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 مهقد  م 1

 در دینی غیرمسلمان ترین اقلیت بزرگ ،پرداخته است. بهائیانبهائیان ایران  هه است که به آزارجمهوری اسالمی ایران بیش از سه د

هزار نفر ها  ا تن دیگر زندانی و همچنین دهبهائی اعدام، صده 022(، بیش از 1۱2۱) 13۳2دهند. بعد از سال  را تشکیل میایران 

   .م شدندخود محروآزادی انجام مناسک دینی از حق تحصیل، حق داشتن شغل و 

 

به سر در زندان ، تقادات دینی خودبه خاطر اع تنها ،بهائی 112به  نزدیک، تا به امروز 0210سپتامبر برابر با  13۱2از شهریور 

دانشگاهی برای جوانان بهائی محروم از تحصیل  غیررسمیهای  به دلیل همکاری در فراهم کردن کالس آنهااز  برخی که برند یم

 .اند دستگیر شده

 

ها  اند. آن آزار بهائیان را انکار کردها باره د،سازمان ملل متح در های خبری و همچنین نمایندگان جمهوری اسالمی، در برابر رسانه

ه دلیل که در زندان هستند، ب یانیئبهاد و یا اد اندکی بهائی در کشور وجود دارفقط تعد کنند ه اخبار کذب خود، ادعا میبرای توجی

 های ضد دولتی است. جاسوسی یا دیگر فعالیت

 

که به طور  است کردهرا مطرح  آشکارا سیاست سرکوب و فشاری سناد رسمیری از ابسیا خود دری، جمهوری اسالم حال  ینبا ا

. در حقیقت این نکته راندبیان را به حاشیه جامعه ئآن است که بها در صدد. این سیاست هدفمند دهد یم قرارهدف ا خاص بهائیان ر

 .نادرست استی بطور آشکارا بهائیرقانونی جامعه ت غیالهام فعبه این مسئله است که ات   ضمنی افاعتر

 

این یادداشت که در سال است. « مسئلۀ بهائیان»معروف به یادداشت (، 1۱۱1)13۳۱این اسناد یک سند محرمانه به تاریخ  ترین مهم

 برای اختناق جامعٔه بهائی نبود. در این سند با زبانی تند ای نقشهافشا شد، چیزی کمتر از  متحد( توسط سازمان ملل 1۱۱3)1321

مسدود آنان ترق ی و توسعه ه را»ای رفتار کند که  جمهوری اسالمی آن است که با بهائیان به شیوه کلی هدف شود میبیان صراحتاً 

   .«شود

 

را بر خود  ای خامنهامضای رهبر ایران، علی  که ای گونهاین یادداشت محرمانه به تأیید باالترین سطوح حکومتی رسیده است، به 

با دود نمودن معیشت بهائیان، مقابله مح آنهااری علیه بهائیان است که هدف گذ ها در سیاست گام از ای مجموعهسند خواهان این دارد.

سات تبلیغی»از دسترسی به آموزش عالی است. عالوه بر آن، خواهان تأسیس  و محرومیت های دینی آنان عقاید و فعالیت برای « مؤس 

  .است« های اعتقادی و تبلیغی بهائی ت فعالیت»مقابله با 

 

 گستردهاعتراض  بهائیان شدن زندانی و ها اعدام آن طی که) 1۱82 دهۀ(۳2 دهۀ وقایع خالف بر که است آن یادداشت این ۀناگفت هدف

 جامعه بر فشار حداکثر بشر، حقوق ناظران و المللی بین خبری های رسانه حد   از  بیش جلب توجه بدون بار این برانگیخت، را جهانیان

 .شود عمالا   بهائی

 سمنان مورد

کیلومتری  022. شهر سمنان در کند یمشهر سمنان واقع در شمال مرکزی ایران، بررسی  در این گزارش ویژه، آثار این سیاست را

اقشار و طبقات  تمام را چند صد بهائی ازآن  دارد که بخشی از نفر 10۳222در حدود  جمعیتیشرق تهران واقع است. این شهر 

 .دهند اجتماعی و اقتصادی تشکیل می

 

، یسماز حمالت ج ای رشتهبا  آنهااند.  دههای اخیر هدف آزارهای رو به افزایشی بو تعداد اندک خود، در سال وجودا ببهائیان سمنان  

ها، تقبیح  ، تخریب گورستانوکار کسب، تعطیلی خودسرانههای  به بازداشت توان یمکه از جمله  اند مواجه شده و اقتصادی، انیرو

 .اشاره کرد امالکشانبه آتش کشیدن بهائی و  ضداعتقادات آنان در مدارس، انتشار تبلیغات 
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هب آنها توضعی  در حالی که این نوع حمالت فقط محدود به بهائیان سمنان نیست، ولی  هماهنگی عناصر  عمل، اتحاد و شدت به ا توج 

از جمله نیروی  – رسمی نیمهرسمی و 

 و روحانیون محلیها، مقامات  گاهانتظامی، داد

 .است توجه شایان –

 

(، یک گزارش 0211)اکتبر  13۱2ر مهر د

جهانی بهائی با  جامعهسوی منتشر شده از 

 ای رسانهبرانگیختن نفرت: کمپین  نعنوا

، به بررسی دادن بهائیانه جلوایران برای پلید 

تحت حمایت  ای رسانهیک کمپین گستردٔه 

های اخیر به  حکومت پرداخت که در سال

داده و ه جلوآئین بهائی را پلید  ای فزایندهشکل 

سعی در بدنامی آن کرده است. این گزارش 

 ضد رسمی نیمهاز تبلیغات رسمی و  ای نمونه

ماهه از  1۳بهائی، منتشر شده طی یک دورٔه 

تا اردیبهشت  (022۱)اواخر 1388آذر 

را ارائه کرد و  (0211)اوایل مه  13۱2

 تلویزیونیو رادی برنامهمقاله،  ۰22بیش از 

 ،به دروغ آنهایا صفحات اینترنتی را که در 

ی قابل ها بهائیان به عنوان منشأ همٔه بدی

 .شدند، مستند ساخت نشان داده می تصور

 

بهائی به دنبال آن  ضد ای رسانهاین کمپین 

د. بدون شک دولت، اسالم و مردم ایران جلوه ده« دشمنان»، در سرزمین خود« بیگانگانی» ،«غیرخودی»یان ایران را ئکه بهااست 

دوری جویند و به تعالیم بهائی به عنوان کفر و  آنهاعلیه بهائیان ایجاد شود که عموم مردم از  تعصبیکه چنان هدف اصلی آن بوده 

 .بدعت نگاه کنند

 

 های کمپین، تالش های این بهائی است. همراه با فعالیت ضد ای رسانهکمپین  کردن چگونگی فعالیت این مستند پی درگزارش کنونی 

 در سعی ،اشتغال آموزش و به دسترسی از ناآن ساختن محروم و بهائیان مداوم با آزار صورت گرفته که هدفمندی از سوی حکومت

 کوچکی ۀنمون در حقیقت درجه پیشروی کرده و تا نهایتشهر یک  در ها تالشچگونه این  دهد یماین گزارش نشان  دارد. سرکوبشان

 .استسر کشورادر سر ها اقلیتیگر دبرخورد با بهائیان و  ز نحوۀا

  

  

افروزی کوکتل مولوتوف بر سطح  آتشهای دود به جای مانده در اثر  لکه

بیرونی واحدهای آپارتمان محل سکونت دو خانواده بهائی در سمنان، 

 ۵۲) 19۳۷اسفند  ۷شب  نیمهبعد از  ایران. این حمله در حدود ساعت یک

( انجام شد.۵۰۰3فوریه   
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 بار آتشای زیر جامعه 0

( برای شش سال راهی زندان کرد، بسیار سنگین به نظر 0210مه )13۱1، جرائمی که عادل فنائیان را در خرداد اولدر نگاه 

 .بودند« تبلیغ علیه نظام مقد س جمهوری اسالمی ایران» و« بسیج یک گروه به قصد اخالل در امنیت مل ی» شامل آنهارسند.  می

 

هایی محکوم شده است که در هر  شرکت در فعالیت دلیلدهد که آقای فنائیان به  ن میتر اسناد مورد نظر دادگاه نشا دقیقاما بررسی 

دینی خود، نظارت  جامعهجلسات دعا برای  مرتبوی شامل تشکیل  های . فعالیتقابل تحسین هستند حتیکشور دیگری کامالً قانونی و 

 ت.یافتن به آموزش دانشگاهی بوده اسجوانان و همچنین کمک به جوانان برای دست نوکودکان و های اخالقی برای  بر توسعٔه کالس

  

 بهائی ۀیدستمد جامعهٔ  داشتن نگهه یکپارچ باهدف هایی که تالش – کند یم تحملهایش  به خاطر تالش مجازات سنگینی که آقای فنائیان

 .( برای بهائیان شهر سمنان صادر شد0210)مه 13۱1است که در خرداد  تنها یکی از مجموعه احکام سنگین زندان – شد یمانجام 

 

. پویا تبیانیان حکم شش سال و نیم، دشدنمشابه به زندان محکوم  هاماتات  سه بهائی دیگر نیز در سمنان به  ،مه() خردادهمچنین در ماه 

ر ماه دریافت کردند. شوهر خانم ایقانی، سیامک، هم ایقانی حکم چهار سال و چها فرامرز فیروزیان حکم چهار سال و نیم و انیسا

ه اکنون در حال گذراندن دوران زندانش است و زندانی شدن این خانم، دو کودک خردسالشان را از زندگی با پدر و مادر محروم ساخت

 و« غیرقانونی یها گروهعضویت در »های  هام( به ات  0228) 1388بهائی در سال  تعالیم عمل بر مبنای دلیل. آقای ایقانی به است

 .را ببینید 32صفحٔه  .شده استمحکوم « نفع فرقٔه بهائیت تبلیغ به»

 

دوران محکومیت خود  آنهااند.  نیز اخیراً به یک سال زندان محکوم شده -روفیا بیدقی و ژینوس نورانی  -دو تن از زنان جوان بهائی 

 .استها در آن تجاوز جنسی به زندانیان جوان شایع  خطرناک است و طبق گزارش سیار شلوغ وب که برند یمرا در زندانی به سر 

 

اند؛ محل  مواجه شده روزافزونیهای  و بازداشت دستگیری ،با یورش کومتئیان سمنان از سوی مأموران حچهار سال گذشته، بها طی

در و  تخریب آنهاهای  شده است؛ گورستانبسته  و یا کامالً قرار گرفته  دیوارنویسی و افروزی آتشهدف حمالت  آنها وکار کسب

شرایط کودکانشان باشد که در مدارس شهر  شاید شوم تر از همه  .است شدهحمله  به باورهایشان مساجد برامنبر و  ی مختلفها رسانه

 .اند گرفته قرار یرتحق و مورد سرزنش

 

بهائیان توسط مقامات دولتی تعطیل شده و بیش  وکار  کسبحل م 02حدود  اند. ( دستگیر شده022۳)138۰بهائی از سال  3۰حداقل 

 .افروزان قرار گرفته است مورد حملٔه آتش آنها وکار کسبملک و محل  ،از دوازده خانه

 

دیگر، از جمله آباده، الیگودرز، بوکان، های  شهرها و دهکده فقط محدود به سمنان نیست. بهائیان در بار اسف ت سخت واین وضعی  

 .و شیراز، با آزارهای شدیدی مواجه هستند سر روان، مشهد، پارس آباد، رفسنجان، اللجین، آباد خرماصفهان، ایول، 

 

چندین سال متمادی صورت  طی یکوچک ۀدر محدوداست که  حمالتیت شد  ، عمق، وسعت و دهد یم قرارآنچه سمنان را مورد اهمیت 

بهائیان به صورت امکان این حمالت علیه که  است دولت جمهوری اسالمی اجازهفته است. عالوه بر آن، بر پایه تشویق و گر

 تر شدیدها به منظور اجرای  از فعالیت یا تازهسطح  دهندهیافتن حمالت اخیر در این شهر نشان  شدت. ممکن شده است یا گسترده

 .حکومت برای تبعیض علیه بهائیان است دیرینهسیاست 

 

از  ای مجموعهها  ( در حالی آغاز شد که بر اساس گزارش0228اواخر سال )1382مرحلٔه جدید آزار بهائیان سمنان در سال 

ن ها که در سال های ضد بهائی در سطح وسیعی برای اطالع عموم در این شهر برگزار شد. یکی از این برنامه سمینارها و همایش

طرح این موضوع یکی . سمنان تشکیل شد، به تحلیل ارتباط فرضی بین آئین بهائی و صهیونیسم پرداخته بود احمر هالل جمعیتتئاتر 

