اﻗﻠﯿﺖﻫﺎی دﯾﻨﯽ از ﺣﻘﻮق ﺷﻬﺮوﻧﺪی
ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺮﺧﻮردار ﻫﺴﺘﻨﺪ
ﭘﺎﯾﮕﺎه ﺧﺒﺮی ﻓﮑﺮ اﻗﺘﺼﺎدی -ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه آﺷﻮرﯾﺎن در ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ
ﮔﻔﺖ :اﻗﻠﯿﺖﻫﺎی دﯾﻨﯽ در اﯾﺮان از ﺣﻘﻮق ﺷﻬﺮوﻧﺪی ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ دﯾﮕﺮ
اﯾﺮاﻧﯿﺎن ﺑﺮﺧﻮردار ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺑﻪ اﺟﺮای اﻣﻮر دﯾﻨﯽ ـ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﺧﻮد در
آزادی ﮐﺎﻣﻞ ﻣﯽ ﭘﺮدازﻧﺪ.

»ﯾﻮﻧـﺎﺗﻦ ﺑـﺖ ﮐﻠﯿـﺎ« در دﯾـﺪار
»ادواردو ﻟـﻮﭘﺲ ﺑﻮﺳـﮑﺘﺲ« ﺳـﻔﯿﺮ
اﺳﭙﺎﻧﯿﺎ در ﺗﻬﺮان ﺑﺎ ﺑﯿﺎن وﺿﻊ
ـﯽ در
ـﺎی دﯾﻨـ
ـﺎه اﻗﻠﯿﺖﻫـ
و ﺟﺎﯾﮕـ
اﯾـﺮان ،اﻓـﺰود :آﺷﻮرﯾـﺎن اﯾـﺮان
ﯾﮑـﯽ از ﻗـﺪﯾﻤﯽﺗﺮﯾﻦ ﺳﺎﮐﻨـﺎن اﯾـﻦ
ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ در ﻃﻮل ﺗﺎرﯾﺦ
ﺗﺎ ﺑﻪ اﻣﺮوز ﺑﺎ دوﺳﺘﯽ و ﻣﻮدت
در ﮐﻨــﺎر دﯾﮕــﺮ ﺳﺎﮐﻨــﺎن اﯾــﻦ
ﺳـﺮزﻣﯿﻦ زﻧـﺪﮔﯽ ﮐـﺮده و از ﺣﻘـﻮق
ﻓـﺮدی و آزادی ﻫـﺎی اﺟﺘﻤـﺎﻋﯽ و
دﯾﻨـﯽ ﺑـﻪ ﻃـﻮر ﮐﺎﻣـﻞ ﺑﺮﺧـﻮردار
ﻫﺴﺘﻨﺪ.
ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه آﺷﻮرﯾﺎن در ﻣﺠﻠﺲ درﻣﻮرد رواﺑﻂ اﯾﺮان و اﺳﭙﺎﻧﯿﺎ اﺷﺎره ﮐﺮد
و ﯾﺎدآور ﺷﺪ :درﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺴﺘﺮﻫﺎی ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت ﺑﯿﻦ دو ﮐﺸﻮر

ﻓﺮاﻫﻢ اﺳﺖ و اﯾﻦ اﻣﺮ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ارﺗﻘﺎء ﻫﻤﮑﺎریﻫﺎ در ﻫﻤﻪ زﻣﯿﻨﻪ
ﻫﺎ ﺑﻪ وﯾﮋه رواﺑﻂ ﭘﺎرﻟﻤﺎﻧﯽ ﺑﯿﺎﻧﺠﺎﻣﺪ.
ﺑﺖ ﮐﻠﯿﺎ ﺑﻪ وﺿﻊ ﮐﻨﻮﻧﯽ ﺟﻬﺎن و ﻧﺎآراﻣﯽ ﻫﺎی ﻣﻨﻄﻘﻪ ای و ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ
اﺷﺎره و ﺧﺎﻃﺮﻧﺸﺎن ﮐﺮد :ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ آﻣﻮزه ﻫﺎی دﯾﻨﯽ ،ﭘﺮﻫﯿﺰ از ﺟﻨﮓ و
ﺧﺼﻮﻣﺖ ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﻫﻤﻪ ادﯾﺎن اﻟﻬﯽ اﺳﺖ و ﺑﺤﺮان ﻫﺎی ﻧﻈﺎﻣﯽ ﻣﻨﻄﻘﻪ ،ﺗﻼش
دﻧﯿﺎی اﺳﺘﮑﺒﺎر ﺑﺮای ﺳﻠﻄﻪ ﮔﺮی اﺳﺖ.
