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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[

 

 خبرگزاری هرانا]برگرفته از سایت:[ 

   ١۴٠٠مهر  ٢۶]تاریخ:[ 

 

 تفتیش چندباره منزل زوج بهائی در شیراز؛ نورا ممتازیان احضار شد 

مهرماه توسط   ٢۴منزل نورا ممتازیان و سروش آبادی، زوج بهائی ساکن شیراز روز شنبه  –خبرگزاری هرانا 

های پیشین و ضبط تمام  ماموران اداره اطالعات برای چهارمین بار مورد بازرسی قرار گرفت. به دلیل بازرسی 

ند برگ کاغذ به همراه تلفن همراه خانم وسایل الکترونیک و کتب مرتبط با آیین بهائی، در این بازرسی تنها چ

مهرماه در اداره اطالعات شیراز حاضر   ٢۹شنبه ممتازیان ضبط شده است. از نورا ممتازیان خواسته شده تا روز پنج

 .شود

، منزل ١۴٠٠مهرماه  ٢۴به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعاالن حقوق بشر در ایران، روز شنبه 

ان و سروش آبادی، شهروندان بهائی ساکن شیراز توسط ماموران اداره اطالعات برای چهارمین بار در  نورا ممتازی

 .دو سال گذشته، مورد بازرسی قرار گرفت

های پپیشین و ضبط وسایل الکترونیک و کتب مرتبط با آیین بهائی، در این بازرسی تنها چند برگ  به دلیل بازرسی 

مهرماه  ٢۹شنبه نم ممتازیان ضبط شده است. از نورا ممتازیان خواسته شده تا روز پنجکاغذ به همراه تلفن همراه خا

 .حاضر شود( ١٠٠از بابت اتهام تبلیغ علیه نظام در اداره اطالعات شیراز )پالک 

صبح چند مامور امنیتی زنگ منزل پدر نورا  ١٠یک منبع مطلع در این خصوص به هرانا گفت: » حدود ساعت 

ممتازیان را زده و با در دست داشتن حکم بازرسی منزل و احضار نورا، به طبقه دیگر ساختمان یعنی منزل این زوج 

اند. ماموران در حالی که سروش آبادی در منزل حضور نداشته و علیرغم اینکه حکم به نام نورا ممتازیان  بهائی رفته

سال گذشته این چهارمین  ٢اند. در دون وجود حتی یک مامور زن وارد خانه شده و شروع به بازرسی کردهبوده، ب

بار است که منزل آنها مورد بازرسی قرار میگیرد و اساسا چیزی در منزل نمانده تا ضبط شود از این جهت بر خالف  

 «!نددفعات قبل، ماموران مدت زمان طوالنی را نیز در منزل نمانده بود

سروش آبادی همسر نورا ممتازیان پیشتر نیز به دلیل اعتقاد به آئین بهائی سابقه بازداشت و محکومیت داشته است. 

و نهایت از بابت این پرونده شهریورماه  بازداشت ، توسط ماموران وزارت اطالعات۹۸مهرماه  ٢۹وی در تاریخ 

های معاند نظام  ضی محمود ساداتی به اتهام “عضویت در گروهدادگاه انقالب شیراز به ریاست قا ١امسال توسط شعبه 

سال منع خروج از کشور و به اتهام  ٢روز حبس تعزیری و  ١۶ماه و  ۳١به قصد اخالل در امنیت کشور” به 

روز حبس تعزیری محکوم شد. در صورت تایید این    ١۶ماه و  ۷“فعالیت تبلیغی علیه نظام در فضای مجازی” به 

روز حبس   ١۶ماه و   ۳١قانون مجازات اسالمی، مجازات اشد یعنی  ١۳۴له تجدیدنظر، با اعمال ماده حکم در مرح

 .تعزیری برای او قابل اجرا خواهد بود

شهروند بهائی دیگر توسط ماموران اداره   ۶ماه امسال به همراه فروردین   ١۷این شهروند بهائی همچنین در تاریخ 

میلیون تومانی به صورت موقت و تا پایان  ۸٠٠ماه با تودیع قرار وثیقه اردیبهشت ١۸و در تاریخ   بازداشت اطالعات

 .شد آزاد مراحل دادرسی از زندان عادل آباد شیراز

های مرتبط به باورهای دینی محروم هستند، این محرومیت سیستماتیک در حالی شهروندان بهائی در ایران از آزادی 

المللی حقوق مدنی و سیاسی هر شخصی حق  میثاق بین ١۸حقوق بشر و ماده  اعالمیه جهانی ١۸است که طبق ماده 
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دارد از آزادی دین و تغییر دین با اعتقاد و همچنین آزادی اظهار آن به طور فردی یا جمعی و به طور علنی یا در خفا  

 .برخوردار باشد

ارد اما قانون اساسی ایران فقط اسالم،  بر اساس منابع غیررسمی در ایران بیش از سیصد هزار شهروند بهائی وجود د

شناسد. به همین دلیل طی  مسیحیت، یهودیت و زرتشتی گری را به رسمیت شناخته و مذهب بهائیان را به رسمیت نمی

 .سالیان گذشته همواره حقوق بهائیان در ایران به صورت سیستماتیک نقض شده است

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید[
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