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 است[ حذف شده]اطالعات شخصی افراد 

 

 سرویس خبری جامعه بهائیاز سایت:[  ]برگرفته

 )۲۰۰٩مارس   ۱۰( ۱۳۸۷اسفند  ۲۰]تاریخ:[ 

 

 ادامه آزارها نسبت به خانواده آقاى بهفر خانجانى

 ایران آخرین خبرها از  

، که  (۱۳۸۷اسفند  ۷فوریه ) ۲۵اطالعات تازه اى در مورد حمله آتش افروزان به خانه آقاى بهفر خانجانى در تاریخ 

فوریه، روزى که براى دومین بار در ماه فوریه به   ۲۵جزئیات آن قبالً گزارش شده بود، به دست آمده است. در روز  

یس اتحادیه خیاطان به مغازه خیاطى خانم شمیل پیراسته، همسر آقاى  خانه آقاى خانجانى کوکتل مولتف پرتاب شد، رئ

خانجانى، رفت و نامه اى مبنى بر لغو جواز کسب او را به وى تسلیم کرد. مراجعات متعدد خانم پیراسته و آقاى  

است که یا مغازه را خانجانى به ادارات گوناگون براى لغو این ابالغیه هیچ نتیجه اى نداشته و اخیراً به آنها گفته شده 

تعطیل مى کنند یا مأمورین محل آن را الک و مهر خواهند کرد. پیش از آن آقاى خانجانى توسط کسانى که خود را  

’پیروان امام دوازدهم‘ مى خوانند مورد تهدید تلفنى قرار گرفته بود و از او خواسته بودند که به همراه خانواده اش 

 ش را به همان شکلى که گورستان سمنان به آتش کشیده شد آتش خواهند زد. سمنان را ترک کند واال خانه ا

ساختمان سه طبقه اى که محل سکونت آقایان بهفر خانجانى، نجات  ۲۰۰٩بامداد روز اول فوریه  ۳در ساعت 

خانجانى و والدین آنهاست مورد حمله آتش افروزان قرار گرفت. دو کوکتل مولوتف توسط خرابکاران به طرف دیوار  

اعضاى  خارجى این ساختمان پرتاب شد که یکى در کنار پنجره اى در طبقه اول افتاد و دیگرى در بالکن طبقه دوم. 

 خانواده که با شنیدن صداى انفجار متوجه حادثه شده بودند بالفاصله آتش را خاموش کردند. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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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