن بخش از ا» و خوب«» به  انیرانیا یبند میها در آلمان، سبب تقس یو نار تلریآدلف ه

، به یاسیاز حقوق س رانیا در رابطه با بهره مند شدن مردم «رانیملت ا» میکه ادعا دارند، با تقس یرانیا یاسیس

خود   یمخالفند. اگر نسبت به ادعا میخواه رژ تی جناح تمام یسو از «، یخود ریغ یروهاین»و  «یخود یروهاین»

  ریکنند و اعمال غ اری« سکوت اخت انیبهائ»، از جمله یمذهب یتهایبه اقل  فاتیینسبت به تض دیصادق باشند، نبا

 .ندی را محکوم ننما یهموطنان بهائ کردن حقوق مالیدر رابطه با پا یاسالم یمقامات جمهور کیدمکرات

ها نسبت به  یو ناز  یتلریدوران ه اتیمنکر جنا یاز سوئ رانیا یاسالم یجمهور سینژاد رئ یمحمود احمد دکتر

گردد، اما  یهولوکاست« م»منکر فاجعه  یآلمان «یهای نئوناز»همچون  حانهیو بطور وق گردد یاروپا م میمق  انیهودی

 انیهود یدر برخورد و سرکوب  یآلمان یهایعمل ناز وهی ش ،جناب نیوزارت کشور دولت هم نیمأمور گر،ید یاز سو

  یو دمکرات ها خواهانیبا سکوت آزاد دیکه نبا یامر  قرار داده اند. «یزیست یکار خود در امر »بهائ ی، الگورا

 !روبرو شود یرانیا

در نظر داشته باشند که،   دیورزند، حتمأ با  یم دیاست« تاک انیرانیمتعلق به تمام ا رانیا»بر شعار  یکه بدرست آنان

 ،یقوم ،یمذهب یـ صرفنظر از وابستگ   رانیاحاد ملت ا تمام یشعار«، بمعن»در آن   بکار گرفته شده «انیرانیا» واژه

 !باشد یم ـ یاسیو س ینژاد

 یو نهادها هایوزارت کشور و استاندار اقدامات مقامات به هر نوع دادن  انیخواستار پا یمصدق یها ستیالیسوس ما

حقوق بشر و   یجهان هیبا اصول و حقوق مندرج در اعالم رتیکه در مغا یاسالم یجمهور «یتی امن»و  سرکوب

هرنوع   و میباش ی، ماست ــ یحقوق هموطنان بهائ  بهکردن  در جهت خدشه وارد ت یدر نها ــ که یحقوق شهروند

 .میکن یمحکوم م دأیرا شد ی، فشار و سرکوب به هموطنان بهائقاتییتض

 رانیا یها ستیالیسازمان سوس یاجرائ ئتیه یسو از

 زاده اتیمنصور ب دکتر

 (۱) :یپاورق

 بخشدشد ت مى انیبهائ یرینظرگخود را براى تحت  ۀانیاقدامات مخف رانیا ـــ

http://www.bahai.org/persian/persecution/newsreleases/02-11-06 

https://iranbahaipersecution.bic.org/
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در سراسر   هایاستاندار یتیامن یاسیبه معاونان س انیبهائ  یریدستورالعمل وزارت کشور در رابطه تحت نظر گ ـــ

 کشور 

http://info.bahai.org/pdf/19august2006letter.pdf 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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[

https://iranbahaipersecution.bic.org/

