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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[

 

 زمانه ویراد]برگرفته از سایت:[ 

 ۱۳۹۸ ریت ۶ ]تاریخ:[

 

 فهندژ  نیمیگو با فرهاد ثابتان و سوگفت-ران یدر ا انییگسترده با بها  یهابرخورد

  نیچند یاست، به منازل و انبارها انییبر بها یکه نشانه استمرار فشار اقتصاد یدر حرکت ران یمأموران دولت در ا -

از آن   یریگگالب یها براکه آن  یو وسائل هاگیبردند و د ورشیقمصر کاشان  کی نزد ییدر روستا ییشهروند بها 

 کردند. فی ضبط و توق کردند،یاستفاده م

 سال زندان محکوم کرده است.  ۱۰را به  «ینیمب ای به نام »سوف ییشهروند بها کی یاسالم یجمهور هییقوه قضا -

. برندی است در بازداشت به سر م میماه و ن کیاز  شیب انییفنا ریو اردش انیبهنام اسکندر ان،یروزیف لدایدر سمنان،  -

  داریبار فرصت د کی تنها  انییمنتشر نشده و فنا  یمدت خبر نیدر ا انیو اسکندر انیروز یف تیو وضع طیدرباره شرا

 .ستیدر دست ن یخبر دار ید کی نیجز ا زیفوت کرده است. از او ن  دارید ن یو پدر او هم بعد از ا افتهیبا پدرش را 

 ان یاز بهائ تیحما لیبه دل رازیشهر ش یعضو شورا  دی حکم زندان و تبع دیی: تأنیهمچن

  ینهادها یبوشهر، رشت و تهران از سو راز،یش ز،یدر تبر ییاز شهروندان بها یگریشمار د یبرا ریاخ یهاماه در

 انییو پلمب محل کسب و کار صادر شده است. هر چند آزار بها لیاز تحص تیاحکام حبس، محروم یتیو امن ییقضا

  دیتهد دیفشارها دور جد  نیا رسدی دارد اما به نظر م انتید نیا  خیبه قدر تار یو قدمت ست ین یاموضوع تازه ران یدر ا

در   نییآ نیا روانیمحدود کردن پ یبرا یحداکثر یباشد و تالش رانیا یاسالم تیحاکم یاز سو انییو سرکوب بها

 . رانیا

  یجمهور دهدینشان م رانیدر ا یحکومت اسالم یری گشکل یاز ابتدا ییشهروندان بها یموارد اتهام یخیتار یبررس

 .ستین استیو س دهیعق تفاوت و تنوع در عرصه  یرایوجه پذ چیبه ه انییدر برخورد با بها رانیا

 آنان مسدود شود ...« شرفتیو پ  یباشد که راه ترق یطور دی( باانیینظام با آنان )بها »برخورد

است که در   یستم مضاعف  انگری، نما۶۹در بهمن سال  یانقالب فرهنگ ی عال یعبارت، برگرفته از مصوبات شورا نیا

تا   ۶۰در دهه  انییبها یدسته جمع یهاروا داشته شده: از اعدام  رانیا انییدر حق بها یاسالم یجمهور اتیطول ح

تا پلمب   یاز مراکز آموزش انیو دانشجو آموزانشاز اخراج گسترده دان ،ییبها  روانیکردن رهبران و پ یزندان

 ها... گورستان بی تخر یها و حتمغازه

 ابزار سرکوب نیبه مثابه اول یجاسوس اتهام

 یهمواره مطرح بوده است اتهام »جاسوس رانیا ییقضا یهاها و دستگاهکه در دادگاه  انییبها یهااتهام نیترج یرا از

 دول متخاصم« است.  یبرا

اطالعات در باره   ریخطاب به وز یادر نامه   ۱۳۸۷دادستان وقت کشور در بهمن ماه سال  ،یآبادنجف یدر یقربانعل

 .سدینویم نیچن لیاسرائ یبرا  ییشهروندان بها یاتهام جاسوس
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  میدر ارتباط مستق یمذبور با دشمنان خارج التیاز آن است که تشک  یامارات و قرائن به دست آمده حاک »مستندات،

