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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:[ 

 ١٣٩٨آبان   ٨]تاریخ:[ 

 

 شهروندان بهایی در شیرازبازداشت شماری از 

سازمان اطالعات سپاه فجر استان فارس، از بازداشت تعدادی از شهروندان بهایی در شیراز خبر   –خبرگزاری هرانا 

مبشر  " داده است. بازداشت این شهروندان در ارتباط با برگزاری مراسم دویستمین سالگرد تولد سیدعلی محمد باب 

 .صورت گرفته است "ییظهور بهاهللا، پیامبر آیین بها 

به گزارش خبرگزاری هرانا، به نقل از همشهری آنالین، تعدادی از شهروندان بهایی توسط ماموران اطالعات سپاه 

 .فجر استان فارس، در شیراز بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شدند

ت این شهروندان در ارتباط با بر اساس این گزارش، اطالعات سپاه فجر استان فارس اعالم کرده است که بازداش

 .برگزاری تولد یکی از رهبران خود صورت گرفته است

در این گزارش اشاره ای به هویت و تعداد بازداشت شدگان نشده است. هرانا گزارشات تکمیلی خود را در این  

 .خصوص منتشر خواهد کرد

مبشر ظهور بهاهللا، پیامبر آیین  " محمد باب  شهروندان بهایی در این روزها به مناسبت دویستمین سال تولد سیدعلی

 .در شهرهای مختلف اقدام به برگزاری مراسم مذهبی خود کرده بودند " بهایی 

الزم به ذکر است روز دوشنبه جمال ثابت، شهروند بهایی ساکن تهران توسط ماموران وزارت اطالعات بازداشت و 

د ماموران به یک مهمانی خصوصی و پس از ساعت ها  به مکان نامعلومی منتقل شد. بازداشت وی پس از ورو

بازجویی میهمانان، تصویر برداری، تفتیش محل و ضبط لوازم صاحبخانه صورت گرفته است. مامورین منزل آقای 

 .ثابت را نیز مورد بازرسی قرار داده اند

ای فرزان معصومی، کیانا  ، سه شهروند بهایی ساکن شیراز به نام ه٩٨مهرماه  ۲٩پیش از این نیز روز دوشنبه 

 .شعاعی و سروش آبادی توسط ماموران وزارت اطالعات بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شدند

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

المللی حقوق مدنی و سیاسی هر شخصی حق  میثاق بین ١٨ده اعالمیه جهانی حقوق بشر و ما ١٨است که طبق ماده 

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

 .برخوردار باشد

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

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

 .سالیان گذشته همواره حقوق بهائیان در ایران به صورت سیستماتیک نقض شده است

 

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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