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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[

 

 رادیو فردا]برگرفته از سایت:[ 

 ۱۳۹۱آبان  ۲۱]تاریخ:[ 

 

 «استتعداد بهاییان دستگیر شده در دو سال اخیر دو برابر شده«

 مهتاب وحیدی رادتوسط 

بهایی را در گرگان بازداشت  ۲۰های اخیر ماموران امنیتی بیش از خبرهای رسیده از ایران حاکیست طی هفته

وگو با سیمین فََهنِدژ، در گفت .اند که هنوز از محل نگهداری و علت بازداشت این افراد اطالعی در دست نیستکرده

 :ایماریخ بازداشت و آخرین وضعیت این افراد پرسیدهسخنگوی جامعه جهانی بهایی در ژنو، ابتدا از او درباره ت

اکتبر  ۱۷سیمین فهندژ: بله. ما در طول یک ماه گذشته شاهد دستگیری گسترده افراد بهایی در گرگان بودیم. در 

بهایی در گرگان یورش بردند و بعد از مصادره وسایل شخصی آنها مثل کامپیوترها،  ۲۴ماموران امنیتی به منازل 

 .های شخصی خانوادگی، آنها را دستگیر کردند که ما در حال حاضر اطالع بیشتری از آن افراد نداریمها و آلبومکتاب

 است؟اند منتشر شدهاسامی این افراد چطور؟ اسامی این افرادی که بازداشت شده

ان چطور است؟ به ما است ولی هیچ اطالع دیگری مبنی بر اینکه کجا هستند و وضعیتشبله. اسامی شان منتشر شده

نژاد، فرح دهقان، فرهمند سناعی، فره است شامل فرهاد فهندژ، سودابه مهدیاسامی که به دستمان رسیده .استنرسیده

سنایی، هوشمند دهقان، کمال کاشانی، پونه سنایی، شهرام جزانی، شعله صمیمی، حنا عقیقیان، شیدا قدوسی، پریوش 

 .یقی، بهنام حسنی و کاملیا بیدلیان هستندفناعیان، نوید معلمی، نازی تحق

این اسامی که اعالم کردید به عنوان افراد بهایی بازداشت شده، چه فعالیت خاصی داشتند که منجر به بازداشت آنان 

 است؟ شما آیا از فعالیت این افراد خبر دارید؟شده

شوند. هیچ کار دیگری که بهایی هستند دستگیر میشوند فقط و فقط به این دلیل تمام بهائیانی که در ایران دستگیر می

سابقه بهایی در زندان داریم که این رقم تا به حال بی ۱۲۰اند و االن ما قریب به به جز اینکه بهایی هستند انجام نداده

 .استاست یعنی در طول دو سال گذشته تعداد بهائیان دستگیر شده دو برابر شدهبوده

شود ولی اینها ها زده میهای غیر قانونی به اینثل جاسوسی برای اسرائیل یا عضویت در گروههایی مبا این که تهمت

است. در طول پیش از این هم بازداشت گروهی بهائیان اتفاق افتاده .فقط و فقط به جرم بهایی بودن است که در زندانند

عموال این افراد را که به صورت گروهی م .چند ماه گذشته یک بازداشت گروهی بهائیان در سمنان اتفاق افتاد

کنند و آیا این افراد در روند بازرسی خود حق دسترسی به وکیل را کنند به چه عنوان تفهیم اتهام میبازداشت می

 دارند؟

در بسیاری مواقع این افراد وکیل هم ندارند. اصال پروسه قانونی برای رسیدگی به پرونده شان وجود ندارد و بسیاری 

های خیلی سنگین آزاد در برخی موارد با وثیقه .گیردها حتی دستگیری آنها بدون ارائه حکم بازداشت صورت میوقت

این  .کنند که باید در زندان بمانندشوند و در برخی موارد هم حکم چهار یا پنج سال زندان را دریافت میمی

یک نمونه از سرکوبی است که در تمام کشور دارد رخ  ها فقط نشانه سرکوب هر چه بیشتر بهائیان و فقطدستگیری

 .دهدمی

 

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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