 .از مضامین رایج تبلیغ علیه بهائیان است
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نمای داخل یک ساختمان غسالخانه برای آماده کردن اجساد در گورستان  

( توسط ۵۰۰3)فوریه 19۳۷بهائیان سمنان، پس از اینکه در اسفند 

افروزان مورد حمله قرار گرفته است. آتش  

قرار  مأمورانبهائی مورد یورش  02، منازل حدود (0228ر دسامب 1۳) 1382آذر  0۳ه ها، در سحرگا چند هفته پس از این همایش

هدف حمله قرار گرفته  منازلشانکه  ی. نه تن از بهائیانشدندهای همراه توقیف  مطالب مربوط به آئین بهائی، کامپیوترها و تلفن. گرفت

 در صرفاً  و غیرقانونی یا کذب کامالً  ات هاماتی به همه و دیگر بعداً  نفر هشت یورش و یکی از این افراد در حین .بود بازداشت شدند

 چندین بهائی دیگر ها یورش ر اینگردآوری شده د «مدارک» .شدند یردستگ بهائی، دیانت آرام و صلح آمیز مرابطه با اجرای مراس

 .فرستادزندان  سرانجام به به دادگاه و را سمنان

 

پس از این، سیلی از حوادث مربوط به این 

 :افتادرویداد به جریان 

 

  محل (، منازل022۱) 1382از سال ،

 متعددبهائیان با موارد  های و گورستان وکار کسب

. در اند و یا ویرانگری مواجه شده سوزی آتش

ه دست بحالی که بسیاری از این موارد ظاهراً 

همٔه شواهد حاکی  اما، گرفتهافراد ناشناس انجام 

احکام رسمی  ،اقدامات اینپس از آن است که در 

و احتماالً از مأموران لباس شخصی  وجود دارد

اغلب با نوشتن  شود. این رویدادها نیز استفاده می

بر « مرگ بر بهائی»بهائی مانند  ضدشعارهای 

 .ها همراه بوده است روی ساختمان

 

  همراه با این حمالت، مقامات محلی

های زیادی  بهائیان تالش معیشت برای نابودی

 ی استاین موارد تصمیم اند. از جملهٔ  انجام داده

توسط ( 022۱)اوایل سال 1382 ماه که در دی

تجاری  اتحادیه 3۱اتاق بازرگانی و حدود 

از صدور  بر مبنای آن شد که اتخاذمربوطه 

کسب یا جوازهای مدیریتی بهائیان  های پروانه

ممانعت به عمل آید و همچنین از تمدید 

آن نه تنها  نتیجهبهائیان، تعطیل شد که در  دو کارخانه متعل ق به (0210)مه  13۱1موجود خودداری شود. در خرداد  های پروانه

شغل خود را از دست دادند. روی هم رفته، تعطیل کردن حدود نیز تن از کارکنان مسلمان  ۰0داقل بهائی، بلکه ح نفر 12حدود 

 .محروم کرده است معاشر امراخانواده را از  112به بهائیان، تقریباً  متعلق وکار کسبمورد  02

 

  به آئین بهائی توهین کنند. در  مدارس سمنان شرکت کرده، درس در های کالساز روحانیون مسلمان دعوت شده است تا در

 آموزان دانشاند که به  مسلمان تشویق شده آموزان دانشهای خود جدا کرده و حتی  برخی موارد کودکان بهائی را از هم کالسی

 .بهائی آسیب بدنی وارد آورند

 

  را  آنها جا همه ،فشار روانی نوعی به عنوان ظاهراً اند و  شدت بخشیده رابر بهائیان سمنان  نظارت خود ،اطالعاتمأموران

 .ها، تشدید نظارت سبب شده کودکان بهائی در ترس دائمی از دستگیر شدن والدین خود زندگی کنند کنند. طبق گزارش تعقیب می

 

این اعتقادات بتواند ادعا کند ای که حکومت  ین رویدادها حاکی از تالشی هدفمند برای تحریک مردم سمنان به خشونت است، به گونها

دست  کهه همچنین آشکارا به این منظور طراحی شدش شود. این تال می« مردم»بهائیان است که موجب برانگیختن های  و فعالیت

 ، مستقیم و یا غیرمستقیم، بر علیه بهائیان اقدام کنند.کامل تا با مصونیت را باز گذاردمقامات 
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. اند شده خسارت جبران خواهان و نمایند یعدالت بی را متوجه این همهه مربوط مقامات تا اند کرده تالش یا گسترده با اقدامات بهائیان
 حمالت است. دولت بر اینکه شاهد دیگری بر چشم پوشی  زده شده آنهادر تمامی این موارد دست رد به سینه  یباً تقر

ای  که به طرز فزاینده  است نموده هایی روششروع به آزمایش  های اخیر، در سال که حکومت رسد عالوه بر این، به نظر می

 یهعل نفرتبرانگیختن  شامل ، بلکهشدهظاهرافراد  ها و زندانی نمودن افزایش دستگیری به شکل تنها نهروند . این ر استبا خشونت

بر دیوارها بوده  انگیز افروزی، خرابکاری و نوشتن عبارات نفرت اش افزایش حمالت شخصی، آتش که نتیجه بوده است نیز بهائیان

ن حکومت، د، گرچه شواهد فراوانی از مداخلٔه عامالنشو می توسط شهروندان عادی آغاز یحمالت رسد چنین می به نظر است. اغلب

 وجود دارد. ،تحریک به ارتکاب این حمالتطریق چه به صورت مستقیم و یا از 
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 زندان و دستگیری یورش، 3

 هافزایش یافت شدت( به 022۳)1383اند، از سال  زندانی شده یا بازداشت سرانه خودبه صورت و  نی که در ایران دستگیراتعداد بهائی

زندان به  های میلهدر پشت  آنهانفر از  112اند و اکنون بیش از  ( دستگیر شده022۰)اوت  1383بهائی از مرداد  ۳12است. حداقل 

 .برند یمسر 

 

ت دارد. وضعی   اهرا در حالتی از ناامنی و وحشت نگها این است که بهائیان  و بازداشت یاین دستگیرحکومت برای  ریزی برنامه

 .دهد سمنان چنین تالشی را به روشنی نشان میکنونی در 

 

، برای بهائیان برند یمهجوم  ای خانهورودی  ببه در و ریزند یمبیرون  خود ی بدون پالکها مأموران دولتی از اتومبیل ای که صحنه

های بدون  مأمور از وزارت اطالعات با اتومبیل 10حدود  در سحرگاه با حضور معموالً  ها یورشعادی شده است.  ای منظره تبدیل به

 ،شود. مأموران و سپس هر خانٔه مسکونی کامالً بازرسی می کنند یمع ها را قط ابتدا خطوط تلفن ها، شود. طبق گزارش پالک انجام می

. در مواردی اسناد ملکی، پول نقد و کنند های ماهواره را توقیف می های بهائی و دیش های همراه، کامپیوترها، اسناد، کتاب تلفن

 .جوازهای کسب نیز مصادره شده است

 

( به 022۱)1382بهائی سمنانی از سال  00اند. تقریباً  ( دستگیر و بازداشت شده022۳)1383ساکن سمنان از سال  یبهائ 3۰حداقل 

سال زندان  ۳۳به بیش از  آنهاان محکومیت سال سن دارند. مجموع دور 32تا  02اند. بیشتر این افراد بین  زندان محکوم گشته

 .رسد می

 

هشت نفر دیگر نیز در اند.  گذرانده و آزاد شده با تحریر این متن، پنج نفر از افراد مورد اشاره دوران محکومیت خود را زمان هم

 آنهایکی از . است متغیراز یک تا شش سال  هابه تازگی صادر شده و مدت آن آنهاحال گذراندن احکام زندان خود هستند که بیشتر 

اند و  محکومیت زندان خود را به پایان رسانده و در حال گذراندن دوره تبعید داخلی است. چهار نفر دیگر با قرار وثیقه آزاد شده

زندان خود هستند. چندین  نآزادند و یا منتظر احضار برای آغاز دورا تجدیدنظرو هشت نفر دیگر تا زمان دادگاه  منتظر دادگاه هستند

 .اند مورد بازجویی قرار گرفته هم دیگرنفر 

 

ها از سمنان حاکی  همراه بوده است. گزارش اطالعاتگرفتن نظارت مأموران شعبٔه محلی وزارت  شدتها با  افزایش موج دستگیری

های عمومی مانند پارک  اگر به مکان .گیرند یمقرار  مورد تعقیب جا همه ،شوند خارج می منازل خوداز  از آن است که وقتی بهائیان

و آنچه  که قرار است مالقات کنند یفرد درباره هدف آمدنشان به پارک، ،نزدیک شده آنهابه وند، مأمورین نزدیک محل سکونتشان بر

چنان فراگیر شده  ها، ترس از دستگیری . بر اساس گزارشدهند یمقرار سؤال و بازجویی مورد  اش صحبت کنند، قصد دارند درباره

کنند و نگران هستند که مأموران هر آن در خانه را بزنند و والدینشان  دائمی زندگی میاز ترس  که کودکان خردسال در حالتیاست 

 .را با خود ببرند

 

 یورش( توسط مأموران حکومتی مورد 0228دسامبر  1۳)1382آذر  0۳بودند که در  ای خانه 02ساکنان  شدگان دستگیرتن از  ۱

 .استفاده کردند آنانعلیه « مدارکی» آوری جمع ها برای مأموران از این یورش ، ظاهراً ندر گرفتقرا

 

 در مشارکت» هام ویات  . شد محاکمه ( 022۱ فوریه 10)1382 بهمن 0٢ در او .بود رضوانی صهبا روز آن شدگان دستگیر از یکی

 های ید سی توزیع و ها دوره و ها کالس تشکیل طریق از اسالمی جمهوری علیه تبلیغ» و «غیرقانونی یها سازمان و ها گروه تشکیل

 به او های یتفعال در ریشه کامالً  که هاماتیات   ،تشخیص داده شد« بهائیت ضال ۀ فرقۀ نفع به فردی تبلیغات در مشارکت و آموزشی

 (0211 نوامبر) 13۱2 آذر در و گذراند زندان در را سال هس»م رائج «/ به اصطالح ظاهر به این برای او د.دار بهائی یک عنوان

 .شد آزاد
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 1۷رونوشت دستور دادگاه انقالب اسالمی سمنان به تاریخ 

که سیامک ایقانی را به ( ۵۰۰3ژوئیه  ۳) 19۳۳تیر 

و « غیرقانونی وابسته به بهائیان یها گروه عضویت در»

هامات محکوم کرد، ات  « تبلیغی علیه نظام یها تیفعال»

 عمل به تعالیم بهائی است. ها آنتمامی دروغینی که مبنای 

محکوم به ان آن از تن( مورد یورش قرار گرفت، سه 0228دسامبر  1۳) 1382آذر  0۳در  منازلشانان هشت بهائی دیگر که از می

 .شش ماه زندان شدند

 

است  یا آموزندهویژه  به نمونۀ، هل و نیم زندان محکوم شدساپروندٔه پویا تبیانیان، فردی که اخیراً برای دومین بار دستگیر و به شش 

 .دهند یمقرار  اذیت آزار و بهائیان را سرسختانه مورد که مقامات سمنان ای یوهشز ا

 

دو کامپیوتر  ،دستگیر شد. مأموران اطالعاتبه دست مأموران وزارت  ش(، در محل کار022۱مارس  8) 1382اسفند  18 دروی 

ساله بود، به خانه برگرداندند و بازرسی دیگری  0۰آقای تبیانیان را که در آن زمان  آنهامتعلق به کارفرمای او را نیز توقیف کردند. 

