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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:[

  ١۴٠٠مهر  ۶ ]تاریخ:[

 

 دولت کانادا بهتر است به نقض فاحش حقوق بشر در کشور خود پاسخ دهد

ای، به اعتراض مقامات دولتی و سازمان یهودیان کانادا، به نقض حقوق  بهائیت در ایران : تشکیالت بهائی ذیل بیانیه

بهائیان در ایران پرداخت. اما آیا رژیم ناقض حقوق بشر کانادا و یهودیان چشم بسته جنایات اسرائیل در این کشور، 

ها تا زمانی  ا را دارند؟ طبق قانون اساسی ایران، تمامی گروهصالحیت اعتراض به نقض حقوق بشر در سایر کشوره

 .که برعلیه دین و کشور توطئه نکنند، محترمند

به اعتراض مقامات دولتی و  پراکنی باید متوقف شود«؛عنوان »نفرت ی تشکیالت بهائیت ذیلدر بخشی از بیانیه

شد، وپاگاندای حکومتی علیه بهائیان ایران خوانده میچه اعتراض نسبت به تشدید پرسازمان یهودیان کانادا، به آن

ی نقض فاحش حقوق بشر را ایجاد فضایی آمیخته به نفرت و پرداخته شد. تشکیالت بهائی در این بیانیه، الزمه

 پراکنی برشمرد و افزود:دروغ

یم مردم در سراسر جهان گوید: من هم به خیل عظ(، از اعضای پارلمان کانادا میKerry Diotte»آقای کری دیوت )

ترین  ایکنند. آزادی دین و عقیده یکی از پایهصدا درباره سرکوب بهائیان در ایران ابراز نگرانی میپیوندم که یک می

 (١اصول مدنیت است. سرکوب دینی بهائیان باید پایان یابد«.)

ی، در خصوص تحوالت اخیر  اصدور بیانیه( به عنوان نماینده یهودیان کانادا نیز با CIJAسازمان سی.آی.جی.ای )

وفقه اکاذیب و اتهامات ساختگی  بار تکرار بیایران ابراز نگرانی کرد و افزود: »ما یهودیان متوجه پیامدهای مرگ

گیرد توجه نشود این تفکر در  که توسط رژیم ایران صورت می مغزی درباره کل یک جامعه هستیم. اگر به شستشوی  

و سزاوار تبعیض و حتی خشونت هستند. این   خواهد شد که بهائیان در وطن خودشان بیگانه جامعه نهادینه

شمار نقض حقوق بشر  پراکنی باید متوقف شود. کانادا باید نقشی اساسی در بازخواست ایران به خاطر موارد بینفرت

 ( ٢شود«.)بهائیان ایفا نماید، نقضی که با مصونیت علیه این جامعه روا می

 گوییم:ی بهائیان ایران میاما در پاسخ به ابراز نگرانی مقامات کانادا درباره

… 

کند! اما به ی یهودیان کانادا از نقض حقوق بهائیان در ایران گالیه میشود که نمایندهتر میثانیاً: مسئله زمانی جالب

شنود، اما گوش شنوایی برای شنیدن  ن را میراستی چگونه نمایندگی یهود در کانادا، ادعای مظلومیت بهائیان در ایرا 

شوند و از اولین حقوق انسانی محرومند ندارند؟! این  می کشیکیشانش نسلهایی که به دست هم مظلومیت فلسطینی

دوگانگی، چه حقیقتی را در ذهن، جز پُل ساختن از برخی مجرمان بهائی برای فشار به انقالب اسالمی، تبادر  

 سازد؟!می

طبق اصل چهاردهم قانون اساسی کشور: »دولت جمهوری اسالمی ایران و مسلمانان موظفند نسبت به افراد غیر   ثالثاً:

مسلمان با اخالق حسنه و قسط و عدل اسالمی عمل نمایند و حقوق انسانی آنان را رعایت کنند. این اصل در حق  

ی عمده ( لذا شاهد آنیم،۵و اقدامی نکنند«.)کسانی اعتبار دارد که بر ضد اسالم، جمهوری اسالمی ایران توطئه 

ی محدودی که مستقیم از طرف تشکیالت به بهائیان که به این اصل پایبندند از آزادی نیز برخوردارند و تنها عده
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اند طبق قانون با  کارشکنی برعلیه انقالب اسالمی اشتغال دارند و یا فریب تشکیالت جاسوسی بهائیت را خورده

 (۶گردند.)مواجه می آزادیمحدودیت در 

 

 نوشت:پی

 . ٢٠٢١ژوئیه  ١٣، برابر ١۴٠٠تیر  ٢٢سرویس خبری تشکیالت بهائی، مورخ:  -١

 همان. -٢

، ١۴٠٠۴١١٠٧۵۴٨در کانادا، کد خبر:  جمعی کودکان بومیخبرگزاری ایسنا، تیتر خبر: کشف سومین گور دسته  -٣

 . ١۴٠٠ تیر ١١ تاریخ انتشار:

خبرگزاری تسنیم، تیتر خبر: روزنامه کانادایی: دولت کانادا باید بین حقوق بشر و منافع اقتصادی یکی را انتخاب   -۴

 ١١/٠۵/١٣٩۶، ١۴٨١۵٨۴ کند، شناسه خبر: 

 .٣۵.ش، ص ه  ١٣٩٣جهانگیر منصور، قانون اساسی، تهران: نشر دوران،  -۵

 انیان بهائی در ایران چیست؟!جرم زند ی:ی بیشتر، بنگرید به مقالهجهت مطالعه -۶

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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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