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

[برگرفته از سایت ]:پایگاه اطالع رسانی صدا و سیمای جمهوری اسالمی ایران
[تاریخ ۱۷ ]:مهر ۱۳۹۳

محمد جواد الریجانی :احمد شهید هر چه زودتر استعفا دهد ۳ /و پایانی
تهران  /واحد مرکزی خبر  /اجتماعی  ۱۶مهرماه  ۱۳۹۳دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضائیه خطاب به احمد شهید
گزارشگر ویژه سازمان ملل گفت :بهتر است وی هر چه زودتر استعفا دهد زیرا کارنامه بدی از خود به عنوان
گزارشگر سازمان ملل به جای گذاشته است .محمد جواد الریجانی در مصاحبه اختصاصی با خبرنگار واحد مرکزی
خبر در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه احمد شهید با چه انگیزهای از بهائیت در گزارشهای خود دفاع میکند افزود :با
بهاییها در ایران بر اساس تعهد و قرارداد شهروندی بر خورد میشود .وی گفت :اینها از جهات مالی افراد متمولی
هستند و در کشور کارخانه و فعالیت مالی دارند و تا از قوانین جمهوری اسالمی تخلف نکنند زیر پوشش امنیت
جمهوری اسالمی ایران هستند .دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضائیه افزود :بطبع قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران،
ادیان رسمی را در کشور احصا کرده است و اینها جزو ادیان رسمی کشور نیستند منتها فعالیتهای مربوط به
شهروندی آنها مطابق قانون منعی ندارد و انجام میشود و جمهوری اسالمی ایران از افرادی که متعهد به قوانین
شهروندی باشند حفاظت میکند الریجانی گفت :اگر فردی تخلف کند هیچ ربطی به شیعه ،سنی و غیره ندارد وی
افزود :یکی از تخلفات مهم ،تشکیل فرقه است؛ فرقه یعنی تشکلی که افراد میتوانند با اختیارشان وارد شوند اما
نمیتوانند خروج پیدا کنند و اگر از آن فرقه ،تشکل و یا کلوپ خارج شوند مورد انواع مختلف فشارها مانند محرومیت
از ارث و حتی تهدید به قتل قرار میگیرند .الریجانی گفت :ما اکنون پروندههایی داریم که افرادی شکایت کردند و
گفتهاند که ما از فرقه بهائیت یا از فرق دیگر خارج شدهایم و دیگر نمیخواهیم این فرقه را داشته باشیم اما بالیی بر
سر اینها آوردهاند که روزگارشان را سیاه کرده است .وی افزود :اینگونه تشکل حتی اگر پایهاش مذهب شیعه اثنی
عشری باشد خالف قانون است .الریجانی گفت :من فکر میکنم که رئیس جمهور آمریکا که حداقل سالی دو بار از این
گروه حمایت میکند و دبیر کل سازمان ملل حداقل هر دو ماه یکبار یک سری به این خمره میزند و اظهار محبتی به
اینها می کند برای بهائیهای کشور ما خیلی بد است و به نظرم اینها باید تقاضا کنند که این حرفها را نزنند چرا که
مسئوالن انگلیس ،امریکا و اروپا در ایران خیلی منفورند و وقتی آنها از بهائیت تعریف میکنند مردم شک میکنند که
حتما یک مشکلی در اینها باید باشد که این طور است .وی افزود :طبیعتا ً این امور بر مردم ما پنهان نیست... .

[متن باال رونویسی از اصل سند است .اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفا ً به نشانی
ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]

IRANBAHAIPERSECUTION.BIC.ORG

