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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[

 

 آنالین روز سایت:[]برگرفته از 

 ١٣٨٧خرداد  ٧ ]تاریخ:[

 

 یک سازمان ضد بهایي اعالم موجودیت رسمي

 کیهان و فارس از دور جدید محدودیت هاي مذهبي خبر دادند

 آرش معتمد

این دستگیري ها  برغم سخنان غالمحسین الهام، سخنگوي دولت نهم در مورد دستگیري بهاییان و تاکید بر اینکه

ارس به طور رسمي از "راه اندازي یك "ارتباطي با اعتقادات مذهبي آنان نداشته است" روزنامه کیهان و خبرگزاري ف

خبر در حالي اعالم مي شود که ده شهروند شیرازي نیز به  این پایگاه اینترنتي" جهت "مبارزه با بهائیت" خبر دادند.

 اتهام "خروج از دین اسالم" بازداشت شده و برخي از آنان به قید وثیقه هاي سنگین آزاد شده اند. 

اي فردي در ایران و رواج اتهام زني به بهاییان کشور، روزنامه کیهان دیروز به نقل از در دور جدید محدودیت ه

خبرگزاري فارس نوشت که: "جریان مردمي مبارزه با بهائیت بزودي با راه اندازي یك پایگاه اینترنتي اعالم 

  مي كند."موجودیت 

ضاله بهائیت را به صورت علني در پیش خواهد  به گزارش فارس، این جریان "مبارزه با تحركات زیرزمیني فرقه

گرفت." بر اساس همین خبراولین فعالیت پایگاه اینترنتي مزبور "امضاي یك طومار در خصوص محكوم كردن 

  تحركات است".اینگونه 

سیدرسول پوراحمد، كارشناس مورد مصاحبه خبرگزاري فارس بدون اشاره به نظریات اخیر آیت هللا منتظري در 

برخورداري بهاییان از حقوق شهروندي، گفته است: "مراجع راستین تقلید هیچ گاه تن به سازش با فرقه بهائیت مورد 

 اند."نداده 

 وي مي افزاید: "مراجع تقلید با اینگونه جریانات برخورد جدي كرده و هیچ گاه تن به سازش نداده اند."

اه مرجعیت همواره جایگاه حساس و جریان سازي در دین اسالم و کارشناس مزبور سپس با اشاره به اینکه "جایگ

تشیع بوده" مي گوید: "این خطر همواره وجود داشته كه افراد و فرقه هاي فرصت طلب از جمله بهائي ها با مذهب 

غیرمستقیم  بیت برخي مراجع زمینه را براي رسیدن به اهداف و نیات پلید خود فراهم كنند." سخناني که اشارهنفوذ در 

 بیت آیت هللا منتظري دارد. دیگري به 

این منبع خبرگزاري فارس در ادامه "حسب وظیفه شرعیه به ملت ایران و مسلمین جهان اعالم خطر" مي کند و با 

بر اینکه "قرآن كریم و اسالم در معرض خطر است" استقالل مملكت و اقتصاد آن را "در معرض قبضه تاکید 

مي خواند و اینکه: "مدتي نخواهد گذشت كه با این سكوت مرگبار مسلمین، تمام اقتصاد این مملكت را  ها"صهیونیست 

 خود قبضه مي كنند و مملكت مسلمان را از هستي در تمام شئون ساقط مي كند".با تائید عمال 

شدت گرفتن برخوردهاي علني و غیرعلني با بهاییان کشور همزمان است با دستگیري هاي تازه در میان مسلمانان 

ایراني که تازگي به مسیحیت گرویده اند. در همین ارتباط ده نفر از شهروندان شیرازي هفته گذشته بازداشت شدند. 

رانیان در دبي درباره جزییات این دستگیري ها به رادیو فردا گودرز، یکي از "خادمان" یا گردانندگان کلیساي ایآقاي 

ساله را همراه با همسرش فریبا  ۴٨است: "در تاریخ یازدهم ماه مي، نیروهاي امنیتي همایون شکوهي غالمزاده گفته 
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حسین باب که قصد شرکت در کنگره اي در دبي داشتند را در فرودگاه شیراز دستگیر مي کنند. بدنبال آن، ناظمیان 

 ساله نیز دستگیر شده که سه روز بعد آنها با سپردن وثیقه آزاد مي شوند." ۲۵ساله به همراه فاطمه شناسا  ۲۵انارب 

وي مي افزاید: "بنابر اطالعات رسیده، پلیس ساعت هفت صبح روز چهاردهم ماه مه با حمله به خانه حمید عالء الدین 

ساله،  ۲٨وتر و نوارها و وسایل شخصي وي را به همراه سه فرزندش فاطمه ضمن تفتیش کامل منزل و بردن کامپی

ساله با خود مي برند. یک روز قبل از آن نیز، دو نو مسیحي دیگر نیز به نام هاي آرش  ۲١ساله و محتبي  ۲٧محمد 

  باشاد و محمود متین در یکي از پارک هاي شیراز دستگیر مي شوند."میر 

ز "ماموران امنیتي از بازداشت شدگان تعهد گرفته اند که درباره بازجویي هاي خود حرفي نزنند اما به گفته آقاي گودر

 یکي از کلیساهاي خانگي در شیراز خبر دستگیري این عده را در اختیار فعاالن حقوق بشر قرار داده است."

را که به نام دیگري بود نه خود آنها، نزد به گفته وي همچنین "این عده براي رهایي از زندان مجبور شدند سند ملکي 

مقامات وثیقه گذاشته و با سپردن تعهد از جمله اینکه حق حرف زدن با کسي را نداشته و از شرکت در مراسم مذهبي 

 کلیسا خودداري کنند، به منزل بازگشته اند."در 

 مشابه دستگیر شده بودند. پیش از این نیز شهرونداني دیگري درمشهد، کرج، تهران و رشت با اتهامي

این دستگیري ها در حالي انجام مي شود که پیشتر جمهوري اسالمي شهرونداني را در مشهد، کرج، تهران و رشت به 

اتهام خروج از دین اسالم بازداشت کرده بود. این برخوردها در شرایطي روي مي دهد که الهام، سخنگوي دولت نهم 

ها را "مردود" دانسته و تاکید کرده که: "اینکه برخي مسایل امنیتي را به مسایلي اعتقادي  انتقاد از این نوع بازداشت

تبدیل مي کنند، کار اشتباهي است." الزم به یادآوري است که پس از استقرار جمهوري اسالمي افراد مختلفي با 

 یخته اند.مشابه در کشوراعدام شده و واکنش سازمان هاي حقوق بشري را برانگاتهاماتي 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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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