اطالعات و   یآوربه جمع زین ران یاست و در ا  یستیون یصه میبا رژ یو مستحکم نهیرید یهاوندیپ یبوده، دارا

 ....«  دینمایمبادرت م ینفوذ یهاتیفعال

ها رده یدر تمام  تییفرقه ضاله بها التیکه »تشک  کندیم دینامه تاک نیاز هم یگر ید یدر جا یآبادنجف  یدر

  تیامن یها برامحرز و خطر آن  یبا نظام اسالم تشانیو ضد  لیها به اسرائآن یبوده و وابستگ  یرسمریو غ یرقانونیغ

 مدلل و مستند است« یمل

 ،ینی چنن یا یهاگو با زمانه به اتهامودر گفت یشمال یکایدر آمر ییبها ی المللنی جامعه ب یثابتان، سخنگو فرهاد

 . دهدیپاسخ م طورنیا

هاست ادامه  است که متناوبا و سال  رانیدر ا انییسرکوب بها کلیاز س یبخش  قتیها در حقاتهام لیقب نیا »متاسفانه

 کهن یاند، بدون ااند و تا امروز هم تکرار کردهزده  رانیدر ا ییرا از اول انقالب به شهروندان بها یدارد. اتهام جاسوس

  رانیکه در ا ردیگیاتهام از آنجا نشأت م نیداده باشند. به نظر من ا ارائهمورد  نیدر ا یپسندگونه مدرک محکمه چیه

خارج از   یابا رسانه ییفرد بها کیاگر  یها وجود ندارد و حتدر دادگاه یقیدق فیگونه تعر چی" هیدر مورد "جاسوس

را به عنوان   نیا هان اش روا داشته شده صحبت کند، آکه به خودش و خانواده  ییهاتیدر مورد آزار و اذ رانیا

ها سلب از آن  را تیو ابراز هو یحق معرف قتیدر حق یبه جاسوس انیی. با متهم کردن بهاکنندی قلمداد م یجاسوس

 که او جاسوس است.«  ندیگو یم عایهستم سر ییمن بها دینفر در جامعه بگو کی نکهی. به محض اکنندیم

  یبرا یبه اتهام جاسوس ۱۳۸۷سال  بهشتیکه از ارد  رانیا ییاز رهبران جامعه بها ، ییرضا دیرابطه، سع نیهم در

از زندان در   یو پس از آزاد ۹۶سال از عمرش را در حبس بود، در بهمن ماه  ۱۰شد و حدود  یدول متخاصم زندان

 گفت::  رانیحقوق بشر ا نیباره اتهام خود به کمپ

اند.  [ ارائه ندادهیاتهام جاسوس یسند ]برا کیخط و  کی یاالن حت نیسال زندان گذشت و من آزاد شدم و تا هم ۱۰»

 م« یاتهام را رد کرد نیشدت اما در دادگاه به  النیهم خود ما و هم وک

 :دیگویباره به زمانه م ن یدر ژنو هم در ا انییبها یالمللنیدفتر ب ندهیفهندژ نما نیمیس

  یدر نظر داشت زمان دیاست و با لیدولت اسرائ یدر محدوده فعل انییاعظم بها العدلتیاتهام، قرار گرفتن ب ن یا لی»دل

در  ییامروز هم جامعه بها نیوجود نداشت. هم لیدر آنجا ساخته شد که هنوز دولت اسرائ انیمرکز مقدس بهائ  نیا

در   العدلتی و کارکنان ب  نینفر به عنوان خادم ۷۰۰ یال ۶۰۰ ودندارند و تنها حد یو محفل التیتشک  لیاسرائ یمرزها

 کنند« یم یآنجا زندگ

 :دیگو یو م کندیاشاره م رانیدر شمال ا انییپخش شده در مورد سرکوب بها یهالمیاز ف یک یفهندژ در ادامه به  خانم

