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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[

 

 مطالعاتی تحلیلی فرق و ادیان ]برگرفته از سایت:[ 

 ۱۳۸۵آبان   ۸]تاریخ:[ 

 

 انتظارات نابجای تشکیالت بهائیت از دولت

ی  کرد و واکنش بهائیان نسبت به مسائل روز جامعه، مناسبات و وقایع، به کلیشهادیان؛ عمل به گزارش فرق و 

های بهائی نسبت به ی رسانهگیری غیرمنصفانههمیشگی تشکیالت برای ابراز وجود تبدیل شده است. اخیراً شاهد خرده 

ای  تر هم نامهخورد. پیشهائی به چشم میهای بای در رسانهعملکرد دولت هستیم. این روزها چنین دعاوی معترضانه

ی بهائیت خطاب به ریاست محترم جمهور ایران نگاشته شده بود. تشکیالت بهائیت در این با این مضامین توسط جامعه

شان نسبت داده بود. از  جمهور، پیش از منصوب شدنی رئیسها و برنامهجایش را به وعدهها انتظارات بینامه

ها را به زعم خود تفاوت در  ی فعلی بهائیان تغییر دولتگردد که در دوره های اخیر چنین استنباط میهجمهی مایهدرون 

اساس اعتقادات و تغییر قانون دانسته و به نحوی غیرمعقول انتظاری ورای مقررات سیاسی و نظم اجتماعی مد نظر 

 .اندداشته 

قای روحانی قبل از روی کار آمدن وعده داده بود که به  شود که "آبرخی از اعتراضات به این صورت مطرح می

(؛ بهائیت یا هر قشر دیگری باید بداند که انجام جرم در هر شرایطی مجازات خود  ۱ها توجه خواهد کرد")حقوق اقلیت

بهائیان  چه خودرا در پی دارد و همه در برابر قانون یکسان هستند و با تمام مجرمان برخورد خواهدشد. اگر بنا بر آن

ادعا دارند، طی سنوات گذشته بیش از پیش به تعداد متهمان و مجرمان بهائی افزوده شده، تشکیالت بهائیت باید این 

ی برخورد جمهوری اسالمی ایران،  وجو نماید؛ چرا که نحوهدهی سران خود جستافزایش شمار مجرمین را در خط

 .است  دهمتناسب با نوع تخلف تعریف و اعمال ش

بهائیت تمام زندانیان سیاسی و غیرسیاسی خود را تحت عناوینی با مضمون "بازداشت به جرم اعتقاد به بهائیت" 

ها محق دانسته و ادعای کذب  کند و این دروغ بزرگ را به قدری تکرار کرده که خود را در تمام زمینه معرفی می

زنند، باید بدانند که ی حقوق بشر سنگ آنان را به سینه میهانهاست. اما بهائیان و تمام آنانی که به بخود را باور نموده

توان از تخلف فردی که جرمش اثبات شده به دلیل بهائی بودن صرف نظر کرد و به هیچ عنوان ادعای دستگیری نمی

 .باشدی افراد به صرف اعتقاد به بهائیت پذیرفتنی نمیو محاکمه

رداری، توهین به مقدسات، افترا، برهم زدن نظم اجتماعی، تخلفات بمسموم کردن فکر جامعه، اغتشاش، کاله

جمهوری، بلکه در هر  ، تولید و پخش مواد مخدر، موارد غیراخالقی و … نه تنها در ایران و با هر رئیس(۲صنفی)

  باشد. چون هر فردی ضایع شدن حقوق شهروندی نمیشود. اما این به منزله کشوری از مصادیق جرم محسوب می

چون دیگر شهروندان استفاده ای و البته فارغ از فعالیت تشکیالتی، از امکانات جامعه همبهائی آزاد است با هر عقیده

 .نماید

 سیمین فهندژ در گفت و گو با صدای آمریکا-۱

 ساری به دلیل تخلف از قوانین صنفی کشور پلمپ تعدادی فروشگاه در شهرهای نظیر کرج، کرمان،-۲

 

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

 ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید[
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