 مهاات  نیست، بدون  مشخصانجام دادند و اسناد و مطالب مربوط به دیانت بهائی را توقیف کردند. او تا زمان محاکمه که تاریخ دقیقش 

 .شد اشتهده نگدر بازداشت 

 

به یکی از وکالی مدافع آقای تبیانیان گفته بود که  دادگاه قاضیزمانی، 

«. دفاع کنید آنهااین ]افراد[ نجس و جاسوس هستند و شما نباید از »

آقای تبیانیان به دو سال و نیم زندان محکوم شد، گرچه بعداً در دادگاه 

 .به دو سال کاهش داده شد او حکم تجدیدنظر

 

به دنبال  دستگیر شد. پویا تبیانیان دیگر ین بارچند، وی حالن یبا ا

(، 0211ارس م 10) 138۱اسفند  01در  ها یکی از این دستگیری

 13۱2بان آر بازداشت به سر برد. وی در مهر/بیش از دو ماه د

وزارت  محلیدو ساعت در دفتر  مدت(، دوباره به 0211)اکتبر 

فروردین  08اطالعات در سمنان مورد بازجویی قرار گرفت. در 

محاکمه و در خرداد  نامشخصی هامات( به ات  0210آوریل  1۳)13۱1

 .( به شش سال و نیم زندان محکوم شد0210)اواخر مه  13۱1

 

خود علیه  تعصبدهد که قاضی پرونده آشکارا  شواهد موجود نشان می

افع آقای تبیانیان ابراز داشته است. زمانی، بهائیان را به وکالی مد

که بهائی نیستند گفته بود اگر تصمیم با او مدافع  یوکالقاضی حتی به 

 .بود« همٔه بهائیان را نابود کرده»بود، 
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 ویرانگری و افروزی آتش ۰

همچنین  آنهااند.  محل کسب آنان حمله کردهبه  بهائیان سمنان یا منازلدوازده بار به  حداقلافروزان  (، آتش022۱) 1382از سال 

 .اند شهر را به آتش کشیده انهائیب گورستانر د واقعهای  ساختمان

 

به بهائیان و یا دیگر اشکال ویرانگری  متعلقها و امالک  های ضد بهائی به وسیلٔه افشانه بر ساختمان این حمالت اغلب با نوشتن متن

 .همراه بوده است

 

 هستند: موارد زیرحوادث شامل 

 

 فوریه  1) 1382بهمن  13بهائی بود. در  خانوادهچندین محل سکونت به یک آپارتمان سه طبقه که  زا آتشهای  بمب پرتاب

را  انهای بهائی آپارتمان مشخصر صبح، دو کوکتل مولوتف به سمت ساختمان پرتاب شد که به طو 3(، حدود ساعت 022۱

و بمب دوم به ایوان طبقٔه دوم برخورد کرد. اعضای  اولها به دیوار کنار پنجره در طبقٔه  هدف قرار داده بود. یکی از بمب

 .را خاموش کردنده نیدن صدای انفجارها فوراً شعلخانواده بعد از ش

 

  مورد حمله واقع شد و  –ها  به پنجرهتف با پرتاب کوکتل مولو –مان دوباره (، همان ساخت022۱فوریه  0۳)1382اسفند  2در

ها از پنجره به  بهائی دیگر در سمنان را هدف گرفت. در هر دو مورد، بمب خانوادهخانٔه یک  های پنجرهیک بمب مشابه نیز 

 .ها را به سرعت خاموش کردند داخل نفوذ نکردند و ]افراد خانواده[ شعله

 

  تا شهریور  1382در فاصله زمانی بین اسفند

 یها فروشگاه(، 022۱)مارس تا اوت  1388

بهائی در سمنان، به  دار مغازهسه  حداقل

افروزان قرار گرفت.  دفعات، مورد حملٔه آتش

شاید گویاترین این حوادث مربوط به آقای پیمان 

از ای  مجموعهشادمان باشد که امالکش با 

توان تحت  هایی مواجه شد که همه را می یورش

کرد. در  بندی طبقه انگیز نفرتعنوان جنایات 

(، 022۱مارس  31) 1388فروردین  11

ن شادمان در حالی که در اتومبیل آقای پیما

 با اسپری رنگی او پارک شده بود، منزل یجلو

 یدر حالاز شکل اصلی خود خارج شد  کامالً 

بهائی بر  ضدشعار نویسی هایی از  نشانه که

روی آن به جای مانده بود. چند روز بعد، در 

آوریل(، روی مغازٔه آقای  0فروردین ) 13

های ضد بهائی  شادمان نیز با اسپری رنگ پیام

سوء ظن  نسبت به بهائیان ایجاد نوشته شد که

ژوئن(  03تیر ) 0در  .کرد یم انگیزی نفرتو 

د. ش پرانیگ مغازٔه آقای شادمان سنسوی  به

ش بزرگی از مغازٔه آقای شادمان را به آتش کشیدند که به بخ ،تر با موفقیتژوئن(، مهاجمان موتورسوا 0۱تیر ) 8در  سپس

مغازه او دوباره مورد حملٔه آتش  آویخته شد و اندکی بعد مغازٔه وی ببر در یا گربه. چند هفته بعد، جسد کاالهای او آسیب رسید

 .موتورسواران قرار گرفت

آقای پیمان شادمان مورد  ۀمغاز(، ۵۰۰3ژوئن  ۵3) 19۳۳تیر  ۳در 

 زا آتشهای  ها سوار بر موتور بمب افروزان قرار گرفت. آن حملٔه آتش

او را به آتش کشیدند. گرچه آتش فوراً  مغازهرا پرتاب کردند و 

 خاموش شد، اما بیشتر کاالهای مغازه آسیب دید.
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  ( 0212فوریه  1۳) 1388بهمن  02به آقای اکبر پور حسینی در  متعلقمحل سکونت آقای یحیی هدایتی و یک مغازٔه

قرار گرفته بود. از فروردین تا  مکررافروزان قرار گرفت. آقای هدایتی مانند آقای شادمان هدف آزار  مورد حملٔه آتش

 قراردادندخانٔه او را شکستند و آنجا را مورد حمله  های پنجرهبار ، خرابکاران حداقل نه (022۱)آوریل و مه 1388خرداد 

 .پرتاب شد به درون منزلشمواد منفجره  یا زاآتش  وسیله(، یک نوع 0212سپتامبر  3) 138۱شهریور  10و در 

 گورستان به حمالت

بهائیان سمنان و  مورد استفاده که گورستانی

، گیرد یمقرار  شهری نزدیک به آن، ر،سنگس

مورد حملٔه  (022۱)فوریٔه  1382در اسفند 

 ۳2ریباً . تقافروزان و خرابکاران واقع شد تشآ

گورستان به  الخانۀتخریب شد و غس برقگ سن

. عالوه بر آن، روی تانکرها و شدآتش کشیده 

که در گورستان برای  یمخازن بزرگ

با اسپری  شده میاستفاده  آنهانگهداری آب از 

بهائی نوشته شد. این  ضدرنگی شعارهای 

را به مرگ « بهائی کافر نجس» ،شعارها

اشاراتی به  آنهاو در میان  کردند یمتهدید 

 .نیز شده بود« اسرائیل و انگلیس»

 

(، قسمتی از 022۱)نیمٔه اوت 1388در مرداد 

گورستان بهائیان سمنان که در آن برای در 

، با استفاده شده میگذشتگان دعا و نماز تالوت 

 آنها. به دست مهاجمان تخریب شد ،از لودر

همچنین درب ساختمان واقع در گورستان را 

 .خاک ریختندرفته مسدود کردند و با لودر بر آن  میسپاری به کار  اجساد برای خاک که به منظور شستشو و آماده کردن

دنشونمی محدود سمنان به حمالت

است که به  رفتهر کاای علیه بهائیان به  کاری به نحو فزاینده ، دیوارنویسی و خرابافروزی آتشنه فقط سمنان بلکه در سراسر ایران، 

 :توان به موارد زیر اشاره کرد صورت نمونه می

 

  ( در شهر رفسنجان واقع در استان کرمان، اتومبیل یکی از بهائیان سرشناس این 0228 ژوئیه 0۳)1382مرداد  ۰در تاریخ

هایی تهدیدآمیز از  بهائی دیگر شهر نامه خانواده 12و  و تخریب شد. صاحب اتومبیل هکشیدتش آبه شهر توسط موتورسواران 

موارد مطرح شده در آن نامه  از جملهخواندند دریافت کردند که  می« نهضت ضد  بهائیت جوانان رفسنجان»گروهی که خود را 

 .( بودمقدستهدید بهائیان به جهاد )جنگ 

 

  افروزان قرار  شهر رفسنجان مورد حملٔه آتش(، حداقل دوازده مغازٔه متعلق به بهائیان 0212)اواخر سال  138۱در سال

سنگینی وارد کرد، با توزیع یک نامۀ  های گرفت. در این حمالت که به برخی از اماکن کسب بهائیان رفسنجان خسارت

اعضای فرقۀ »بهائی فرستاده شده بود. در این سند  بدون نام که خطاب به  02تهدیدآمیز همراه بود که به منازل و محل کار 

کارگیری و  به»و « ها رابطه و دوستی با مسلمان»بود، از بهائیان خواسته شد تعهدی را امضا کنند که از ایجاد « اله بهائیتض

 خودداری کنند. همچنین به بهائیان تاکید شد دین خود را در اینترنت نیز تبلیغ نکنند.« استخدام شاگردان مسلمان

 

 باً یتقر .(۵۰۰3 هی)فور 19۳۷در اسفند  یرانیسمنان پس از و انیگورستان بهائ

.شد دهیو ساختمان غسالخانه به آتش کش بیقبر تخر  سنگ ۲۰  
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  وی ضمن ایراد  بر در استان کرمان بازدید کرد.( از روستای خ  022۱ نویهژا 2) 1382دی  18یک روحانی ساکن قم در

به بهائیان کرد. روز بعد از سخنرانی، حدود  متعلقهای  حمله به دیانت بهائی، مردم را تشویق به آتش کشیدن باغبا  یا خطبه

 افروزی آتشبعد تالش دیگری برای شد. یک هفته به امامعلی راسخی به آتش کشیده  متعلقمتر از حصار پیرامون باغی  12

به یک مسلمان مشترک بود( خسارت  متعلقدر باغ آقای راسخی انجام شد، اما فقط بخشی از دیوار )که با دیوار باغ مجاور 

 ضد شعارهای به تشویق مسلمانان به حمله بر بهائیان ادامه داد و اندکی بعد محلیدید. پس از رفتن این روحانی، یک روحانی 

 .برخی از بهائیان روستا ظاهر شد یها مغازهو  ئی روی دیوارهای اطراف منازلابه

 

 

 

 

  تنگریز  دهکده(، یک آالچیق واقع در ملک آقا و خانم موسوی، بهائیان سالمندی که در 0228ژوئن  12)1382خرداد  01در

مخزن بنزین که برای افروختن  انفجارکنند، پس از ریختن بنزین، به آتش کشیده و تخریب شد. هنگام  استان فارس زندگی می

، به سختی جان سالم به در نزدیکی ساختمان خوابیده بودند که همراه دو پسرشان ی،آتش به کار رفته بود، خانم و آقای موسو

اند. آقای موسوی  در آالچیق خوابیده آنها همهکرده  فکر می افروزی آتشهنگام  . خانوادٔه موسوی باور دارند که مجرمدر بردند

اما دفتر قضائی از پیگیری پرونده سر باز زد بوده، به طور رسمی شکایت کرد،  سوزی آتشعلیه فردی که به گمان او عامل 

 .کردند نظر صرفموسوی به احترام قرآن از شکایت خود  خانوادهنیست.  زیرا مظنون به کتاب قرآن سوگند خورد که گناهکار

 

  (، چند کوکتل مولوتف به حیاط جلویی خانٔه خسرو دهقانی و همسرش، دکتر هما 0228 ژوئیه 1۳) 1382خرداد  0۳در

از آن رخ داد که دکتر آگاهی پس از تهدیدهایی از سوی  این واقعه درست چند ماه بعدآگاهی، واقع در ویال شهر پرتاب شد. 

 سال در آن 08مدت به شد. وی  آباد نجفمطب خود در نزدیکی تعطیل کردن  بهائی بودنش، مجبور بهبه  ربوطافراد ناشناس م

 . مشغول بود طبابت به محل

 

  نیز  خانواده شاکر در کرمان، منزلشانور شدن اتومبیل  (، درست چند هفته پس از شعله0228 ژوئیه 18)1382خرداد  0۱در

 .های تهدیدآمیز رخ داد ای از تلفن به آتش کشیده شد و از بین رفت. این رویدادها پس از مجموعه

  

 1۰) 19۳۷خرداد  ۵1در  

(، خانواده ۵۰۰۳ژوئن 

موسوی، ساکن استان فارس، 

هنگام به آتش کشیده شدن و 

تخریب کلبٔه نزدیک محلی که 

در آن خوابیده بودند، به سختی 

.جان سالم به در بردند  
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 دانشجویان و مدرسه آموزان دانش ۳

 که حادثه 1۳2 حدود روزه، 32طی یک دوره  (،0222 فوریه نیمه تا ژانویه نیمه)1382 بهمن ماه تا نیمه اول ماه دی از نیمه دوم

 شهر 12 حداقل در شد بهائی می آموزان دانش علیه مدارس ولینئمس سوی از جسمی های خشونت حتی و بدرفتاری توهین، :شامل

 .دارد ادامه کشور سراسر در پراکنده صورت به گاه به گاه رویدادهایی چنین شده است. گزارش ایران

 گزارش زیر رویدادهای (،022۱ و 0228)1388 تا 1386 یها سال در. اند نبوده مصون حمالت این از سمنان نیز بهائی کودکان

 : شده است

 ایراد بهائی دیانت به توهین در هایی سخنرانی تا شدند دعوت سمنان درس های س کال به مسلمان روحانیون مورد، دو از بیش در 

 .است داده رخ آموزشی مختلف سطوح در واقعه این .کنند

 

 اند زده باز سر مدرسه در بهائی کودکان نام ثبت از مورد دو حداقل در مدارس مسئولین. 

