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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[

 

 روز آنالین ]برگرفته از سایت:[

 ۱۳۹۱تیر  ۲۷ تاریخ:[]

 

 جامعه بهایی استهدف از بین بردن 

 کاوه قریشی

k.ghoreishi(at)roozonline.com 

ها در چند هفته گذشته موج دستگیری بهاییان مجددا باال گرفته و شمار زیادی از اعضای جامعه بر اساس گزارش

گوید معه جهانی بهایی در مصاحبه با روز میاند. پدیده ثابتی، سخنگوی جابهاییان ایران به دالیل نامعلوم بازداشت شده

شناسی دین هم ضمن تشریح است.عرفان ثابتی، پژوهشگر در حوزه جامعهبازداشت شش نفر در هفته گذشته تائید شده

ها اند و نه فقط علیه بهاییای فعال شدهرابطه بهاییت و انجمن حجتیه به روز گفته حجتیه ای ها از زمان رهبری خامنه

 .کنندها نیز فعالیت میعلیه سنی بلکه

” تشکیالت غیرقانونی انجمن حجتیه“های جمهوری اسالمی از انهدام ها، برخی از خبرگزاریهمزمان با این بازداشت

این شبکه وابسته به تشکیالت غیرقانونی “اند. خبرگزاری فارس نوشته: و بازداشت تعدادی از اعضای آن خبرداده

ضاله  با هدایت سران این گروهک با وارد کردن تعدادی از جوانان مسلمان در جلسات فرقهانجمن حجتیه، همراه 

 ".ها با تبعات منفی همراه بودبهائیت به زعم خود در صدد مقابله با این فرقه برآمدند که این اقدامات غیرقانونی آن

 خواهند ایجاد خفقان کنندمی

بهایی در یک هفته گذشته نشان از شروع موج جدیدی از ایجاد اخبار منتشر شده از بازداشت اعضای جامعه 

 .محدودیت برای این اقلیت مذهبی دارد

اند، اما سخنگوی جامعه نفر در شهرهای مختلف بازداشت شده ۱۵ها در این فاصله زمانی دست کم بر پایه این گزارش

نفر را تائید کنیم. در مورد بقیه بازداشت هنوز توانیم بازداشت شش ما تنها می“گوید: بهایی در مصاحبه با روز می

 ".ایماطالع دقیقی دریافت نکرده

فاران حسامی، سارنگ اتحادی، نسیم اشرفی، شمیس مهاجر، شهاب دهقانی، عزیزهللا سمندری، ژینوس رحیمی، عادل 

شایار تفضلی، شایان نعیمی، الهام فرهانی، میعاد افشار در تهران، رحمان وفایی، حمید اسالمی در شیراز، و خ

 .اندزاد در مشهد، کسانی هستند که گفته شده در هفته گذشته بازداشت شدهتفضلی، سینا اقدسی

تیرماه، به دنبال مراجعه به اجرای احکام زندان اوین  ۲۵در این میان گزارش شده که فاران حسامی روز یک شنبه، 

ساله خود  ۴زندان رجایی شهر در حال گذراندن محکومیت  برای تأیید وکالتنامه کامران رحیمیان، همسرش که در

 .است، بازداشت شد

و ” عضویت در جامعه بهائی“دادگاه انقالب به ریاست قاضی صلواتی به اتهام ۱۵تر از سوی شعبه خانم حسامی پیش

 .به چهار سال حبس تعزیری محکوم شده بود” اجتماع و تبانی به قصد بر هم زدن امنیت ملی“

از علل بازداشت “گوید: ها به تائید جامعه جهانی بهایی رسیده میخانم ثابتی در مورد اتهامات افرادی که بازداشت آن

 ."اندرسد در ارتباط با اعتقاد و تعلق به جامعه بهایی بازداشت شدهاین افراد اطالعی در دست نیست، اما به نظر می
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ها و اذیت و آزار بهاییان تشدید و تعداد بیشتری از های اخیر بازداشتبه گفته سخنگوی جامعه جهانی بهایی در ماه

 .اعضای متعلق به این جامعه راهی زندان شده اند

ای از بازداشت را خط مشی جمهوری اسالمی، ایجاد خفقان جامعه بهایی است. هراز چند گاهی موج تازه“گوید: او می

کردند با ها فکر میبازداشت هفت تن از رهبران جامعه بهایی بود. آنها کنند. یکی از اقدامات اصلی آنشروع می

ها نتایج مطلوب را از دهد آنهای اخیر نشان میبازداشت این افراد ممکن است بتوانند ایجاد خفقان کنند. بازداشت

 ".اندبرخورد با جامعه بهایی نگرفته

های ودیت، از بین بردن جامعه بهایی است و تمام تالشبه نظر ما هدف اصلی ایجاد محد“خانم ثابتی می افزاید: 

 ".حاکمیت نیز در همین راستا قابل دسته بندی است

 های دو هفته گذشتهبازداشت

های اخیر در دو هفته گذشته شمار دیگری از اعضای جامعه اند عالوه بر بازداشتبرخی از منابع بهایی به روز گفته

 .اندایران نیز با محرومیت تحصیلی و محکومیت قضایی روبرو بوده بهاییان

سال، کیوان رحیمیان، از  ۵در همین راستا گزارش شده که ثمین احسانی، فعال حقوق کودک و شهروند بهائی، به 

 .اندمیلیون لایر جریمه نقدی، محکوم شده۹۷سال زندان و پرداخت  ۵اساتید دانشگاه آنالین بهائیان، به 

ترم تحصیل و شقایق آگاه، دانشجوی ممتاز  ۸اشکان فروهی دانشجوی علوم سیاسی دانشگاه شهید بهشتی تهران پس از 

