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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[

 

 حزب مشروطه ایران )لیبرال دمکرات(از سایت:[  برگرفته]

 ۱۳۹۴اردیبهشت  ۳۱یخ:[ ]تار

 

 )لیبرال دمکرات(  ناعالمیه حزب مشروطه ایرا

 با محدودیت شغلی بهاییان بجنگیم

دستور فرماندهی نیروی انتظامی به اداره کل اماکن در رابطه با محدود کردن بیش از سی شغل و جلوگیری از  

ری بر کارنامه سیاه دوران نظام جمهوری های گوناگون اقتصادی لکه ننگ دیگ های هموطنان بهایی در رشتهفعالیت

 اسالمی افزوده است. 

آزارترین اقشار جامعه  ترین و بیبار اسالمی هر روز بیش از روز پیش فشار بر یکی از شریفنظام جمهوری نکبت

سرزمینشان بر ایشان دهد و عرصه را بر آنان ظالمانه تنگ و زندگی را در کشور و ایران، بهاییان را افزایش می

ها کند. یک روز آنان را از مشاغل دولتی کنار گذاشته و روز دیگر از تحصیل فرزندانشان در دانشگاهدشوارتر می

تواند بگیرد؛ و زمانی های اقصادی آنانرا به هر شکل که می کند تا جلو فعالیتکند و یک روز تالش میجلوگیری می

زند. جمهوری ننگین اسالمی ذیالنه اثر نکرد دست به زندانی کردن و ترور آنان می که هیچ کدام از این ترفندهای ر 

 در خیال خود به این وسیله سرانجام آنان را مجبور به تک میهن و سرزمین اجدادی و یا دین وآئینشان خواهد ساخت.

پنهان کند و هر روز  د توانجمهوری اسالمی هراس بیمارگونه خود از هر فکر و اندیشه و دین و آئین دیگری را نمی 

هایش  های فکری اندیشه به نوعی و به شکلی این هراس و ضعف درونی خود را که ریشه در ضعف استدالل و پایه

اند که جمهوری اسالمی از سر  هموطنان آزاده ما از مسلمان و غیرمسلمان به خوبی آگاه سازد.دارد را آشکار می 

زند و نه  ای میهای غیرانسانی جنایتکارنههای عقیدتی است که دست به چنین روشبنیادی پایهضعف و ناتوانی و بی

حق گرفته تا مسیحیان و اهل سنت و هیچ یک از تنها بهاییان بلکه هیچ اندیشه و مذهب دیگری را از دراویش واهل

ای را خطری بالقوه و امنیتی برای وجود هر اندیشه  جمهوری جهل و جنون اسالمی آورد.دیگراندیشان را تاب نمی

  ای جنایتکار وکند. به همین خاطر هم هست که عرصه را تا بتواندبر همه تنگ کرده و اگر از دستهخود تلقی می

 تر هم خواهد کرد. آغشته به خونش برآید تنگ

جمهوری اسالمی بر همه  حزب مشروطه ایران )لیبرال دمکرات( ضمن محکوم کردن فشارهای غیر انسانی

خواهد که هشیار و آگاه  کشیده میهنمان از هم میهنان آزاده خود می دگراندیشان مذهبی مخصوصاً بهاییان شریف و ستم

امان برای رفع هرگونه تبعیض و رعایت حقوق برابر شهروندی برای همه ایرانیان دست زنند و به ای بیبه مبارزه

دفاع از حقوق برابر شهروندی برای بهاییان و همه دگر اندیشان   کنند بپیوندند.تالش میصف آزادگانی که در این راه 

مذهبی دیگر در ایران دفاع از حقوق شهروندی خویش است. سکوت در برابر پایمال شدن حقوق انسانی آنان در  

وطنان بهایی  آزاده ما نه تنها هم وطنانما یقین داریم که هم . نهایت به پایمال شدن حقوق انسانی همه ما خواهد انجامید

 خود که هیچ دگراندیش مذهبی دیگری را در ایران تنها نخواهند گذاشت و به یاری آنان خواهند شتافت.

 !چنین لکه ننگی بر تاریخ ایران ما و مردمان آزاده و مهربانمان روا نیست، آن را پاک کنیم

 پاینده ایران

 زنده باد ملت ایران 

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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