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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:[ 

 ١۴٠٠اردیبهشت   ۶]تاریخ:[ 

 

 تن  ۹گزارش تکمیلی؛ افزایش شمار شهروندان بهائی بازداشت شده در بهارستان اصفهان به 

در جریان بازداشت گروهی و تفتیش منازل شماری از شهروندان بهائی بهارستان اصفهان، روز   –خبرگزاری هرانا 

احتساب این شهروند شمار اردیبهشت ماه، مریم خورسندی، شهروند بهائی ساکن اصفهان بازداشت شد. با  ۵یکشنبه 

تن رسید. صبح روز گذشته در جریان   ۹شهروندان بهایی بهارستان اصفهان که روز گذشته بازداشت شده بودند به 

خانواده بهائی در بهارستان اصفهان، سارا شکیب، فیروزه راستی نژاد، ساناز   ١۴تفتیش منازل و ضبط لوازم دستکم 

فیع، نسرین خادمی افشین وجدانی و نوشین همت توسط نیروهای امنیتی بازداشت  راسته، آزیتا رضوانی، مژگان پورش

ها شماری از  شدند. از این میان، افشین وجدانی ساعاتی پس از بازداشت آزاد شد. ماموران در جریان این بازرسی

ا آیین بهائی،  همراه، کتب و جزوات مرتبط و غیرمرتبط ب ، تلفن وسایل شخصی این شهروندان از جمله لپ تاپ

 .اندهای خانوادگی و مقداری سی دی را ضبط کرده و با خود بردهعکس

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعاالن حقوق بشر در ایران، در جریان بازداشت و تفتیش منازل 

ی، شهروند بهائی  ، مریم خورسند ١۴٠٠ماه اردیبهشت ۵شماری از شهروندان در شهرستان اصفهان روز یکشنبه 

 .ساکن اصفهان نیز توسط نیروهای امنیتی و در منزل شخصی بازداشت شده است

بازداشت خانم خرسندی در حالی صورت گرفته است که وی به دلیل بیماری در روند شیمی درمانی قرار داشته و  

تفتیش منزل خانواده این  داروهای مصرفی را همراه خود ندارند. در جریان این بازداشت، نیروهای امنیتی ضمن

شهروند بهائی، بسیاری از لوازم شخصی آنان از جمله تلفن های همراه، لپتاپ ها، آثار، کتب و تصاویر مرتبط با آئین 

 .بهائی را ضبط کرده و با خود بردند

از بهارستان  به گفته یک منبع نزدیک به این شهروندان بهائی، خانواده خانم خرسندی به تازگی محل سکونت خود را 

اصفهان به شهر اصفهان تغییر داده بودند. ماموران در زمان بازداشت با باالرفتن از دیوار منزل خانم خورسندی وارد  

هزار دالر وجه نقد متعلق به برادر خانم خورسندی که به تازگی به کشور بازگشته و   ۵٠خانه وی شده و همچنین مبلغ 

 .را نیز در منزل خانم خورسندی ضبط کرده اند جهت خرید منزل به همراه آورده بود

تن   ۸با احتساب این شهروند شمار شهروندان بهایی بهارستان اصفهان که هم اکنون در بازداشت به سر می برند به 

خانواده بهائی در بهارستان اصفهان، سارا   ١۴رسید. صبح روز گذشته در جریان تفتیش منازل و ضبط لوازم دستکم 

زه راستی نژاد، ساناز راسته، آزیتا رضوانی، مژگان پورشفیع، نسرین خادمی افشین وجدانی و نوشین شکیب، فیرو

همت توسط نیروهای امنیتی بازداشت شدند. از این میان، افشین وجدانی ساعاتی پس از بازداشت آزاد شد. ماموران  

همراه، کتب و جزوات   ، تلفنلپ تاپها شماری از وسایل شخصی این شهروندان از جمله  در جریان این بازرسی 

 .اندهای خانوادگی و مقداری سی دی را ضبط کرده و با خود بردهمرتبط و غیرمرتبط با آیین بهائی، عکس

علیرغم پیگیری های خانواده این شهروندان تا لحظه تنظیم این گزارش در خصوص دالیل بازداشت، نهاد بازداشت 

 .عی در دست نیستکننده و محل نگهداری آنان اطال 
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بعد از ظهر طول   ١صبح روز یکشنبه آغاز و تا حدود ساعت  ۶بازرسی منازل سایر شهروندان نیز از حدود ساعت 

شود که ماموران در زمان بازرسی منزل یکی از این شهروندان،  کشیده و اغلب با خشونت همراه بوده است. گفته می

 .انددر حالی که وی در خانه حضور نداشته اقدام به شکستن درب منزل کرده

د که منازل خانواده آنان توسط ساله و بشری مطهر از جمله شهروندانی هستن ۸۳صنم بهین آئین، شهروند بهایی 

