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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 گویا]برگرفته از سایت:[ 

 ۱۳۸۷شهریور  ۲۳:[ ]تاریخ

 

 بهایی بودن شیرین عبادی دروغ است، شهرگان نماینده جامعه بهایی در سازمان ملل:

 دیان عالیی در گفت وگو با شهرگان:

 ها را نداشته باشدمی خواهند هیچ کس جرات دفاع از بهایی 

 خسرو شمیرانی

Shemiranie@yahoo.com 

اعضاى هیأت هفت نفرۀ رسیدگى به امور اولیۀ جامعۀ بهائیان  ۲۰۰۸می  ۱۴ تقریبا چهارماه پیش، صبح چهارشنبه

 .ایران، بازداشت و زندانی شدند

سرویس های خارجی و در این بزودی بازداشت شدگان طبق روال معمول دستگاه دادگستری ایران به فعالیت برای 

مورد مشخص به فعالیت در یک سازمان غیرقانونی وابسته به اسرائیل متهم شدند. مدتی بعد از بازداشت خانم شیرین 

عبادی وکیل مدافع و بنیانگذار کانون مدافعان حقوق بشر، دفاع از متهمان بهایی را به عهده گرفت. این عمل تبعات 

ز جمله این تبعات طرح بهایی بودن فرزند شیرین عبادی و خود او از سوی برخی نشریات خود را به دنبال داشت. ا

در ایران بود. شیرین عبادی این ادعاها را تکذیب کرده و همزمان تاکید کرد که دفاع از بهاییان بازداشت شده را رها 

 .نخواهد کرد

یکات بیشتر علیه او شد. این تحریکات به آنجا انجامیده تاکید شیرین عبادی بر ادامۀ دفاع از بهاییان زندانی، سبب تحر

 .که بسیاری نگران جان شیرین عبادی هستند

شهرگان در رابطه با اتهامات بهاییان زندانی، وضع بهاییان در ایران در حال حاضر، و طرح ادعای بهایی بودن 

 .مان ملل در ژنو، گفتوگو کردشیرین عبادی و فرزند او با خانم دیان عالیی، نماینده بهاییان در ساز

 خ. ش

  خانم دیان عالیی آخرین خبرهای شما از هفت زندانی بهایی چیست؟

واقعیت این است که دستگیری اعضاى هیأت هفت نفرۀ رسیدگى به امور اولیۀ جامعۀ بهائیان ایران، که "یاران ایران" 

ه سال گذشته دوباره شدت گرفته بود هر روز وارد نام دارد، نگرانى های ما را شدید تركرده. روند سرکوب که طی س

  .کیفیت جدید تری می شود

پیش از این گزارش های رسانه های غیر مستقل حاکی از آن بود که هفت بهائى زندانى "اعتراف كرده اند" كه در 

 .میک تشكیالت وابسته به اسرائیل فعال بوده اند. ما این تحریف فاحش واقعیت ها را تكذیب می کنی

آخرین خبر ما دربارۀ وضعیت اعضای "هیئت هفت نفره" این است که از سلول های انفرادی به بند عمومی منتقل شده 

 .اند و تا به حال توانسته اند یک مالقات کوتاه هم با خانواده هاشان داشته باشند

 با خانم عبادی، وکیل شان چطور؟

 .، وکیلشان داده نشده استنه خیر هنوز اجازه مالقات با خانم شیرین عبادی

 گفتید فشار به جامعه بهایی وارد کیفیت جدیدی شده منظور شما چیست؟

ماجرا این است که خشونت ها روزافزون هستند. در یکی دو ماه گذشته خانه ها و امالک آنها مورد آتش سوزى هاى 

، بازداشت، بازجوئى، تفتیش منازل، عمدى قرار گرفته. جامعه بهایی بیش از پیش در معرض دستگیرى هاى بى دلیل

https://iranbahaipersecution.bic.org/
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 .محرومیت از كسب، ممنوعیت ورود به دانشگاه ها و تحقیر و توهین در كالس ها و مدارس قرار گرفته است

عالوه بر این، چیزی که بیشتر سبب نگرانی می شود این است که تبلیغاتی که از سه سال پیش برای بدنام كردن بهائي 

