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Οι Μπαχάι ηγέτες κρατούνται σε αποµόνωση στο Ιράν· αυξάνεται η ανησυχία για την
τύχη τους
ΑΘΗΝΑ – Οι έξι Μπαχάι ηγέτες, οι οποίοι συνελήφθησαν στις 14 Μαΐου κρατούνται σε άγνωστο σηµείο,
χωρίς πρόσβαση σε δικηγόρους ή συγγενείς, αυξάνοντας την ανησυχία της ∆ιεθνούς Μπαχάι Κοινότητας
για την τύχη τους.
«Παρόλο που οι πρώτες αναφορές έδειχναν ότι τους είχαν πάει στις περιβόητες φυλακές Evin, στην
πραγµατικότητα δεν γνωρίζουµε πού είναι και είµαστε πολύ ανήσυχοι», είπε η εκπρόσωπος Τύπου της
Μπαχάι κοινότητας της Ελλάδας.
«Αυτό που είναι ξεκάθαρο είναι ότι παραβιάζονται τα θεµελιώδη δικαιώµατά τους. ∆εν έχουν πρόσβαση σε
συνήγορο υπεράσπισης ή συγγενικό τους πρόσωπο. ∆εν γνωρίζουµε καν αν έχουν παρουσιαστεί µπροστά
σε δικαστή ή αν τους έχουν απαγγελθεί κατηγορίες. Το µόνο που γνωρίζουµε είναι ότι ο κυβερνητικός
εκπρόσωπος Τύπου είπε την προηγούµενη εβδοµάδα ότι έχουν συλληφθεί για ‘λόγους ασφαλείας και όχι
για την πίστη τους’, ισχυρισµοί οι οποίοι είναι εντελώς αβάσιµοι και ατεκµηρίωτοι».
«Κάνουµε έκκληση στην διεθνή κοινότητα, στις οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωµάτων και στους
ευσυνείδητους ανθρώπους, καθώς και στα µέσα µαζικής ενηµέρωσης, να συνεχίσουν τις προσπάθειές τους
να πιέσουν την Ιρανική κυβέρνηση έτσι ώστε να σεβαστεί τα δικαιώµατα αυτών των ανθρώπων ως
κρατούµενοι και να τους επιτραπεί να έχουν πρόσβαση σε συνήγορο υπεράσπισης και επαφή µε τον έξω
κόσµο – ως ένα ελάχιστο πρώτο βήµα», είπε η εκπρόσωπος Τύπου.
Αυτές οι συλλήψεις προκάλεσαν την έντονη καταδίκη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, των Ηνωµένων Πολιτειών
και των ανθρωπιστικών οργανώσεων.
Οι έξι άνδρες και γυναίκες, όλοι τους µέλη της εθνικής συντονιστικής οµάδας, η οποία µεριµνούσε για τα
απολύτως απαραίτητα των Μπαχάι στο Ιράν συνελήφθησαν κατά τη διάρκεια µιας εκκαθάρισης που είναι
δυσοίωνα παρόµοια µε τα επεισόδια της δεκαετίας του '80, όταν ένας σηµαντικός αριθµός Ιρανών Μπαχάι
ηγετών απήχθηκαν και εκτελέστηκαν µε συνοπτικές διαδικασίες. Το έβδοµο µέλος της εθνικής
συντονιστικής οµάδας είχε συλληφθεί στις αρχές Μαρτίου στο Mashhad αφού είχε κληθεί από το εκεί
Γραφείο του Υπουργείου Πληροφοριών για ένα δήθεν ασήµαντο θέµα.
∆εν γνωρίζουµε, για κανέναν τους, πού ακριβώς κρατούνται, είπε η εκπρόσωπος Τύπου.
Επίσης είπε «Είχαµε καταλάβει ότι τους έξι τους είχαν οδηγήσει στις φυλακές Evin - η έβδοµη παρέµενε
στο Mashad – κυρίως επειδή τα έγγραφά που είχαν στα χέρια τους οι κυβερνητικοί πράκτορες που τους
συνέλαβαν στις 14 Μαΐου υποδείκνυαν ότι θα τους οδηγούσαν σε εκείνες τις περιβόητες φυλακές.
Εντούτοις, λαµβάνοντας υπόψη τις προσπάθειες που έκαναν οι συγγενείς τους για να µάθουν περισσότερα
για την τύχη τους, οι οποίοι αντιµετωπίστηκαν από τους κυβερνητικούς αξιωµατούχους µε υπεκφυγές και
αντικρουόµενες ιστορίες, πρέπει τώρα να πούµε ότι δεν γνωρίζουµε πού βρίσκονται. Και αυτό το γεγονός
αυξάνει την ανησυχία µας για την τύχη τους και το τι µέλλει γενέσθαι.