که شما با   پرسندیم انییاز بها یک یاز  یاکوتا در شمال در مصاحبه یروستا ییبها ی از غارت و کشتار اهال »پس

 کجاست«  لیاسرائ دانمیمن اصال نم دیگوی و او در پاسخ م دیدار یچه ارتباط لیاسرائ

 یاز اتهام جاسوس انییمبرا کردن بها یبرا لیدل نیتری که اصل کندیم یریگجهیدر ادامه نت انییجامعه بها ندهینما نیا

چرا که   کنندیورود نم یاسیو احزاب س استیدر س وقتچیه انییبها  ،ییبها نییآ یهااست که بر اساس آموزه  نیا

 ..کندیهدف دور م  نیرا از ا انییبها است،یس یایاست و وارد شدن به دن تیهدفشان وحدت عالم انسان

 ان ییبها یاجبار دیتبع یبرا ینیچنهیزم

  زیو ن انییکشاندن کسب و کار بها یبه ورشکستگ  یاز علل اصل یک ی ،یاسالم یجمهور تیطول چهار دهه حاکم در

راندن آنان   رونیب یوطن و به عبارت یبه ترک اجبار انییبها بیترغ ،ییبر جامعه بها ی اقتصاد یانواع فشارها لیتحم

 است.  شانیمادر نیاز سرزم

را مجبور به  انییاز بها یادیشمار ز یاسالم یجمهور شیدایاز بدو پ تی حاکم کیدئولوژیا یهادستگاه یفشارها

 کرده است. گرید یو سکونت در کشورها یپناهندگ
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 یاسالم یرهبر جمهور ،یاخامنه  یرفته است که عل  شیتا آنجا پ انییمختلف بر بها یو فشارها کیدئولوژیا تیضد

 اعالم کرده است. حایداده و صر انییرهبر منتشر شده، حکم به نجاست بها یرسم تیخود که در سا ینیدر استفتائات د

مراعات مسائل طهارت  ، یزیها با چاست هستند و در صورت تماس آنمحکوم به نج تی فرقه گمراه بهائ روانیپ »همه

 ها واجب است«در رابطه با آن 

وطن و دست برداشتن از اعتقادشان   یبه جال انییمجبور کردن بها سازنهیدست برخوردها را زم نیفهندژ ا نیمیس

 ::دیگویو به زمانه م داندیم

برسند   یدو راه نیبه ا ان ییاست که بها نیا انییبا بها یاسالم یجمهور یگونه برخوردها نیاز ا یو هدف اصل لی»دل

 باالجبار از کشور خارج شوند« ا یبردارند  نشانیدست از د ایکه 

 ::دیگو ی در ادامه م فهندژ

اجازه  نکهیمنظور بوده و ا نیبه هم زین انییکردن بها یو زندان ریو دستگ  یاقتصاد ی فشارها ریاخ یهاسال  »در

که حق  یاست. زمان استیس نیهم یدر راستا قتیکسب و کار داشته باشند، در حق  ایکنند  لیتحص انییبها  دهندینم

  ۴۰ نیکه در ا ی. جورکنندیفرد را نابود م کی یهاییناهمه استعدادها و توا قتیدر حق رند،یگی م یرا از کس لیتحص

  یاستراتژ نیبوده و متاسفانه ا یینابود کردن فرهنگ و اجتماع جامعه بها یرفتار شده، در واقع برا انییسال با بها

 ادامه دارد.«  زیهمچنان و تا امروز ن ینابودساز

 :دیگویرابطه به زمانه م نیثابتان هم در هم فرهاد

  یلیهم وجود داشته، دل یودر دوران پهل ینهضت باب و حت شیدایکه از آغاز پ ییبها نییبا آ یدشمن لی»دل

 یهامقام کنمیو آخوندها وجود ندارند و من تصور م تی طبقه روحان ییبها نییمثال در آ یاست. برا کیدئولوژیا

علل   گریاز د ن،ی. گذشته از افتدیبه خطر ب دشانخو تیامن ن،ییآ نیهراس دارند که با رشد ا نیاز ا یاسالم یجمهور