بود، ادامه دارد و این خود سبب می شود جو جامعه علیه ما تحریک شود. با این تبلیغات ها در رسانه ها آغاز شده 

 .میان ما و دیگر هموطنانمان فاصله می اندازند و آنها را نسبت به ما بی اعتماد می کنند

سانه ها به این بسیاری از مقامات ایران دائما اتهامات جعلی علیه بهائي ها درست مى كنند و بعد با تكرار آنها در ر

 .جعلیات اعتبار می بخشند. هدفشان این است که جّوى از بی اعتمادی و نفرت نسبت به ما بوجود بیاورند

ولی برخی از مسووالن مرتب می گویند که در صورت بروز خشونت ها قادر به حفظ امنیت بهایی ها نیستند. به نظر 

 می آید آنها نگران بهایی ها هستند. اینطور نیست؟

واقعیت این است که همیشه وقتی مساله ای برای بهایی ها پیش آمده و به مقامات مراجعه کرده اند، هیچ نوع حمایت 

 .قانونی به دست نیاورده اند. پس اگر حرفی هم هست عملی به دنبال آن حرف وجود ندارد

 شود، چگونه می بینید؟بحث های مربوط به خانم شیرین عبادی و فشارهایی که ظاهراً به ایشان وارد می 

اول اینکه من به عنوان یک انسان از ایشان سپاسگزاری می کنم. دیگر اینکه به شدت متاسفم از اینکه خانم عبادی و 

خانواده ایشان اینچنین مورد فشار قرار گرفته اند. از یک سوی هم کیشان بازداشت شده ما را به براندازی متهم می 

ى، برندۀ جایزۀ صلح نوبل و وكیل مدافع بسیاری از پرونده های حقوق بشری را متهم می کنند، بعد خانم شیرین عباد

 .کنند. به نظر ما این هم یک طرح دیگر است تا این افراد را از حق داشتن وكیل که حق طبیعی آنها است محروم کنند

واستم از شما به عنوان نماینده جامعه گرچه خانم عبادی و دخترش پیوستن به آیین بهایی را تکذیب کرده اند، اما می خ

 بهایی در سازمان ملل سوال کنم که آیا خانم شیرین عبادی و یا دختر ایشان بهایی شده اند؟

واقعیت این است که این بحث ها فقط وقتی آغاز شد که خانم شیرین عبادى و همكارانش آماده پذیرفتن وكالت این 

ها هم همان رسانه ای بود که پیشتر اتهاماتی دروغین در رابطه با "ابراز زندانیان بهائى شدند. آغازگر این حرف

قدردانى جامعه بهائیان از خانم عبادى و همكارانش" منتشر كرده بود. بالفاصله پس ازهمین داستان سرایی های 

نجاست که ما دروغین بود که مطبوعات مطالبی مبنى بر بهائى بودن دختر خانم عبادى نیز منتشر کردند. نکته ای

اعتقادات خودمان را پنهان نمى كنیم و اگر دختر خانم عبادى بهائى بود شخصاً این مطلب را اعالم مى كرد؛ اما هم او 

و هم خانم عبادى به تأكید این مطلب را تكذیب كرده اند و جامعۀ جهانى بهائى نیز تأیید مى كند كه ایشان عضو جامعۀ 

بالفاصله پس از طرح این ادعا یک بیانیه صادر کردیم که همچنان روی سایت های بهائى در هیچ كشورى نیست. ما 

 ((۱اینترنتی قابل دسترسی است. ))

 به نظر شما دلیل طرح بهایی بودن شیرین عبادی چیست؟

هر به نظر من اینها می خواهند ترس و تعصب را در جامعه دامن بزنند. اما این روشها شناخته شده هستند. تا به حال 

فرد یا گروهى از حقوق بهائیان دفاع کرده بالفاصله در معرض اتهام های دروغین و یا مورد تهدید و ارعاب قرار 

گرفته. ما از اینکه هر روز افراد و گروه هاى بیشتری به طور شجاعانه ایستادگى در مقابل این شیوه ها را آغاز می 

 .ی حقوق بشر در ایران می دانیمکنند خوشحال هستیم و آن را به نفع و الزمۀ اجرا

اخیرا دوباره موضوع صهیونیست بودن بهاییان مطرح شده. می دانیم که مرکز بهاییان در اسرائیل واقع شده است. 

