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 است[ حذف شده]اطالعات شخصی افراد 

 

 1از سایت:[ سرویس خبری جامعه بهائی ]برگرفته

 ۲۰۰۹فوریه  1۸ - 1۳۸۷بهمن  ۳۰]تاریخ:[ 

 

 ایراناتحادیه اروپا از وضعیت هفت زندانى بهائى در « نگرانى عمیق»ابراز 

 ژنو

 سرویس خبری جامعۀ جهانی بهائی

 (1۳۸۷بهمن  ۳۰) ۲۰۰۹فوریه  1۸

اتحادیه اروپا در بیانیه اى که روز گذشته منتشر کرد از تصمیم ایران براى محاکمه رهبران زندانى جامعۀ بهائیان 

 کرد.« عمیقا ابراز نگرانى»ایران به اتهام جاسوسى و جرائم دیگر 

تشدید اقدامات روشمند در جهت تنگ »أکید بر بیگناهى این افراد ادعاهاى رژیم ایران را جامعۀ جهانى بهائى با ت

 دانست و خواستار آزادى فورى این زندانیان شد.« کردن عرصه بر بهائیان

 انتشار بیانیه اتحادیه اروپا مصادف با افزایش شعارهاى تند علیه بهائیان توسط مقامات ایرانى است که اعالم کرده اند

 محاکمه این هفت نفر در هفته آینده برگزار خواهد شد.

هفت تن رهبران جامعۀ بهائیان ایران از هشت ماه پیش در تهران زندانى هستند. در این مدت هیچ سندى بر علیه آنها 

سى بهائى ارائه نشده و به آنها اجازه دیدار با وکیل شان خانم شیرین عبادى، برندۀ جایزه نوبل، نیز داده نشده است. 

 دیگر نیز در ایران زندانى هستند و هشتاد نفر هم تنها به قید ضمانت آزاد شده اند.

رهبران بهائیان ایران بعد از این زندان طوالنى، و بیرون از روند قانونى، احتماال »در بیانیه اتحادیه اروپا آمده است: 

 «اى عادالنه برخوردار نخواهند شد.از محاکمه

اتحادیه اروپا از جمهورى اسالمى ایران مى خواهد به ناظران مستقل اجازه شرکت در جریان محاکمه  به همین دلیل»

 «نظر کند. آنها را بدهد و در اتهامات وارده به این افراد تجدید

، نروژ، کشور عضو اتحادیه اروپا همراه با ترکیه، کرواسى، مقدونیه، آلبانى، مونته نیرو، آیسلند ۲۷این بیانیه را تمام 

 اوکراین، و جمهورى مالدووا تأیید کرده اند.

روز گذشته در برزیل نیز، رئیس کمیسیون حقوق بشر مجلس فدرال نمایندگان در نامه سرگشاده اى به ایران خواستار 

 آزادى زندانیان بهائى شد.

ا کرده است. آقاى ماتوس پومپه ئو ماتوس، رئیس کمیسیون حقوق بشر مجلس ملى قانونگزارى، بیانیه برزیل را امض

اعتقادات و اعمال بشردوستانه و صلحجویانه اى که بهائیان در برزیل با آن شناخته مى شوند اسباب احترام و »گفت: 

اعتبار این جامعه در میان حامیان حقوق بشر در برزیل شده است. به همین دلیل هیچ دلیلى براى تردید در گفته هاى 

 «آنها وجود ندارد.

زهاى گذشته بیانیه هاى قاطع دیگرى نیز به حمایت از بهائیان ایران از جانب دولت ها و مجالس کشورهاى در رو

 مختلف از جمله کانادا، آلمان، بریتانیا، و ایاالت متحده صادر شده است.

                                                 
1 https://news.persian-bahai.org/story/73 
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همزمان خبرگزارى رسمى جمهورى اسالمى به نقل از یک سخنگوى قوه قضائیه خبر داد این هفت نفر ظرف یک 

 «شنیدن کیفرخواست به دادگاه احضار خواهند شد.»هفته براى 

بنا به گزارش ایرنا، خبرگزارى جمهورى اسالمى ایران، علیرضا جمشیدى، سخنگوى قوه قضائیه در نشست خبرى 

 شده اند.« این هفت نفر مرتکب جرائمى از جمله جاسوسى براى اجانب»اش به خبرنگاران گفته است هفتگى

قطعا در مرحله دادگاه »راد تا کنون امکان دسترسى به وکیل نداشته اند اما آقاى جمشیدى گفت که بهائیان هرچند این اف

آقاى جمشیدى این سخنان را یک روز پس از آن ایراد کرد که دادستان کل ایران از « مى توانند از وکیل استفاده کنند.

