
 
  

IRANBAHAIPERSECUTION.BIC.ORG 

 

 

 است[ حذف شده]اطالعات شخصی افراد 

 ]برای وضوح بیشتر فقط مطالب و اخبار مربوط به افراد و جامعه بهائی تایپ شده است[

 

 :[تیسا ]وب

  ۶۰۰۲ژانویه  ۶۲ -۷۸۳۷بهمن  ۷دوشنبه  ]تاریخ:[

 بعدازظهر۷۷:۸۰ساعت: 

 

 !کنم اطالعیه مهم: انتشار فهرست اسامی بهائیان را محکوم می

شده است. این  صفحه به شکل وسیع پخش ۸۷در روزهای اخیر فهرستی از اسامی تعدادی از بهائیان شیراز در 

اره فرقه بهائی فهرست به همراه متن چند استفتا از امام خمینی )ره(، رهبر معظم انقالب و تعدادی از مراجع تقلید درب

که احساسات دینی را علیه بهائیان فوق تحریک کند. در این فهرست مشخصات کامل تعدادی بهائی  یا گونه است به

دارای مشاغل مختلف، از نقاش و جوشکار و نجار تا پزشک و کارمند بیمارستان و غیره، به همراه آدرس دقیق محل 

 .شود کار یا سکونت آنان دیده می

تواند پیامدهای زشت و  ای جدید است که مي های معین صورت گرفته، سرآغاز توطئه که از سوی کانون این اقدام

گرانه را، که فعالً در  یافته. این حرکت دسیسه ناگوار داشته باشد؛ مانند حمله به بهائیان فوق و ترویج خشونت سازمان

نهادهای اطالعاتی و امنیتی کشور و استان را به  کنم و توجه مسئولین قضایی و آغاز راه است، به شدت محکوم می

نمایم، این اقدام با هدف ایجاد تنش و به تبع آن گسترش موج جهانی علیه  ابعاد خطرناک و ماهیت بغرنج آن جلب می

که یافته علیه امنیت ملّی ارزیابی شود و شب ای سازمان عنوان مقدمه توطئه و باید به شده یجمهوری اسالمی ایران طراح

 .عوامل آن، در هر مقام و در هر نهاد، شناسایی و تحت پیگرد قانونی قرار گیرند

کنم یکی از اهداف اصلی این دسیسه، مخدوش کردن وجهه علمی و سیاسی من و جلوگیری از تداوم کار  تصّور می

 .پژوهشی و انتشار آثارم است

 شهبازی[ ]وب سایت عبدهللا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی  دای برخوراست. اگر به نکته]متن باال رونویسی از اصل سند 

 ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید[


