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

[روزنامه ]:کیهان چاپ لندن
[تاریخ ]:پنجشنبه  ۱۶اسفند ۱۳۶۳
[شماره۳۶ ]:
[صفحه۴ ]:

عده ای از بهائیان در مصر توقیف شدند
برای اولین بار در طی  ۱۰سال اخیر ،دولت مصر اقدام به توقیف بهائیان مقیم آن کشور کرد .خبر مربوط به
دستگیری بهائیان در مصر ،در یکی از نشریات … این کشور بنام "مایو" درج شده است.
بگزارش این روزنامه پلیس مصر اخیرا ً  ۴۰تن از بهائیان مقیم شهرهای قاهره ،اسکندریه ،منفوجیه و پورت سعید را
دستگیر کرده است .دادستان مصر ،بهائیان دستگیر شده را متهم کرد که در منازل مسکونیشان نشریاتی که درباره
تعالیم بهائیت نوشته شده است نگهداری میکردهاند.
روزنامه فرانکفورتر الگماینه از قول شورای روحانیت بهائیان در آلمان نوشت که جامعه بهائی مقیم مصر از سوی
دولت آن کشور به رسمیت شناخته نشده است.
این روزنامه اضافه میکند که جامعه بهائیان مقیم مصر در دهه  ۶۰از سوی جمال عبدالناصر رئیس جمهور وقت
مصر غیرقانونی اعالم گردید و بسیاری از بهائیان تحت پیگرد قرار گرفتند.
در زمان ریاست جمهوری محمد انورالسادات ،اگرچه جامعه بهائیان کما فیالسابق غیرقانونی باقی ماند ،معهذا
اعضای آن دیگر از سوی مقامات پلیس مصر تحت تعقیب قرار نگرفتند.
در حال حاضر چند هزار بهائی مصر فاقد سازمان و تشکیالت هستند و گردهماییهای خود را کم و بیش بصورت
محرمانه تشکیل میدهند.
فرانکفورتر الگماینه اضافه میکند که بهائیان مقیم عراق نیز در اوایل دهه  ۷۰از سوی مقامات امنیتی این کشور
دستگیر گردیدند ولی پس از به قدرت رسیدن آیتاللـه خمینی در ایران ،دستگیرشدگان آزاد شدند.
در عراق فعالیتهای مربوط به بهائیان غیرقانونی است .در ایران نیز بهائیان که تعداد آنان به حدود  ۳۰۰۰۰۰نفر
میرسد تحت تعقیب میباشند.

[متن باال رونویسی از اصل سند است .اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفا ً به نشانی
ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]
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