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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[

 

 بی بی سی فارسی]برگرفته از سایت:[ 

   ۱۳۹۸آبان   ۸]تاریخ:[ 

 

 دویستمین سالگرد تولد باب؛ سپاه و وزارت اطالعات شماری از شهروندان بهایی را بازداشت کردند

اکتبر( دویستمین سالگرد تولد علی محمد باب را جشن   ۳۰و  ۲۹بهائیان جهان هفتم و هشتم آبان امسال )برابر با 

 گیرند که متولد شیراز بودهمی

رسانه های ایران به نقل از سازمان اطالعات سپاه پاسداران می گویند این نهاد امنیتی نظامی شماری از شهروندان  

 از دستگیر کرده است.بهایی ایران را در شیر

رسانه های ایران از سپاه پاسداران نقل کرده اند که بهائیان دستگیر شده در این عملیات "ضمن حرمت شکنی در ایام 

اند". سوگواری اهل بیت در حال برگزاری جشن تولد سرکرده فرقه به صورت مخفیانه در سطح شهر شیراز بوده

ئیان با "هدف قراردادن اصول مذهب تشیع، همواره به دنبال ایجاد مانع بر اطالعیه سپاه استان فارس می گوید بها

 های اسالم ناب محمدی" هستند.سرراه گسترش آموزه

 وزارت اطالعات هم ده روز پیش از دستگیری و "متالشی" شدن یک گروه بهایی در شیراز خبر داده بود. 

اکتبر( دویستمین سالگرد تولد علی محمد باب را جشن   ۳۰و  ۲۹بهائیان جهان هفتم و هشتم آبان امسال )برابر با 

گیرند که متولد شیراز بوده است. به اعتقاد بهائیان، علی محمد شیرازی مشهور به باب زمینه را برای ظهور می

 بهاءهللا فراهم کرد که بنیانگذار آئین بهائی است. 

م گزارش شده است. خبرگزاری هرانا خبر داده است  افزایش فشار و دستگیری بهائیان به غیر از شیراز در تهران ه 

که دو روز پیش، جمال ثابت، شهروند بهایی ساکن تهران توسط ماموران وزارت اطالعات بازداشت و به مکان 

 نامعلومی منتقل شده است.

 دستگیری آقای ثابت بر اساس این گزارش، پس از ورود ماموران به یک مهمانی خصوصی و ساعت ها بازجویی

 میهمانان، تصویر برداری و بازرسی از محل، ضبط لوازم صاحبخانه و سپس تفتیش منزل آقای ثابت انجام شده است.

های مرتبط به باورهای دینی محروم هستند. مشابه این محدودیت برای مسلمانان شهروندان بهایی در ایران از آزادی 

به طوری که حکومت جمهوری اسالمی ایران از دادن  سنی ایران در مناطق با اکثریت جمعیت شیعه وجود دارد 

 کند.مجوز برای احداث مسجد برای مسلمانان سنی در تهران خودداری می

نهادهای اطالعاتی و امنیتی جمهوری اسالمی ایران در چهار دهه گذشته صدها شهروند بهایی را تحت تعقیب قرار 

 داده اند. 

دهند اما  اسالمی ایران به بهانه امنیتی بهائیان را تحت فشار قرار می گویند جمهوری سازمان های حقوق بشری می

 دلیل اصلی این وضعیت، اعتقادات دستگیرشدگان و برگزاری آئین های دینی آنهاست.

 

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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