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 است[ حذف شده]اطالعات شخصی افراد 

 

 سرویس خبری جامعه بهائی از سایت:[  ]برگرفته

 )٢٠٠۶ هم  ٢۴( ۱۳۸۵خرداد   ۳]تاریخ:[ 

 

 پنجاه و چهار بهائی در ایران دستگیر شدند 

 ٢٠٠۶  هم ٢۴

بهائى را در شهر شیراز بازداشت  ۵۴جامعۀ بین المللى بهائى اطالع یافته است که مقامات جمهورى اسالمى ایران 

کرده اند. دستگیرشدگان که اکثراً جوان هستند به هنگام بازداشت سرگرم انجام خدمات نوع دوستانه بودند. از دهه  

ر گروهى دستگیر شده اند. اتهام بازداشت شدگان هنوز روشن تا کنون این باالترین تعداد بهائیان است که بطو ۱٩۸٠

 نیست، گرچه این نوع بازداشت هاى خودسرانه در گذشته با اتّهاماتى نادرست و ساختگى همراه بوده است.

ماه مه و در حالى صورت گرفت که بهائیان همراه چند داوطلب غیربهائى  ۱٩بازداشت این افراد در روز جمعه 

کودکان بى بضاعت در یک مدرسه بودند. این فعالیت بخشى از یک سلسله خدمات اجتماعى بود که از   سرگرم تدریس

ى هدایت و اداره مى شد. بازداشت شدگان در زمان دستگیرى حامل جواز الزم   ّّ سوى یک سازمان غیردولتى محلـّ

راز صادر شده بود و در تمام براى انجام این خدمات بودند، اجازه نامه اى که از طرف شوراى اسالمى شهر شی

 کالسهاى درس نیز همراه آنان بود.

یک روز پس از بازداشت این افراد، قاضى دادگاه به اعضاء خانواده آنان گفت که دستگیرشدگان به زودى آزاد  

ر آزادى  خواهند شد. اّما تا این تاریخ ظاهراً تنها غیربهائیان و یک نوجوان بهائى به قید ضمانت آزاد شده اند. خب

 گروهى دیگر از بازداشتشدگان تأئید نشده است. 

همزمان با این بازداشتها به شش خانه بهائى یورش برده شد و کتابها، یادداشتها، کامپیوترها و دیگر اسناد آنان ضبط  

برده بهائى در سراسر ایران دستگیر شده و برخى از آنان هفته ها در بازداشت بسر  ٧٢ماه گذشته،  ۱۴گردید. در 

 اند.

خانم بانى دوگال، نمایندۀ ارشد جامعه بین المللى بهائى در سازمان ملل متـّحد مى گوید، بازداشتهاى اخیر در شیراز که  

به دنبال متجاوز از یکسال دستگیرى و آزادِى پى در پى بهائیان صورت گرفت، شمار اعضاء این جامعه را که از  

 نفر مى رساند. ۱٢۵لیل دستگیر شدهاند، به بیش از میالدى تا کنون بدون د ٢٠٠۵آغاز سال 

خانم دوگال افزود، بطور کلى این شیوه دستگیرى و بازداشت هاى خودسرانه بارزترین نوع ایذاء و آزار مذهبى است  

که نمیتوان آن را چیزى جز کوششى حساب شده از جانب دولت ایران براى برهم زدن تعادل جامعه بهائى و نگاه  

 در یک حالت ترس و وحشت تلقـّى کرد. داشتن آن 

بازداشتهاى اخیر در شرایطى صورت مى گیرد که ناظران بین المللى حقوق بشر نگرانى فزایندۀ خود را نسبت به 

نفرۀ بهائیان ایران و اذیّت  ۳٠٠٫٠٠٠تشدید اقدامات بیست و پنج سال اخیر دولت جمهورى اسالمى ایران علیه جامعۀ 

 جامعه، که بزرگترین اقلیّت مذهبى آن کشور به شمار مى رود، ابراز داشته اند.و آزار اعضاء این 

