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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[

 

 صدای آمریکا]برگرفته از سایت:[ 

 ١٣٩٩خرداد  ٢٧]تاریخ:[ 

 

 های دینی و زندانیان عقیدتی در ایران« برگزار شد جلسه مجازی »بررسی وضعیت اقلیت

المللی پاسداری از  زندانیان عقیدتی در ایران از سوی مرکز بینهای دینی و ای برای بررسی وضعیت اقلیتجلسه 

 خرداد برگزار شد. ٢۶المللی ادیان روز دوشنبه حقوق بشر و گروه همکاری ایران در آزادی بین

در این جلسه که به شکل ویدئو کنفرانس برگزار شده بود، شیرین عبادی برنده جایزه صلح حقوق بشر، فرهاد ثابتان 

، شارون نظریان از اتحادیه جهانی علیه افترا، و ابراهیم احراری  ١۸جهانی بهائیان، منصور برجی از ماده  از جامعه

 سخنرانی کردند.

های دینی در ایران گفت: »نباید فکر کنیم که فقط غیرمسلمانان در  شیرین عبادی طی سخنانی در مورد سرکوب اقلیت

توانند بنا کنند. باید  ا دارند. برای مثال مسجد خود را در تهران نمیها همین وضعیت رشوند. سنیایران سرکوب می

شوند. دروایش گنابادی یادآوری کنم هرکسی که دیدگاه متفاوتی از نظام داشته باشد، با شکنجه و زندان روبرو می

ها برای ی از آن ها آمده این است که خیلچه بر سر آن ها مردمی سیاسی نیستند ولی آن نمونه دیگر آن است. صوفی 

 اند.« مدتی طوالنی به زندانی افتاده

روها یا تندروها در قدرت نیست، مشکل ساختار قدرت است. برای بهبود خانم عبادی افزود: »مشکل حضور میانه

 اوضاع، قانون اساسی باید تغییر و به روز شود.« 

 میزگردی درباره #آزادی_مذهبی در ایران 

روها یا تندروها در قدرت مرتبط نیست،  زادی مذهبی در #ایران به حضور میانهشیرین عبادی: مشکل سرکوب آ

ها و #دراویش_گنابادی توسط  مشکل ساختار قدرت است. قانون اساسی باید تغییر کند. حتی مسلمانان هم مانند سنی

 شوند.جمهوری اسالمی سرکوب می

ل گذشته جریان داشته و مدام تشدید شده است. قانون  سا ۴١فرهاد ثابتان در سخنان خود گفت: »سرکوب بهائیان در 

ریزی شده و سازماندهی شده شناسد و تعقیب قضایی بهائیان در ایران برنامهاساسی ایران بهائیان را به رسمیت نمی

است. بهائیان از حق زندگی، آزادی عقیده، حق مالکیت، حق آموزش و دیگر حقوق اساسی محروم هستند. بیش از 

 اند.« ایی از زمان انقالب اسالمی تاکنون در ایران اعدام شدهبه ٢۰۰

شارون نظریان از اتحادیه ضد افترا هم در سخنانی گفت: »ایران بزرگترین حامی تروریسم در جهان است و ما با 

الت  ستیز جهان هم هست. تشکیایم که جمهوری اسالمی، بزرگترین یهودیعقیده مایک پمپئو وزیر خارجه آمریکا هم

مقصر  ١٩-ای با زبان تحقیر، یهودیان، اسرائیل و آمریکا را در گسترش ویروس کوویدای تحت فرامین خامنه رسانه

 کنند.«معرفی می

گونه حقی برای کسب  ها هیچابراهیم احراری نیز در بخشی از سخنان خود گفت: »طبق قانون اساسی ایران، سنی 

تواند  برای انتخابات ریاست جمهوری نامزد شوند. هنوز جامعه اهل سنت نمی توانندمناصب دولتی باال ندارند و نمی

 در تهران مسجد بسازد.« 

https://iranbahaipersecution.bic.org/
https://ir.voanews.com/a/persiannewsiran_iran-religion-rights/6095659.html
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های اجرایی جمهوری اسالمی ایران برای سرکوب « هم افزود: »سیاست١۸منصور برجی از سازمان »ماده 

کند. نوکیشان مسیحی با  اقدام میهایی چون تشویش اذهان عمومی و برهم زدن امنیت ملی مسیحیان بر پایه اتهام

اند، از حقوق اساسی خود محروم  سرکوب و تعقیب روبرو هستند. مسیحیان به ویژه کسانی که تازه گرایش پیدا کرده

 شوند.«می

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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[

https://iranbahaipersecution.bic.org/

