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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 خبری، تحلیلی هابیلیان[ ]برگرفته از سایت:

 ۱۳۸۴دی  ۵ ]تاریخ:[

 

 هاي مرگ جنجالي یك بهائي در زندان ناگفته

هللا محرمي، زنداني بهائي را منتشر هاي روند دستگیري و فوت ذبیح»بازتاب« از یزد در گزارشي، ناگفتهخبرنگار 

 .كرد

به اتهام جاسوسي و ارتباط با بیگانگان، بازداشت و به پانزده سال  ۷۴هللا محرمي در سال این گزارش، ذبیحبنا بر

گذرانده و در این مدت، از كلیه حقوق زندان محكوم شده است. وي هنگام فوت، دهمین سال محكومیت خود را مي 

 .هاي چندروزه و مالقات دایم با خانواده برخوردار بوده استزندانیان، از جمله مرخصي 

   .آذر ماه، در آستانه شصت سالگي بر اثر سكته قلبي درگذشت ۲۳روز  ذبیح هللا محرمي

دهد. همچنین به خانواده وي پس از فوت محرمي در زندان، پزشكي قانوني، سكته قلبي را علت فوت وي تشخیص مي

د تأیید شود كه در صورت تمایل، پیكر این زنداني بهائي براي معاینه و تشخیص علت فوت توسط پزشك موراعالم مي 

ترین تشكیالت بهائیان ـ كه مركز آن در  العدل، بلندپایهشود، اما با دستور بیتخانواده، در اختیار آنان قرار داده مي

  .كننداسرائیل است ـ خانواده محرمي از این اقدام خودداري مي 

فوت وي ندارند، جسد او در  افزاید: با اعالم نظر خانواده محرمي كه نیازي به بررسي دوباره علت این گزارش مي

   .اختیار خانواده قرار داده شده و پس از تدفین در یزد، چندین مجلس تذكر )ختم بهائیان( نیز براي او گرفته شده است

این در حالي است كه روز جمعه گذشته، دولت آمریکا، دولت جمهوری اسالمی را به خاطر آنچه »سرکوب 

 .، به باد حمله گرفتهای مذهبی خواندسیستماتیک« اقلیت

هللا محرمي را با علل نامعلوم توصیف كرده و آدام ارلي«، معاون سخنگوي وزارت خارجه آمریكا، درگذشت ذبیح»

ساله، رویدادی منحصر به فرد نبود و حکومت اسالمی در سرکوب سیستماتیک  ۵۹گفته بود: بازداشت محرمی، 

این سخنگوی دولت آمریکا  .مذهبی، سیاسی و سایر دالیل دست دارد شهروندان خود، از جمله تعقیب افراد به دالیل

گفت: پیروان فرقه بهائیت که در قرن نوزدهم بنیان گذاشته شد، به طور سیستماتیک از حق تجمع، حفظ مؤسسات، یا 

  .شوندآزادی نیایش محروم می

حضور سیصدهزار بهائي در ایران خبر  هاي خارجي نیز با اشاره به گزارش وزارت خارجه آمریكا، از برخي رسانه

هزار نفر برآورد   ۱۱۰تا  ۹۰داده بودند. این در حالي است كه بنا بر آمارهاي كنوني، شمار بهائیان ساكن ایران بین 

  .كندشود و وزارت خارجه آمریكا هنوز به آمار پیش از انقالب بهائیان در ایران استناد مي مي

كس به خاطر گرویدن به  هاي ایران، هیچ اكنون در زندان این حال، یك مقام آگاه به خبرنگار »بازتاب« گفت: هم در

 .برده، در بازداشت به سر ميبهائیت زنداني نیست و تنها یكي از پیروان این فرق

محمد باب و سپس گردد كه در آن زمان، سیدعليشاه قاجار برمي گیري فرقه بهائیت، به دوران حكومت محمدشكل

شخصي به نام میرزاحسینعلي نوري ابتدا ادعاي ارتباط با امام زمان را كرده و به تدریج خود را امام زمان و پیامبر 

  .اي از آنان، فرقه بهائیت شكل گرفتآنان پیروي نمود و با پیروي عده اي از خطاب كردند و عده
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در دوران حكومت پهلوي با تسهیالت فراوان و اعطاي مقامات باال از سوي این رژیم به بهائیان، شمار بهائیان ایران 

كرده و شماري نیز به  افزایش یافت. اما، پس از انقالب اسالمي شماري از این افراد از فرقه بهائیت اعالم برائت

 خارج ایران مهاجرت كردند

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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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