
 
  

IRANBAHAIPERSECUTION.BIC.ORG 

 

 

 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:[ 

 ١٣٩٩اردیبهشت  ١۶]تاریخ:[ 

 

 بازداشت شه زاد حسینی، شهروند بهایی در اصفهان

اردیبهشت توسط ماموران امنیتی در اصفهان   ١۶شنبه شه زاد حسینی، شهروند بهایی امروز سه –خبرگزاری هرانا 

بازداشت و به همراه پسرش شایان حسینی که روز گذشته بازداشت شده بود، به بازداشتگاه اطالعات سپاه اصفهان 

 .منتقل شدند

اردیبهشت   ١۶شنبه به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعاالن حقوق بشر در ایران، امروز سه 

 .، شه زاد حسینی، شهروند بهایی توسط ماموران امنیتی در اصفهان بازداشت شد١٣٩٩

بازداشتگاه  اردیبهشت بازداشت شده بود، به ١۶شه زاد حسینی، به همراه پسرش شایان حسینی که روز دوشنبه 

 .اطالعات سپاه اصفهان منتقل شدند

زاد حسینی پدر شایان حسینی که یک منبع نزدیک به خانواده این شهرون بهایی در این خصوص به هرانا گفت: »شه 

روز گذشته توسط ماموران اطالعات سپاه اصفهان در هنگام مراجعه به کارگاه نجاری پدرش بازداشت شده بود، وقتی 

ی وضعیت پسرش به نهادهای مربوطه مراجعه کرد، توسط ماموران اطالعات سپاه اصفهان بازداشت و  برای پیگیر

 «.همراه پسرشان شایان حسینی به بازداشتگاه اطالعات سپاه اصفهان منتقل شدند

، طی یک اقدام هماهنگ، منازل سه تن از شهروندان بهایی در اصفهان مورد  ١٣٩٩اردیبهشت  ١۴روز یکشنبه 

تفتیش نیروهای اطالعات سپاه قرار گرفت. شه زاد حسینی، پسرشان شایان حسینی و مادربزرگ وی خانم حسینی، این 

مان اقدام به  سه شهروند هستند که منازلشان توسط نیروهای امنیتی مورد تفتیش قرار گرفت. نیروهای امنیتی همز

او را به   ٩٩اردیبهشت  ١۷یکی از این شهروندان کرده و برای مورخ  " شه زاد حسینی" تفتیش و پلمب محل کسب 

 .اطالعات سپاه احضار کردند

توسط ماموران امنیتی بازداشت و به  " شایان حسینی" اردیبهشت نیز یکی از این شهروندان به نام  ١۵روز دوشنبه 

 .شد مکان نامعلومی منتقل

یک منبع نزدیک به خانواده این شهروندان بهایی پیشتر در این خصوص به هرانا گفت: »روز یکشنبه بعدازظهر 

طور همزمان با هجوم و ماموران اطالعات سپاه در سه گروه که خودشان را ماموران کرونا معرفی کرده بودند، به

مادربزگ، شه زاد حسینی، پسر و شایان حسینی، نوه   ی سه شهروند بهائی )خانم حسینی،شکستن درب و پنجره خانه

خانم حسینی( اقدام به تفتیش و توقیف اموال شخصی این سه خانواده بهائی کردند. شه زاد حسینی پس از آنکه از  

شود مامورین  اند به خانه مادری رفته و متوجه میشان  هجوم بردهشود به خانه  مادر مسن طریق تلفن متوجه می

اند؛ در اثر این اقدام  ای وارد منزل مادرشان شدهطور وحشیانهت سپاه با شکستن پنجره و توری از پنجره و بهاطالعا

اند. شه زاد حسینی در  خاطر کهولت سن مادرشان دچار شوک شدیدی شده و مدتی در بیهوشی بودهغیرقانونی و به

ن و پسرشان شایان حسینی نیز یورش برده شده است. شود که در همان زمان به خانه خودشا منزل مادرشان متوجه می

ماموران اطالعات سپاه پس از تفتیش و توقیف اموال شخصی خانم حسینی، شه زاد حسینی را برای روز چهارشنبه به  

 « . اداره اطالعات احضار کردند
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ماموران اطالعات سپاه به  این منبع نزدیک به خانواده این شهروندان بهایی در ادامه به هرانا گفت: »در زمان یورش

ها و ی قفل خانه این افراد کارگاه نجاری شه زاد حسینی نیز مورد حمله قرار گرفت و افراد ناشناس با شکستن کلیه

های اند که با همراهی همسایهها را به سرقت برده ی ابزارآالت نجاری به همراه تمامی تختههای کارگاه، کلیهدرب

 « . کالنتری محل ارائه داده شدکارگاه، گزارش آن به 

این منبع مطلع در ادامه درخصوص بازداشت شایان حسینی نیز به هرانا گفت: »دوشنبه صبح، شایان حسینی فرزند  

شه زاد حسینی پس از مراجعه به کارگاه نجاری پدرشان برای قفل کردن کارگاه با هجوم مجدد ماموران اطالعات 

ه شدند و پس از تخلیه و توقیف باقی اجناس باقیمانده کارگاه نجاری توسط ماموران سپاه اصفهان در محل کارگاه مواج

پلمپ و شایان حسینی به دلیل وجود دو کتاب مربوط به آیین بهائی در کارگاه نجاری بازداشت و به مکان نامعلوم  

ود بردند. این در حالی است که  منتقل شد. ماموران همزمان اتومبیل و موبایل شایان حسینی را نیز توقیف کرده و با خ

اطالع آقای شه زاد حسینی و پسرشان شایان حسینی در زمان بازداشت از وجود دو کتاب در کارگاه نجاری بی

 «.اندبوده

این منبع نزدیک به خانواده این شهروندان درخصوص دالیل این اقدام ماموران به هرانا گفت: »ماموران اطالعات  

های  اقدام خود ارائه نکردند؛ اما در کارگاه نجاری و منزل آقای شه زاد حسینی به دنبال جعبه  سپاه دلیلی برای این

شان ساخته بودند تا اند که آقای حسینی صرفا چند عدد از آن را برای استفاده در خانه کوچک چوبی و خالی بوده

 « .های مناجات و دعا را در آن قرار دهندکتاب

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

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

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

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   دبرخورای ]متن باال رونویسی از اصل سند است. اگر به نکته

 ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید[
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