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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[

 

 ایران وایر]برگرفته از سایت:[ 

 [ ١٣٩٨مهر   ٣٠] ٢٠١٩اکتبر  ٢٢]تاریخ:[ 

 

 کیان ثابتی 

 شدگان بهتان است یک شهروند بهایی:عقاید ما منافاتی با عاشورا ندارد،اتهام بازداشت

مامورین اداره اطالعات استان فارس در یک  ١٣٩٨  مهر ٢٩وایر، صبح روز دوشنبه بنا به گزارش رسیده به ایران 

پس از نشان دادن حکم بازرسی به محل   زمان به منازل چند شهروند بهایی ساکن شهر شیراز مراجعه کرده واقدام هم 

ی وسایل منزل حتی لوازم شخصی کلیه ساکنین منزل را سکونت این شهروندان بهایی وارد شدند. ماموران امنیتی همه

ها را ضبط کردند. اسامی  تاپ و موبایلمورد تفتیش قرار دادند و بعضی از وسایل مانند کتب مذهبی، کامپیوتر، لپ

 ن بهایی که منازلشان در این روز بازرسی شد، عبارت است از: برخی ازشهروندا

 فرزانه لقمانی و ورجاوند مستقیم. -مینا و الهه محبوبی -سروش آبادی - فرزان معصومی -کیانا شعاعی

ماموران پس از حدود دو ساعت بازرسی »کیانا شعاعی«، »فرزان معصومی« و »سروش آبادی« را بازداشت و به  

ره اطالعات شیراز معروف به پالک صد انتقال دادند. همچنین، ماموران در هنگام خروج از منزل  بازداشتگاه ادا

گویی به سواالت به اند که آمادگی داشته باشد تا هر زمان با او تماس گرفتند جهت پاسخ»ورجاوند مستقیم« به وی گفته

 اداره اطالعات مراجعه کند.

بعدازظهر روز دوشنبه، خبرگزاری صداوسیما  ۵:  ۴۷الی ساعت چند ساعت پس از بازداشت این سه تن حو

عنوان »شناسایی شبکه هنجارشکن بهاییت در فارس« از شناسایی و دستگیری تعدادی از بهاییان در  تحت گزارشی در

طور های حکومتی بهشهر شیراز اطالع داد. حدود سه ساعت پس از انتشار خبر مذکور، تعدادی دیگر از خبرگزاری

 عنوان »انهدام شبکه بهاییت در فارس« منتشر کردند.را با تیتر و متنی واحد تحت خبری زمان و یکسان،هم

در خبر منتشرشده در خبرگزاری صداوسیما آمده است که »تعدادی از عوامل تشکیالتی فرقه بهاییت که با هدایت 

ان فرقه، درصدد ساماندهی عناصر خود در  مسووالن خود در خارج از کشور به بهانه سالروز تولد یکی از سرکردگ

مناطق مختلف شیراز و برگزاری جلسات و محافل خصوصی و نامتعارف در ایام سوگواری دهه آخر ماه صفر بوده،  

 شده و دستگیر شدند.«شناسایی

سایی و دستگیری  روی اربعین را داشتند که با شناالشعاع قراردادن پیادهشده که این افراد قصد تحتو در ادامه عنوان 

 موقع عوامل دخیل در این موضوع، این پروژه ناکام ماند.به

ی دنیا، امسال به مناسبت دویستمین  وایر گفت: »بهاییان در همهدر همین رابطه، یک شهروند بهایی از شیراز به ایران 

کنند. این مراسم بااینکه جنبه مذهبی دارد ولی در  هایی را در ماه اکتبر )ماه جاری( برگزار میسالگرد تولد باب، جشن

جز بهاییان، افرادی با باورها و عقاید دیگر دهد که به شود.« او توضیح می یطور آزاد و علنی برگزار می دنیا بههمه

وطن بودن با  ها به پاس احترام به شهروندی و همکنند: »حتی در بعضی از جوامع، دولتهم در این مراسم شرکت می

ه مناسبت دویستمین طور مثال دولت بلژیک امسال تمبری را بکنند بهبهاییان در اجرای این مراسم کمک هم می

فشار و سالگرد تولد باب منتشر کرده است؛ اما در ایران که زادگاه آیین بهایی است پیروان آیین بهایی همیشه تحت

شان را آزادانه  های مذهبیاند و اجازه اجرای مراسم مذهبی یا بزرگداشت برای پیامبر یا شخصیتمحدودیت بوده

گونه مراسم مذهبی را با تعداد نفرات محدود پانزده یا های گذشته، بهاییان ایندر سال اند.« به گفته این شهروند نداشته
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گذار هر باور دینی،  اند: »اجازه برگزاری آیین بزرگداشت برای بنیانشان برگزار کردهبیست نفر در منازل شخصی 

ین کشوری که در آن زندگی  عنوان شهروند از مسوولای است که پیروان آن باور مذهبی به ترین خواستهکوچک

 کنند، دارند.«می

شود ولی  کند که باآنکه مراسم مذهبی شهروندان بهایی در ایران در منازل و غیرعمومی برگزار میاو تاکید می

ای را به مناسبت سالروز تولد باب تا پایان ماه صفر وطنان شیعه، هیچ جلسه بهاییان به احترام ایام سوگواری هم

شدگان زده شده، بهتان و خالف واقعیت است. عقاید مذهبی بهاییان  کنند و اتهامی که در خبرها به بازداشتبرگزار نمی

هیچ منافاتی با عاشورا و امام حسین ندارد حتی امسال بسیاری از بهاییان، جلساتی را در منازل شخصی با همان  

ی بهاهللا برای شهادت امام نامهن جلسات، زیارت اند که در ایمحدودیت ذکر شده، جهت بزرگداشت امام حسین گرفته 

 حسین خوانده شده است.

های وابسته به به گمان این شهروند بهایی، بازداشت این سه تن فقط جنبه اعتقادی دارد و انتشار خبر مذکور در رسانه 

تگیری سایر بهاییان در ها هم پیرو دسنمایی و توجیه این اقدام در انظار عمومی است. این بازداشت حکومت، بزرگ

 های اخیر است. سال

فشار و آزارهای حکومتی قرار شدت تحتشهروندان بهایی شیراز ازجمله بهاییانی هستند که در چهار دهه گذشته به

توان به ده زن  اند ازجمله میاند. بیش از سی شهروند بهایی در شیراز به اتهام پیروی از آئین بهایی اعدام شده داشته 

به دار آویخته شدند، اشاره کرد. صدها شهروند بهایی در این شهر محاکمه و زندانی   ١٣۶٢  دخردا ٢٨ی که در بهای

های نخستین استقرار جمهوری اسالمی در ایران، قبرستان بهاییان شیراز تخریب شد. منزل »باب« در  اند. در ماه شده

است، مصادره و تبدیل به مسجد شد. بازداشت و تفتیش  چراغ که از اماکن زیارتی و مقدس بهاییان دنیا نزدیکی شاه

 ای دیگر از آزار و اذیت بهاییان شیراز است.منازل شهروندان بهایی در روز گذشته، نمونه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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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