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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:[ 

 ١٣٩٩مهر  ٢٢]تاریخ:[ 

 

 ضبط لوازم شخصی سه شهروند بهایی در یزد تفتیش منازل و 

شنبه منازل، کتایون شهریاری، پیمان روحی و ایمان رشیدی، شهروندان بهایی ساکن یزد روز سه  –خبرگزاری هرانا 

مهر مورد تفتیش نیروهای امنیتی قرار گرفت. مامورین به هنگام ورود به منزل یکی از این شهروندان اقدام به   ١۵

اند. همچنین پس از تفتیش منزل تعدادی از  خانه وی کرد و از نشان دادن حکم بازرسی امتناع کردهشکستن قفل در 

 .لوازم شخصی آنان را ضبط کرده و با خود بردند

،  ١٣٩٩مهرماه  ١۵شنبه به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعاالن حقوق بشر در ایران، روز سه 

ان روحی، ایمان رشیدی و همسرش شبنم متحد شهروندان بهایی ساکن یزد مورد تفتیش  منازل، کتایون شهریاری، پیم

 .نیروهای امنیتی قرار گرفت

مامورین امنیتی به هنگام ورود به منزل یکی از این شهروندان اقدام به شکستن قفل در کرده و از نشان دادن حکم  

ز این شهروندان را مورد بازرسی قرار داده و دوربین  اند. آنها همچنین منزل همسایه یکی ابازرسی امتناع کرده

اند. ماموران پس از تفتیش منزل تعدادی از لوازم  مداربسته همسایه دیگری را بدون نشان دادن حکم، توقیف کرده 

های بانکی، عکس و کتب تاپ، کامپیوتر شخصی، کارتها ازجمله تلفن همراه، لپ شخصی تمامی اعضای این خانواده

 .با آیین بهایی را نیز با خود بردند مرتبط

ها در شرایط شیوع ویروس کرونا  تاپ این شهروندان در شرایطی است که فرزندان این خانواده ضبط تلفن همراه و لپ

 .در کشور برای تحصیل نیازمند دسترسی به وسایل الکترونیک هستند

در   ٩٣ماه و محکومیت دارد. وی در فروردین از میان این شهروندان، ایمان رشیدی پیشتر نیز سابقه بازداشت

سال حبس تعلیقی محکوم  ١سال حبس تعزیری و  ٣دادگاهی دسته جمعی محاکمه و به همراه همسر خود شبنم متحد به 

 .با اتمام دوره محکومیت از زندان آزاد شد ٩۶ماه سال شد. آقای رشیدی بهمن

ه باورهای دینی محروم هستند، این محرومیت سیستماتیک در حالی های مرتبط بشهروندان بهایی در ایران از آزادی 

المللی حقوق مدنی و سیاسی هر شخصی حق  میثاق بین ١۸اعالمیه جهانی حقوق بشر و ماده  ١۸است که طبق ماده 

در خفا   دارد از آزادی دین و تغییر دین با اعتقاد و همچنین آزادی اظهار آن به طور فردی یا جمعی و به طور علنی یا

 .برخوردار باشد

بر اساس منابع غیررسمی در ایران بیش از سیصد هزار نفر بهایی وجود دارد اما قانون اساسی ایران فقط اسالم،  

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

 .ن در ایران به صورت سیستماتیک نقض شده استسالیان گذشته همواره حقوق بهائیا

 

 

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[

https://iranbahaipersecution.bic.org/
https://www.hra-news.org/?p=259703

