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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[

 

 بسیجخبرگزاری  ]برگرفته از سایت:[

 ۱۳۹۵دی  ۴ ]تاریخ:[

 

 !خالصه کردن حقوق شهروندی در تشکیالت بهائیت

حقوق شهروندی از جمله مواردی است که حتی قبل از امضای منشور آن توسط رییس به گزارش خبرگزاری بسیج، 

جمهور، این مهم در ایران جایگاه ویژه ای داشته و نمونه بارز آن را میتوان در زندگی مسالمت آمیز هموطنان مذهبی  

 .غیر مسلمان در ایران مشاهده کرد

ق شهروندی، رسانه های بیگانه فارسی زبان در پی ایجاد  این درحالی است که با انتشار خبر امضای منشور حقو

ها، پیروان جریان سازی های خاص خود در نشان دادن شرایطی مبنی بر توهین، تحقیر یا ایجاد تنفر نسبت به قومیت

 .ادیان، مذاهب در ایران را برای چندمین بار در دستور کار خود قرار داده اند

در واقع تمامی این   اندارد. املقای اینکه این منشور حقوق شهروندی ضمانت اجرایی نکته دیگر توسط این شبکه ها، ا

تبلیغات منفی تنها برای نشان یک موضوع خاص مطرح می شود که شامل آزادی فعالیت های فرقه ای بهاییت در این  

 .بحث است

 :در همین راستا رادیو فردا می نویسد

است، چرا که این گروه، به هیچ وجه در جمهوری اسالمی به رسمیت شناخته  ترها هم سختها، از سنیشرایط بهایی"

 ".شوند و تحت فشارهای زیادی قرار دارند، از جمله اینکه به جز اشتغال، از حق تحصیل هم محرومندنمی

ر اخباری  گفتنی است در روزهای اخیر رسانه هایی مانند بی بی سی فارسی، رادیو زمانه، رادیو فردا و... با انتشا

سعی در بیان این موضوع بوده اند که تا قبل از امضای منشور حقوق شهروندی در ایران وضعیت نابسامان بوده، و 

اکنون با این منشور بهاییان باید بصورت آزادانه فعالیت های فرقه ای و تشکیالتی خود را آزادانه انجام دهند و چنانچه  

 ین همان نقض حقوق شهروندی است.قانون با آنها برخوردی داشته باشد، ا

 

 

 

 

 

 

 

 

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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