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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[

 

 خبرگزاری هرانا]برگرفته از سایت:[ 

 ١٣٩٨مرداد   ١٩]تاریخ:[ 

 

 ضبط وسایل جمال الدین خانجانی، از مدیران اسبق جامعه بهایی ایرانتفتیش منزل و 

منزل جمال الدین خانجانی، از مدیران سابق جامعه بهایی ایران، روز جمعه توسط مامورین  –خبرگزاری هرانا 

ی کتب،  ساعته منزل این شهروند بهایی تمام ۵وزارت اطالعات مورد تفتیش قرار گرفته است. مامورین پس از تفتیش 

پس از تحمل یک  ٩۶تصاویر بهایی و مقداری وجه نقد وی را نیز با خود بردند. جمال الدین خانجانی در  اسفندماه 

 .دهه حبس با پایان دوران محکومیت از زندان رجایی شهر کرج آزاد شده بود

مردادماه، منزل  ١٨به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعاالن حقوق بشر در ایران، روز جمعه 

 .جمال الدین خانجانی، از مدیران سابق جامعه بهایی ایران، مورد تفتیش نیروهای امنیتی قرار گرفت

ساعته محل  ۵هفت تن از مامورین اداره اطالعات صبح روز گذشته با حضور در منزل آقای خانجانی ضمن تفتیش 

 .ه را ضبط کرده و با خود بردندتمامی کتب، تصاویر بهایی و وجوه نقد شخصی این خانواد

  ۶بازداشت و همراه با  ٨۷در سنگسر و ساکن تهران، در اردیبهشت ماه سال  ١٣١۲جمال الدین خانجانی، متولد سال 

ی بهایی به اتهام “اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی”، “تبلیغ علیه نظام” و “جاسوسی” توسط  تن دیگر از مدیران جامعه 

 .سال حبس محکوم شد ۲۰نقالب تهران به ریاست قاضی “مقیسه” به دادگاه ا ۲٨شعبه 

برد در مرحله  های زیادی به علت کبر سن در دوران حبس رنج میحکم محکومیت این شهروند بهایی که از بیماری

 .سال حبس کاهش یافت ١۰تجدید نظر به 

نی اجازه شرکت در مراسم تشیع جنازه های امنیتی و قضایی در زمان تحمل دوران محکومیت به آقای خانجامقام

همسرش را ندادند. این زندانی عقیدتی دوران حبس خود را بدون استفاده از امکان مرخصی و بیشتر در زندان رجایی  

 .با پایان ایام حبس از زندان آزاد شد ٩۶اسفندماه   ۲۵شهر کرج به مثابه تبعیدگاه تحمل کرد و نهایتا در تاریخ  

تجارت خود را به خاطر بهائی بودن از  ١٣۵۷دار موفقی بود که بعد از انقالب اسالمی جانی کارخانه جمال الدین خان

دست داد. در کارخانه آجرسازی او که اولین کارخانه ماشینی از این نوع در ایران بود، پیش از آن که به اجبار بسته  

اش بود مزرعه ای  انست در زمینی که متعلق به خانوادهشود، چندصد نفر به کار اشتغال داشتند. بعدها آقای خانجانی تو

با تجهیزات ماشینی تأسیس کند، اما مسئولین دولتی محدودیت های متعددی برای او ایجاد کردند و اداره مزرعه را با  

رداخت  ها به فرزندان و بستگان آقای خانجانی هم تعمیم داده شد از جمله جلوی پدشواری روبرو ساختند. این محدودیت

های کسب آنها را بستند، داد و ستد تجاری آنها را محدود کردند، و از سفر آنها به خارج از  وام به آنها گرفته شد، محل 

 .ایران جلوگیری شد

عضو آن توسط حکومت   ٩بود که چهار نفر از   ١٣۶٣آقای خانجانی عضو سابق محفل ملی بهائیان ایران در سال 

 .ایران اعدام شدند

های مرتبط به باورهای دینی محروم هستند، این محرومیت سیستماتیک در حالی شهروندان بهایی در ایران از آزادی 

المللی حقوق مدنی و سیاسی هر شخصی حق  میثاق بین ١٨اعالمیه جهانی حقوق بشر و ماده  ١٨است که طبق ماده 
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تغییر دین با اعتقاد و همچنین آزادی اظهار آن به طور فردی یا جمعی و به طور علنی یا در خفا   دارد از آزادی دین و

 .برخوردار باشد

بر اساس منابع غیررسمی در ایران بیش از سیصد هزار نفر بهایی وجود دارد اما قانون اساسی ایران فقط اسالم،  

شناسد. به همین دلیل طی  هب بهاییان را به رسمیت نمیمسیحیت، یهودیت و زرتشتی گری را به رسمیت شناخته و مذ 

 .سالیان گذشته همواره حقوق بهائیان در ایران به صورت سیستماتیک نقض شده است

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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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