در ماه مارس، گزارشگر ویژه کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل متـّحد در زمینه آزادى مذهب یا عقیده، خبر مربوط  

ک نیروهاى مسلح از سوى ستاد فرماندهى مشتر ٢٠٠۵اکتبر   ٢٩به نامۀ محرمانه اى را فاش ساخت که به تاریخ 

ایران نوشته شده و طى آن به نیروهاى انتظامى و واحدهاى سپاه پاسداران انقالب دستور داده شده است که اعضاء  

جامعه بهائى ایران را شناسائى کرده و فعّالیّت هاى آنان را تحت نظر بگیرند. گزارشگر ویژه مراتب نگرانى شدید  

 راز داشت.خود را نسبت به وجود چنین نامه اى اب
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مقالۀ اکثراً منفى و غالباً افتراء آمیز در مورد بهائیان و دینشان در روزنامه   ۳٠بیش از  ٢٠٠۵همچنین از اواخر سال  

رسمى کیهان، چاپ تهران منتشر شده است. در برنامه هاى رادیوئى و تلویزیونى نیز بطور روزافزون مطالبى انتشار  

 محکوم مى سازد. یافته که بهائیان و اعتقاداتشان را

نفرى که جمعۀ پیش در شیراز بازداشت شدند، هفت بهائى دیگر نیز، برخى تا   ۵۴از ماه ژانویه تا کنون عالوه بر 

 مّدت یکماه در شهرهاى کرمانشاه، اصفهان و تهران در بازداشت بسر برده اند.

ساعت  ۸نشاه است که مى گوید، به مدت ازجمله کسانى که در ماه ژانویه دستگیر شدند خانم رؤیا حبیبى ساکن کرما

تحت بازجوئى قرار گرفته است. بخشى از این بازجوئى متوّجه خدمات وى به عنوان هماهنگ کنندۀ طرح هاى  

 آموزش مذهبى در دیانت بهائى بوده است.

مقدّسات اسالم« ذکر گردیده  در مدارک دادگاه، اتهام خانم حبیبى »تبلیغ فرقه بهائیّت و رفتارى اهانت آمیز نسبت به 

 است. خانم حبیبى به قید ضمان آزاد شده است.

بانى دوگال نمایندۀ ارشد جامعۀ بین المللى بهائى در سازمان ملل متـّحد مى گوید، در حالى که دسترسى به جزئیّات 

این اتهامات، همانند اتهامات وارده اتهامات وارده علیه بهائیان غالباً دشوار است، تردیدى وجود ندارد که انگیزۀ اکثر 

 به خانم حبیبى، صرفاً ناشکیبائى مذهبى و تعّصبات دینى است.

 بهائى دستگیر شدند که مّدت بازداشتشان از چند روز، تا بیش از یک ماه طول کشید. ۶۵سال گذشته حدود  

رخى از آنان تا سه ماه حبس و در حالى که اکثر این دستگیرشدگان کمتر از یک هفته در بازداشت بسر بردند، ب

زندانى بودند. گروهى از زندانیان بدون آن که خبرى از آنان در دست باشد، در مکانهائى نامعلوم نگاهدارى میشدند، و 

این در شرایطى بود که خانواده هایشان با تشویش و نگرانى در جستجوى آنان بودند. در عین حال، خانه هاى این  

لت تفتیش کرده و اسناد، کتا بها، کامپیوتر، دستگاه فتوکپى و دیگر اموال آنان را ضبط و توقیف افراد را مأموران دو

 کرده اند.

بهائى در ایران کشته و یا اعدام شدند. هزاران تن دیگر نیز بازداشت، و صدها تن به   ٢٠٠حدود  ۱٩۸٠در دهه 

ر سا لهاى اخیر، بر اثر نظارت هاى بین المللى،  زندان افکنده شدند که محکومیّت برخى از آنان درازمّدت بود. د 

 اعدامها و زندانهاى طویالل المّدت متوقّف شده است.

 مراجعه فرمائید. بخش این بهبرای اطالعات بیشتر 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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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