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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[ 

 

 )هرا( رانیمجموعه فعاالن حقوق بشر در ابرگرفته از سایت:[ ]

 ۱۳۸۷آذر  ۴]تاریخ:[ 

 

 بازداشت یکی دیگر از اعضای جامعه بهایی در مازندران

نیروهاي اداره اطالعات ساري وارد منزل خانم سهیال مطلّبي شده و پس از تفتیش  ۱۳۸۷در بامداد شنبه دوم آذر ماه 

مذهبي، خانم مطلّبي را بازداشت و به بازداشتگاه اداره اطالعات  هایعکسمنزل و بردن کلیه کتب دیني و پاره کردن 

  شهر مذکور منتقل نمودند.

رئیس اداره  داردمیو اظهار  داردمیدر طي سال جاري این عمل بارها به وسیله فردي که نام خود را "موحد" اعالم 

پیشتر نیز خانم سیمین گرجي، آقایان علي احمدي، چنگیز  اطالعات استان مازندران است تکرار شده است.

نیز به وسیله ایشان بازداشت و روانه  یوردللا  درخشانیان، مسعود عطائیان، سیامک ابراهیمي نیا و خانم و آقاي

. همچنین با تحریکات و اقدامات نامبرده بارها به گلستان جاوید )قبرستان بهائیان( درزیکاله حمله شده و  اندشدهزندان 

  قبور بهائیان به شدت تخریب گردیده است.

مقدس دیني از جمله اموري است که  یها عکسبردن کتب دیني از منازل بهائیان و علي الخصوص پاره کردن 

  مغایرت محض با مواد حقوق شهروندي دارد.

که بدون مشخص بودن اتهام وارده هم اکنون در   باشندمیشناخته شده موسیقي سنتي  هایچهرهخانم سهیال مطلّبي از 

 .برندمیبازداشت نیروهاي امنیتي به سر 

نفره هماهنگ کننده جامعه بهائیان ایران  ۷ازداشت اعضاي هیأت اخیر و پس از ب هایماهشایان ذکر است در طي 

بهائیان، احضار  هایمغازهموج جدید و وسیعي از آزار و اذیت علیه بهائیان در سراسر کشور آغاز شده که بستن 

بهائیان، تهدید مکرر اعضاي اداره کننده جامعه  یها گورستانو بدون مجوز بهائیان به اداره اطالعات، تخریب  لیدلیب

، تحقیر و توهین دانش آموزان در مدارس که بخشي از این آزار و اذیت مازندرانبهائیان در شهرهاي مختلف منجمله 

 .باشدیم

 

 

 

 

 

 

 

 

کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی  دای برخورهویسی از اصل سند است. اگر به نکت]متن باال رون

 ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید[
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