
 
  

IRANBAHAIPERSECUTION.BIC.ORG 

 

 است[ حذف شده]اطالعات شخصی افراد 

 

 1سایت:[ سرویس خبری جامعه بهائی برگرفته از]

 ۲۰۰۹ژانویه  ۲۶ - 1۳۸۷بهمن  ۰۷[ تاریخ:]

 

 اخبار جدید دربارۀ بهائیانی که در جزیرۀ کیش دستگیر شدند

 از ایرانآخرین خبرها 

اخیراً جزئیات بیشری در مورد تعدای از شهروندان بهائی که برای مسافرت به جزیرۀ کیش رفته بودند و در آنجا 

از جمله خانم فائقه رفیعی )معلم  –عضو یک خانوادۀ بهائی  ۹، 1۳۸۷دی  ۷دستگیر شدند بدست آمده است: در تاریخ 

ها شامل دو جوان و یک بچۀ چهارساله، و دو نفر از اعضای های آن¬قمصری(، دو تن از خواهران ایشان و بچه

برای تعطیالت دوروزه به جزیرۀ کیش سفر کردند. اسامی آنان  –خانواده که از کانادا به ایران مسافرت کرده بودند 

دا(، ساله از کانا ۲۲عبارت است از: خانم نابغه فروغی )معلم قمصری از کانادا(، دختر ایشان خانم گلبن فروغی )

ی )معلم قمصری(، خانم خانم فائقه غفاری )معلم قمصری(، خانم مهران بیرجندیان )معلم قمصری(، خانم فائزه رفیع

 ۴ساله(، و شقایق بیرجندیان ) 1۸ساله(، خانم کیمیا غفاری ) 1۷پناه )معلم قمصری(، دوشیزه تبسم رفیعی )مینا یزدان 

 ساله(.

داری خوش لباس متوّجه شد که مشترهایش بهائی هستند و از آنان خواستار کتابی در مغازه ای در بازار محل، مغازه 

را به همراه داشت که به او داد. « بهائیان و آیندۀ ایران»در مورد آئین بهائی شد. یکی از اعضای این خانواده کتاب 

دستگیر نموده و به بازداشتگاه  نیم ساعت بعد، هنگامیکه میخواستند تاکسی بگیرند، مأمورین وزارت اطالعات آنها را

بردند. در آنجا به مدت سه روز بازجوئی و زندانی شدند. بازجو سعی داشت آنها را ترغیب کند که بیانیه ای امضاء 

کنند که نشان دهد آنها یک گروه تبلیغی بهائی بوده اند که برای تبلیغ آئین بهائی به جزیرۀ کیش آمده اند. سئواالت 

دربارۀ این بود که در جوامع بهائی در داخل و علی الخصوص خارج از ایران چه میگذرد و نحوۀ  بازجویان بیشتر

عملکرد آن چگونه است. از زندانیان سئوال میشد که چند درس از دروس برنامه های آموزشی بهائی را تکمیل کرده 

 اند.

نفر، از جمله  ۹خانوادۀ خود تماس بگیرند. هر در مدتی که بهائیان در زندان بودند، به آنها اجازه داده نشد که با 

کودک چهار ساله، در یک سلول کوچک زندانی شدند و مقدار کمی آب و خوراک دریافت کردند. مأمورین دولت به 

هتل آنها رفته و کلیۀ یادداشت ها، کتاب ها، و تقویم های بهائی آنان را توقیف نمودند. بعد از دو روز و یک شب در 

نفر از اعضای خانواده آزاد شدند و مجبور شدند سندی را امضا کنند که از جزیرۀ کیش خارج نشوند. سه  ۵زندان، 

نفر دیگر از زندانیان روز بعد آزاد شدند ولی آنها با بازجوئی سخت تر و طوالنی تری مواجه بودند. آخرین عضو 

نگاه داشته شد و مجبور شد مجوز تجارتی  خانواده، خانم فائقه رفیعی )معلم قمصری(، یک روز بیشتر در زندان

مغازۀ یکی از دوستانش را به عنوان وثیقه ارائه دهد. او نیز با بازجوئی بسیار سختی مواجه شد. هنگام بازجوئی، به 

زندانیان گفته شد که آنها را یا به زندان شیراز و یا به زندان بندرعباس منتقل خواهند کرد. ولی بعد از آن، آنها را 

 وانۀ دادگاه کردند و قاضی حکم آزادی آنها را صادر نمود و به آنها دستور داد که فوراً جزیرۀ کیش را ترک کنند.ر

 

 

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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