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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[

 

 بی بی سی فارسی]برگرفته از سایت:[ 

 ۱۳۹۳اسفند  ۲۶]تاریخ:[ 

 

 بازداشت اعضای یک خانواده بهایی در یزد

روز از بازداشت دو عضو یک خانواده بهایی در یزد، خانواده این دو زندانی نسبت به   ۹در پی گذشت بیش از 

 .بازداشت و انتقال این افراد به زندان ابراز نگرانی کردند

سی فارسی ضمن تائید خبر بازداشت پدر و برادرش گفت: "ماموران امنیتی برای بیپیمان باقری در گفتگو با بی

ام  ساله  ۱۷با حکم تفتیش منزل به خانه ما آمدند. آنها پس از بازرسی منزل، پدر و برادر اسفند  ۱۸سومین بار در 

 ."های موبایل با خود بردند)ناصر و فایز باقری( را به همراه کیس کامپیوتر، کتابها و گوشی

و روز پیش در زندان  آقای باقری با اشاره به تماس تلفنی پدرش از زندان گفت: "برادر و پدرم از زمان دستگیری تا د

 ." انداطالعات یزد در انفرادی بودند و از دو روز پیش به بند عمومی زندان یزد منتقل شده

 .اندبه گفته آقای باقری، پدر و برادر وی به اتهام "اقدام علیه امنیت ملی" بازداشت شده

گذراندن حکم دو سال زندانش به اتهام "اقدام  همچنین فریبا اشتری، مادر این خانواده نیز از روز دوم اسفندماه برای 

 .بردعلیه امنیت ملی و تبلیغ علیه نظام" در زندان یزد به سر می 

گوید که مقامات تاکنون هیچ مدرکی در خصوص اتهامات وارد شده به مادر، پدر و برادر وی ارائه  آقای باقری می 

 .اندنکرده

قانون اساسی جمهوری    ۱۳ییت را به رسمیت نشناخت و در اصل  پس از انقالب اسالمی، حکومت ایران مذهب بها

 .اسالمی، غیر از اسالم تنها سه دین زرتشتی، کلیمی و مسیحی به رسمیت شناخته شدند

برخوردها با بهاییان، با روی کار آمدن جمهوری اسالمی ایران وارد مرحله متفاوتی شد. بسیاری از بهاییان در دهه  

ها شدند، برخی اعدام شدند. همچنین بهاییان از تصدی مشاغل دولتی و تحصیل در دانشگاه شصت بازداشت و زندانی

 .محروم هستند

مقامات ایرانی بارها نقض حقوق بهایی ها را تکذیب کرده اند، اما در فتواهای مراجع تقلید محافظه کار شیعه، حقوقی  

 .برای این شهروندان در نظر گرفته نشده است

ای، رهبر ایران در پاسخ به استفتایی گفته است: "همه پیروان فرقه گمراه بهاییت محکوم به نجاست  امنهآیت هللا علی خ

هستند و در صورت تماس آنها با چیزى، مراعات مسائل طهارت در رابطه با آنها، نسبت به امورى که مشروط به 

آموزان بهایى باید بر اساس مقررات قانونى  طهارت است، واجب است. ولى رفتار مدیران و معلمان و مربیان با دانش

 ." و اخالق اسالمى باشد

 

 

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/
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