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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[

 

 ایران وایر]برگرفته از سایت:[ 

 ۱۳۹۴آبان   ۲۵]تاریخ:[ 

 

 ان ییگسترده و پلمپ اماکن کسب بها  بازداشت

گسترده و هم زمان،   ات یعمل کیدر  یاسالم یآبان ماه، ماموران وزارت اطالعات جمهور ۲4شنبه  کیروز  صبح

 .تهران، اصفهان و مشهد بازداشت کردند یرا در شهرها  ییشهروند بها ۲0

و  قت«یحق اوری»صهبا فرنوش«، »نوا منجذب«، »  «،یطار یمشتاق«، »نگار باقر ایگزارش، »هل نیاساس ا بر

  دی»وح ن«،ییآ کین نی»پرو ن«،ییآ کین وانی»ک ان«،یجانم بی»اد  «،یآگاه گانهیدر تهران، »  «یاقدس دی»نو

»ساناز   «،ی»فرانه دانشگر ن«،پاکزادا کایدر اصفهان و »ن «ییآقابابا نیو »زر «یروحان ای«عرش «،یکرم

 .پور« در مشهد  بازداشت شده اند یحاج سایو »نک  ان«یحی»نغمه ذب  «،یاسحاق

منبع آگاه به  کیراه آهن مشهد بازداشت کرده اند.  ستگاهیشنبه در ا کیپور را غروب روز  یحاج ساینک 

 یم یداشتن حکم بازداشت، به منزل و اریگفت که ماموران وزارت اطالعات در همان روز با در اخت ر«یواران ی»ا

 ستگاهیرفته است. پس از آن، ماموران به ا آهنراه  ستگاهیمسافرت به ا یدخترشان برا ندیگو یروند که خانواده اش م

افراد توسط وزارت اطالعات در   ریکنند. سا یم ریاز سوار شدن به قطار دستگ  شی پور را پ یحاج سایته و نک رف

 .منزل خود بازداشت شده اند

شنبه آزاد   کی اصفهان پس از چند ساعت بازداشت، در شامگاه  انییدو نفر از بها ان،یجانم نیو مت یروحان سحاب

 .شدند

  یدارآن ها از محل نگه ینامشخص است و خانواده ها ییشهروندان بها نیبازداشت ا ل یزمان، اتهام و دل نیا تا

وزارت اطالعات در هر شهر   یرود بازداشت شدگان در بازداشتگاه ها یندارند. احتمال م یمتهمان اطالع چندان

 .شوند یم یدارنگه

در بندرعباس به  شیدو سال پ   یهم قرار دارد. رضوان «یپسرعمه »عطاءهللا رضوان ،یاقدس دیافراد، نو نیا نیب در

بوده که  یتنها عضو شناخته شده خانواده رضوان دیگذشته، نو یکه از قتل عطاءهللا رضوان یدو سال  ی. طدیقتل رس

دفعه   ن یچند ل،یدل نی همها مصاحبه کرده است. او به  نهپرونده مقتول داشته و با رسا یریگ یدر پ یمستمر تیفعال

گذشته   یاش در ماه ها یمنزل مسکون واریبر د یسیتوان به دو دفعه شعارنو یقرار گرفت که از جمله م دیمورد تهد

 .اشاره کرد

وزارت اطالعات  تیرا تحت هدا انییمحل کسب بها   ۲۳روز اداره اماکن استان مازندران  نیدر هم گر،ید یاز سو 

روز  ۹ ،ییبها نییگفت طبق اعتقادات آ ر«یواران یمورد به »ا نیمنبع آگاه در ا کیکرد.  لیاستان پلمپ و تعط نیدر ا

که ساکن باشند، مجاز به کسب و کار  ایدن یدر هر کجا انییشوند و بها یشناخته م یمذهب  التیاز سال به عنوان تعط

 .ستندیروزها ن نیدر ا

شد تا   یروز بهانه ا  نیبود که باز نکردن مغازه ها در ا ییبها لیتعط امیاز ا یک یآبان ماه، مقارن با  ۲۳شنبه  روز

 .قائم شهر، تنکابن و بابلسر پلمپ شوند ،یسار  یمحل کسب آن ها در شهرها
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شنبه  کیکردن اماکن کسب آن ها در صبح روز  لیو تعط ییبازداشت شهروندان بها یمنظم و هم زمان برا اتیعمل 

شده توسط وزارت اطالعات   نییتع شیاز پ یزیاقدامات با برنامه ر نیکند که ا یم  تیظن را تقو نیآبان ماه ا ۲4

 .انجام شده است یدولت حسن روحان

  انییاماکن کسب بها هی شد که دو روز قبل کل لیتعط یدر استان مازندران در حال  ییمحل کسب شهروندان بها ۲۳اما  

اماکن کسب بدون اطالع و حضور صاحبان آن ها پلمپ شده  نیدر رفسنجان پلمپ شده بود. به جز شهر بابلسر، همه ا

 .اند

  نکیو »بزرگمهر حر« )ع «یحی»بهزاد ذب «،یعلو  دی»فر ان«،یمیگزارش، محل کار »ذکرهللا رح نیاساس ا بر

 لیتعط ی)پوشاک( در سار «یو »هوشمند گل «ی(، »آرامش ظهوریشی) لوازم آرا «یی(، »احسان هللا سنایفروش

 .شده است

نوع خواه« )اسباب  ژنی(، »بیشیو آرا ی)لوازم بهداشتان«یدرخشان زیو »چنگ  «یریم مایقائم شهر، محل کار »ن در

(،  یفروش نکی)عان« یحق دوست« و »زهرا گالب لی(، »سهی)خواروبار فروش«یی(، »ذکرهللا بابایفروش یباز

 .( پلمپ شده استی )فتوکپ «ییسنا نی( و »شاهی)آپارات «ی»فرزاد ثابت

(، »فرهاد  ری)پخش کننده دزدگ«یقادر دیدر سلمان شهِر تنکابن، محل کار »ام نیوزارت اطالعات هم چن ماموران

( را خچالی رکاری)تعم «یقانیکولر( و »روح هللا ا پور« )فروشنده و نصاب لیاسماع نیو آرم شلیپور« و »م یتق

 .پلمپ کرده اند

( و »برزو ی)عکاس«یرمحمدی(، »ناصر میقی)فروشنده لوازم موس «ییلقا ثاقیبابلسر محل کسب و کار »م در

 .( پلمپ شده استیفروش ی)اسباب باز«یرفعت

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید[
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