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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[

 

 حقوق بشر در ایران ]برگرفته از سایت:[ 

 ١٣٩٧مهر  ٣]تاریخ:[ 

 

 شهروند بهایی در سه شهر ایران طی یک ماه ١٧بازداشت 

شهروند بهایی در سه شهر بهارستان، شیراز و کرج خبر  ١٧یک منبع آگاه به کمپین حقوق بشر در ایران از بازداشت 

داد. به گفته این منبع هفت بهایی در شهر بهارستان از استان اصفهان، شش نفر در شیراز و چهار نفر در کرج از 

بازداشت شدند. همچنین به گفته این منبع  ١٣٩٧هر سوی ماموران وزارت اطالعات در طی شهریور ماه تا اول م

 مطلع اتهام آنها هنوز مشخص نشده است.

براساس اطالعات این منبع آگاه، هفت بهایی روز یکشنبه اول مهرماه در شهر بهارستان استان اصفهان از سوی  

یور ماه بازداشت شدند. شهر ۲۵ماموران وزارت اطالعات بازداشت شدند. همچنین چهار بهایی در کرج در تاریخ 

اطالعی از زمان دقیق بازداشت شش نفر بهایی در شیراز به کمپین گفت بازداشت همگی آنها در این منبع با اظهار بی

دانیم پس از بازداشت به بازداشتگاه وزارت اطالعات شیراز معروف به طی ماه شهریور اتفاق افتاده است اما »می

 برند.«آنجا به سر می  رمنتقل شده و هنوز د ١۰۰پالک 

شان از  به گفته این منبع خانه همگی آنها از سوی ماموران وزارت اطالعات مورد تفتیش قرار گرفته و وسایل شخصی

 تاپ و کامپیوتر نیز توقیف شده است.جمله موبایل و لپ

یده روحانی، افشین بلبالن،  بهاره ذینی، سپ نام هفت بهایی که در شهر بهارستان اصفهان بازداشت شدند عبارتند از

میالد دوردان، انوشه راینه، فرهنگ صهبا و فوژان رشیدی. نامه چهار بهایی دستگیر شده در شهر کرج عبارتند  

پیمان معنوی، کیانوش سلمان زاده، مریم غفارمنش و جملیه پاکرو. همچنین نام شش بهایی بازداشت شده در شیراز   از:

 وفا.ن، بهاره قادری، سودابه حقیقت، هللا سمیع زاده، نورا مرادیان و احسان محبوب راهنوید بازماندگا عبارتند از:

های مختف خبر از بازداشت شهروندان بهایی در استان  ٩٧دایان عالیی سخنگوی جامعه جهانی بهاییان در خرداد  

ین، شش بهایی در سه شهر  های آن زمان خانم عالیی به کمپداده بود. براساس گفته ٩٧ایران در طی اردبیهشت 

ها، مجددا وزارت اطالعات اقدام به دستگیری شهروندان مختلف بازداشت شده بودند. اما چهار ماه پس از آن بازداشت 

 بهایی کرده و این بار با آمار بیشتری.

خارجه  وزیر امور  محمدجواد ظریف شان همچنان ادامه دارد کهها به دلیل مذهب در حالی موج بازداشت بهایی

را به  مذهب بهاییت مدعی شده بود:»ما ٩٧در جلسه شورای روابط خارجی در نیویورک در اردبیهشت  ایران

رویم تواند آیتیست باشد. ما نمیتواند اگنوستیک باشد، کسی میاما این یک عقیده است. یک نفر می شناسیمرسمیت نمی

 بیاندازیم.« شان به زندان آنها را به خاطر آتیست بودن

شود، خودشان  ها و محل کسب و کارشان نیز توقیف میشوند بلکه مغازهشان بازداشت میبهاییان نه تنها به دلیل مذهب

 شوند.شان از تحصیالت عالیه در دانشگام محروم میشوند و جوانانهای دولتی برکنار میاز پست

را روز چهارم   ایبیانیه ،٩٧ای بهاییان در اردبیهشت ای فله هجامعه جهانی بهاییان در ژنو در اعتراض به بازداشت

ها که نمایانگر هماهنگی  »این افزایش ناگهانی دستگیری منتشر کرده بودند. در بخشی از آن بیانیه آمده بود: ٩٧خرداد  

ذیرد و از  پهای مداوم تعرض علیه جامعه بهائی ایران صورت میدر آزار و سرکوب بهائیان است، در ادامۀ حرکت
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های خبری پنهان نمانده است. جامعه جهانی بهائی از دولت ایران خواستار آزادی سریع  چشم بسیاری از سرویس

 شدگان و پایان دادن به چهار دهه تبعیض علیه شهروندان بهائی خود است.« بازداشت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید[
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