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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[

 

 ای-اف-ارگرفته از سایت:[ ]بر

 ٢۰۰۹ژانویه  ١۵ [١٣٨٧ دی ٢۶] ]تاریخ:[

 

 ناصر اعتمادی به قلم

 افزایش فشار بر اقلیت های مذهبی

ایران را در استان های در اقدامی همزمان مأموران انتظامی و امنیتی حکومت ایران دهها تن از اعضای جامعۀ بهایی 

تهران و مازندران دستگیر و بعضاً برخی اموال آنان را ضبط کرده و با خود برده اند. از جمله دستگیرشدگان خانم 

ژینوس سبحانی منشی سابق کانون مدافعان حقوق بشر، شاهرخ طایف، عزیزهللا سمندری، پیام اغصانی، دیدار رئوفی 

زارش ها ده تن از فعاالن مذهبی اهل تسنن نیز از جمله دو روحانی در استان کردستان و... بوده اند. بر پایۀ دیگر گ

ایران دستگیر شده اند. دستگیرشدگان که همگی عضو و مسئول "مکتب قرآن بوکان" بوده اند در سوم دیماه گذشته پس 

روز حبس تعزیری محکوم  ۹١به از احضار از سوی دادگاه انقالب مهاباد به اتهام تبلیغ علیه نظام اسالمی ایران 

عبدالفتاح سلطانی، وکیل دعاوی و عضو کانون مدافعان حقوق بشر در تهران در توضیح این پیگرد و آزارها  .شدند

  : علیه اقلیت های دینی ایران چنین توضیح داده است

 عبدالفتاح سلطانی

اد برخورد با دگراندیشان، چه کسانی که مذهب اهل متأسفانه باید بگویم که در دولت آقای احمدی نژ عبدالفتاح سلطانی:

تسنن را دارند و چه افراد متعلق به ادیان غیررسمی، خاصه پیروان دیانت بهایی، افزایش بسیار پیدا کرده است. در 

این چند ماه اخیر سیر صعودی برخورد با دگراندیشان ابعاد چشمگیری یافته است، به طوری که به بهانه های مختلف 

این دسته از افراد برخورد می شود. از جمله بدیهی ترین حقوق افراد، بر اساس قانون اساسی، اعالمیۀ جهانی  با

حقوق بشر و میثاق های بین المللی مربوط به آن این است که افراد بتوانند آزادانه عقاید دینی خود را ابراز کنند و 

ور که خود باور دارند به جای بیاورند. تا آنجا که من اطالع همچنین آزادانه همۀ مراسم مربوط به دین خود را آنط

دارم، اکثر کسانی که یا به اهل سنت متعلق هستند یا به جامعۀ بهایی و از سوی دولت اسالمی ایران دستگیر می شوند 

غ دین خود را می و تحت پیگرد قرار می گیرند به اقدام علیه امنیت ملی متهم می شوند با این استدالل که چون شما تبلی

 کنید خودبخود علیه نظام جمهوری اسالمی ایران دست به تبلیغ می زنید؛ حال آنکه به جرأت می توانم بگویم که

اعتقاد درونی به دین بهائیت دارند، اما تبلیغ این دین را نمی کنند. اما، به  –اگر نگویم همه  –بسیاری از این افراد 

را نیز بکنند، هیچ جای قوانین جمهوری اسالمی ایران نوشته نشده که تبلیغ یک دین  فرض اینکه این افراد چنین کاری

جرم است و باید با آن برخورد کرد و یا اینکه تبلیغ یک دین مساوی است با تبلیغ علیه نظام اسالمی ایران. بنده معتقدم 

ل فشار علیه اقلیت های مذهبی عناصر که بستن کانون مدافعان حقوق بشر، تعرض به منزل خانم شیرین عبادی و اعما

یک روند واحدند و به یکدیگر متصل اند. این اقدام ها حاصل اعمال یک گروه تندور در داخل حکومت ایران است که 

اهرم های مهم قدرت را نیز در دست دارد. این دردآور و تأسف آور است که ما هنوز در تهران یک مسجد هم برای 

ته باشیم. امیدواریم که این جناح تندرو سر عقل بیاید و از این اقدام ها دست بردارد و بیش از پیروان اهل تسنن نداش

 .این هم آبروی خود و هم آبروی ملت ایران را در معرض خطر قرار ندهد

 

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

 صفحه تماس با ما بفرستید[ ایمیل در
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