 

 آورند وارد جسمانی آسیب بهائی آموزان دانش به اند شده تشویق مدرسه مقامات دیگر یا خود معلمان توسط مسلمان آموزان دانش. 

 

 جداگانه بنشینند.  محلیاند در  بهائی از دیگران، آنان را وادار کرده آموزان دانشجداسازی  باهدفمدرسه  مسئولین 

 

 کودکان به حمالت اما است، دشوار سمنان گذشته درس در شهر های کالس در آنچه دقیق جزئیات آوردن دست به که حالی در
برای تغیر دینشان به اسالم  آموزان دانش قرار دادن تحت فشار به منظور آشکار تالشی گر ، نمایاندیگر های مکان در بهائی یا مدرسه
 است.بوده 

آورند و همچنین مجبور به  های دینی به اعتقاداتشان وارد می اند که معلم شده یهای ناروای ها وادار به نشستن و گوش دادن به تهمت آن 

دست شرمانه تاریخ دیانت بهائی را  اند که بی شده« تاریخ ایران» دربارههایی  یادگیری و امتحان در متون مصوب و رسمی درس

 کردن آن نموده است. دار لکهو مورد تحریف قرار داده است و سعی در بدنامی و  کاری

 

 پاکتی دبستانی کودکان از یک هر به شیراز، در شهر سال تحصیلی روز آخرین در ،(0228 مه 18) 1382 اردیبهشت 0۱ در

 که برای کودکان بود ای صفحه 10 رنگی کتابچه یک این پاکت حاوی شد. داده انتشاراتی شرکت یک از «هدیه»عنوان  به سربسته

 و تحقیر کننده تمسخرآمیز ای شیوه به را بهائی دیانت دهنده بشارت باب، حضرت زندگی داستان از کننده گمراه و پراشتباه ای نسخه

 .کرد یم عرضه

 

سند،  آن در کنند. پیروی می شد،( صادر 1۱۱1) 136۱ان که در سال بهائی مسئلۀ یادداشت در شده ارائه طرح از آشکارا ،حمالت این

. شوند نام ثبت مدارس در توانند می «بهائی هستند نکردند اظهار چنانچه»بهائیان  که شود می عنوان ،«فرهنگی جایگاه»عنوان  تحت

 .«شوند نام ثبت دارند عقیدتی مسائل مسل ط بر و قوی کادر که مدارسی در» حد امکان، بهائیان، تا که است آمده سند در آن، بر عالوه

 بهائی شد احراز چنانچه تحصیل حین در چه و ورود در چه» بهائی، دانشجویان که شده نوشته همچنین بهائیان مسئلۀ یادداشت در

 .شوند اخراج ها دانشگاه از باید «هستند

 

 انقالب از پس کمی. است بوده مشکلی دائمی آموزش به دسترسی از بهائی دانشجویانی محروم کردن برا تالش نیز، ملی سطح در

ها به شکل  اخراج شدند. این اخراج ه[دانشگا ]و مدرسه از بهائی کودکان و جوانان از زیادی تعداد (،1۱2۱) 13۳2 سال اسالمی

 تمامدر  انیئهابج اخرا دامنۀ اما؛ بوده است متمرکز شدند می شناخته بهائی عنوان که آشکارا به ییآنها بر عمدتاً  و نبوده سیستماتیک

 .ه استگرفتر تقریباً همه را در ب محرومیت آخر مورد در و هبود گسترده دانشگاه تا دبیرستان و ابتدایی سطح از آموزشی، نظام
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 راهنمایی و ابتدایی دوران در کودکان المللی، فشارهای بین به پاسخ در حدودی تا (1۱۱2 )دهۀ 22 و  ۳2   دهۀ های سال آخرین در

 و ها دانشکده به ورود از را بهائی جوانان ممنوعیت (،022۰) 1383 سال تا حکومت ،حالن یبا ایافتند.  دوباره نام ثبت اجازۀ

 .کرد حفظ خصوصی و عمومی یها دانشگاه

 

 سراسری برای کنکور در که کسانی همۀ از: برد یم کار به عالی آموزش از بهائیان منع برای را ای سادهحکومت روش  زمان، آن تا

 رسمی دین چهار از یکی جز مذهبی به که داوطلبانی کنند؛ و اعالم را خود دین تا خواست می کردند یم شرکته دانشگا به ورود

 .شدند می محروم ، از ورود به دانشگاهکردند یم شارها –زرتشتی  و یهودیت مسیحیت، اسالم، – ایران شناخته شده در

 

کرد.  خواهد حذف سراسری کنکور نام ثبت فرم از را مذهب ستون که کرد اعالم حکومت (، 0223)اواخر  1380 سال دوم نیمۀ در

 سال برای دانشگاه در نام ثبت و سراسری آزمون برای شرکت در را آنان راه تغییر این که داشتند باور زمان آن در بهائی جوانان

 .ساخت خواهد هموار (022۰-022۳) 1383-138۰ یلیتحص

 

متوسل ها  دسیسهان در دانشگاه، به انواع تعداد زیادی از بهائی نام ثبتبرای جلوگیری از  سال هر ،حکومت زمان، آن از حال بااین

 اخراج از تمهیدات این شده است. گسترۀ

 و تدبیر این تا نام ثبت از پس بهائیان ۀساد

« پرونده نقص»دلیل  به آنها که تازه ادعای

 .گیرد برمی در را محرومند نام ثبت از

 

 علوم، وزارت (،022۳)138۳ سال در

 یا محرمانه نامۀ ،ایران فناوری و تحقیقات

 دانشگاه جمله از – در ایران دانشگاه 81 به

 دستور داد آنها به و فرستاد – سمنان

دانشجویانی را که به عنوان بهائی شناسائی 

 صفحۀ به کنید نگاه] .شوند اخراج کنند می

 ها صدها اگر نه  ده ها، سال طی در [.33

 .اند شده اخراج بهائی دانشجوی

 

 ای مصائب مشابه با سمنان بهائی دانشجویان

 آذر فردی در مثال اند. برای شده روبرو

 آموزش مؤسسۀ از (0228 )دسامبر1382

 اسفند رشد. د اخراج فضیلت عالی

 دانشجوی یک (، 022۱سال  )مارس1382

اقتصاد درس  مطالعات بهائی که در رشتۀ

 به ترم شروع از پس هفته یک دیگر بهائی سه نیز 1382-1388 تحصیلی سال همان گردید. در اخراج سمنان دانشگاه از خواند می

دانشگاه  اعالم کرد که بهائی اخراج این سه اعتراض به پاسخ در دانشگاه حراست شدند و دفتر اخراج دانشگاه حراست دفتر دستور

 .است کرده دریافت« باالتر مقام یک»از  را دستور این

  

 1)19۳۷اسفند  11ای از کارت دانشجوئی مینو شهریاری که در  نسخه 

سمنان اخراج شد. )منبع:  ه( به دلیل بهائی بودن از دانشگا۵۰۰3مارس 

(بان مطبوعات ایران دیده  /Iran Press Watch 
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 اقتصادی حمالت ۳

 آزار شکال اذیت وا   زا یکی ،بهائی جامعۀ معیشتی وضع ساختن نابود جهت هایی تالش( 1۱2۱) 13۳2 سال اسالمی انقالب زمان از

 تا سپس و دولت بودند که کارمند کرد بهائیانی جمعی دسته اخراج به شروع حکومت ،انقالبهای آغازین  سال در .است بوده حکومتی

 بهائی، هزاران دین شکلب کرد. لغو نیز را خصوصی بخش در بهائیان کسب های پروانه سیستماتیک صورت به که رفت پیش آنجا

 .اند داده دست از گذشته سال 32 طی را خود درآمد منابع و مشاغل

 

 سوی از هوارد فشارهای و آمد وجود به نسبی امنی ت دوران یک (،1۱۱2 )دهۀ 22 و ۳2 دهۀ های سال آخرین درپس از آن، 

 .کمتر شد حکومت

 

ت ماچگونه مقا دهد می نشان به عنوان یک نمونه موردی، سمنان شهر توضعی   و یافته اقتصادی افزایش هایفشار اخیراً  حال بااین

 .کنند می تالش بهائیان کردن ساقط هستی از برای دولتی

 

 8 در د.برون پیش حدی چه تا حاضرند سمنان بهائیان معیشت لوازم بردن بین از برایمسئولین  دهد می نشان اخیر موارد از یکی

 دو به اطالعات وزارت مأموران (،0210 مه 08) 13۱1 خرداد

 یورش بودند، بهائی آنها از بخشی یا تمام صاحب که کارخانه

 تولید به که ها کارخانه این از یکی .کردند تعطیل را آنها و بردند

 بهائی آنها از تن 3۳ که داشت کارمند ۳1 مشغول بود، پارچه

ود ب عدسی ]لنز عینک[ تراش کارخانۀ یک دیگر، موردد. نبودن

وجود  .داشت خود استخدام در را دیگر تن شش و بهائی دو که

 برای مداوم تالش در مقامات که دهد می نشان مواردی چنین

 حتی – دیگر کارگران حاضرند بهائیان، اقتصادی سرکوب

 .سازند روبرو اقتصادی دشواری با نیز را – شیعه مسلمانان

 

 1382 دی در سمنان بهائی جامعۀ وکار کسباماکن  به یورش

 های پروانه صدور گرفتند تصمیم عضو، تجاری اتحادیۀ 3۱ همراه با سمنان، بازرگانی اتاق که شد آغاز زمانی( 022۱ سال )اواخر

 .سازند متوقف را بهائیان برای موجود های پروانه تمدیدو  مدیریتی جواز و کسب

 

 یها مغازهدرب  بارها مقامات آن، بر عالوه انجامید. شهر سراسر در بهائیان کسب جوازهای و ها پروانه توقیف و لغو به ،تصمیم این

 .است بوده ها مغازه رسمی تعطیلی نشانۀ که دکردن پلمپ را شهر در بهائیان

 

و  هشد تعطیل مقامات توسط دفاتر، و ها کارگاه ،ها مغازه ،ها کارخانه شامل بهائیان، تجاری فعالیت 02 حداقل متن، این نوشتن زمان تا

 .اند مانده باقی درآمد منبع بدون بهائی خانوادۀ 112 از بیش

 

 کسب پروانۀ (022۱ مارس 12) 1382 اسفند 02 در. است پیراسته شمیل شد، تعطیل این طریقه ب محل کارش کهافرادی  جمله از

 زا دستور پاسخ این بود که شد، سؤال پروانه لغو دربارۀ مقامات از که هنگامید. ش لغو توضیحی هیچ ارائه بدون پیراسته خانم

 .است آمده «باالتر مقامات»

 

به عنوان  وی پدرشد.  تعطیل او فروشی گل مغازه و لغو رحمانیان پیمان کسب جواز (022۱) 1382-1388 سال در همچنین

 .بود کرده اداره را آن موفقیت با سال 02 حدود صاحب مغازه

 

  .بود آورده وارد ها سازمان این بر اصناف بسیج رئیس که است فشارهای اثر بر ها تالشاین  که است آن از حاکی ها گزارش

از۲۷ حداقل  تجاری هایفعالیت مورد

 هاکارگاه ،هامغازه ،هاکارخانه شامل بهائیان،

 بیش و اندشده تعطیل مقامات توسط دفاتر، و

 درآمد منبع بدون را بهائی خانوادۀ 11۱ از

.اندگذاشته باقی
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 به وام پرداختن از تازگی به نیز ها بانک

آنان حائز  اینکها ب ،کنند می خودداری بهائیان

 یط دریافت چنین حمایت مالی هستند.اشر

 پیراسته، شمیل شوهر خانجانی، بهفر آقای

 پرداخت برای موا دریافت از بارها

 به. شد محروم همسرش و خود های بدهی

 وام نیز سمنانی دیگر بهائی پنج حداقل

 خانجانی آقای فروشی لباس پرداخت نشد.

