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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:[ 

 [ ١٣٩٨تیر  ۶] ٢٠١٩ژوئن  ٢٧]تاریخ:[ 

 

 تفتیش منازل و محل کسب بهاییان شاهین شهر

 کیان ثابتی 

شهر«، از  شهروند بهایی در »شاهین  ١٠خرداد سال جاری، محل زندگی و کسب بیش از ٢۵تا  ١٩طی روزهای 

 اند. توابع اصفهان مورد تفتیش و بازرسی نیروهای امنیتی قرار گرفته

های مذهبی، بعضی از وسایل شخصی و  ها و عکسوایر«، مأموران به غیر از کتاببنابر گزارش رسیده به »ایران 

 اند.م ضبط کردهها را هلوازم کار آن 

گیری بهاییان برای پس گرفتن وسایل ضبط شده خود ثمری نداشته است و مسووالن به گفته یک منبع آگاه، تاکنون پی

ربط در قوه قضاییه و اداره اطالعات هیچ دلیل مشخص و روشنی برای این اقدام به شهروندانی که وسایل زندگی ذی

 اند.ه شان توقیف شده است، ارایه ندادو کسب

خرداد، ماموران اداره اطالعات و  ٢۵خرداد تا شنبه   ١٩شنبه گوید: »از روز یکوایر« میاین منبع آگاه به »ایران 

نویس و ناخوانا تحت عنوان حکم دادستانی، بدون سربرگ قوه ای دستنیروی انتظامی شاهین شهر با نشان دادن برگه 

تن از   ١١خانه در آن مشخص بوده است، به منازل اسم صاحب  قضایی یا مشخص بودن اتهام، در حالی که فقط

اند. ماموران که  منزل مورد تفتیش قرار گرفته ٩ها، اند. اما به دلیل نبودن دو نفر از آن بهاییان شهر مراجعه کرده

اند مرتبط زدهای را که حدس  ها، هر وسیله تعدادشان در هر محل بین پنج تا هشت نفر بوده است، در بازرسی از خانه 

 اند.« با آیین بهایی است، مصادره کرده

نامه و پاسپورت را هم با خود به گفته او، ماموران مدارک شناسایی ساکنان منازل مانند کارت ملی، شناسنامه، گواهی

های بهبا شارژر و حتی جع های موبایلو گوشی ، پرینترها، فلش مموریاند: »کامپیوترهای شخصی، لپ تاپبرده

 اند.«آوری و توقیف کردهموبایل موجود در هر مکان را هم جمع

دهد: »پس  شهر هم خبر میاین منبع آگاه از حضور در محل کار و ضبط وسایل کسب و کار شهروندان بهایی شاهین

ایشی یک  جا بدون حکم، کلیه محصوالت آرخانه به آرایشگاه او رفته و در آن از تفتیش یکی از منازل، با صاحب

اند. مأموران وسایل کار و جعبه ابزار  اش در شاهین شهر بوده است را هم ضبط کرده شرکت قانونی که آن فرد نماینده

ها محل کار یک نفر را نیز مورد اند. آن فرد بهایی دیگری که شغلش صحافی در منزل است را هم با خود برده

 اند.«رفته بازرسی قرار داده و سپس با او به منزلش 

موارد، مأموران در پاسخ به علت بازرسی منازل و برخوردشان با بهاییان، اظهار  به گفته این منبع، در همه

شود یا از دادگستری بپرسید. در یک مورد، مأمور مربوطه  اند در دادگاه مشخص می یا در پاسخ گفته کردهاطالعی  بی

 منزل و ضبط وسایلش بیان کرده است. خانه را دلیل بازرسیبه صراحت بهایی بودن صاحب

بخش«، »نعیم حقیری«، »پیمان ایمانی«، »درخشنده شکیبایی«، »محبوبه حسینی«، »بهرام صفایی«، »مصباح کرم

و  »آزیتا یزدانی«، »سیروس گلزار« و خانواده »افشار«، شهروندان بهایی ساکن شاهین شهر هستند که منازل
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رار گرفته است. مأموران بدون داشتن حکم بازرسی، منزل مادر آقای افشار را که  های کارشان مورد بازرسی قمحل

 اند.کردهدر طبقه پایین منزل پسرش ساکن بوده است را هم تفتیش 

گرفتن مدارکش بخش جهت پسوایر«، در روزهای گذشته مصباح کرمهای رسیده به »ایران طبق آخرین گزارش

ها، در روزهای گذشته نعیم اند. بنابراین گزارشیی کرده و مدارکش را هم پس ندادهاحضار شده است ولی او را بازجو

شهروند بهایی شاهین شهری که کارمند یک آژانس هواپیمایی بود، تحت فشار وزارت   ٩حقیری، یکی دیگر از 

 اطالعات، از شغل خود تعلیق شده است.

شناسد. به همین دلیل،  یهودی و زرتشتی را به رسمیت می »قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران« فقط ادیان مسیحی،

بهاییان در ایران در طی چهار دهه گذشته از بسیاری از حقوق شهروندی خویش، مانند آزادی بیان و حق تحصیل 

 اند.محروم بوده

ار بر ایشان  ها، نمایندگان دولت ایران همواره در مجامع جهانی، مدعی آزادی بهاییان و منکر فشدر طی این سال 

در جلسه شورای روابط خارجی در   ١٣٩۶اند. »محمدجواد ظریف«، وزیر امورخارجه ایران چهارم اردیبهشت شده

رود. اما در  نیویورک ادعا کرد که بهاییت در ایران جرم نیست و در ایران کسی به دلیل بهایی بودن به زندان نمی

 لیان گذشته به طور مداوم و سیستماتیک وجود داشته است. واقعیت، آزار و فشارها بر پیروان بهاییت در سا

های سنگین محکوم  ، هشت شهروند بهایی به اتهام پیروی از این آیین به حبس١٣٩٨روز پایانی خرداد سال ١٠فقط در

ه اند. »سوفیا مبینی« به اتهام »اداره و تشکیل گروه غیرقانونی بهایی به قصد برهم زدن امنیت کشور« در شعبشده

سال حبس تعزیری محکوم شد. »نگین تدریسی«، شهروند ساکن اصفهان که دو سال  ١٠دادگاه انقالب تهران به  ٢٨

قبل در مراسم مذهبی آیین بهایی تولد پیامبر دستگیر شده بود، با اتهام مشابه سوفیا مبینی، در دادگاه انقالب اصفهان به 

های »کامبیز میثاقی«، »مونیکا علیزاده«، ساکن تبریز به نامپنج سال حبس تعزیری محکوم شده است. شش شهروند 

»شبنم عیسی خانی«، »فرزاد بهادری«، »شهریار خداپناه« و »خیرهللا بخشی« نیز به اتهام »عضویت در تشکیالت  

 اند.غیرقانونی بهایی«، هر کدام به شش ماه حبس تعزیری محکوم شده

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید[

https://iranbahaipersecution.bic.org/

