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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[

 

 روزآنالین]برگرفته از سایت:[ 

 ١٣٨٧ت شاردیبه ٣١]تاریخ:[ 

 

 آرش سیگارچي

 مردم هم باید برخورد کنند تقاضاي شدت عمل با بهاییان در خبرگزاري فارس  

با گذشت یک هفته از دستگیري شش تن از اعضاي رهبري جامعه بهاییان در هفته گذشته، یک مصاحبه منتشر شده 

تا به این  شده است   " مقابله و مبارزه با بهاییت" براي  " تشکیل یک جریان مردمي" خبرگزاري فارس خواستار در  

 ." دولت و حاكمیت در برخورد با بهاییان تنها نمانند" ترتیب 

، که کارشناس و محقق تاریخ معاصر ایران  " سید کاظم موسوي" در بخش دیگري از گزارش خبرگزاري فارس با 

اقتصاد بتوانند در بهاییان در ایران به دنبال این هستند که با حضور در عرصه فرهنگ و " شده، آمده است: معرفي 

هاي مختلف سیاست، اعمال نفوذ کرده تا نهایتاً بتوانند استقالل و رسمیت خودشان را بدست سیاسي و حوزههاي  قدرت

 " آورند.

ها ها براي نفوذ در ساختار سیاسي براي دستیابي به اسرار نظام، کم کردن حساسیتتالش بهایي" وي با سخن گفتن از 

در حال  " ن نظام درباره فرقه بهاییت و کمرنگ جلوه دادن خطر این فرقه” اظهار نظر کرده: هاي مسوالمقاومتو 

خطر تالش بهاییت این است که ماهیت اصلي خودش را پنهان کرده و آن را تبدیل به یک شهروند عادي و بي حاضر  

 ."ازمان حقوق بشر بهره بگیرندبراي رسیدن به اهدافشان تالش دارند از محافل جهاني مانند سها نمایند. بهایي

خود همین دخالت نکردن  " ، مدعي شده: " ها مدعي عدم دخالت در سیاست هستندوي همچنین با اشاره به این که “بهایي

که مصونیت پیدا کرده تا بتوانند به راحتي در مسائل فرهنگي و اقتصادي  سیاست یک کار سیاسي است براي این در  

بهمن سال گذشته   ٢٤ها قبل از انتخابات مجلس شوراي اسالمي در تاریخ العدل بهایي. بیتجدي داشته باشندحضوري  

دستور داد که در انتخابات شرکت کنند. این دستور از طرف برخي از عناصر بهایي در ایران مورد  به بهاییان ایران 

م کرد حضور در انتخابات منعي ندارد و العدل بهاییان در پاسخ به این افراد معترض اعالکه بیتاعتراض قرار گرفت  

 ."توانید از افراد مستقل حمایت کنیدحمایت نکنید اما ميفقط نباید از احزاب سیاسي 

ها در راستاي اهداف رژیم صهیونیستي به خدمت گرفته بهایي"این کارشناس خبرگزاري فارس نهایتا تاکید کرده است: 

 " .اند و اسراییل هم حامي آنها استشده

خبرگزاري نیمه دولتي فارس در حالي اظهارات فوق را متشر مي کند که پس از انفجار ماه گذشته در شیراز برخي  

هاي محافظه کار همچون انتخاب، سعي کردند مسوولیت این انفجار را به گردن بهاییان بیندازند. براساس سایت 

نژاد، دبیر کانون رهپویان وصال شیراز در سالهاي اخیر  ها، از آنجایي که حجت االسالم انجوي استدالل این سایت 

 داشته اند.  " انتقام گیري " ، بهاییان با این انفجار سعي در " بردهفرقه بهاییت را زیر سوال " 

 موج جدید برخورد با بهاییان

شیراز خبر داده  با اینکه در ده روز اخیر وزارت اطالعات و کشور جمهوري اسالمي از بازداشت عوامل انفجارهاي 

  " محفل ملي ایران" چهارشنبه هفته گذشته شش نفر از رهبري هفت نفره جامعه بهائیان ایران، موسوم به اند اما  

 بازداشت شدند.
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این افراد فریبا کمال آبادي، جمال الدین خانجاني، عفیف نعیمي، سعید رضایي، بهروز توکلي و وحید تیزفهم نام دارند 

به گذشته، نیروهاي امنیتي با از حضور در خانه هاي آنان، پس از تفتیش وسایل شخصي، آنها را  روز چهارشنکه در  