 )ژوئن 13۱2 تیر در او و شد تعطیل

 چهار محکومیت دوران آغاز برای (0211

 خود راهی زندان شد. سالۀ

 

ات وارد از سمنان بهائیان از تعدادی اخیراً 

 به های دیگر به این استان کاال از استان

ن و ای اند شده فروش منع و تجارت منظور

 گونه هربرای کسب  را آنان توانایی امر

 از یا و کرده محدود جدی طور به درآمدی

اند هنوز  است. افرادی که توانسته برده بین

 به بنا کنند، ظخود را حف وکار کسب

 چند هر و هستند نظارت تحت ها گزارش

 آنهاهای تلفنی از  گاهی از طریق تماس

شود به مقامات گزارش دهند و  خواسته می

 ،دیگر موارد است. در نبوده اداره آن از طرف تماس تلفنی شوند که با این پاسخ روبرو می کنند، زمانی که به این درخواست عمل می

 تعطیلی با دشو می گفته آنها شوند. به می حکومت تضعیف به متهم دینی بهائی، تعطیالت درهای خود  به دلیل بستن مغازه آنان

 .کنند می تهدید شانوکار کسب پلمپ کردن محل به را آنها مقامات رون یاز ا وکنند  هایشان در نظم عمومی اخالل ایجاد می مغازه

 

کشاورزان بهائی با مجوز  که زمینی صادر شد تخریب دستور مثال . برایاند پرداخته منطقه بهائی کشاورزان آزار به همچنین مقامات

 یک توسط قبل سال 12 که مزارع این حیوانات گلۀ نابودی دستور مورد، یک قانونی برای استفادۀ شخصی خریداری کرده بودند. در

قانونی بودند،  مجوزبهائیان که دارای  مزارع موجود در آب یها چاه موردی دیگر، صادر شد. در بود، شده خریداری بهائی کشاورز

 شدند. پپلم و مقامات بسته وسیلۀبه 

 

در مورد مشاغل . کنند آنان می وکار کسبتشویق به تحریم  رادادن معیشت بهائیان، مردم  قرار تحت فشاربه منظور  سمنان شهر در

 تجاری قراردادهای پیشنهادها و د ونکنن معامله بهائیان با سازی ساختمان در کارکه  تشده اس داده اخطار نیز این معماران دیگر مانند

  .نپذیرند را آنها با

 

در شهرهای کوچک و بزرگ  اقدامات است. این شده مطرح بهائیان مسئلۀ یادداشت در که است سیاستی راستای در اقدامات این همۀ

 .است درآمده اجرا به سراسر ایران نیز

 

فروشگاه لباس شمیل پیراسته توسط مقامات محلی تعطیل شد. در اینجا اعالن  

رسمی نصب شده بر درب ورودی که حاکی از تعطیلی مغازه است نشان داده 

شود. می  
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 مداوم و رسمی سیاستکه  اقتصادی خفقان ایجاد برای تالش

 1۱ تاریخ به یا محرمانه نامۀ افشای با است، حکومت

 بر نظارت ادارۀ سوی از (0222 آوریل ۱)138۳ فروردین

 استان در عمومی امنیت و اطالعات پلیس در عمومی اماکن

ه فرماند به خطاب که بورمز نامه در. رسد می اثبات به تهران،

 عمومی امنیت و اطالعات پلیس رؤسای و انتظامی نیروی هان

 به که دارد وجود ییها دستورالعمل بود، شده نوشته منطقه در

در  شرکت زا «تبهائی ضالۀه فرق» اعضای باید آن موجب

موارد  این جملۀ از .شوند منع هاوکار کسب ای از گسترده طیف

 مانند «حساس شغلی» های رسته ،«باال درآمدزایی با مشاغل»

کرایه و  توریستی مؤسسات خدمات ،کاری کنده ،نگاری روزنامه

 و عکاسی هتل، و مسافرخانه مدیریت نشر، اپ وچ ،اتومبیل

 وکار کسب و نترنتییهای ا کافه کامپیوتر، فروش ،برداری فیلم

 عرف در« طهارت» هوممف است ممکن که است غذایی مواد

 کند. نقض را شیعه

 

 

 

  

 (۵۰۰۷ آوریل 3)19۳۱ فروردین 13 نامه از رونوشتی
 و اطالعات پلیس در عمومی اماکن بر نظارت ادارۀ
 انتظامی فرماندهان به تهران که استان عمومی امنیت
عمومی  امنیت و اطالعات پلیس رؤسای و ای منطقه

 از که دهد می دستور مخاطبان به نوشته شده بود. نامه
 وسیعی گسترۀ در «بهائی ت ضال ۀ فرقۀ» اعضای فعالیت

 .کنند جلوگیری مشاغل از
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 نفرت برانگیختن 2

 طور همان آمده است. درسمنان به اجرا  در که بوده کمپینی اصلی محور بهائیان، به نسبت محلی مردم نفرت برانگیختن برای تالش

 بوده است. سمینارهای مؤثر ظاهراً  کمپین این دهد، می نشان اخیر سال چند در آنان امالک و اموال و بهائیان به التحم افزایش که

 به همه سمنان، مساجد در جمعه نماز یها خطبه هایی علیه بهائیان در سخنرانی پخش و بهائی ضد ردیه جزوات توزیع بهائی، ضد

 تا مقامات محلی آزاد باشند با مصونیت کامل علیه بهائیان عمل کنند و گرفته انجام دشمنی و ظن سوء فضای یک ایجاد قصد

 به اقدام زنند. دست شخصاً مایل باشند  محلی شهروندان

 

سیاری از بشد.  شروع (0228) 1382 سال اواخر در بهائی ضد های همایش و سمینارها از ای مجموعه با سمنان کمپینگفت  توان می

 اند. شده دهند، گزارش می ارائه را ها فعالیت این اصلی شرح که ایران خبری های رسانهاین موارد توسط 

 

 خبرگزاری (،0228 نوامبر 0۳)1382 آذر ۳ در مثال برای

 رئوفی، مهناز که داشت اظهار یا مقاله انتشار ضمن رسا

 سمنان در شوم، سایۀ نام به بهائی ضد کتاب یک نویسنده

 جمعیت تاالر در که سخنرانی این در .است کرده ایراد نطقی

 میان رابطۀ که بود آن بر قصد گرفت، مانجا سمنان احمر هالل

 گزارش، این طبق شود. بررسی صهیونیسم و بهائی دیانت

 دادن نشان هدفشان که آغاز شد کوتاه فیلم دو با برنامه

 .شد عنوان «تبهائی ۀضال فرقۀ» فاهدا و ها فعالیت

 

 گرویده اسالم به بعد و بوده بهائی قبالً  کند می ادعا رئوفی خانم

 سفر ایران مختلف شهرهای به او اخیر، های سال دراست. 

 جمله در مدارس، از مختلفی های گروه برای و کرده

 یبهائ های ضد سخنرانی مردم عموم و جوانان های سازمان

 روزنامۀ کیهان، او، سفرهای از ایراد کرده است. پیش

 که به چاپ رساند مقاالتی مجموعه ایران، رهبر رسمی نیمه

 رئوفی خانم هستند.رئوفی  خانم «خاطرات» شود می ادعا

 های مصاحبه سلسله یک منتشر کرده، کتاب چندین همچنین

 که کرده اندازی راه سایت وب چندین و داده انجام رادیویی

 .اوست های مصاحبه و ها کتاب بر آنها تمرکز

 

 1388 آذر در رئوفی خانم که است آن از حاکی دیگری خبر

 موضوعات درباره سمنان در بار دیگر (022۱ دسامبر )اوایل

 0٢رویداد، در تاریخ  این است. پیرو داشته سخنرانی هیمشاب

 به اطالعات وزارت مأموران ،(022۱ دسامبر 1۳)1388آذر 

 یورش بردند. بهائیان به متعلق خانۀ 02

 

 

 

 

 

 

 سطح باالترین از بهائیان علیه نفرت طرح برانگیختن
)اکتبر  19۳3 مهر در مثال برای .گیرد می سرچشمه حکومتی

طی یک  ای، خامنه علی هللا آیت ایران، رهبر (، ۵۰1۰

 جمهوری دشمنان را بهائیان قم ایراد کردسخنرانی که در 
 .کرد معرفی ایران اسالمی
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یک  در دوباره رئوفی خانم .شد برگزار شهر در بهائی ضد سمینارهای و سخنرانی بیشتری تعداد (،022۱ فوریه)1382 اسفند ماه در

ت و با مضحکه ساختن آن علیه بشریت اس متنفر آناسالم و ایام مذهبی  زا «تبهائی   فرقۀ» که گفت خطاب به مردم بزرگ گردهمایی

 غربی، کشورهای حمایت تحت مالی نظر از «ضال ه فرقۀ» این همچنین گفته است رئوفی خانم دهد که مقاله گزارش میکند.  تبلیغ می

 .کند یم پنهان اسالم از خود را نفرت مهرآمیز، دین یک پوشش در و فریبنده ظاهر با و دارد قرار آمریکا، جمله از

 

 منتشر «است شده متولد صهیونیسم دامن در بهائی ت» عنوان تحت یا مقاله فارس خبرگزاری (،022۱ فوریۀ 02)1382 اسفند 0 در

 آمده پدید اسالم با مبارزه برای و است صهیونیسم محصول «بهائی ت» آمده است که سمنان ۀامام جمع کرد. در این مقاله به نقل از

 است.

 

 با یا معامله گونه هیچ تا است واجب مسلمانی هر بر»چراغی تاکید شده است که  شاه محمد سی د االسالم تحج  از زبان ای  همقال در

 با ضدیت» آنها هدف زیرا «پرهیزندب غیررسمی و غیرقانونی صورت به افراد این با وصلت از و باشند نداشته فرقه این پیروان

که رژیم پهلوی را سرنگون  گونه همانکنند،  اراده ایران مردم اگر که گفته است همچنین او ،ها گزارش به بنا. ستا «هبود اسالم

 را نیز در ایران بخشکانند. « بهائی ت» توانند ریشۀ می کردند،

 

 اخیراً  و مطبوعات طریقاز  بر،امن فراز بر سال است، 1۳2 از دارد. بیش طوالنی ای یخچهتار در ایران بهائیان نماییپلید  گونه این

 حتی و تلویزیون و رادیو با استفاده از

 تصاویر دانشگاهی، و تحقیقاتی انتشارات

اما این  ؛ارائه شده است بهائیان از دروغینی

های اخیر شدت  ای که در سال کمپین رسانه

بخشی از تالشی سراسری و  ظاهراً گرفته، 

همه جانبه است که به منظور افزایش 

 یزیر طرحبهائیان  علیهدشمنی عمومی 

 است.  شده

 

 ،(022۳)1383 سال از مثال برای

 022 از بیش کیهان رسمی نیمه روزنامۀ

 برانگیز نفاقدروغین، گمراه کننده و  مقاله

 – بهائی های فعالیت و تاریخ تعالیم، درباره

 منتشر – رئوفی خانم خاطرات جمله از

 عمدی تحریف به کیهان مقاالت .است کرده

 جعلی تاریخی اسناد از پردازند، می تاریخ

 اخالقی اصول دروغ به و کنند می استفاده

 که کنند می توصیف ای گونه به بهائی را

 این د. باش آمیز اهانت مسلمانان برای

نیز منعکس  تلویزیون و رادیو در ها تالش

 شده است.