گفته می شود که اگر شما به دولت اسرائیل و ایدئولوژی صهیونیسم وابستگی ندارید چطور است که به شما در آنجا 

 می توانید آزادانه فعالیت کنید؟ امکانات وسیع داده شده و

سال پیش صورت گرفته و  ۱۳۰مقامات ایران به خوبی میدانند كه استقرار مركز جهانى آئین بهائى در حیفا بیش از 

این بیش از هفتاد و پنج سال قبل از تأسیس كشور اسرائیل بوده. واقعیت این است که در قرن نوزدهم حضرت بهاءهللا، 

، به دستور مقامات ایرانى و عثمانى، به سرزمینی که آن روز هنوز اسرائیل نبود تبعید شد. می مؤسس آئین بهاییت

دانیم که اسرائیل پس از جنگ جهانی دوم تاسیس شد و در آن زمان سال ها بود که مركز جهانى آئین بهائى در حیفا 

 .مستقر شده بود

 سرائیل در تماس بوده. آیا چنین تماسی وجود داشته؟تاکید مقامات ایران بر این است که هیئت هفت نفره با ا

خیر. هیچ تماسی با دولت اسرائیل و هرگونه سازمان اسرائیلی دیگر وجود نداشته. ماجرا از این قراراست که در 

کانون مدافعان حقوق بشر که خانم شیرین عبادی ریاست آن را به عهده دارد، براى آكاهى  ۲۰۰۷تاریخ دوم اكتبر 

ربارۀ همۀ كسانى كه از حق تحصیل محروم هستند کنفرانسی برگزار کرد. بهائیان تنها یكى از گروه هائى بودند دادن د

كه وضعیتشان در این كنفرانس مطرح شد. نمایندۀ بهائیان در یك گزارش چند دقیقه ای موانع تحصیل دانش آموزان و 

فرانس توسط رسانه ها در داخل و خارج ازكشور گزارش ادامه تحصیالت دانشگاهی آنها را بیان کرد. جریان این كن

https://iranbahaipersecution.bic.org/
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 .شد

هیئت هفت نفرۀ مسول رسیدگی به امور بهاییان ایران نیز از این اولین قدم مثبت که نمونه وار بود چنان خوشحال 

 ۲۱در شدند كه بیت العدل اعظم، مركز جهانى بهاییان در حیفا را از آن مطلع کردند. این امری کامال عادی بود. بعد 

بیت العدل اعظم پاسخ داد و توصیه كرد كه راه هاى ارتباط با سایر کسانی كه با مشكالت بهائیان  ۲۰۰۷نوامبر 

همدردى دارند را بررسى كنند و براى یافتن راه هاى قانونى برای دفاع از حقوق دانشجویان بهائى ادامه دهند. البته 

 .ن ایران از کانون مدافعان حقوق بشر سپاسگزاری کنندهمچنین گفته شده بود که از سوی جامعه بهائیا

 آیا تمام ماجرای ارتباط با اسرائیل، نامه نگاری میان بهاییان و رهبران مذهبی آنها در حیفا بوده است؟

بله. حکومت ایران از هر وسیله ای برای بدنام کردن بهاییان استفاده می کند. یک فضای گل آلود ایجاد می کند و 

ودش ماهی می گیرد. در عین حال می دانیم که خانم عبادى اولین فرد نیست که با وی چنین شده و یقین داریم برای خ

 .که آخرین فرد هم نخواهد بود

 خانم دیان عالیی از شما سپاسگزاریم

 انجام شده است ۲۰۰۸سپتامبر  ۱۱این گفت و گو در تاریخ 

 :خوانیدمتن بیانیه مورد اشاره را در آدرس زیر ب ((۱))

http://www.bic.org/statements-and-reports/bic-statements/081208P.htm 

 :لینک این گفت وگو در شهرگان

http://www.shahrgon.com/index.php?news=1984 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی  دای برخورهویسی از اصل سند است. اگر به نکت]متن باال رون

 ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید[
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