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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[

 

 سازمان حقوق بشر ایران]برگرفته از سایت:[ 

 ١٣٩٧ذر  آ  ١]تاریخ:[ 

 

 محل کار سودابه حقیقت؛ موج آزار و دستگیری بهاییانپلمب 

محل کار سودابه حقیقت، شهروند بهایی ساکن شیراز، که شهریور ماه : ١٣٩٧آذر ماه   ١سازمان حقوق بشر ایران، 

 .بازداشت شده بود، پلمب شده و مسئوالن حاضر به فک پلمب نیستند

ت، شهروند بهایی ساکن شیراز یکی از شش نفری بود که در  بنا به اطالع سازمان حقوق بشر ایران، سودابه حقیق

شهریور ماه به اتهام "تبلیغ علیه نظام" در شیراز توسط اطالعات سپاه دستگیر شد. تعداد افراد   ۲۵و  ۲۴تاریخ 

ثیقه های متفاوتی به قید وهای بعد به هفت نفر رسید و ایشان پس از چند هفته هرکدام در زمان بازداشت شده در هفته 

 .آزاد شدند

سودابه حقیقت دانش آموخته کارشناسی ارشد در رشته سالمت روان کودک و خانواده از دانشگاه متروپولیتن لندن  

است که در زمینه مشاوره کودک و خانواده در یک مرکز مشاوره تحت نظارت سازمان بهزیستی مشغول به کار بوده  

 .است

یربهایی اداره میشد و خانم حقیقت پیش از بازداشت در آنجا کار می کرد  این مرکز مشاوره که به سرپرستی فردی غ

 .برای مدتی موقتا پلمب شد و پس فک پلمب و آزادی این شهروند بهایی، حاضر به ادامه فعالیت با وی نشد

شان نیز  سودابه حقیقت همچنین پیش از بازداشت در یک محل مسکونی، مراجعینی از جامعه بهایی را پذیرفته و به ای

آبان ماه پس از گذشت یک ماه از آزادی موقت او پلمب شد و  ١٩داد. این محل نیز در تاریخ شنبه مشاوره می

 .اندمسئوالن امنیتی تا زمان تنظیم این گزارش حاضر به فک پلمب نشده

مقامات به اشکال  گفتنی است، در قانون اساسی ایران، بهاییت به عنوان یک اقلیت دینی به رسمیت شناخته نشده و

دهند. بهاییان در ایران حق تحصیل در  مختلف این اقلیت مذهبی را صرفا به خاطر عقایدشان مورد آزار اذیت قرار می 

های آنها تخریب میشود و مدارج دانشگاهی را ندارند، محل کسب ایشان پلمب میشود، به شکل مداوم گورستان

 .شوندالیل واهی بازداشت میگاه با دباورمندان به این دین گاه و بی 

نفر از دانشجویان بهایی در سایت سازمان سنجش با گزینه "نقص در پرونده" مواجه   ۶۰مرداد ماه سال جاری حدود 

شدند و پس از مراجعه به سازمان سنجش متوجه شدند این گزینه به علت باور ایشان به بهاییت ایجاد شده و تا زمانی 

 .شدنی نیستکه به این دین باور دارند کامل 

ک شهروند بهایی تازه فوت کرده به نام خانم شمسی اقدسی اعظمیان از محل دفن  همچنین اوایل آبان ماه امسال، پیکر ی

وی در قبرستانی اطراف دماوند بیرون کشیده شد و در بیابانهای اطراف رها شد. این اقدم پس از اخطار مسؤوالن 

 .محلی به جامعه بهایی منطقه نسبت به عدم دفن امواتشان در گورستان مخصوصشان صورت گرفت

تن از   ۵دیگر سو، در آبان ماه سال جاری پس از یکی از ایام تعطیلی مذهبی بهاییان، در شهر اهواز محل کسب  از

 .پیروان این دین پلمب شد و تا زمان تنظیم این گزارش فک پلمب نشده است
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داشتن یا پذیرش المللی حقوق سیاسی و مدنی، که ایران به آن پیوسته است، آزادی دین شامل »آزادی طبق میثاق بین

ی عمومی یا خصوصی برای نمایش دین یا باور منتخب فرد، و آزادی به شکل فردی یا جماعت با دیگران در عرصه 

 .شودها، اعمال مذهبی، و آموزش آن« می دین یا باور به شکل عبادت، اجرای آیین 

ایران )برخی از این افراد همچنان اسامی شهروندان بازداشت شده بهایی در طی پنج ماه گذشته در شهرهای مختلف 

 :برند(در زندان به سر می 

 شیراز

درنا اسماعیلی، نگار میثاقیان، هومن اسماعیلی، یژمان شهریاری، کوروش روحانی، محبوب جبیبی، نوید بازماندگان،  

 .کیمیبهاره قادری، الهه سمیع زاده، احسان محبوب راه وفا، نورا پورمرادیان، سودابه حقیقت، نیلوفر ح

 مشهد 

 .می خلوصی، ساقی فدائی، دری امری

 یزد

 .مهران بندی، مهران اسالمی

 کرج 

مریم غفارمنش، جمیله پاکرو، کیانوش سلمانزاده، پیمان معنوی، پیام شبانی، هومن خوشنام، پروان معنوی، الهام  

 .سلمانزاده

 اصفهان

بهاره ذینی، سپیده روحانی، فوژان رشیدی، سهام آرمین،  افشین بابالن، انوش راینه، میالد داوران، فرهنگ صهبا، 

 .فرید امینی، نسرین خواجه، مژگان خوشحال

 تبریز 

 .شهریار خداپناه، کامبیز میثاقی، فرزاد بهادری، مونیکا علیزاده، خیر هللا بخش

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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[
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