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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[

 

 ایران وایر]برگرفته از سایت:[ 

 [ ١۴٠٠فروردین  ١٨]  ٢٠٢١آوریل   ٧]تاریخ:[ 

 

 بازداشت یک شهروند بهایی در شیراز

فروردین   ١٨ماموران اداره اطالعات شیراز روز چهارشنبه وایر« خبر داد یک منبع مطلع به »ایران  -استان وایر

بهایی، با حکمی که شب قبل به خانواده وی نشان   ساعت پس از بازداشت »سروش آبادی«، شهروند ٢۴و  ١۴٠٠

 اشو اقدام به ضبط وسایل شخصی و الکترونیکی همه اعضای خانواده  داده بودند، به منزل او و پدر همسرش رفته

 اند.کرده

 این شهروند بهایی است. گاهآبادی گفته شده حکم، اجازه تفتیش مخفی به پدر همسر چه این منبع آگاه گفته،بنا بر آن

وگو کرده است، ماموران در حین تفتیش و ضبط وسایل شخصی اعضای  وایر« گفتبه گفته منبع آگاهی که با »ایران

 رسانی نکنند. اند که در مورد بازداشت فرزندشان اطالعته ها را تحت فشار گذاشخانواده، با فحاشی و توهین آن 

توسط ماموران اداره اطالعات شیراز بازداشت و به   فروردین ١٧ شنبهآبادی شامگاه سهاین در حالی است که سروش 

 مکان نامعلومی منتقل شده است.

نشده و تماسی نیز با خانواده خود  داری این شهروند تا لحظه تنظیم این خبر اطالعاتی منتشراز اتهام و محل نگه

 نداشته است.

های تلفن  محل زندگی او و همسرش را بازرسی و وسایل شخصی او، از جمله ماموران در هنگام مراجعه به منزلش،

 اند.های مذهبی را ضبط کردههمراه و کتاب

 د وثیقه آزاد شد. روز به قی ۴۵نیز بازداشت شده بود و پس از  ١۳۹٨مهر  ٢۹ آبادی در تاریخسروش

ها از  ای از بازداشت شهروندان بهایی در آغاز شده است. گزارشبا اتمام تعطیالت نوروز در ایران، موج تازه

 دهند.، بندرعباس و شیراز خبر میبازداشت و انتقال بهاییان به زندان در شهرهای مشهد

ز موج چهارم کرونا در ایران و درگیرشدن کشور  رسد آغابه نظر میگوید: »وایر« مییک شهروند بهایی به »ایران 

با شیوع گسترده این بیماری، فرصت خوبی برای وزارت اطالعات مهیا کرده است تا بازداشت و فشار بر بهاییان را 

  بدون جلب توجه و پوشش خبری انجام دهد.«

 

 

 

 

 

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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