 صحبت کرد.تشکیالت بهائى در ایران « انحالل کامل»قصد حکومت براى 

تشکیالت فرقه »بنا به گزارش خبرگزارى فارس، آیت هللا قربانعلى درى نجف آبادى، دادستان کل ایران، گفته است: 

ضاله بهائیت در تمامى رده ها غیرقانونى و غیر رسمى بوده و وابستگى آنها به اسرائیل و ضدیت آنها با اسالم و نظام 

لى، مدلل و مستند است، الزم است با هر نوع تشكیالت جایگزین كه در حكم اسالمى محرز و خطر آنها براى امنیت م

 «بدل از اصل عمل نمایند، طبق مقررات برخورد شود.

دیان عالئى، یکى از نمایندگان جامعه جهانى بهائى، مى گوید فعالیت هاى رهبران زندانى جامعه بهائى در جهت پاسخ 

سیصد هزار نفره بهائیان ایران بوده است. به گفته وى تالش آیت هللا نجف  به نیازهاى اولیه ادارى و روحانى جامعه

جلوه دادن اعمال این جمع به کلى بى اساس است و حکومت ایران هم بخوبى واقف است که « خطرناک»آبادى براى 

 هیچ حقیقتى در این ادعاها نیست.

دادستان کل چطور مى تواند تجمع »تحد در ژنو، گفت: خانم عالئى، نماینده جامعه جهانى بهائى در دفتر سازمان ملل م

کامال بى آزار جمعى را، که براى راهنمائى معنوى و اداره امورى مثل ازدواج یا دفن مردگان یا تشکیل کالس هاى 

 «درس اخالق براى بچه هاى یک جامعه گرد هم مى آمده اند، تهدیدى براى امنیت ملى ایران بداند؟

دولت این کشور همواره در جریان فعالیت هاى این ( 1۳۶۲) 1۹۸۳کیالت بهائى ایران در سال پس از ممنوعیت تش»

 «هیأت ویژه بوده و از آن خبر داشته است.

و سى نفر دیگرى هم که  -واقعى این هفت نفر که در حال حاضر در زندان اوین هستند‘ جرم’از نظر حکومت ایران»

اعتقاد دینى آنها با اکثریت مردم ایران متفاوت است، و این موضوع براى رژیم این است که  -در ایران زندانى اند

 «فعلى ایران قابل قبول نیست.

خانم عالئى در باره سخنان روز گذشته آقاى جمشیدى نیز صحبت کرد. آقاى جمشیدى در پاسخ به سؤالى پیرامون 

این افراد بخواهند علیه كشور، نظام و اسالم داشته باشند هر گونه فعالیتى كه »اظهارات آیت هللا نجف آبادى گفته بود: 

 «قطعا جرم است و جلوگیرى به عمل مى آید.

واقعیت این است که دیانت بهائى تنها دیانت مستقل جهان، به جز اسالم، است که به حقانیت »دیان عالئى گفت: 

قائل است. هیچ چیز  -رگ دیگر جهاندر کنار کتاب هاى مقدس همه ادیان بز-حضرت محمد و منشاء الهى قرآن 

هایش و یا رفتار پیروان آن وجود ندارد. دولت نمى تواند تعبیر خودش مخالف با اسالم یا ایران در آئین بهائى، آموزه

 «اسالمى است.-از بهائیت را به این آئین نسبت بدهد و بعد مدعى شود که آئین بهائى ضد

ى که در حال حاضر زندانى هستند نشان دهنده تالش مستمر آنها براى در حقیقت زندگى هفت رهبر جامعۀ بهائ»

 «پیشرفت کلى جامعۀ ایران از راه گسترش تحصیالت و توسعه اقتصادى و اجتماعى و تعهد به موازین اخالقى است.

نظر مى  به»اوایل هفته جارى بیل رامل، یکى از مقامات ارشد وزارت امور خارجه بریتانیا، در بیانیه اى نوشت: 

رسد دولت ایران بیش از پیش از اتهاماتى مبهم براى مقابله با مدافعان حقوق بشر و اقلیت هاى مذهبى استفاده مى 

 «کند.
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مشکل مى توان باور کرد که بازداشت این افراد صرفا به خاطر اعتقادات مذهبى و استفاده صلح »آقاى رامل افزود: 

 «ا دیگران نباشد.آمیزشان از حق آزادى بیان و ارتباط ب

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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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