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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[

 

 ن یروز آنال]برگرفته از سایت:[ 

 ۱۳۹۴آبان   ۲۷]تاریخ:[ 

 

 شودیمهر و موم م شانیهاچرا مغازه دانندینم انییبها

 شهر  ۳نفر در   ۱۵کم دست بازداشت

در   رانیا انییعضو جامعه بها ۱۵دست کم  کشنبهیروز  دیگویدر مصاحبه با روز م انییجامعه بها یسخنگو

 .شهر مهر و موم شده است نیازآنان در چند گرید یبرخ یهامختلف بازداشت و مغازه یشهرها

 گانهی ن،یآئکین  نیو پرو وانیمشتاق، ک ایو هل یاقدس دینو قت،یحق اورینوا منجذب،  ،یفرنوش، نگار باقر صبا

از جمله   انیحیو نغمه ذب یپاکزادان، فرزانه دانشگر کاین ،یساناز اسحاق ،یروحان ایو عرش انیجانم نیمت ،یآگاه

 .در تهران، اصفهان و مشهد هستند ییبازداشت شدگان بها

 یروهایآبان ماه و به دنبال مراجعه ن ۲۴ کشنبه،یروز  یافراد همگ  نیا دیگویم انیجامعه بهائ یسخنگو ،یثابت دهیپد

 .اندبه منازل آنها بازداشت شده یتیامن

 .ستیدر دست ن  یافراد اطالع  نیاز علت بازداشت ا هنوز

قائم شهر، رفسنجان و کرمان مهر و موم شده  یدر شهرها انییاز بها یتعداد یهامغازه نیگذشته همچن یروزها در

 .صورت گرفته است ییبها ادیاع انیاقدام بعد از پا نیاست. ا

احتمال وجود دارد که   نیبوده و ا انییبها یمذهب التیجمعه و شنبه گذشته همزمان با تعط یروزها دیگویم یثابت خانم

 .کرده باشند لیتعط ادیاع نیبه ا ها کسب و کار خود را به نشانه احتراممغازه نیصاحبان ا

از سه دهه گذشته عالوه بر   شیب یآن ط روانیشناخته نشده و پ تیبه رسم یاسالم یجمهور یدر قانون اساس تییبها

 .انددر دهه شصت با حکم اعدام روبرو شده یو حت نیفراوان، با بازداشت، احکام سنگ  یاجتماع یهاتی محروم

 .گذرانندی خود را م تیدوره محکوم رانیا یهادر زندان ییشهروند بها ۷۹در حال حاضر  دیگویم یثابت دهیپد

از اماکن مقدس   یاریمحروم هستند. بس زین یدر سطوح عال لیو تحص یمشاغل دولت ی از تصد نیهمچن رانیا انییبها

 .اندشده بیمختلف تخر یدر شهرها زیآنان ن یهاو قبرستان

 ییدانشگاه و کارمندان بها  دیهمه اسات ۵۷بعد از انقالب سال  ان،ییجامعه بها انیسخنگو گریاز د ،ییعال انیگفته دا به

 .دولت از کار خود اخراج شده اند

دو سال   یکند، اما ط دایبهبود پ  زین انییبها  تیوضع رفتیانتظار م یبا انتخاب حسن روحان دیگویم یثابت دهیپد

 .بدتر شده است تشانیوضع  یاقتصاد  یها و فشارهااز لحاظ بازداشت ژهیگذشته، به و

 دیجهان برقرار شده، ما ام هیبا بق ی در پنج ماه گذشته که روابط اقتصاد ژهی: “به وانییجامعه بها  یسخنگو نیگفته ا به

 هیفشارها کاسته شود. اگر بخواهند سرما  نیوجود دارد از ا تیامن  رانینشان دهند در ا نکهیحفظ آبرو و ا یبرا میداشت

وجود دارد و به قانون احترام   تیکه در آن امن ندیآی م یکه به کشور هندبه آنان نشان د دیگذاران را جذب کنند با

 ”.شودیگذاشته م
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را از آنها  شیاند، آسااعمال کرده انییکه بر جامعه بها ی اقتصاد یهاتیو بخصوص محدود هاتی: “محدوددیافزایم وا

 یجو نیا قتی. در حقشودیبسته م شانیهامغازه یو بر چه اساس یطیتحت چه شرا دانندینم انییسلب کرده است. بها

در مورد  یمسائل تا حدود نیبه خاطر ا میبود دواریکشور باشد. ما ام کیدهنده ثبات در که نشان کندینم جادیرا ا

 ”.نبوده است نطوریکه متاسفانه تا کنون ا ندی ایکوتاه ب  انییبها

مهوش ثابت هفت   و زفهمیت دیوح ،یبهروز توکل ،ییرضا دیسع ،یمی نع فیعف ،یخانجان نیالدجمال ،یکمال آباد بایفر

به مقدسات و  نیتوه ل،یاسرائ یبرا ی“جاسوس رینظ  یبا اتهامات شیهستند که از هفت سال پ انییتن از رهبران بها

 .برندینظام متهم” در زندان به سر م هیعل غیتبل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی   دای برخور]متن باال رونویسی از اصل سند است. اگر به نکته

 ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید[
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