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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[

 

 خبرنامه گویاگرفته از سایت:[ ]بر

 ۱۳۸۸دی  ۲۴]تاریخ:[ 

 

 هفت بهائی، سندی از سرکوب خشن مذهبی، راه کارگر محاکمه

محفل روحانی ملی آنها بر عهده داشتند در  های اداری جامعهٔ بهائی را در غیابدادگاه "گروه یاران ایران" که فعالیت

دادگاه انقالب آغاز شد. این شعبه دادگاه پیش از این رکسانا صابری را  ۲۸در شعبه  ۱۳۸۸دی ماه  ۲۲روز سه شنبه 

به اتهام جاسوسی به هشت سال زندان محکوم کرده بود، و پس استفاده تبلیغاتی او را آزاد کرد و به او اجازه خروج 

امنیتی کشور است. اعضای  یهادستگاهن داد. دادرس این شعبه که جانشین بازپرس هست، از منتسبان به از ایرا

الدین خانجانی، عفیف نعیمی، سعید رضایی، بهروز توکلی، آبادی طائفی، جمال"گروه یاران" متشکل از فریبا کمال

 .برندیم در بازداشت به سر ۱۳۸۷وحید تیزفهم و مهوش ثابت از اردیبهشت ماه 

دسترسی  هاآن یپروندهبه  اندنتوانستهدادگاه هفت بهائی در شرایطی برگزار می شود که وکالی مدافع شان تاکنون 

را "جاسوسی برای بیگانگان"، "تبلیغ علیه دولت"، " همکاری با اسرائیل"؛  هاآنداشته باشند. اما ایسنا اتهامات 

ی شده و ارائه آن به بیگانگان با هدف بر هم زدن امنیت کشور" و "افساد "مشارکت در جمع آوری و اسناد طبقه بند

به عنوان " هفت تروریست بهائی که متهم به اقدامات تروریستی  هاآن. سایت "تابناک" از اندکردهفی االرض" اعالم 

اسرائیل" نام برده و از جمله هدایت و رهبری بمب گذاری در حسینیه رهپویان شیراز و جاسوسی برای رژیم اشغالگر 

افراد دستگیر شده هیچگاه ارتباطشان را با رژیم اشغالگر اسرائیل انکار نکرده و حتی مقر اصلیشان  "آورده است که

 در حیفاست".

دادگاهی با این کیفرخواست و با این سابقه و با گماردن یک مقام امنیتی بعنوان دادرس و عدم دسترسی وکال به 

سیاسی و امنیتی باشد. اتهامات وارده به هفت  کامالا جز یک دادگاه فرمایشی با اهداف  تواندینمد، موکلین خو یپرونده

به صدور احکام اعدام در مورد آنها بیانجامد. این امر در  تواندیمتنظیم شده است که  یاگونهبهائی زندانی به 

به قیمت جان این زندانیان سیاسی  تواندمی شرایطی که رژیم اسالمی از ترس مرگ به زور عریان روی آورده است،

 تمام شود.

 یپرداخته، اتهاماتی من درآوردی و ساخته و یاران "نا گفته روشن است که تمامی اتهامات نسبت داده شده به "گروه 

ایران، در بهائیت  یجامعهامنیتی رژیم است. تنها جرم این بهائیان، داشتن اعتقادات مذهبی دیگری است.  هایدستگاه

سال پیدایش این مذهب، همواره مورد بدترین نوع اذیت و آزار شیعیان متعصب بوده است. چه در دوران  ۱۵۰

و چه  کردندمیو قطعه قطعه  بردندمیبهائیان و بابیان را بر سر کوی و برزن  یشدهشمع آجین  یهابدنقاجاریه که 

آن را مذهب شهدا نامید.  توانمیمذهب را اعدام کردند که به حق  در زمان جمهوری اسالمی که آنقدر از معتقدین این

شکلی با سرکوب جامعه بهائیت و  ینترخشنحکومت اسالمی به  هایدورهکینه و نفرت علیه بهائیان، اگر در تمامی 

یه است، انجمن حجت یو دسته دارهواداران مصباح یزدی و  یهادستبهائیان همراه بوده است، اکنون که قدرت در 

 شکل بیرحمانه تری بخود گرفته است.

واهی را بشدت محکوم کرده و آن را شکل خشنی از  یهابهانهسازمان ما سرکوب جامعه بهائیت و بهائیان کشور به 

که تنها به بهائیان محدود نبوده، بلکه  یاسرکوبگرانه. سیاست داندمیسرکوب دگراندیشان و معتقدین به دیگر مذاهب 

 ییهاولاهل سنت را نیز گرفته است. آزادی اعتقاد به مذهب و یا المذهبی، یکی از اصول  یجامعهرویش و دامن دا

 دمکراسی است.
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از طریق صدور احکام  شانشرمانهیبانقالب اسالمی برای فرونشاندن نفرت و کینه  یهادادگاه یهاتالشسازمان ما 

دیگر زندانیان سیاسی را بشدت محکوم کرده و از همه آزادیخواهان و زندان یا اعدام برای بهائیان دستگیر شده و 

با تمام نیرو به این سیاست سرکوبگرانه و بیرحمانه  خواهدیمی مدافع حقوق بشر هاآنو سازم یادهابنبرابری طلبان و 

 اعتراض کنند.

 هیئت اجرائی سازمان کارگران انقالبی ایران )راه کارگر(

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ا به نشانی  دای برخور]متن باال رونویسی از اصل سند است. اگر به نکته کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفا

 ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید[
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