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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[

 

 بهائیت در ایران  ]برگرفته از سایت:[

 ۱۳۹۶مرداد   ۱۳ ]تاریخ:[

 

 بهائیت در ایران سیمین فهندژ در ژنو: راه اندازی کمپین حمایت از رهبران زندانی 

ی صلح نوبل سو و اعطای جایزهالمللی از بهائیت از یکی بینی نهادهای وابستههای پیوستهبهائیت در ایران: حمایت

به رهبر میانماز که نسل کشی مسلمانان را یک راهبرد حکومتی برای خود میداند. چه مفهومی را از این سازمانهای 

 .دهدبه اصطالح حقوق بشری نشان نمی

سیمین فهندژ »سخنگوی تشکیالت بهائیت در ژنو« در مورد نهمین سالگرد زندانی شدن هفت مدیر بهایی در ایران  

گفت: »امسال کمپینی بین المللی برای این افراد )سرکردگان بازداشتی بهائی در ایران( راه اندازی کردیم... گزارشگر  

های دینی در  عاصمه جهانگیر در گزارش خود وضعیت اقلیت  ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد در امور ایران،

 )خبرگزاری بهائی( ایران را بسیار نگران کننده توصیف کرده است«.

 .دانیمدر پاسخ به این گزارش سخنگوی بهائیان، ذکر نکاتی را الزم می

گونه که (؛ همان ۲۵۱در ایران، ص ای تاریخی دارد )بهائیت که خیانت بهائیت به اسالم و ایران سابقه گذشته از آن  .۱

سیمین فهندژ نیز بدان اشاره کرد، کیفرخواست مدیران تشکیالت بهائی، مواردی از قبیل جاسوسی، فعالیت تبلیغی علیه  

 .نظام و همکاری با اسرائیل بوده است

ن و حتی شیعیان دفاع یمن، بحریچگونه است کشوری چون عربستان سعودی، حامی علنی تروریسم، قاتل مردم بی  .۲

آید. شود و کسی صدایش در نمی گر ویژه حقوق بشر ندارد؟! رهبر شیعیان این کشور اعدام می کشور خودش؛ گزارش

 !گیرد؟ی صلح نوبل میاین کشور جایزه شوند و رهبر جانیمی  قتل عامچگونه مسلمانان مظلوم میانمار 

شوند! مگر خون بهائیان ایران المللی، دلسوز می ی بیننهادهای وابستهاما برای جاسوسان بهائی در ایران، تمام 

و ابزار بودن فرقه   ی جهان غرب، غیر از جاسوس بودن طرف، از این رفتار دوگانه تر است؟ یک انسان بیرنگین

 !گیرد؟ای میبهائیت برای اعمال دشمنی با مردم ایران و نظام اسالمی برگزیده آنان چه نتیجه

 :وشتنپی

 ۱۳۸۱جا: مرکز اسناد انقالب اسالمی، ر.ک: زاهد زاهدانی، بهائیت در ایران، بی 

  مرداد ۲۸  ، ۱۲۹۹۱۵۵خبرگزاری تسنیم، تیتر خبر: خشم برندگان جایزه نوبل از بانوی مرموز میانمار، شناسه خبر: 

۱۳۹۵   

 

 

 

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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