است که در   یفرد یهای زن و مرد و آزاد یمثل تساو یمسائل ت،یی با بها یاسالم ی مخالفت مقامات جمهور یاصل

 ».کنندی ها احساس خطر ماز وجود آن  رانیمسائل لحاظ شده و مقامات ا نیا ییبها  انتید

 رود؟ یم ران یا انیی بها  تیبه بهبود وضع یدیام ایآ

  ستین رانیدر ا ییشهروندان بها تیبه بهبود وضع یدیرفته است، ام شیکه تاکنون پ یـ با توجه به روند 

به  ،یحقوق بشر یهاو سازمان  یالمللنیجوامع ب یهاتیتمام فعال رغمیعل دیگویفهندژ است. او م نیمیگفته س نیا

 :شودیاعمال م ییدر حق شهروندان بها یادیگسترده و ز اریبس یهاتیهنوز محدود یطور کل

که  یندارند و تا زمان زیحق کفن و دفن مردگان خود را ن یحق کسب و کار و حت ل،یهمچنان حق ادامه تحص انیی»بها

 مسائل وجود خواهد داشت« نیا رندیگیم دهیرا ناد انییبها یحقوق شهروند یاسالم یمقامات جمهور

 اساسیب یهابه جرم اعتقادات خود و با اتهام ییبها ۱۰۰حدود  ریر چند سال اخخانم فهندژ د یهااساس گفته بر

 اند.و روانه زندان شده  ریدستگ 

 در زندان  انیی و آزار بها هیقوه قضائ عملکرد

  نیدوگانه است، به ا یبرخورد یو حاو اکارانهیر  یاکارنامه انییدر برخورد با بها  رانیدستگاه قضا در ا کارنامه

در   یسع ان،ییمحل کسب بها بیتخر یدستور پلمب و در موارد زیو ن  نیبا صدور احکام سنگ  یکه از طرف  بیترت

  کندیها تالش مدر رسانه انییبا انکار مداوم آزار بها گر،ید  یدارد و از سو ییبر جامعه بها یاعمال فشار حداکثر

 .ردیقانونمدار و عادل به خود بگ  یاچهره

گسترده   یریدر باره دستگ  یدر پاسخ به سوال هییسابق قوه قضا یسخنگو ،یااژه  یمحسن نیعنوان مثال غالمحس به

  دهیشدگان به صرف داشتن عق ریخبرنگاران به صراحت ادعا کرد که دستگ  نیدر استان سمنان در مقابل دورب انییبها

در   تیکه به اتهام »عضو رازیدر ش ییسابق بها انینداناز ز یک یادعا اما  نیند. در نقض اانشده یو زندان ریدستگ 

 :دیگویدر زندان بوده است، به زمانه م -میجرا کیشدن اصل تفک  تیآن هم بدون رعا-دو سال  ت«ییفرقه ضاله بها
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 انیرا باالجبار در بند زندان ییبها انیدستور داده شده بود که زندان رازیمهر، دادستان وقت ش ی القاص  یطرف عل »از

و  نیما توه دیروزانه به ما و عقا انیگراکه از طرف اسالم  شدیمساله سبب م نیاسکان دهند و هم یگرا و جهاداسالم

مساله   نیو هم دادندیرا سر سفره راه نم هاییاسالمگرا، بها انینزندا میکه ما بود ی. در سلول ردیصورت گ یفحاش

 .«کردیما با مشکل مواجه م یبرا زیغذا خوردن را ن یحت

کشور به شمار  ینید یهاتیاقل نیترتیهزار نفر از پرجمع ۳۰۰بالغ بر  یتی با جمع رانیا انییحال حاضر بها در

حقوق آنان هر  ها،تیحقوق اقل  تیتزام به رعادر ال یاسالم  یمسئوالن جمهور یالمللنیکه با وجود تعهدات ب  روندیم

 .شودیروز و مکررا نقض م

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی   دای برخور]متن باال رونویسی از اصل سند است. اگر به نکته

 ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید[
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