«Όλες οι εξηγήσεις που δόθηκαν σε µια δήλωση της Ιρανικής κυβέρνησης είναι εντελώς αβάσιµες», είπε η
εκπρόσωπος Τύπου, αναφερόµενη στις δηλώσεις που έκανε ο Ιρανός κυβερνητικός εκπρόσωπος GholamHossein Elham σε µια συνέντευξη τύπου που δόθηκε στην Τεχεράνη και στην οποία παραδέχτηκε τη
σύλληψη και φυλάκιση των έξι Μπαχάι ηγετών.
«Οι ισχυρισµοί δεν είναι καινούριοι, και η Ιρανική κυβέρνηση γνωρίζει πολύ καλά ότι είναι αναληθείς»,
είπε η εκπρόσωπος Τύπου. «Το αποδεδειγµένο σχέδιο της ιρανικής κυβέρνησης ήταν πάντα να εξοντώσει
την Μπαχάι κοινότητα και αυτές οι πρόσφατες συλλήψεις αντιπροσωπεύουν µια εντατικοποίηση αυτού του
σχεδίου».
«Η οµάδα των Μπαχάι που συνελήφθη στις 14 Μαΐου, όπως κι οι χιλιάδες Μπαχάι που έχουν δολοφονηθεί,
φυλακιστεί, ή έχουν καταπιεστεί µε διάφορους τρόπους, από το 1979, διώκονται µόνο και µόνο λόγω των
θρησκευτικών τους πεποιθήσεων. Η καλύτερη απόδειξη αυτού του γεγονότος είναι ότι, κατ’ επανάληψη,
τους έχουν προσφέρει την ελευθερία τους µε αντάλλαγµα να αποκηρύξουν τις Μπαχάι πεποιθήσεις τους και
να ασπαστούν το Ισλάµ - µια εναλλακτική που ελάχιστοι επέλεξαν».
«Όχι µόνο η Μπαχάι κοινότητα του Ιράν δεν αποτελεί απειλή για την κρατική ασφάλεια, αλλά τρέφει και
µεγάλη αγάπη για τη χώρα της και είναι βαθειά αφοσιωµένη στην πρόοδο της. Αυτό αποδεικνύεται, λόγου
χάριν, από το γεγονός ότι η µεγάλη πλειοψηφία των Μπαχάι έχει παραµείνει στο Ιράν παρά τον έντονο
διωγµό, ή από το ότι οι Μπαχάι σπουδαστές, στους οποίους αρνήθηκαν την πρόσβαση στην εκπαίδευση στο
Ιράν και αναγκάστηκαν να σπουδάσουν στο εξωτερικό, έχουν επιστρέψει για να βοηθήσουν στην ανάπτυξη
της χώρας τους, ή και από την πρόσφατη προσπάθεια των Μπαχάι στο Σιράζ να προσφέρουν σχολική
εκπαίδευση σε µη προνοµιούχα παιδιά - µια προσπάθεια που αντιµετωπίσθηκε από την κυβέρνηση µε τη
σύλληψη, τον Μάιο του 2006, περίπου 54 Μπαχάι συµµετεχόντων», είπε η εκπρόσωπος Τύπου.
Στην κάλυψή της συνέντευξης τύπου του κ. Elham, το Πρακτορείο Ειδήσεων της Ισλαµικής ∆ηµοκρατίας
(IRNA) ανέφερε ότι οι έξι Μπαχάι είχαν συλληφθεί για ‘λόγους ασφαλείας και όχι για την πίστη τους‘. Το
IRNA ανέφερε επίσης ότι ο κ. Elham είπε ότι οι έξι Μπαχάι είχαν κατά κάποιον τρόπο διασυνδέσεις µε
‘ξένους, και ειδικότερα µε τους Σιωνιστές’.
Η εκπρόσωπος Τύπου αναφέρθηκε και σε αυτό το θέµα λέγοντας:
«Οι κατηγορίες που συνδέουν τους Μπαχάι µε τον Σιωνισµό είναι µια διαστρέβλωση της ιστορίας: Η
Μπαχάι Πίστη έχει την παγκόσµια έδρα της στο Ισραήλ επειδή ο Μπαχάολλα εστάλη, στα µέσα του 1800,
ως φυλακισµένος στους Αγίους Τόπους από δύο Ισλαµικές χώρες: την Οθωµανική Τουρκία και το Ιράν.
«Η κατηγορία ότι οι Μπαχάι είναι Σιωνιστές έχει αποδοθεί στους Μπαχάι από το Ιράν τα τελευταία 30
χρόνια, και δεν είναι τίποτα περισσότερο από µια προσπάθεια της κυβέρνησης να υποκινήσει το µίσος
εναντίον των Μπαχάι στον Ιρανικό πληθυσµό γενικότερα. Αυτή είναι µόνο η πιο πρόσφατη επανάληψη σε
µια µακροχρόνια ακολουθία προσπαθειών να υποδαυλίσει το µίσος συνδέοντας τους Μπαχάι µε πράκτορες
ξένων δυνάµεων, είτε της Ρωσίας, του Ηνωµένου Βασιλείου, ή των Ηνωµένων Πολιτειών – και τώρα του
Ισραήλ – τα οποία είναι εντελώς αβάσιµα.