 

هام با وارد آوردن این ات   ،«بهائی ت های یشهر شناخت» نعنوا اب ای مقاله (022۳ اکتبر 02) 138۰ آبان ۳ تاریخ بهدر مثالی دیگر، 

 آمده مقاله در د.کن تحریک را عمومی احساسات کوشد می نیروهای استعماری هستند، ساختهکهنه و دروغین که دیانت بابی و بهائی 

 پاک و شریف های یشهاند به فساد کشیدن برای که هستند دینی یها فرقه جمله از و معقایدی مبه [صرفاً ] بهائیت و بابیت» :بود

 «.آمدند... وجود به استعمارگران طتوس اسالمی،

 

 :است شده نوشته آمیز اهانت عبارات با افشانه این آن بر که سمنان در ای خانه 
  «.انگلیس و آمریکا بر مرگ» و «کافر بهائی بر مرگ»
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 یک داد گزارش کیهان (0228 مه 0۳)1382 خرداد ۳ در مثال برای .است شده کشیده نیز اینترنت به بهائیان علیه ای رسانه کمپین

 مقاله در .شد خواهد اندازی راه« مردمی ازمانیس» توسط زودی به یافته، ختصاصا» بهائیت با مبارزه» به که تازه اینترنتی نمای تار

 کنترل از را کشور تا دهد اخطار جهان مسلمانان همۀ و ایران به دانست می خود وظیفه او که شود می نقل خمینی هللا آیت مرحوم از

 .سازند آزاد شده، پدیدار «بهائی ت فرقۀ» بقال در ایران در که صهیونیسم

 

 را آغاز کرد. این« ابرس» عنوان تحت ،جدید ساعته یمن هفتگی برنامۀ یک ، رادیوی دولتی معارف،(0228 دسامبر)1382 آذر در

 آئین «واقعی ت» درباره نجوانا بر ویژهبا تمرکزی  ،مردم عموم به رسانی اطالع ، هدفششد میمیزگرد اداره  بحث شکل برنامه که به

 .یابد می افزایش روز به روز انتدی این به حمالت انتشار برای اینترنت از استفاده .بود بهائی

 

 . آورند میآن تهمت و افتراء وارد  تاریخ وکه به دیانت بهائی  دارند وجودمتعددی  های یشگاهنما و پوسترها جزوات، مقاالت، اخیراً 

 کمپین :نفرت برانگیختن عنوان تحت گزارشی بهائی جهانی جامعۀ (،0211 )اکتبر13۱2 مهر در شد، اشاره مهمقد   در که طور همان

 ضد رسمی نیمه و رسمی تبلیغات از ای نمونه گزارش کمپین صادر کرد. این این درباره بهائیان دادن جلوه پلیدبرای  ایران ای رسانه

 و کرد ارائه ( را 0211مه  )اوایل 13۱2 اردیبهشت تا ( 022۱ اواخر)1388 آذر از ماهه 1۳ دورۀ بهائی، منتشر شده طی یک

ممکن  های بدی همۀ منشأ عنوان به بهائیان ،دروغ به آنها در که را اینترنتی صفحات یا تلویزیونیو رادیبرنامۀ  مقاله، ۰22 از بیش

 :شد اشاره گزارش در که طور آن ساخت. مستند شوند، تصویر می

 

های مختلف امپریالیستی و یا  که عامالن گروه زنند یم به آنان تهمت

فساد اخالقی  اساس بیکامالً  های تهمتاستعماری هستند. دائماً مورد 

دوری  آنهارا به عنوان مطرودان اجتماعی که باید از  آنهاهستند و 

کنند. حجم، شد ت، تندی و خشونت این تبلیغات و  می معرفیجست 

دهنده است. هدف این  ترسناک و تکان آنهاوسعت و پیچیدگی 

تنظیم شده، این است که دشمنی  نیت سوءبا  هک برنامۀ تبلیغاتی

که اعضایش برای رفاه  جو مردم را علیه یک جامعۀ دینی صلح

 .برانگیزد، کوشند میجامعۀ پیرامون خود 

 

 سرچشمه سمنان از برده شد، ( از آنان نام0212-0211) 138۱-13۱2 تحقیق در که ای شده پخش های برنامه یا مقاالت از تعدادی

 :جمله از داشت، اشاره هرش این به یا بود گرفته

 

 یک از که حکومت هسرویس وابسته ب یک فارس، خبرگزاری از (0212 آوریل 0۱)138۱ اردیبهشت ۱ تاریخ به گزارشی 

 مطالعۀ و تحقیق از پس ما» :کرد نقل عبداللهیان آقای نام به سمنان استان اسالمی تبلیغات دفتر در پژوهش و آموزش کارشناس

ابیت مانند ییها فرقه گیری شکلم گیری می نتیجه اخیر قرن سه طی ایران فرهنگی انقالب  و روس استعمار محصول بهائی ت و وه 

 بین رابطۀ تقویت جوانان، ویژه به مردم، آگاهی افزایش اهمیت درباره عبداللهیان آقای که آمده گزارش در «.اند بوده انگلیس

 با رویارویی برای ییراهکارها عنوان به آنها از وسخن گفته  ،دانشگاه و مدرسه در آموزش کردن اسالمی و روحانیون و مردم

 .یاد کرده است ایران ملت استثمار و تفرقه ایجاد جهت در دشمن های تالش

 

  هللا االسالم ولی حجت از نقل به آن در که (0212 مه 18)138۱ اردیبهشت 08 تاریخ به فارس خبرگزاری از گزارشی 

 با که بود شده داده اخطار مسلمان جوانان به سمنان، شهر نزدیکی گرمسار، در شهر در اسالمی توسعۀ سازمان رئیس مصباحی،

ابیت مانند «یدین های فرقه» دیگر یا بهائیان  رژیم المللی بین استکبار»توسط  فرقه دو این او گفتۀ به .نکنند حاصل ارتباط وه 

 در که داد ادامه طور این مصباحی آقای .شوند می حمایت مالی نظر از و اند آمده وجود به بریتانیا و آمریکا و «صهیونیستی

 دینی فرقۀ یک می کند تظاهر که سیاسی گروه این گفت او .است داشته مخرب و منفی بسیار نقشی بهائیت ایران، معاصر تاریخ

 .کرده است خدمت دشمنان منافع به کامالً  است،

 

 برای حکومت به وابسته تار نمای یک )پانا(، آموزی دانش کانون خبرگزاری ،(0211 فوریۀ 13) 138۱ بهمن 0۰ در 

 از باید آموزان دانش کرد تأکید مصاحبه در این ی. وکرد منتشر سمنان استان در ولی فقیه نمایندۀ با ای مصاحبه ،آموزان دانش

،تندیوخشونتاینتبلیغاتوشدتحجم،

دهندهترسناکوتکانهاآنوسعتوپیچیدگی

نیتسوءباههدفاینبرنامۀتبلیغاتیک است.

تنظیمشده،ایناستکهدشمنیمردمراعلیه

کهاعضایشبرایجوصلحیکجامعۀدینی

 .برانگیزد،کوشندمیرفاهجامعۀپیرامونخود
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 آموزان دانش بین ایجاد شکاف نرم هدف دشمن در جنگ همچنین گفت او .به پرهیزندبهائی  آئین و نوظهور یها فرقه همکاری با

انقالب  رهبر و هایشان خانواده تحصیالتشان، از آموزان دانش نجدا کرد دشمنان قصد :افزود رهبری نمایندۀ است. روحانیون و

 آموزان دانش ویژه به آموزشی و نظام، اسالم دشمنان .بازداشت شومشان های نقشه کردن عملی در موفقیت از را آنان باید است.

 .اند داده قرار هدف را
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 دینی آزادی 8

« جرمی» تنها دهد می نشان وضوح به – شده دستگیر بهائیان علیه دادگاه احکام مانند – آمده به دست سمنان از که رسمی اسناد معدود

 .است آن مطابق عمل و دینشان به آنان اعتقاد هستند، متهم آن به بهائیان که

 

 اب زمان همکه  اش خانه به یورش از پس (022۱ دسامبر 1۳)1388 آذر 0۰ در تاریخ رضوانی صهبا شد، اشاره قبالً  که طور همان

 .شد محکوم زندان سال سه به سسپ و دستگیر ،گرفت صورت دیگربهائی  1۱ منازل حمله به

 

 و «ایران اسالمی جمهوری مقد س نظام علیه بلیغت»متهم شده بود:  «جرم» دو به ارتکابرضوانی  خانم ،دادگاه اسناد اساس بر

 .«غیرقانونی گروه یک تشکیل»

 

 و آموزشی های دی سی توزیع و ها کالس و ها دوره تشکیل طریق از اسالمی نظام علیه تبلیغ» هام اول او با توجه به اسناد دادگاه،ات  

 .بود «بهائی ت ضال ۀ فرقۀ نفع به فردی تبلیغ در مشارکت

 

 سمنان بهائی جامعۀ اداری نیازهای حداقل برآوردن و خدمت برای که دارد اشاره موقتی گروه یک در وی عضویت به هام دومات  

 ،(1۱83) 13۳0 سال در حکومتی فرمان یک به پاسخ در بهائی یانتخاب تشکیالت انحالل از پس هایی گروه چنین .بود شده طراحی

در رابطه  (0212)1388 سال در اما داشتند، وجود حکومت کامل اطالع با ها سال موقتی های هیئت این .شدند تشکیل محلی سطح در

 .شدند منحل دولت خواستۀپذیرش  عنوان به ایران، انبهائیۀ جامع رهبر هفت بودن زندانی با

 

 .هستند دروغین و غیرقانونی حکومت هاماتات   شک، بدون

 

کرده است، آشکارا از آزادی دین و عقیده  امضا را آن ایران که المللی بین ای معاهده سیاسی، و مدنی حقوق المللی بین میثاق 18 مادۀ 

 :کند میدفاع 

 

هر کس حق آزادی فکر، وجدان و دین دارد. این حق شامل آزادی داشتن یا قبول یک دین یا عقیده به انتخاب خود، » 

اجرای  یا در خفا در عبادت و یی، خواه به طور علنهمچنین آزادی ابراز دین یا عقیدۀ خود، خواه به طور فردی یا جمع

 «.آداب و اعمال و تبلیغ است

 

قبول یک دین یا عقیدۀ مورد انتخاب خود هیچ کس نباید تحت فشار قرار گیرد و از این طریق به آزادی او در داشتن یا »

 «لطمه وارد آید.

  

 آزادی انجام فرائض دینی، کمک بهائیان، برای
 اردیبهشت گیرد. در در برمی نیز را دیگران به

 خاطر به بهائی جوان ۲۵ (،۵۰۰۱ )مه 19۳۲
 و زبانی های مهارت زمینۀ در هایی کالس ارائه
 و فقیر کودکان به ساده و بنیادی اخالقی اصول
 دستگیر آن اطراف و شیراز شهر در محروم
هایی که  کالس چنین یکی از چپ سمت در .شدند

کتس بس در حاشیه شهر شیراز شهرک  در

  شود. برگزار شده بود، دیده می
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  .دارد مغایرت میثاق این با آشکارا ،اند شده مرتکب جرمی خود دین «تبلیغ» اب بهائیان این مدعا که

 

 هم به تخدم ی تن صرفاً با که - «غیرمستقیم تبلیغ» خاطر به تا جایی که بهائیان شود نیز کشیده می دیرباوری و تشکیکتا  ادعا این

 .گردند یم دچار زندان شدید و طوالنی احکام به و شوند می شناخته مجرم –است  میهنانشان

 

 باره در اعالمیه و بشر حقوق جهانی اعالمیه جمله از ،المللی بین متعدد اسناد و معاهدات در ترتیب همین به عقیده یا دین آزادی حق  

  .است گرفته قرار حمایت مورد ،(13۳2/1۱81) اعتقاد یا دین بر مبتنی تبعیض و داری ناروا اشکال همه محو
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 بهائیان مسئلۀ ۱

. اند بوده و اذیت قربانیان آزار آن همواره پیروان میالدی(، نوزدهم قرن )اواسط سیزدهم قرن در ایران در بهائی آئین تأسیس آغاز از

گرفته شد که آن افرادی به دست  –بود  معروف بابی جنبش به زمان آن در که – انوپ آئیناین  اولیۀاز پیروان  تن ۰222 حداقل جان

 . دیدند میاسالم  بررا بدعتی 

 

هایی که نظام گرفتار آن است،  یبتصهمۀ م برای مناسب یا سپر بالی المصالحه وجه یک عنوان به بهائیان از استفاده آن، بر عالوه

 و قید بیمردم را به اطاعت  ،ی تخیلیبا ساختن دشمنان ،استبدادخواهیبرای توجیه  ها حکومت بخشی از یک الگوی تاریخی است که

 د.ننک می متحدآن گروه  علیهاز رهبران خود  شرط

 

 به آنها از بارها حکومت و یافت ادامه بهائیان علیه ای دوره های خشونت بروز (،میالدی بیستم چهاردهم )قرن و سیزدهم قرون طی

 به بهائی های ازدواج شدند، ممنوع بهائی مطبوعات ،(1۱33) 1311-1310 سال در مثال رایکرد. ب استفاده المصالحه وجه یک عنوان

 در دادند. دست از را خود های شغل یا و یافتند رتبه تنزل بودند، دولت استخدام در که بهائیانی و ندشد نمی شناخته رسمیت

 تندرو روحانی یک های خطبه که آن از پس و تخریب شد تهران در بهائیان ملی مرکز ،حکومت با همکاری و نظارت ،(1۱۳۳)133۰

 .قرار گرفت غارت مورد بهائیانبسیاری از منازل  ،شد پخش از رادیوی ملی بر ضد بهائیان

 

 

 آنها نفوذ تحت سیاسی های دسته و دینی روحانیون فشارهای به سکوالر حکومت یک پاسخبهائیان  آزاررد قبلی موا بیشتر که حالی در

 د.کر تر سخت بهائیان برای را توضعی   (1۱2۱) 13۳2 سال در دینی کومت واقعاً ح یک آمدن کار روی بود،

 

آزار دینی که تحت پشتیبانی حکومت  سیستماتیکخود با یک کمپین  وطن در ایران بهائیان (،1۱2۱)13۳2 اسالمی انقالب زمان از

