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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[

 

  پایگاه اطالع رسانی تابناک ]برگرفته از سایت:[

 ۱۳۸۷دی   ۲۹ ]تاریخ:[

 

 های عربی از بهائیت در ایران حمایت رسانه

شود از اعضای فرقه  می الملل »تابناک« ـ در پی دستگیری یكی از مسئوالن دفتر شیرین عبادی كه گفتهبینسرویس 

های عربی به بررسی حضور بهاییان در ایران پرداخته و با سر دادن آه و ناله برای  ضاله بهاییت است، برخی رسانه

 !ها سر دادندنقض حقوق بشر در ایران مویه

تر است؛ البته این موضوع به این دلیل  گری در ایران از اتهام مواد مخدر سنگینوشت: اتهام بهایی»الشرق االوسط« ن

كردند و آوری اطالعات هر منطقه آغاز میهای جمعها برای گردآوری پیروان خود از شیوهاست كه از دیرباز بهایی

كردند و به این وسیله در هر منطقه ن خود مبادرت میپس از آن، با استفاده از افراد بانفوذ هر منطقه به افزایش پیروا

 !ایران نفوذ كردندبا به جای گذاشتن هوادارانشان برای خود پایگاه تشكیل داده و رفته رفته در همه  

ها همچنان به ( ایران در دربار ایران نیز با نفوذ بودند و اعضای باقیمانده از بهاییاین گروه پیش از انقالب )اسالمی

 .ظام سلطنتی ایران وفادارندن

روند، چرا كه بیشتر آنها در تجارت ها در ایران، یكی از اركان اقتصاد كشور به شمار می»البیان« نیز نوشت: بهایی

 .طال مشغول به كارند و در بازار تهران از نفوذ زیادی برخوردار هستند

ن حقوق بشر ایران را كه زیر نظر شیرین عبادی  این روزنامه، دستگیری ژینوس سبحانی، عضو دفتر كانون مدافعا

افزاید: از آنجا كه پایگاه می ارتباط با حوادث فلسطین ندانسته وكرد، بیبرنده جایزه نوبل صلح در تهران كار می

 !ها در اسرائیل )عكا( است، بعید نیست این دستگیری با حوادث غزه ارتباط داشته باشدروحی بهایی

ها به های اخیر، بهاییسال  نویسد: درمی نیز از دستگیری گسترده بهاییان در ایران خبر داده و»بی.بی.سی« عربی 

هایی را در میان  های گسترده هواداران این فرقه، نگرانیشدت در ایران در فشار سیاسی قرار گرفته و دستگیری

 .راستاستهای حقوق بشری پدید آورده و دستگیری سبحانی نیز در همین گروه

افزاید: با روی كار آمدن احمدی نژاد،  ها دانسته و می»سی.ان.ان« احمدی نژاد را دشمن شماره یک بهایی

رسد جایی برای این  می ها افزایش یافته است و به نظرهای گسترده و زندانی كردن بهاییهای و بازجوییدستگیری

ایران ها در اوایل پیروزی انقالب اسالمی ادامه قلع و قمع بهایی گروه تبشیری در ایران وجود ندارد و البته این کار،

بیش از دویست تن از رهبران این گروه اعدام شدند و هزاران تن دیگر دستگیر و همه  ۱۹۷۹است، زیرا در سال 

برنده جایزه  تن بیشتر بودند، از كار اخراج شدند و اكنون شیرین عبادی،  ۱۰۰۰۰شود از می كارمندان بهایی كه گفته

 .ها تحت فشار سیاسی قرار گرفته استصلح نوبل، به دلیل حمایت از بهایی

 

 

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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