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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[

 

 خودنویس :[گرفته از سایت]بر

 ۱۳۹۲ آبان ۲۹]تاریخ:[ 

  

 بهائیان سمنان نردبان ترقی یک قاضی جوان!

 گوآریا حق

رسد که نهادهای امنیتی این شهر پس از دستگیری تعدادی از بهائیان و پلمپ اماکن کسب تعدادی از سمنان خبر می

اند. گزارش شده است که ماموران ی آوردهای جدید برای اذیت و آزار بهائیان و اعمال فشار بر آنان رودیگر، به شیوه

اداره اطالعات این شهر اخیرا به منازل بهائیانی که جوانان مشمول خدمت وظیفه عمومی دارند رفته و ضمن تفتیش 

ها و کامپیوترها، این جوانان را به بهانه مشمول خدمت بودن بازداشت کرده و تحویل نیروی کامل منازل و ضبط کتاب

ساله لغو شده و  ۸که قانون جلب مشمولین خدمت وظیفه عمومی پس از پایان جنگ  دهند! البته از آنجاییانتظامی می

عمال در نظام حقوقی ایران خودداری از انجام خدمت وظیفه عمومی فاقد ضمانت اجرای کیفری است، نیروی انتظامی 

لذا روشن است که هدف از این اقدامات صرفا آزار و مجبور است با اخذ تعهد کتبی از این جوانان آنان را آزاد نماید. 

 اذیت و ارعاب بهائیان ساکنان سمنان است.

حال بد نیست که با مبتکر این شیوه جدید آزار و اذیت بهائیان آشنا شوید. این فرد کسی نیست جز جناب آقای زمانی، 

 قاضی جوان دادگستری سمنان.

نمود به دلیل خوش فر( به عنوان دادیار ناظر زندان فعالیت میاد شهریاریاین فرد در زمان دادستان قبلی سمنان)فره

خدمتی به اداره اطالعات سمنان و اجرای منویات شخص امام جمعه بهائی ستیز این شهر)حجت االسالم شاهچراغی( 

این شهر)حیدر  به سمت معاون دادستان و سرپرست دادسرای انقالب سمنان ارتقاء یافت و هم اکنون به جای دادستان

 آسیابی( مجری مستقیم دستورات اداره اطالعات سمنان برای اعمال فشار بر بهائیان است.

این آقای زمانی همان شخصی است که با اعطای هرگونه مرخصی به زنان بهائی که با نوزادانشان در زندان سمنان 

داره اطالعات و امام جمعه سمنان برای اعمال نمود و به عنوان دادیار ناظر زندان مجری اوامر اهستند مخالفت می

 فشار بر بهائیان در زندان این شهر بود.

ایشان به پاس این خدمات یک شبه راه ترقی در دستگاه قضایی را طی کرده و به سمت معاونت دادستان سمنان 

که حتی دادستان سمنان هم اند. این قاضی به دلیل نزدیکی به نهادهای امنیتی از چنان قدرتی برخوردار شده رسیده

ای های زنان بهائی دستگیر شده درسمنان در مصاحبهتواند در تصمیمات او دخالت نماید. یکی از اعضای خانوادهنمی

پذیرد ها را نمیدادستان جدید سمنان که آقای حیدر آسیابی هست، به هیچ عنوان خانواده»نژاد گفته است: به مسیح علی

کنند که دست ما ها موفق شدند حضورا ایشان را مالقات کنند، صریحا اشاره میکه خانواده و در یک یا دو مورد

ها متأسفانه به این مطلب توانیم امکانات به شما بدهیم. در مورد دادن مرخصی به زندانینیست و ما بیشتر از این نمی

گناه در زندان هستند: بارمان احسانی، رسام بیراه با مادرانشان که مان همهایکنند. سه تا از بچهاصال توجه نمی

 «.تبیانیان و سورنا قربانی

های جلب جوانان بهائی آقای زمانی در آخرین اقدام خود بر خالف قوانین و مقررات خود جمهوری اسالمی برگه

 قرار داده است. ها!!! را امضاء و در اختیار ماموران اداره اطالعات سمنانمشمول خدمت و احکام تفتیش منازل آن
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حال باید به این قاضی جوان و جویای نام که ظاهراً سوراخ دعا را پیدا کرده یاد آوری نمود که پیامبر *اسالم فرمود: 

 «.انَّ مجِلَس القَضاِء مجِلٌس ال یَجِلُسهُ النَبی اَو الَوصی اَو الَشقی»

های جلب جوانان بهائی و مخالفت مصرانه با گهجناب آقای زمانی؛ درست است که شما با امضاء ناقابتالن زیر بر

کنید اما بدانید که این های ترقی در دستگاه قضائی جمهوری اسالمی را به سرعت طی میکاهش فشار بر زندانیان، پله

نردبان عاقبت افتادنی است و بی شک شقاوت و بدبختی در انتظار کسانی است که در جایگاه قضاوت به جای عدالت 

 ترقی در امور مادی و دنیوی خود هستندبه فکر 

های خشکی برای هم میهن عزیز، جناب آقای زمانی؛ بهائیان هم میهنان شما و درست مثل شما انسان هستند نه چوب

 ساختن نردبان ترقی شما!

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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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