 1222 حداقل و کشته شان دینی عقاید خاطر به صرفاً  بهائی 022 از بیش کمپین، ایناولیۀ  مراحل   در .اند بودهصورت گرفته روبرو 

   .شدند زندانی نفر

 شاه ارتش اعضای و مسلمان رهبران
( پس از 13۲۲) 199۵ در سال

های ضد بهائی یک روحانی تندر  خطبه

 در بهائیان ملی رادیوی ملی، مرکزاز 
 .کردند تخریب کلنگ با را تهران
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 مسدود هدفبا  (1۱۱2 دهۀ )اوایل ۳2 دهۀ اواخر درحکومت، 

محدود  به را خود تمرکز بهائی جامعۀ و توسعه ترقیکردن راه 

 تغییر فرهنگی و اقتصادی اجتماعی، های ینهزمکردن بهائیان در 

 از بهائیان ساختن محروم جهت هایی تالش شامل اقداماتی چنین. داد

 از جلوگیری و آنها فرهنگی میراث نابودی ،معاشر امرا وسیلۀ

 .بود عالی آموزش به یبهائ جوانان یابی دست

 

تی راهکار بدون  ،یبرای نابودی جامعه بهائ حکومت که درازمد 

 یادداشتی در ،برد یم کار به المللی بین جامعۀجلب توجه و مداخله 

 که شد ریزی طرح رحمانه یب (1۱۱1) 13۳۱ سال در محرمانه

 .بود «بهائیان مسئلۀ» مورد در سیاستی برقراری آشکارا هدفش

 

 به و شده تهیه فرهنگی انقالب عالی شورای دست به هک سند این

 ای مجموعه خواهان بود، رسیده ای خامنه علی ایران رهبر امضای

 ای نقشه از کمتر چیزی که است اقتصادی و اجتماعی اقدامات از

 .نیست بهائی جامعۀ در خفقان ایجاد برای

 

 هللا آیت درخواست به دارد، خود بر «محرمانه» رمه که سند

 هاشمی اکبر علی هللا آیت ایران، وقت جمهور رئیس و ای خامنه

 محمد سی د االسالم حجت را یادداشت ایند. ش تهیه رفسنجانی،

 کرده امضا و تأیید ای خامنه آقای و امضا شورا، منشی گلپایگانی،

 .بود

 

 سازمان گزارش ( در ارتباط با1۱۱3)1321 سال در این یادداشت

 .شد منتشر افشا و ایران در بشر حقوق درباره متحد ملل

 

 ای گونه به ایران بهائیان با شده خواسته ویژه طور به این سند در

 علیه کمپین که دهد می ارائه حقیقت این از قاطع مدرکی ترتیبن ایه ب یادداشت .«شود مسدود آنها توسعۀ و ترق ی راه» که شود رفتار

 .شود می هدایت حکومت توسط متمرکز طور به بهائیان

 

بهائیان شود که حکومت قصد دارد  در سند اشاره می مثال برای

که تنها در حد گذران  ای گونهنگاه دارد به  سواد بیعامی و را 

به سر برند که همیشه در این نگرانی ندگی درآمد داشته باشند و ز

ممکن است خطر زندان یا بدتر از آن را  یترین تخلف حتی کوچک

 به دنبال داشته باشد.

 

 از باید بهائیان همۀ که است دهآم سند در دیگر، مثالی در

محروم  «مؤثر های پست» از رسیدن به شوند، اخراج ها دانشگاه

 وسایل» داده شود که از اجازه تنها به آنان عوض در و بمانند

 اجازه بودن بهائی ابراز صورت در»، با این حال شوند، مند بهره «شود می داده قرار ملت آحاد همه اختیار در که متعارف حد در معاش

  .«ندارند استخدام

                        

 چنین برای توجیهی و شوند می برشمرده ،و زندانی کرد بازداشت توان می را یانئبها آن تحت که شرایطی همچنین یادداشت این در

 یا و زندانی دستگیر، آنان دلیل بی» که اظهارشده سند در. شود می ارائه المللی بین جامعه ازحد بیش جلب توجه از به دور هایی دستگیری

 دارد قصد حکومت که شودمی اشاره سند در

 ایگونه به،دارد نگاه سوادعامیوبی را بهائیان

هداشت درآمد خودزندگی گذران حد در تنها که

بهسربرندکهینگراننیدراشهیوهمباشند

ممکناستخطرزندانیتخلفنیترکوچکیحت

 بدترازآنرابهدنبالداشتهباشد.ای

 

مسئلۀ »( دربارۀ 1331) 1933 ۀیادداشت محرمان

آمده  9۵سند به صورت کامل در صفحه «. بهائیان

 است.
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 صدور از پس که بهائیان حبس و یدستگیر اما ،آید نظر به منطقی است ممکن اول نگاه در جمله این که حالی در «.شوند نمی مجازات

 نوعی شوند یمهنگامی که بهائیان دستگیر  شود حاصل اطمینان بوده تا آن واقعی هدف که سازد می روشن ،سند صورت گرفت این

 .بدهد آن به را قانونی روندک ی ظاهر و دشو آنهاپرونده  ضمیمه –هستند  دروغین ناگزیر که – هاماتات  

 

 کرده تجربه ،سند در شده مطرح شکل به را ای فزاینده آزار ایران یئبها ۀجامع ،محرمانه یادداشت این شدن نوشته از پس های سال طی

 معیشتی منابع و آموزش به یابی دست از آنها .اند شده متهم دروغین هاماتات   دیگر و« جاسوسی»به  و زندانی بازداشت، بهائیان .است

  .اند گشته محروم دین آزادی ایبر خود حق از و ایران ۀجامع در یتأثیرنفوذ و  گونه هر از ؛ واند مانده محروم

 

 راه ساختن «مسدود» جهت در ها تالش

 اماکن تخریب بهائی، جامعهپیشرفت 

 ست. درا برداشته در را آنها مقدس

 تقاضاهای خالف بر اخیر، های سال

 میان برابری ایجاد برای ایرانیان فزایندۀ

 ستم و سرکوب، حکومت شهروندان، همۀ

 .بخشیده است شدت را خود

 

 (0228) 138۳-1382 سال درحکومت 

 بهائیان جامعۀ رهبری گروه اعضای همۀ

 برای جاسوسی هام واهیات   به را ایران

 و دستگیر دیگر کذب هاماتات   و اسرائیل

 متن، این نگارش زمان کرد. در زندانی

 سالۀ 02 احکام گذراندن حال در آنها

حکم  ترین طوالنی این و هستند زندان

 کنونی عقیدتی زندانیان همۀ برای صادره

 .است ایران در

 

 

  

ۀ جامع رهبری ملی سطح در که بهائی هفت (،۵۰۰۳) 19۳۱-19۳۷در  

 هاماتات   و جاسوسی به سرانجام و دستگیر داشتند، عهده بر را بهائیان ایران
 حال در هاآن متن، این نگارش زمان در .شدند شناخته مجرم دیگر دروغین
 برای صادره حکم ترین طوالنی هستند و این زندان سالۀ ۵۰ احکام گذراندن

 از نشسته از عبارتند نفر هفت این .است ایران در کنونی عقیدتی زندانیان همۀ
 وحید آبادی، کمال فریبا ایستاده، رضایی و سعید و توکلی بهروز چپ،

 .ثابت مهوش نعیمی و عفیف خانجانی، الد ین جمال تیزفهم،
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 نتیجه   12

 سال چهار طی ایران شهرهای از یکی درت را حکوم دست به بهائیان زارآ افزایش تا میزان چشمگیر ه استاین گزارش تالش کرد

 .سازد مستند گذشته

 

 اند سازماندهی کرده ،دارد عضو صد چند صرفاً  که سمنان بهائی جامعه علیه را حمالت از ای مجموعه ،ان حکومتیمأمور یا حکومت

 . مشاهده کرد توان میشده، کار برده  به ایران یانبهائ علیهسال گذشته بر 32 طیکه  را سرکوب ایه شیوه تمامی تقریباً در آن  که

 

 (، با022۱) 1382از سال  سمنان بهائیان

 مورد 3۰ حداقل – ی متعددها دستگیری

 بیش همراه با –( 022۳) 1383 سال از

 تخریب ،افروزی آتش حادثه دوازده از

 موارد و مکرر دفعات در گورستان

 در بهائی کودکان با رفتار سوء متناوب

کمپین  با همچنیناند.  بوده وروبر مدارس

 طور بهکه  اند شده مواجه یا گسترده

 برانگیزنفرت  سخنان آنان برعلیه وسیعی

 امنیتی دفاتر یلهبه وس ،انتشار داده است

 و زور و اند بودهمدام تحت نظر دولتی 

 متوقف هدفش هک اند کرده تحمل را اجباری

 و ؛بوده است شان جمعی عبادت ساختن

، ایران سراسر در کیشانشان هم مانند

 عدالتی بی با شان وکار کسب و محل ها مغازه

 آموزش به دسترسی از را آنها که اند بوده ملی سیاست یک علیه خود جوانان تقالی شاهد همچنین و شده تعطیل محلی مأموران توسط

 .ساخته است محروم عالی

 

 یک از بخشی شوند، می انجام شخصی لباس مأموران یا رسمی نیمه عناصر توسط اغلب حمالتی چنین که حقیقت این آن، بر عالوه

 کار به خود، به آشکار جلب توجه بدون عدالت، المللی بین معیارهای زدن دور برای حکومت که سازد می منعکس را کلی راهکار

 .برد یم

 

 ،یدآ می وارد ایرانی بهائیان بر کشور سراسر در که است رویدادهایی از ای شده کوچک نمونۀ سمنان توضعی   ،موارد این همۀ در

 به بهائی جامعه حذف برای خود نهایی هنقش روشمند و سیستماتیک صورت به ایران گونهچ دهد یخارج نشان م جهان به که مثالی

  د.آور درمی اجرا به را کشور در مانا و زنده موجودیت یک عنوان

 

ه را محلی و دولتی مقامات اند کرده تالش یا گسترده اقدامات با سمنان بهائیان  و هستند روبرو هایی عدالتی بیبا چه  سازند متوج 

 های خانواده به رانجامس ،مکرر تقاضاهای از پس که مورد دو جز اند مانده نتیجه بی شکایات تمامی این ،اند شده خسارت جبران خواهان

 .سپارندب خاک به بهائی گورستان در را خود درگذشته عزیزان اند داده اجازه بهائی
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 حکومت چرا :شود مطرح باید پرسش این پس

 است مایل که ترسدمی بهائیان از چنان ایران

 علیه را ایهماهنگشده و شدید کمپین چنین

 سمنان، مثل کوچکی جامعۀ در ویژه به آنان،

کند؟ رهبری

 

لیه و سرشناس پیروان از بسیاری د.ان داشته حضور سمنان در بهائی دیانت آغازین روزهای همانز ا ،بهائیان  این اهل ،آئین این او 

 مردمانی خود همسایگان نزد آنها ،این بر عالوه .اند بوده منطقه

 باید پرسش این پس .شوند می شناخته صلح دوستدار   و صادق

 بهائیان از حد تا این ایران حکومت چرا :شود یم مطرح

 را ای هماهنگ شده و شدید کمپین چنین است مایل که ترسد می

 کند؟ رهبری سمنان، مثل کوچکی جامعۀ در ویژه به آنان، علیه

 یها وعده مطابق و رفتاری برابر انتظار نباید سمنان بهائیان چرا

 برای ایران اساسی قانون به بنا باشند که داشته عدالت و مدارا

 ؟است شده تضمین اسالمی جمهوری در شهروندان همۀ

 

وار امید ،توضعی   این بردن بین ذره زیر با بهائی جهانی جامعۀ

 آن در ستم تحت های اقلیت دیگر و بهائیان برای مانده یباق دفاع خط آخرین که آنها - برند به سرمی ایران از خارج که ییآنها است

 بهائی جهانی جامعۀ .دارند ابراز ایران در بشر حقوق المللی بین معیارهای نقض فاحش موارد ادامۀ از را خود نگرانی - هستند کشور

 تنها و هستند متعهد گرایی حزب عدم و خشونت عدم به که - گناه بی بهائیان آزار که دریابد ایران حکومت است امیدوار همچنین

 .است بیهوده و دارای نتایج معکوس تالش یک - باشند سهیم خود پیرامون اجتماع آبادی در که است آن آرزویشان
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 رویدادها شمار گاه - الف ضمیمه

(۲۱۱۵) 19۸۴ سال از سمنان بهائیان آزار به مربوط مهم رویدادهای برخی از فهرستی

19۸۴ (۲۱۱۵) 

 (مه)دخردا/اردیبهشت

 بهائی هشت دستگیری 

 (ژوئن)تیر/خرداد

 عمومی دادستان دفتر به بهائی هشت احضار. 