نیروهای امنیتی تفتیش و لوازم شخصی آنان ضبط شده است. هویت سایر شهروندانی که منازل آنها مورد بازرسی 

 .قرار گرفته کماکان توسط هرانا در دست بررسی است

در جریان بازداشت آقای   و را نشان داده   ١۸شود که ماموران اداره اطالعات حکم بازداشتی صادره از شعبه گفته می

وجدانی را به شدت مورد ضرب و شتم قرار داده بودند. یک منبع مطلع در این خصوص به هرانا گفت: »آقای  

وجدانی و همسرشان خانم نوشین همت چون به تازگی اسباب کشی کرده بودند. نیروهای امنیتی وسایل را از جعبه 

اند. پس از آن نیز به  ائی را برداشته و از این روند فیلم برداری کردهخارج کرده و کتب و جزوات مرتبط با آیین به

منزل مادر خانم همت در اصفهان مراجعه کرده و در آنجا نیز لپ تاپ، تبلت و هارد را ضبط کرده و با خود 

 ».اندبرده

  ۶:۴۵»ساعت   پیشتر یک منبع مطلع در خصوص نحوه بازرسی منزل و بازداشت سارا شکیب به هرانا گفته بود:

راه آنان را سد کرده و از ماشین  ۴٠۵دقیقه صبح ماموران هنگام خروج سینا و سمیرا شکیب از منزل با دو خودروی 

همراه را از آنان گرفتند. رفتارشان تند و بسیار خشن بود. حتی لباس سمیرا شکیب  های تلفنپیاده شان کرده و گوشی

ینا شکیب به این روند او را با مشت مورد ضرب و شتم قرار دادند، به ماشین در این بین پاره شد. بعد از اعتراض س

دیگری منتقل کردند و به او چشمبند و دستبند زدند. سمیرا شکیب نیز به ماشین دیگری منتقل شد و حکمی را به او را  

رد. از خانم شکیب خواستند مبنی بر بازرسی منزل نشان داد و گفتند که اگر همکاری کنید کسی را بازداشت نخواهیم ک

تا بدون آنکه خانواده متوجه حضور نیروهای امنیتی شوند زنگ در را بزنند. حتی از سینا شکیب درباره وجود  

دوربین مداربسته در منزل پرسیدند. ماموران مرد زمانی که سارا شکیب خواب بود، باالی سر او رفتند. با مادر  

ماشین  ۴نفر که با  ١۶ای رویش پرت کردند تا حجاب را رعایت کند! نهایتا له خانواده نیز خشن رفتار کردند و حو

طبقه منزل را مورد بازرسی قرار دادند و پس از بازرسی کامل حکم جلب سارا شکیب را نشان  ۳آمده بودند، تمام 

ان خیابان نیکبخت  دادند و او را با خود بردند. گفتند که خانواده ساعت شش با سند غیر مشاع به دادسرای اصفه

ساله داشتند و تهدید کردند که هر  ۲١مراجعه کنند. آنها همچنین حکمی برای خواهر کوچکتر وی، سمیرا شکیب، 

 ».وقت تماس گرفتند باید او را معرفی کنند و در غیر این صورت با حکم جلب خواهند آمد

رشته آمار و کاربردها از   ۴ب دانشجوی ترم روز گذشته هرانا در گزارشی از اخراج برادر خانم شکیب، سینا شکی

دانشکده ریاضی و کامپیوتر خوانسار دانشگاه اصفهان، به دلیل اعتقاد به آئین بهائی خبر داده بود. پیشتر در سال  

سارا شکیب، دانشجوی سابق آمار در دانشگاه سراسری کاشان، طی روند مشابهی در اولین ترم ورود به   ١۳۹۴

اه اخراج شد. همچنین سمیرا شکیب دیگر خواهر این شهروند بهائی نیز در کنکور سراسری سال  دانشگاه از دانشگ 

با پیغام نقص پرونده مواجه شده و از ادامه تحصیل محروم شد. سال ها پیش مادر این خانواده نیز به دلیل بهائی  ۹۷

 .بودن از ادامه تحصیل در دانشگاه محروم شده است

وندان بهائی در ایران امری مسبوق به سابقه است، آذرماه سال گذشته هرانا در گزارشی از  تفتیش همزمان منزل شهر

 .های تهران، البرز، اصفهان و مازندران خبر داده بودها شهروند بهائی در استان بازرسی منازل متعلق به ده

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

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

منابع غیررسمی در ایران بیش از سیصد هزار شهروند بهائی وجود دارد اما قانون اساسی ایران فقط اسالم،   بر اساس

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

 .ک نقض شده استسالیان گذشته همواره حقوق بهائیان در ایران به صورت سیستماتی
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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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