 .ترم تحصیل از دانشگاه اخراج شده اند ۴شناسی ارشد مهندسی شیمی دانشگاه تهران نیز پس از کار

انشگاه آنالین بهائیان و هم دیگر شهروندان ها، هم اساتید و دانشجویان دها موج اخیر بازداشتبر اساس این گزارش

رسد استادان و دانشجویان دانشگاه آنالین بهائیان بیش از دیگران با محدودیت بهائی را در بر گرفته اما به نظر می

 .اندروبرو شده

در شهرهای  (BIHE) نفر از افراد مرتبط با دانشگاه علمی آزاد بهاییان ۱۱اوایل خرداد ماه سال گذشته نیز دست کم 

 .مختلف ایران بازداشت شدند

برند اما امکان استفاده از مرخصی و مالقات به گوید بسیاری از این افراد هنوز در زندان به سر میپدیده ثابتی می

 .ها داده شده استآن

نفر در  ۳۰کم ها دستکنند که از میان آنهزار بهایی در ایران زندگی می ۳۰۰ها در حال حاضر حدود بر اساس آمار

و  برند. بهاییت در قانون اساسی جمهوری اسالمی به عنوان اقلیت مذهبی به رسمیت شناخته نشدهبه سر می زندان

اند. گفته اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی گوناگون بودههای سیاسی، سال اخیر مورد تبعیض ۳۰پیروان آن در طول 

 .اندنفر بهاییان آنان اعدام شده ۲۰۰ست کم شود از آغاز انقالب اسالمی تا کنون دمی

قانون اساسی جمهوری اسالمی تنها ادیان زرتشتی، کلیمی و مسیحی جزو ادیان رسمی کشور  ۱۳مطابق اصل 

 .محسوب می شوند

 انجمن حجتیه، بهاییان و مشایی

انهدام یک شبکه وابسته به خبرگزاری فارس از های اخیر و تشدید فشار بر جامعه بهایی، اما همزمان با بازداشت

 .انجمن حجتیه خبر داده است

های غیرقانونی انجمن منحرف حجتیه منهدم شد و یکی از شبکه”تیرماه نوشت:  ۲۶خبرگزاری فارس روز دوشنبه، 

گروهی از اعضای اصلی آن بازداشت شدند. این شبکه وابسته به تشکیالت غیرقانونی انجمن حجتیه، همراه با هدایت 

ضاله بهائیت به زعم خود در صدد مقابله  این گروهک با وارد کردن تعدادی از جوانان مسلمان در جلسات فرقه سران

 .ها با تبعات منفی همراه بودبا این فرقه برآمدند که این اقدامات غیرقانونی آن

خود دارای انحرافات  بدون شک گروهک غیرقانونی انجمن حجتیه که“این خبرگزاری در ادامه خبر خود آورده است: 

 ".تواند انجمنی مطلوب برای مقابله با فرقه ضاله صهیونیستی و ضدامنیتی بهائیت باشدبسیاری است، نمی
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است. ” فراهم کردن زمینه ظهور امام عصر“هدف اصلی انجمن حجتیه دفاع از اسالم در مقابل بهاییت و تالش برای 

به رهبری یک روحانی شیعه به نام شیخ محمود حلبی تأسیس شد. حلبی  ۱۳۳۲این انجمن آنطور که گفته شده در سال 

 .شدن به خیانت و ارتجاع، تعطیل کردهللا خمینی و متهمپس از تهدید روح ۱۳۶۲این گروه را در سال 

 هر چند انجمن حجتیه به طور“گوید: شناسی دین در همین ارتباط به روز میپژوهشگر در حوزه جامعهعرفان ثابتی، 

اند ولی ای فعال شدهشناسند و به طور مخفی از زمان رهبری خامنهرسمی تعطیل است ولی اعضایش یکدیگر را می

کنند.حجتیه ضد بهایی است ولی در عین حال با روحانیت هم ها نیز فعالیت میها بلکه علیه سنیحاال نه فقط علیه بهایی

یش خود را به دروغ شیفته آیین بهایی جلوه و حتی بهاییان را سازگاری ندارد. چون کار حجتیه این بوده که اعضا

 ".شمردندخوردند و این افراد را بهایی میخواهند بهایی شوند. بهاییان هم فریب میاند میگفتهداده و میفریب می

 

ارد ولی اخبار هر چند رسمیت ند“های اخیر هم بیش از پیش فعال شده و به گفته این پژوهشگر، انجمن حجتیه در سال

 ".شود که حاکی از فعالیت دوباره آنهاستهای محافظه کار منتشر میفراوانی در رسانه

نژاد و برخی از اطرافیان برخی از مخالفان دولت در سالهای گذشته اسفندیار رحیم مشایی، رئیس دفتر محمود احمدی

 .اندوی را متهم به عضویت در انجمن حجتیه کرده

مشایی در مازندران عضو حجتیه بوده و هم خودش و هم مرادش علی یعقوبی با آثار بهایی تا “گوید: میآقای ثابتی 

نژاد درباره انسان کامل، وحدت دنیا و خانواده متحد هایی که مشایی و احمدیحدی آشنایی دارند.بسیاری از حرف

نژاد که اران بهایی است. اما مشایی و احمدیهای بهایی و آثار بنیانگذزنند سرقت ادبی مضحکی از نوشتهبشری می

کنند و درباره جهانی شدن انسان و خانواده دشمنی شدیدی با بهاییان دارند در عین حال از آثار بهایی سرقت ادبی می

  ."اندزنند که هیچ ربطی به اسالم ندارد بلکه از آثار بهایی سرقت شدههایی میواحد بشری حرف

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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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