وی ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﺮد :ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ادﻋﺎی دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ و ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ
دارﻧﺪ از ﺗﻌﺎﻟﯿﻢ اﻧﺒﯿﺎء درس ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ دﻧﯿﺎ را ﺑﻪ ﺻﻠﺢ و
آراﻣﺶ ﺑﺮﺳﺎﻧﻨﺪ.
ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه آﺷﻮرﯾﺎن در ﻣﺠﻠﺲ ﺑﻪ ﺑﺮﮔﺰاری ﻧﺸﺴﺖ آﺗﯽ آﺷﻮرﯾﺎن در اﺳﭙﺎﻧﯿﺎ
اﺷﺎره و ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﺮد :ﮔﻔﺖ وﮔﻮی ﺑﯿﻦ ادﯾﺎن در اﻓﺰاﯾﺶ ﺷﻨﺎﺧﺖ دﯾﻨﯽ،
ﺗﺴﺎﻫﻞ و ﻣﺪارا در ﭘﺮﻫﯿﺰ از اﻓﺮاطﮔﺮاﯾﯽ و ﺗﻨﺪروی ﻧﻘﺶ ﺑﺴﺰاﯾﯽ دارد.
ﺑﺖ ﮐﻠﯿﺎ اﻓﺰود :ﻧﺸﺴﺖ آﺗﯽ آﺷﻮرﯾﺎن در اﺳﭙﺎﻧﯿﺎ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد و از
ﻣﺴﺎﻋﺪت ﺳﻔﯿﺮ و دﯾﮕﺮ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﻦ اﺳﭙﺎﻧﯿﺎ را در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ اﺳﺘﻘﺒﺎل
ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﮐﺮد.
ادواردو ﻟﻮﭘﺲ ﺑﻮﺳﮑﺘﺲ ﺳﻔﯿﺮ اﺳﭙﺎﻧﯿﺎ در ﺗﻬﺮان ﻧﯿﺰ در اﯾﻦ دﯾﺪار ﺑﻪ
ﭘﯿﺸﯿﻨﻪ ﺧﻮب ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت دو ﮐﺸﻮر اﺷﺎره ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ :ﺗﻬﺮان – ﻣﺎدرﯾﺪ از
ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت ﻣﺴﺘﺤﮑﻤﯽ ﺑﺮﺧﻮردارﻧﺪ ﮐﻪ ﻫﻤﻮاره ﭘﺸﺘﻮاﻧﻪ ﺧﻮﺑﯽ در ﺗﻮﺳﻌﻪ
ارﺗﺒﺎﻃﺎت دوﺳﺘﺎﻧﻪ ﻓﯿﻤﺎﺑﯿﻦ ﺑﻮده اﺳﺖ.
وی ﺑﺎ اﺑﺮاز ﺧﺮﺳﻨﺪی از آزادی ادﯾﺎن اﻟﻬﯽ در اﻧﺠﺎم ﻓﺮاﯾﺾ دﯾﻨﯽ در
ﮐﺸﻮرﻣﺎن ﺧﺎﻃﺮﻧﺸﺎن ﮐﺮد :ﺗﺎرﯾﺦ اﯾﺮان ﮔﻮاه ﺧﻮﺑﯽ در ﭘﺬﯾﺮای اﻗﻮام و
ﭘﯿﺮوان ادﯾﺎن ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻮده اﺳﺖ و ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ آﻧﻬﺎ در ﮐﻤﺎل ﺻﻠﺢ و
دوﺳﺘﯽ در ﮐﻨﺎر ﻫﻢ در اﯾﻦ ﮐﺸﻮر زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
ﺳﻔﯿﺮ اﺳﭙﺎﻧﯿﺎ در ﺗﻬﺮان اﻓﺰود :ﻣﺮدم اﺳﭙﺎﻧﯿﺎ ﻋﻼﻗﻤﻨﺪ ﺑﻪ آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﺎ
ادﯾﺎن دﯾﮕﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ و از اﯾﻦ رو دوﻟﺖ اﯾﻦ ﮐﺸﻮر آﻣﺎده ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﻫﻤﮑﺎری
ﺑﺮای ﻧﺸﺴﺖ آﺗﯽ آﺷﻮرﯾﺎن در اﺳﭙﺎﻧﯿﺎ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.

