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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[

 

 خبرگزاری هرانا]برگرفته از سایت:[ 

 ١٣٩٧اردیبهشت  ١٧]تاریخ:[ 

 

 ارائه پرشمار کتابهایی علیه آیین بهایی در نمایشگاه کتاب تهران / تصاویر

هایی که به مساله تهران، حضور کتابالمللی کتاب با گذشت چند روز از آغاز به کار نمایشگاه بین –خبرگزاری هرانا 

پردازند با عناوینی چون “فرقه ضاله بهاییت” افزایش چشمگیری داشته است. در این راستا مرکز اسناد  آئین بهایی می

انقالب اسالمی بسته کتابی “با هدف شناخت ابعاد مختلف فرقه بهاییت” در این نمایشگاه ارائه کرده و مرکز بهایی  

 .دو ماغرفه در این نمایشگاه تقریبا تمام کتب خود را به همین مورد اختصاص داده است پژوهی نیز با

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعاالن حقوق بشر در ایران، نمایشگاه کتاب تهران با حضور 

خشونت محور یا نفرت پراکن کتابهایی که نحله های فکری گوناگون را نشانه گرفته است به محلی برای ترویج اندیشه 

 .تبدیل شده است

کتابهایی که آیین بهایی را نشانه گرفته اند در این محل بیش از سالهای قبل به چشم میخورند، ناشران این کنابها عمدتا 

 .از بودجه های دولتی یا نهادهای مذهبی ارتزاق می کنند

گوید: “هر انسانی محق به داشتن آزادی اندیشه، وجدان و  اعالمیه جهانی حقوق بشر می ١۸این در حالی است که ماده  

دین است؛ این حق شامل آزادی دگراندیشی، تغییر مذهب و آزادی علنی کردن آئین و ابراز عقیده، چه به صورت تنها، 

ا بانی آن در محیط عمومی یچه به صورت جمعی یا به اتفاق دیگران، در قالب آموزش، اجرای مناسک، عبادت و دیده

 .خصوصی است و هیچ فردی حق اهانت و تعرض به فرد دیگری را به لحاظ تمایز و اختالف اندیشه ندارد

های کالن دولتی در نمایشگاه کتاب تهران در حالی افزایش یافته که  معرفی چنین کتبی از سوی نهادهایی با بودجه

بی و اجرای مناسک خود محروم هستند بلکه در حال  بهاییان در ایران نه تنها از حق ابراز عقیده، داشتن تشکیالت مذه

حاضر دهها شهروند بهایی به جرم ابراز عقیده و مشارکت در انجام امور اداری بهاییان در ایران یا در زندان به سر  

 .اندبرند و یا با احکام حبس چند ساله روبرو شده می

 .کنید به تصاویر گزارشگران هرانا از این نمایشگاه در ادامه توجه

 

 

 

 

 

 

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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