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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[

 

 ران یمجموعه فعاالن حقوق بشر در ا ]برگرفته از سایت:[

 1387آبان   2 ]تاریخ:[

 

 زنداني بهائي گناهي سه ی فشاي یک سند از دفتر رهبري در خصوص با

 به نام آزادی 

باشد که به دست این مجموعه رسیده است، طبق سند افشا شده در  یبه پیوست دو سند متعلق به دفتر مقام رهبري م

به اتهام اقدام علیه امنیت ملي  2007نفر بهایي در شیراز که در آگوست  ۵۴ یانسان دوستانه یهارابطه با فعالیت

نفر از آنها به نام هاي رها ثابت، هاله روحي و   3باشند. الزم به ذکر است یگناه" میببازداشت شده بودند، این افراد " 

اطالعات  یهااز بازداشتگاه اند، همچنان در یکيسال حکم خود را گذرانده  ۴ماه از  10ساسان تقوا که هم اکنون 

نفر دیگر  ۵1گردد، محبوسند. موقت از آن استفاده مي  یو بازداشتها ی( که تنها براي بازجوی100)معروف به پالک 

قضاییه علیرضا جمشیدي باید در  یاند که طبق اظهارات سخنگوي قوهنیز به یک سال حبس تعلیقي محکوم شده

 کشور حضور یابند.سازمان تبلیغات اسالمي  ایکالسه

با وجود اینکه سند افشا شده، بر اساس تحقیقات "ولي رستمي" بازرس و مشاور حقوقي دفترمقام رهبري اتهامات 

زنداني فوق الذکر صورت نگرفته و   3کند، هنوز هیچ اقدامي از طرف مسئولین در جهت آزادي ی مربوطه را رد م

ها، درون  کالس یبراي برگزار یجالب این جاست که در حکم دریافت تبلیغات اسالمي همچنان ادامه دارد. یهاکالس

جز   یاین جلسات "توضیح اصول اسالمي، توحید، معاد، نبوت و الغیر" ابالغ شده است اما در عمل چیز یمایه

 توهین به اعتقادات و تفتیش عقاید نیست. 

و   ی، تربیتیاست بر اظهارات متهمین که اقدامات خود را تنها در جهت ارتقا سطح فرهنگ  یاین سند مهر تایید

کودکان و نوجوانان توابع محروم شهر شیراز عنوان کرده بودند حال آن که مسئولین امور آن را اقدامي علیه   یبهداشت

  یحکم ناعادالنه و غیر انسان یدن به اجرابراي ادامه دا یاطبق سند افشا شده دیگر بهانه اند.عنوان کرده یامنیت مل

الزم   یتبلیغات اسالم یاجبار یهاو پایان دادن به کالس  ینفر زندان 3قید و شرط یب ینفر وجود ندارد و آزاد  ۵۴این 

 االجراست.

بازرس و  یمورد اشاره ذکر شده به طور کامل درج شده است و سند دست نویس همراه با امضا یدر ذیل متن نامه 

 باشد.ی" نیز قابل مشاهده میرستم ی؛ "ولیمشاور حقوقي دفتر مقام معظم رهبر

 

 در استان و امام جمعه معزز شیراز یمحضر مبارک نماینده مقام معظم رهبر

 سالم علیکم

نوشت  یبهاییت که مزین به پ یهاسه نفر متهم به فعالیت یاولیا یوست تقاضایبا عرض سالم، ادب و احترام به پ

دقیق قرار گرفت که مشروح اقدامات و تحقیقات به شرح ذیل  یمورد بررس یباشد، حسب االمر جنابعالیم یحضرتعال

 رسد.یم  یبه سمع و نظر مبارک حضرتعال یجهت هر گونه تصمیم گیر

از زندان با حضور در دفتر، چنین  ی . هاله روحي در حین مرخص2.رها ثابت 1 یبه نامها یدو نفر از متهمین زندان

فارس   -گذشته در شیراز  یو یا تبلیغ فرقه بهائیت باشد در سالها یکه جنبه سیاس یداشتند که هیچگونه فعالیتیاظهار م
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داشته و در این مدت هیچگونه نام  یالمنفعه و اجتماعما عموما جنبه عام یایم و اقدامات و فعالیتهاو حتي ایران نداشته 

از خود   یکه داللت از بهائیت باشد نه در اجتماع شرکت کنندگان در کالس و نه به صورت انفراد ینشان و عالئمو 

فقیرنشین از سهل آباد  یدر محلها ایم. این کالسها عموما  بوده یو بهداشت یبروز نداده و صرفا مشغول فعالیت اجتماع

خیرخواهانه و انسان دوستانه   یشهر به فعالیتها یاسالم  یراشد و با اخذ مجوز از شویتشکیل م ---آباد ویو مهد

 . مشغول بودیم

در مالقاتي که اولیاء این سه متهم داشتند، همین اظهارات را با همان اهداف مورد اشاره و تایید قرار دادند و معتقد  

راي عدالت را مد نظر نداشته   شیراز در رسیدگي به این پرونده و اجازه استفاده از وکیل و صدور یبودند که دادگستر

  یدر استان و امام جمعه محترم شیراز تقاضا یو به حقوق ما ظلم شده و از محضر نماینده محترم مقام معظم رهبر

 . احقاق حق داریم

آباد عزیمت نمودم و به یکي  ی پس از استماع اظهارات متهمین و اولیاء آنان و مطالعه پرونده ارائه شده، به محله مهد

نمود مراجعه و پس از سواالت مطرح  یمعرفي م یجد  یاز ساکنین محله که خود را سرهنگ باز نشسته ناجا بنام آقا

شده در خصوص نحوه فعالیت و اهداف این گروه چنین اظهار نظر نمودند: این افراد از آغاز فعالیت تا کنون با هدف 

و   ییک مرتبه کالس داشتند و بیشتر کالسها جنبه نقاش یاهفته و خدمت انساندوستانه به نوجوانان و جوانان  یخیراندیش

نداشتند و هیچ  یو سیاس یدر خصوص مسایل دین یداشت و هیچگونه اظهار نظر یو اخالق یآموزش خط و بهداشت

مطرح نکردند از نحوه آموزش و حضور در بین نوجوانان و جوانان این محله   یو نه عنوان یوقت از بهائیت نه اسم

آباد روش آداب و معاشرت و اخالق  ی کردند و معتقد بودند از زمان حضور این افراد در محله مهدیار رضایت ماظه

نسبت به آینده فرزندان از نظر  یها و امیدوارخانواده یکه باعث دلگرم یاجوانان تغییر مثبت داشته بگونه یاجتماع

، یاالتؤجوانان شرکت کننده در این کالسها نیز مذاکره و پس از سنفر از جوانان و نو 8تربیتي گردیده بودند. با تعداد 

داشته و  یو معاشرت یو اخالق یخطاط - یکالسها جنبه نقاش و عموما   یاعالم داشتند این گروه مشغول امورات تربیت

نداشتند و ما جوانان و نوجوانان  یو فرهنگ  یقانون و یاظهار نظر خالف موازین شرع و یهیچگونه بحث سیاس

 حضور مجدد آنها را داریم.  ی بردیم و تقاضا یاز حضور این افراد و گروه بهره کاف انصافا  

 بازرس و مشاور حقوقي دفتر  1387خرداد   27

 ولي رستمي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفا  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/