اسفند گذشته در مشهد بازداشت شده بود که همینک در  ١۵ " مهوش ثابت" کردند. نفر هفتم این جمع یعني  بازداشت 

 مي برد.بازداشت به سر  

در این میان، هرچند فریبا کمال آبادي، بهروز توکلي و جمال الدین خانجاني پیش از این به خاطر فعالیت شان به  

به یکباره  " حفل ملي ایرانم" جامعه بهایي بازداشت شده بودند اما این اولین بار است که همه اعضاي نمایندگي از 

، نماینده ارشد جامعه جهاني بهایي در سازمان ملل  " باني دوگال" در رابطه به بازداشت هاي اخیر بازداشت مي شوند. 

براساس گزارش هاي رسیده، همه افراد  ." جرم بازداشت شدگان اعتقاد به دیانت بهایي استتنها " متحد گفته است :

فردي احضار، بازجویي و بازداشت شده اند، ولي نهاد مدافع حقوق بشر نسبت به ور بازداشت شده همواره به ط

بهائیان ایران ابراز نگراني کرده اند. بنا بر این گزارش ها تاکنون اتهام بازداشت همزمان و جمعي رهبري جامعه 

 ت شده مطرح نشده است.جمهوري اسالمي ایران برعلیه افراد بازداشمشخصي از سوي مقام هاي قضایي وامنیتي 

بنا بر گزارش سازمان عفو بین الملل بیش از سیصد هزار بهایي در ایران زندگي مي کنند، این در حالي که قانون  

ایران بهائیت را به رسمیت نشناخته است و پیروان این دین مورد اذیت و آزار و تبعیض قرار مي گیرند. در  اساسي  

از اوایل انقالب تا کنون دست کم دویست بهایي در ایران  " بهایي ورود نیوز" بري به گزارش سایت خهمین زمینه، 

 اعدام شده اند. 

در هفته هاي پیش از این نیز برخوردهایي با بهاییان شده بود. از آن جمله در میانه فروردین، نه تن از شهروندان  

یک شهروند بهایي ناکام مانده بود. براساس شیراز تهدید شده بودند و حتي یک مورد تالش براي آتش زدن بهایي 

" سربازان گمنام امام زمان" هفته پیش در روز منتشر شد، اعضاي یک گروه ناشناس که خود را گزارشي که دو  

نموده  تهدید  " اعدام انقالبي" شهروند بهایي در شیراز، آنها را به  ۹نامه تهدیدآمیزي براي معرفي کرده اند، با ارسال  

لوح برگي دیگر بر " اند و تهدید آنان به مرگ، خطاب شده" إسرائیلو جاسوس سرسپرده " اطبان این نامه، اند. مخ

 توصیف شده است.إسالمي" زرین انقالب 

کم سه شهروند بهایي در االسالم جابر بانشي، دادستان عمومي و انقالب شیراز، دستحجتدر حال حاضر به اعتراف  

دادستان شیراز، بهمن ماه گذشته در مصاحبه با خبرگزاري جمهوري اسالمي )ایرنا( اتهام این شیراز زنداني هستند. 

 إسالمي" تبلیغ علیه نظام جمهوري " و  " هاي غیر دولتيهاي غیرقانوني و فریب در قالب گروهگروهتشکیل " افراد را  

 را رد کرده است. " اتهام این افرادهاي بیگانه مبني بر عقیدتي و مذهبي بودن ادعاي رسانه " دانسته و 

اقدام علیه امنیت، خط قرمز نظام " وي در همین حال همفکران این زندانیان بهایي را نیز تهدید کرده و گفته است: 

مذهب و است و هرکس بخواهد از این خط قرمز عبورکند و علیه امنیت ملي اقدامي داشته باشد، با هر اعتقاد،  اسالمي 

 " شود.که باشد، با آنها برخورد ميدیني نگرش 

پنجاه وسه " ، نماینده جامعه جهاني بهایي در سازمان ملل اظهار داشته بود که " دیان عالیي" در بیست بهمن گذشته 

، سخنگوي قوه  " علي رضا جمشیدي" این موضوع از سوي  " جمهوري اسالمي محکوم به زندان شده اند.بهایي در 

سه تن از بازداشت شدگان به حبس تعزیري محکومیت و دیگر دستگیر شدگان نیز  "  تایید شده بود:قضاییه بدین ترتیب 

 .محکومیت شده اندبه یک سال حبس تعلیقي 

 

 

 

 

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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