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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:[ 

 ۱۳۹۵آبان   ۶]تاریخ:[ 

 

 ای بهائیان بر علیه ایران صفحه  ۱۲۲گزارش 

ای منتشر کردند و در آن  صفحه   ۱۲۲بهائیان گمراه در یک اقدام جدید بر ضد جمهوری اسالمی ایران، گزارشی 

ی  چه را که این فرقه که آن گیرند، حال آن های مذهبی در ایران به شدت مورد سرکوب قرار می مدعی شدند که اقلیت

هایی است که طبق قانون برای هر فرد متخلفی در نظر گرفته  گذارد، در واقع مجازات یضاله، نام آن را سرکوب م

 .شده است؛ هر چند بهائی نباشد

ی بهائیت همواره درصدد ضربه زدن به نظام جمهوری اسالمی ایران  ی ضاله پایگاه جامع فرق، ادیان و مذاهب_ فرقه 

  ۱۲۲ی جهانی بهائیان، گزارش ترین اقدام، جامعه در تازه بوده و در این راه از هیچ کوششی دریغ نکرده است.

های مذهبی در ایران به شدت مورد سرکوب قرار ای را منتشر کرده و در آن مدعی شده است که اقلیتصفحه 

 [۱] .گیرندمی

ست که نظام هایی اگذارند، در واقع مجازات چه را که بهائیان نام آن را سرکوب میاین در حالی است که اوالً: آن 

جمهوری اسالمی برای هر شهروند ایرانی، چه مسلمان و چه غیر مسلمان، چه بهائی و چه غیر بهائی، که از حریم 

قانون تجاوز کند، در نظر گرفته است و این یک اصل اساسی و پذیرفته شده در تمامی کشورهای دنیا است. بهائیانی 

گیرند؛ رم و جنایتی شوند، مورد تعقیب، مجازات و زندان قرار میچه مرتکب جکنند، چنانکه در ایران زندگی می

ی خود را به »بهائی بودن«  نمایی، مجرمین مجازات شدهی جدا بافته که نیستند؛ اما بهائیان جهت مظلومها تافتهآن 

 .سازند تا در جوامع جهانی مورد حمایت قرار گیرندها مرتبط میآن 

شوند و های مذهبی شناخته مین اساسی تنها زرتشتیان، مسیحیان و کلیمیان جزو اقلیتثانیاً: طبق اصل سیزدهم قانو

[ و طبق اصل چهاردهم قانون اساسی در صورتی حکومت موظف به ۲شوند ]بهائیان جزو این دسته محسوب نمی

ایران اقدامی انجام  آمیز با آنان است که بر ضد نظام جمهوری اسالمی رعایت حقوق انسانی بهائیان و رفتار عدالت

 [ ۴].انگیزی بهائیان بر علیه دولت اسالمی بر کسی مخفی نیستکه دشمنی و فتنه[ حال آن ۳ندهند،]

های ایران منتشر هزار مطلب علیه بهائیان در رسانه ۲۰در این گزارش آمده است: »)در این چند سال اخیر( بیش از 

مورد تبعیض اقتصادی، از تهدید گرفته تا پلمپ واحدهای تجاری  ۳۸۸کم بهایی دستگیر شده، دست ۱۵۰شده، بیش از 

دانشجوی بهایی از دانشگاه  ۳۸ها محروم مانده و به ثبت رسیده، هزاران دانشجوی بهایی از تحصیل در دانشگاه

 [ ۵] «.انداخراج شده 

اند، شان چه بوده؟ آیا چون بهائی بودهجرم اند، اما در این گزارش نیامده که این بهائیانی که مورد مجازات واقع شده

ها چنین رفتاری شده است؟ و  اند، با آن اند یا چون بر خالف قوانین و مقررات رفتار کردهمورد مجازات واقع شده

چنین نیامده که چه تعداد از شهروندان ایرانی )مسلمان و غیر مسلمان( در این مدت مشابه، گرفتار چنین هم

 اند؟ آیا غیر از این است که همه در برابر قانون مساوی هستند؟دههایی شمجازات

های اشغالی فلسطین، که مقر اصلی بهائیان است، مرتکب جرم و سؤال اساسی این است که اگر بهائیان در سرزمین

هایی که دولت گیرند!؟ یا دیگرشان در نظر نمیگذارند و مجازاتی برایها را آزاد می ها آنجنایتی شوند، صهیونیست

https://iranbahaipersecution.bic.org/


 

 
IRANBAHAIPERSECUTION.BIC.ORG 

های متعدد، فریب کنند!؟ مردم بصیر ایران بعد از کسب تجارب فراوان در فتنهها زیست میبهائیان تحت حکومت آن

 .خوردهای ضعیفی همچون بهائیت را نمیهای گروهکنماییمظلوم

 :نوشتپی

 ۱۳۹۵  آبان ۴منتشر شده در سایت صدای آمریکا، تاریخ انتشار:  [۱]

 .۳۴.ش، ص ه  ۱۳۹۳جهانگیر منصور، قانون اساسی، تهران: نشر دوران،  [۲]

 .همان [۳]

ی تنظیم و نشر آثار امام خمینی )رحمه ی امام، قم: موسسه ی بیشتر بنگرید به: امام خمینی، صحیفه جهت مطالعه [۴]

 ل بهائیانی: پیام امام خمینی به مردم ایران در قبا؛ و بنگرید به مقاله ۱۱۰، ص ۱ج  ( ،هللا

 ۱۳۹۵  آبان ۴منتشر شده در سایت صدای آمریکا، تاریخ انتشار:  [۵]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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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