19۸۵(۲۱۱۶) 

 (یل)آورتاردیبهش/فروردین

 زندان ماه شش به بهائی محکومیت یک. 

 سپتامبر()رمه/شهریور

 بهائی هشت برای تجدیدنظر تقاضای رد. 

19۸۶(۲۱۱۷) 

 (سپتامبر – اوت) مهر - مرداد

 تجدیدنظر دادگاه در سمنانی بهائی سه نقدی جریمه حکم تأیید. 

 (ژوئیه)مرداد/تیر

 بازجویی برای بهائیان احضار. 

 (اوت) شهریور/مرداد

 نباید که بود آن دستور این دلیل .بهائیان باعدم همکاری بر  مبنی تجاری تبلیغاتی دفاتر همۀ از انتظامی نیروی درخواست 

 .نبود آمیز موفقیت کاالهایشان تبلیغ حق گرفتنپس  باز در بهائیانش تال شود. ترویج رسانند یمفروش  به بهائیان که کاالهایی

 (دسامبر)دی/آذر

 نقدی جریمه به محکومیتشان و بهائی چهار شدن متهم. 

19۸۷ (۲۱۱۸) 

 (اوت) شهریور/مرداد

 التحصیلی فارغ از پیش هفته سه دانشگاه از بهائی دانشجوی اخراج. 
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 (دسامبر – نوامبر) دی - آبان

 دو با و پرداخت صهیونیسم و بهائی آئین بین فرضی ارتباط بررسی به ها همایش از یکی .بهائی ضد همایش دو حداقل برگزاری 

  .شد آغاز« بهائیت فرقۀ» درباره کوتاه فیلم

 (دسامبر)ید/آذر

 ۱ دستگیری سرانجام و همراه های تلفن و کامپیوترها بهائی، دیانت به مربوط مطالب ضبط ن.سمنا در بهائی 02 منازل به یورش 

 .غیرقانونی یا دروغین هاماتات   به گروه این از بهائی

 فضیلت عالی آموزش مؤسسۀ از بهائی دانشجوی یک اخراج. 

 عدم  بر مبنی( 0228 سال اواخر)1382 سال اواخر در عضو، تجاری اتحادیۀ 3۱ همراه با سمنان، بازرگانی اتاق تصمیم

 .موجود های پروانه عدم تمدید و آینده در بهائیان برای مدیریتی جوازهای و کسب های پروانه صدور

19۸۷/19۸۸(۲۱۱3) 

 )ژانویه(نبهم/دی

 بهائی دو برای تجدیدنظر دادگاه تقاضای رد. 

 (فوریه) اسفند/بهمن

 بعد هفته سه ساختمان همان به دوباره حملۀ ت.اس بهائی خانوادۀ که محل سکونت چند آپارتمانی به انافروز آتش حملۀ. 

 بهائی دو منازل به افروزان آتش حملۀ. 

 الخانهغس کشیدن آتش به ،برقگ سن پنجاه تخریب ی.بهائ گورستان به تهاجم. 

 بهائی غیرقانونی مؤسسات در عضویت به بهائی یک کردن متهم. 

 و  متنفر است اسالم و ایام مذهبی آن از «بهائی ت فرقۀ» شد گفته کنندگان شرکت به خطاب آن در که بهائی ضد سمینار برگزاری

  کند. با مضحکه ساختن آن علیه بشریت تبلیغ می

 است آمده پدید اسالم با برای مبارزه که است صهیونیسم محصول« بهائی ت» که این بر مبنی جمعهم اما اعالن.  

 (مارس) فروردین/اسفند

 یک جسد آویختن و او مغازه به سنگ پرتابن آ متعاقب بهائی و ضد یها نوشته از استفاده با بهائی یک مغازه و اتومبیل تخریب 

 .موتورسوار مهاجمان توسط مغازه همان شدن کشیده آتش آن. به درب بر گربه

 بهائی یک دستگیری. 

 از  دستور که گفتند آنها شد، سؤال پروانه لغو درباره مأموران از که هنگامی ح.توضی ارائه بدون بهائی یک کسب پروانۀ لغو

 .است رسیده «مقامات باالتر»

 مغازه. یک به یورش 

 تحصیلی وی ترم اولین در سمنان دانشگاه از اقتصادی مطالعات رشتۀ دانشجوی یک اخراج. 

 سمنان در بهائی ۱ حداقل به متعلق های آپارتمان های درب و دیوارها بر اسپری رنگی با بهائی ضد عباراتی نوشتن. 

 بهائی. مغازه یک مهر و موم 

 ()آوریلاردیبهشت/فروردین

 بهائی سه دستگیری. 

 بهائی یک برای زندانم نی و سالو د حکم صدور. 

 بهائی دو های اتومبیل تخریب. 
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 (مه) خرداد/اردیبهشت

 خود هدرگذشت عضو   سپاری خاک هنگام بهائی خانوادۀ ایجاد مشکل برای یک. 

 بهائی یک خانۀ به حمله. 

 (ژوئن) تیر/خرداد

 افروزان آتش توسط یک بهائی مغازۀ کشیدن آتش به. 

 (اوت) شهریور/مرداد

 کردند مسدود خاک با را گورستان ساختمان درب همچنین مهاجمان .بهائی گورستان از بزرگی بخش تخریب. 

 (سپتامبر)رمه/شهریور

 دادند سر تهدید و توهین فریاد مردم های توده بهائی؛ سپاری یک خاک مراسم به یورش. 

 دادند سر« بهائی بر مرگ» فریاد و آمدندگرد  فرمانداری دفتر و سمنان شهرداری مقابل در مردم های توده. 

 (اکتبر) آبان/مهر

 سمنان دانشگاه از بهائی دانشجوی سه اخراج. 

193۱ (۲۱11) 

 (سپتامبر) مهر/شهریور

 بهائی سه بازجویی. 

 (اکتبر) آبان/مهر

 زندان سال شش و سمنان از تبعید سال سه و زندان سال یک به ترتیب به بهائی دو محکومیت. 

 بهائی دو برای صادره احکام تأیید. 

 (نوامبر) آذر/آبان

 بهائی یک برای زندان سال یک حکم صدور. 

 بهائی یک محکومیت دوران پایان. 

 تهران اوین زندان در خانه از دور بهائی چهار شدن زندانی. 

  (دسامبر) دی/آذر

 سال پنج مدت به کسب پروانۀ از او محرومیت و زندان سال یک به بهائی محکومیت یک. 

 بهائی دو بازجویی. 

 بهائی یک برای زندان سال هفت حکم صدور. 

 بهائی 10 حداقل وکار کسب محل تعطیل. 

193۱/1931 (۲۱1۲) 

 (ژانویه)بهمن/دی

 بهائی یک برای زندان سال سه حکم صدور. 

 شهر ترک از روزه 1۳ ممنوعیت با او کردن آزاد روز، یک مدت به بهائی یک بازداشت. 

 بهائی یک بازجویی. 
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 بهائی یک دوباره دستگیری بهائی، دو آزادی. 

 

 (آوریل)اردیبهشت/فروردین

 بهائی دو محاکمه برگزاری. 

 بهائی یک وکار کسب تعطیلی محل. 

 (مه) خرداد/اردیبهشت

 مقامات توسط بهائیان به متعلق کارخانۀ دو کردن تعطیل. 

 دارند اعتیاد آنهاکه اکثر  دیگر زندانی 38 با سمنان زندان بندهای از یکی در بهائی جوان زن دو نگهداری. 

 تازه حکم به بود شده صادر پیشین احکام در که ماه شش افزودن و بهائی مرد یک برای زندان و نیم سالش ش حکم صدور. 

 .دیگر فردی برای زندان نیم و سال چهار حکم صدور

 زندان سالۀ شش محکومیت دوران آغاز برای بهائی مرد یک احضار. 

 چهار وسال  چهار به خود زن این. شوهرش برای از زندان پزشکی مرخصیدریافت  در بهائی زن یک های تالش بودن ناموفق 

 گذراندن به مجبور مادر و پدر اگر. دارند دو ساله پسر یک و ساله هفت دختر یک بهائی زوج این .است شده محکوم زندان ماه

  .داشت نخواهد وجود آنها کودکان از مواظبت برای کسی شوند، خود محکومیت دوران زمان هم

 (ژوئن) تیر/خرداد

 است زندان آن در حال حاضر در صاحب بهائی. یک به متعلق آلومینیومی پنجرۀ و در ساخت کارگاه یک کردن پلمپ. 

 (ژوئیه) مرداد/تیر

 پس روز یک عمومی اماکن بر نظارت ادارۀ به - مشهد و اصفهان الیگودرز، نیز و - سمنان در داران مغازه از تعدادی احضار 

 این که کردند ادعا و اعتراض روز آن در آنها وکار کسب بودن محل بسته به مقامات .بهائی تعطیالت مذهبی از یکی یادبود از

 .شدند تعطیل سمنان در وکار کسبهای  محل از تعدادی عمل، این نتیجه در .شود می محسوب آن دین تبلیغ کار

 محکومیتش دوران آغاز برای ماهه نیم و یک نوزاد یک مادر احضار. 
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 مرتبط اسناد - ب ضمیمه

 رسمی سیاست ایران نقاط دیگر و سمنان در بهائیان آزار که دهندمی نشان قاطع طور به زیر اسناد

 حقوق نهادهای یا متحد ملل سازمان توسط اما بودند، محرمانه زمانی آنها از زیادی تعداد .است حکومتی

 :از عبارتند اسناد این .شدند افشا و آمده دست به بشری

 

 سازمان ویژۀ گزارشگر توسط (1۱۱3) 1321 سال در که محرمانه یادداشت این .(1۱۱1)13۳۱ تاریخ به «بهائیان مسئلۀ» سند 

 این در .است رسیده ،ای خامنه علی ایران، جمهوری اسالمی رهبر تصویب به شد، افشا و به دست آمده ایران درباره متحد ملل

 .است شده ایران مطرح بهائیان توسعۀ و راه ترقی مسدود کردن برای اسالمی جمهوری نقشۀ سند

 

 هر دهد می دستور هدانشگا 81 حدود به که (022۳) 138۳ تاریخ به ایران فناوری و تحقیقات علوم، وزارت از یا نامه 

 .است فهرست این در 02 شمارۀ سمنان دانشگاه .کنند بهائی است را اخراج شود مشخص که دانشجوئی

 

 های محدودیت اعمال خواهان که تهران پیرامون انتظامی هانه فرماند به (0222 آوریل ۱)138۳ فروردین 1۱ تاریخ به یا نامه 

  .است بهائیان وکار کسب بر شدید

 

 عمل خاطر به را سمنان ساکن شهروند ایقانی، سیامک که (0228 ژوئیۀ 8) 1388 تیر 12 در تاریخ دادگاه از صادره قرار 

 .کند میمحکوم  «نظام علیه تبلیغی های فعالیت» و «غیرقانونی یها گروه در عضویت» به ،بهائی تعالیم مطابق
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 توسعۀ و ترقی راه ساختن مسدود برای اسالمی جمهوری نقشۀ که (1331) 19۱3 «بهائیان مسئلۀ» یادداشت فارسی اصل
 .ببینید را ۵9 صفحۀ . دکن می مطرح را ایران بهائیان
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 تحت پوشش این وزارت خانه های دانشگاه به که (۵۰۰۱) 19۳۲ تاریخ به فناوری و تحقیقات علوم، وزارت نامۀ فارسی متن
 .ببینید را 1۵ صفحۀ ند. کن را اخراج هستندبهائی  ه استشد مشخص که انی رادانشجویتا  دهد می دستور
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 اعمال خواهان که تهران پیرامون انتظامی هانه فرماند به خطاب (۵۰۰۷ آوریل 3) 19۳۱ فروردین 13 تاریخ به نامه اصل
 .ببینید را 11 صفحۀ  ت.اس بهائیان وکار کسب بر شدید های محدودیت



  
1931آبان ماه  – ای موردی در زمینۀ نفرت دینی بهائیان سمنان: مطالعه –برانگیختن نفرت        35 

 
 

 
 

 خاطر به را سمنان ساکن ایقانی، سیامک که (۵۰۰۳ ژوئیۀ ۳) 19۳۳ تیر 1۷ در دادگاه از شده صادر یحکمابتدایی  صفحۀ
 صفحۀ  د.کن می محکوم «نظام علیه تبلیغی های فعالیت» و «غیرقانونی های گروه در عضویت» به بهائی دیانت اساس بر عمل
 .ببینید را 9

 


