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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:[ 

 ١٣٩٨مهر  ٢٨]تاریخ:[ 

 

 شهروند بهایی از زندان اوین آزاد شد عطاهللا ظفر، 

عطاهللا ظفر، شهروند بهایی طی روزهای گذشته با تودیع قرار وثیقه از زندان اوین آزاد شد. روز   –خبرگزاری هرانا 

مهرماه ماموران وزارت اطالعات طی یک اقدام هماهنگ به منازل تعدادی از شهروندان بهایی در شهرهای   ۵جمعه 

عه کرده و ضمن بازرسی محل و ضبط وسایل، تعدادی از این شهروندان از جمله عطاهللا ظفر و  تهران و کرج مراج

 .عباس طائف را بازداشت کرده بودند

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعاالن حقوق بشر در ایران، عطاهللا ظفر، شهروند بهایی طی  

 .اوین آزاد شدروزهای گذشته با تودیع قرار وثیقه از زندان 

های جدی در  با توجه به سابقه بیماری آقای ظفر، نگرانی" یک منبع مطلع در این خصوص به گزارشگر هرانا گفت: 

خصوص سالمتی وی در زمان بازداشت وجود داشت که خانواده ایشان با پیگیری و تامین مبلغ وثیقه در نهایت موفق  

 ."اندایشان کسب کنند تا اینکه خبر رسید ایشان به آغوش خانواده برگشتهشدند موافقت دادگاه را برای آزادی موقت 

  " هللا اعیادیبهروز اسدهللا زاده، عطاهللا ظفر، عباس طائف و احسان" هرانا پیشتر در چند گزارش از تفتیش منزل 

پدر نگین   " قدمیان ولی هللا" توسط مامورین اداره اطالعات و همچنین تالش برای تفتیش منزل و بازداشت احتمالی 

پس از تفتیش  " عطاهللا ظفر و عباس طائف" قدمیان، زندانی بند زنان زندان اوین خبر داده بود. از میان این شهروندان 

 .منزل توسط ماموران اداره اطالعات بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شده بودند

لوازم، اسناد و مدارک شخصی و همچنین کتب، مدارک در تمامی موارد مامورین ضمن تفتیش منزل تعداد بسیاری از 

و تصاویر مربوط به آیین بهایی را نیز ضبط کرده و با خود برده اند. مامورین همچنین محل کار آقای طائف را نیز 

 .بازرسی کرده و پس از ضبط برخی اسناد و مدارک محل را پلمب کرده بودند

گلستان " باط با دفن اموات بهاییان تهران در آرامستان بهاییان موسوم به گفته می شود برخی از این شهروندان در ارت

 .فعالیت می کرده اند با این حال از دالیل بازداشت و تفتیش منازل این افراد اطالع دقیقی در دست نیست " جاوید

وندان بهایی، در سیمین فهندژ، سخنگوی دفتر جامعه جهانی بهایی در ژنو پیشتر ضمن تائید خبر بازداشت این شهر

طی چند ماه اخیر فشارهای امنیتی " خصوص افزایش فشار بر پیروان این آیین در گفتگو با گزارشگر هرانا گفته بود: 

بر شهروندان بهایی افزایش پیدا کرده است. این فشارها شامل بازداشت، تفتیش منازل، صدور احکام حبس و همینطور  

گیرد با این حال ت. این اقدامات به بهانه های امنیتی توسط مامورین صورت میفشارهای اجتماعی و اقتصادی بوده اس

ضبط کتب بهایی و آثار مربوط به آیین بهایی و همچنین شیوه بازجویی از شهروندان بهایی نشان دهنده این موضوع  

نیتی صرفا راهی برای  است که این برخوردها صرفا به دلیل اعتقاد این اشخاص به آیین بهایی است و بهانه های ام

 ." ورود به منازل و موجه جلوه دادن این برخوردهاست

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

هر شخصی حق   المللی حقوق مدنی و سیاسیمیثاق بین ١٨اعالمیه جهانی حقوق بشر و ماده  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
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بر اساس منابع غیررسمی در ایران بیش از سیصد هزار نفر بهایی وجود دارد اما قانون اساسی ایران فقط اسالم،  

شناسد. به همین دلیل طی  شتی گری را به رسمیت شناخته و مذهب بهاییان را به رسمیت نمیمسیحیت، یهودیت و زرت

 .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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