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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[

 

 و مذاهب ان یجامع فرق، اد گاهیپا ]برگرفته از سایت:[

 ۱۳۹۳فروردین   ۲۳ ]تاریخ:[

 

 بهائیان زنداني در ایران  جرم

پرسشي كه ممكن است ذهن بسیاري را به خود مشغول كرده باشد این است كه:   ،و مذاهب انیجامع فرق، اد گاهیپا

هاي شهروندي برخوردارند، چرا برخي از آنان در زندان  »اگر بهائیان در ایران از همه حقوق شهروندي و آزادي

 «هستند؟

اي قوانیني دارد كه همه افراد جامعه جداي از دین و مذهب یا این مسئله روشن است. هر كشور و جامعه پاسخ

مسلكشان، باید به آن پایبند باشند. اگر كسي، انساني را كشت، دزدي كرد یا علیه امنیت یك كشور قدمي برداشت و  

 .كنندشناخته و محاكمه مي جرمجاسوسي كرد، كاري به مذهب و مسلك او ندارند، بلكه او را م

از زندانیان ایران نیز، بهائي هستند، البته نه به جرم بهائي بودن، بلكه به جرم جاسوسي و اغتشاش و ...؛   برخي

 .برند و بهائي نیستندهمانگونه كه برخي دیگر نیز به این جرمها در زندان به سر مي 

شناسد، زیرا بهائیان نه كتابي آسماني دارند و نه  رسمیت نميایران بهائیت را به عنوان یك دین یا مذهب، به  آري،

 .اندمند هستند و در هیچ دادگاهي به جرم بهائي بودن محاكمه نشدهپیامبري الهي؛ ولي از همه حقوق انساني بهره

به ادعاي   در پاسخ ،یسیرئ میابراه دیاالسالم سقضائي كشور نیز بر این امر تأكید دارند كه از جمله حجت مسئولین

و اگر  میدانیم هایسیساخته انگل را دست انیگفت: »ما بهائ انینقض حقوق بشر در ایران، در خصوص محاکمه بهائ

 «.است یستیونیغاصب صه میرژ یبرا  یسوسمورد محاکمه قرارگرفته به اتهام جا انیاز بهائ یکس

بودن محاکمه نشدند، بلکه آنان را به اتهام جاسوس بودن محاکمه کردند،  یافراد به خاطر بهائ نیا نکهیا انیبا ب رئیسي

در   یاسالم یکه امروز نظام جمهور ی را مطرح کرده، در حال رانیاروپا مسئله حقوق بشر در ا هیافزود: »اتحاد

   «.د متهم قرار دار گاهیو نظام سلطه در جا یمدع گاهیجا

 

 

 

 

 

 

 

 

کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی   دای برخورباال رونویسی از اصل سند است. اگر به نکته]متن 

 ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید[
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