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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:[ 

 ١٣٩٩بهمن  ۵]تاریخ:[ 

 

 اقترافی و هوشمند طالبی، شهروندان بهائی از زندان اصفهان آزاد شدند مژده 

 ۵مژده اقترافی و هوشمند طالبی، زن و شوهر بهائی ساکن ویالشهر اصفهان امروز یکشنبه  –خبرگزاری هرانا 

ترتیب از ماه بازداشت با تودیع قرار وثیقه به صورت موقت و تا پایان مراحل دادرسی به  ۵ماه پس از حدود بهمن

 .های دولت آباد اصفهان و دستگرد اصفهان آزاد شدندزندان 

،  ١٣٩٩ماه بهمن ۵به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعاالن حقوق بشر در ایران، امروز یکشنبه 

دادرسی به   مژده اقترافی و هوشمند طالبی، زن و شوهر بهائی با تودیع قرار وثیقه به صورت موقت و تا پایان مراحل

 .های دولت آباد اصفهان و دستگرد اصفهان آزاد شدندترتیب از زندان

شهریورماه امسال پس از احضار به یکی از نهادهای امنیتی شهرستان   ۲مژده اقترافی و هوشمند طالبی در تاریخ 

آباد و دستگرد اصفهان  های دولت ها به ترتیب به زندانمحل زندگی خود بازداشت و پس از مدتی با پایان بازجویی

 .منتقل شده بودند

ماموران پس از بازداشت به منزل این زن و شوهر بهائی رفته و پس از تفتیش منزل تعدادی از لوازم شخصی ازجمله  

ها و یک دستگاه پیانوی آکوستیک آنها را ضبط کرده و با خود بردند. از سوی دیگر دو  تاپ، تلفن همراه، کتابلپ

 .و کامیونت این خانواده بهائی نیز توسط ماموران توقیف شده استخودروی سواری 

 .اتهامات مطروحه علیه این افراد در مرحله بازپرسی تبلیغ علیه نظام و ارتباط با دولت متخاصم عنوان شده است

ز پیشتر یک منبع مطلع از بازداشت این شهروندان بهائی در خصوص چگونگی بازداشت آنها به هرانا گفت: »رو

شهریور هوشمند طالبی و همسرشان خانم مژده اقترافی طی یک تماس تلفنی برای تحویل گرفتن وسایلشان  ۲یکشنبه 

توسط نیروهای اداره اطالعات ضبط شده بود، به یکی از نهادهای امنیتی این شهر فراخوانده شدند.   ٩۷که در سال  

. پس از حضور آنها در ساختمان این نهاد امنیتی ماموران آنها هم سوار بر خودروی سواری خود شده و به آنجا رفتند

تن از ماموران همراه   ۵اقدام به بازداشت مژده اقترافی کرده و خودروی سواری آنها را نیز توقیف کردند. پس از آن 

ها، ه کتاببا آقای طالبی به منزل آنها رفته و آنجا را مورد تفتیش قرار دادند و برخی لوازم شخصی آنها ازجمله کلی

تاپ، فلش، موبایل، وسایل و ادوات موسیقی فرزندانشان ازجمله پیانو بزرگ آکوستیک دخترشان را بار وانت کرده  لپ

و با خود بردند. ماموران سپس به آقای هوشمند گفتند پشت کامیونت ایسوزو خود بنشیند و پشت سر آنها راه بیفتد. 

 «.امنیتی بازداشت و کامیونت وی نیز توقیف شد آقای هوشمند هم پس از حضور در این نهاد

در هر بار " اوایل دیماه امسال این منبع مطلع از وضعیت این شهروندان در خصوص وضعیت آنها به هرانا گفته بود: 

دهد، اما این قول تا امروز محقق نشده است. مراجعه خانواده به دادسرا، بازپرس پرونده وعده پایان تحقیقات را می 

حتی وکیل آنان هنوز اجازه مطالعه پرونده و یا مالقات با موکالن خود را نداشته است. فرزندان نوجوان این خانواده  

ویالشهر، شهری ." ند که خودش سالمند و نیازمند توجه و نگهداری ویژه استمااش میساله  ۸۴نیز نزد مادربزرگ 

 .از توابع بخش مرکزی شهرستان نجف آباد در استان اصفهان است

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

المللی حقوق مدنی و سیاسی هر شخصی حق  میثاق بین ١۸انی حقوق بشر و ماده اعالمیه جه ١۸است که طبق ماده 
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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

ارد اما قانون اساسی ایران فقط اسالم،  بر اساس منابع غیررسمی در ایران بیش از سیصد هزار نفر بهائی وجود د

شناسد. به همین دلیل طی  مسیحیت، یهودیت و زرتشتی گری را به رسمیت شناخته و مذهب بهائیان 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 برخوررونویسی از اصل سند است. اگر به نکته]متن باال 

 ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید[
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