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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[

 

 چراغ بیداریفته از سایت:[ ر]برگ

 ١٣٨٧آذر  ١١]تاریخ:[ 

 

 دستگیری بهاییان در قائم شهر و ساری

مطلبی و انور  یالسه های مسعود عطائیان،نفر دیگر از اعضای جامعه بهایی بنام ٣در طول کمتر از یک هفته،  

 .شهر و ساری دستگیر و روانه بازداشتگاه اداره اطالعات شدندمسلمی درشهرهای قائم

 .دستگیر شد ٨٧آبان  ۲٧مسعود عطائیان، از اعضای جامعه بهایی قائمشهر روز در روز 

ات ساری هاست مباشر ایذاء و اذیت بهاییان در اداره اطالع، شخصی بنام موحد، که سال٨٧ آبان ۲٧در روز 

های دینی تمام روند. ضمن پاره کردن عکستن دیگر، بدون حکم دادستانی، به منزل ایشان می ۴باشد، به همراه می

برند. کنند و مسعود عطائیان را هم با خود میکتابهای مذهبی، نوشتجات، اوراق و دستگاه کامپیوتر را توقیف می

 .بری از ایشان نبودخانواده ایشان تا دو هفته موفق به کسب هیچ خ

نفر از مسئولین جامعه بهایی بازداشت شدند، بهاییان مازندران هم تحت فشار روز افزون  ۶از ابتدای سال جاری، که 

آید که دولت ایران تعدی به حقوق بهاییان را در دو سطح ملی و محلی در دستور اند و از قرائن چنین برمیقرار گرفته

 .کار خود قرار داده است

شهر، شیراز و اصفهان، ر سطح محلی، در مناطقی که تراکم جمعیت بهایی بیشتر است، مانند ساری، قائمد

 .ای انجام شددستگیریهای گسترده

 .ماه بازداشت، اکنون منتظر رای دادگاه است ۶شهر سیمین گرجی بعد از گذراندن در قائم

شهر است، تا بعدا ز آن به یکسال تبعید ه زندان قائمماه ۹علی احمدی اکنون در حال سپری کردن دوران محکومیت 

 .به شهر خلخال در استان اردبیل برود

 .ماه زندان اکنون آزاد شده است ۶چنگیز درخشان از دیگر دستگیر شدگان بود که بعد از گذراندن 

شهر نگذشته بود که  در شهر ساری نیز دستگیریها ادامه دارد. هنوز یک هفته از دستگیری مسعود عطائیان در قائم

وردی و سونیا تبیانیان سهیال مطلبی و انور مسلمی در ساری دستگیر و روانه بازداشتگاه اطالعات شدند. طرازهللا هللا

بازداشت شده بودند به اداره اطالعات ساری منتقل و در اختیار رئیس این اداره، موحد  ٨٧که در اواخر آبان ماه 

باشد، تا بعد ماهه خود در زندان شهر ساری می ٣۰قبل در حال گذراندن دوره محکومیت هستند. فواد نعیمی از سال 

از آن به مدت دو سال به اقلید فارس به تبعید برود. سیامک ابراهیمی از شهر تنکابن بعد از بازجویی در اداره 

ماهه خود  ۶ی کردن زندان اکنون در زندان شهر تنکابن مازندران در حال سپراطالعات شهر ساری توسط موحد، هم

نفر از جوانان بهایی را بخاطر  ۵۴سال تبعید شود. در شیراز هم  ۲باشد، تا بعد از آن به شهر زابل به مدت می

برند. در کنار بازداشتها، از دیگر شرکت در امورخیریه بازداشت کردند که سه نفر آنهاهمچنان در زندان به سر می

شهر و اصفهان قبرها را با بلدوزر واژگون و صدها باشد. در قائمورستان بهاییان میاقدامات محلی ویران ساختن گ

اصله درخت را قطع کردند. در بعضی شهرهای ایران منازل بهاییان را آتش زدند، در اصفهان به دختران بهایی در 

ان خواندند، در شیراز تالش ای که خود را سربازان امام زمخیابان حمله کردند و حتی در فرودین ماه امسال، عده

 .کردند تا یک بهایی را در خیابان با ریختن بنزین به رویش آتش بزنند
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از  استنکاف ها،در سطح ملی نقشه های مختلفی مانند دروغ پراکنی و تبلیغ گسترده بر علیه این اقلیت در روزنامه

گردد. اذیت در مدارس، طراحی و اجراء میهای بهاییان و گسترش ایذاء و صدور جواز کسب و تعطیل کردن مغازه

مقاله، داستان وخبر در ایرنا، کیهان، فارس نیوز، ایسنا،  ۶۰ از ابتدای اکتبر تا کنون( حدودگذشته )تنها در دو ماه 

رجانیوز، اعتماد، تابناک، کارگزاران و...برعلیه اقلیت بهایی منتشر شد. امسال همچنین پروژه اخراج دانشجویان 

های مستمر جامعه بین الملل، سال محرومیت از تحصیالت دانشگاهی، با پیگیری ٣۰بهایی که بعد از قریب به 

نژاد جمع آوری وارد دانشگاه شوند تکمیل شد. از دیگر دستاوردهای دولت آقای احمدی ٨۵ - ٨۴وانستند در سال ت

بر علیه بهاییان در نمازهای جمعه به منظور تحریک عوام برعلیه این اقلیت و همچنین تشکیل یک سازو کار  تومار

 .عمال محدودیت های بیشتر، می باشد، برای کنترل و ا«کمیته اقلیتها»منسجم اداری جدید بنام 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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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