«Το πραγµατικό ζήτηµα, όσον αφορά τους Μπαχάι, οι οποίοι είναι ταγµένοι στον µη-κοµµατισµό και στη
µη βία, είναι η ιδεολογία της κυβέρνησης, η οποία έχει αναλάβει µια καλά αποδεδειγµένη προσπάθεια να
εµποδίσει εντελώς την ανάπτυξη της Μπαχάι κοινότητας όχι µόνο µέσω συλλήψεων, παρενοχλήσεων και
φυλακίσεων αλλά και στερώντας στους νέους την εκπαίδευση και παρεµποδίζοντας τους ενήλικες να
αποκτήσουν τα προς το ζην».

«Θα ρωτούσαµε εάν ζητήµατα κρατικής ασφάλειας παρά ιδεολογίας ενέχονται στα πρόσφατα γεγονότα
όπως η σύληση ενός Μπαχάι νεκροταφείου και η χρήση εκσκαφέα για να συνθλίψει τα λείψανα ενός
Μπαχάι που ήταν θαµµένος εκεί· στην παρενόχληση εκατοντάδων Μπαχάι µαθητών, σε όλο το Ιράν, από
δασκάλους και σχολικούς λειτουργούς σε µια προσπάθεια να τους υποχρεώσουν να αποκηρύξουν την ίδια
τους τη θρησκεία· ή στη δηµοσίευση, τους τελευταίους µήνες, δεκάδων συκοφαντικών αντι-Μπαχάι
άρθρων στο Kayhan και σε άλλα κρατικά υποστηριζόµενα µέσα ενηµέρωσης», είπε η εκπρόσωπος Τύπου.
Επίσης σηµείωσε ότι κατά καιρούς διάφοροι κυβερνητικοί αξιωµατούχοι, κληρικοί, και µέλη του
δικαστικού σώµατος έχουν όντως κάνει δηλώσεις, κατ’ ιδίαν, σηµειώνοντας τη µη-κοµµατική συµπεριφορά
της Μπαχάι κοινότητας και την αδικαιολόγητη φύση των κυβερνητικών κατηγοριών εναντίον των Μπαχάι.
Πρόσθεσε ότι η παρούσα ιδεολογία της κυβέρνησης είναι βασισµένη κατά ένα µεγάλο µέρος στην
πεποίθηση ότι δεν µπορεί να υπάρχει άλλος προφήτης µετά τον Μωάµεθ. Η Μπαχάι Πίστη αποτελεί µια
θεολογική πρόκληση σε αυτήν την πεποίθηση.
«Το ζήτηµα είναι η ελευθερία της θρησκείας και το ίδιο το Ιράν έχει συνυπογράψει διεθνείς συνθήκες που
αναγνωρίζουν το ατοµικό δικαίωµα της ελευθερίας της θρησκείας ή της πίστης, συµπεριλαµβανοµένου και
του δικαιώµατος να αλλάξει κανείς τη θρησκεία του», είπε η εκπρόσωπος Τύπου.
«Αυτό που δεν µπορεί η Ιρανική κυβέρνηση να ανεχτεί είναι ότι ο Ιρανικός λαός ανταποκρίνεται όλο και
λιγότερο στην κυβερνητική προπαγάνδα, επειδή βλέπουν την πραγµατικότητα - ότι οι Ιρανοί Μπαχάι
αγαπούν τη χώρα τους, είναι ειλικρινείς στην επιθυµία τους να συµβάλουν στην ευηµερία της, είναι
ειρηνόφιλοι, και νοµοταγείς - και ότι αυτές οι ιδιότητες απορρέουν από τα πιστεύω τους. Συνεπώς, υπάρχει
µια αυξανόµενη συµπάθεια για τους Μπαχάι. Όλο και περισσότερο, οι άνθρωποι σε όλα τα επίπεδα της
κοινωνίας τους υπερασπίζονται, και κατ’ ιδίαν και δηµόσια, και υπάρχει αυξανόµενο ενδιαφέρον για την
Μπαχάι Πίστη µεταξύ του πληθυσµού», είπε η εκπρόσωπος Τύπου.

Οι εφτά Μπαχάι που έχουν συλληφθεί είναι, καθισµένοι από αριστερά, οι Behrouz Tavakkoli και Saeid Rezaie, και,
όρθιοι, Fariba Kamalabadi, Vahid Tizfahm, Jamaloddin Khanjani, Afif Naeimi, and Mahvash Sabet. Όλοι είναι από
την Τεχεράνη. Οι έξι συνελήφθησαν στις 14 Μαΐου 2008 σε πρωινή επιδροµή στα σπίτια τους και η έβδοµη κρατείται
από τον Μάρτιο.
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