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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:[ 

 ١۴٠٠خرداد   ١]تاریخ:[ 

 

 بهائیان بهارستان اصفهان؛ پنج شهروند با قرار وثیقه آزاد شدند/ تداوم بازداشت یک شهروند دیگر

خردادماه، نوشین همت، شورانگیز بهامین، سارا شکیب، آزیتا رضوانی و شعله  ١امروز شنبه  –خبرگزاری هرانا 

تن از شهروندان بهائی بازداشت شده در بهارستان اصفهان با تودیع قرار وثیقه از زندان دولت آباد   ۵آشوری، 

ژاد، رویا آزاد  شهروند دیگر به نام های، ساناز راسته، فیروزه راستی ن ۵اصفهان آزاد شدند. طی روزهای اخیر 

خوش، نسرین خادمی و مریم خورسندی با تودیع قرار وثیقه از این زندان آزاد شده بودند. علیرغم آزادی این  

  ١۵و  ١٠، ۵شهروندان، مژگان پورشفیع کماکان در بازداشت به سر می برد. این یازده زن بهائی در تاریخ 

خانواده بهائی توسط نیروهای  ۲۹ی این مدت منازل دستکم اردیبهشت ماه توسط نیروهای امنیتی بازداشت شدند. ط

امنیتی تفتیش و بسیاری از لوازم شخص آنان ضبط شده است. بازرسی منازل و بازداشت این افراد غالبا با خشونت و 

 .گاها با ضرب و شتم همراه بوده است

،  ١۴٠٠خردادماه  ١، امروز شنبه به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعاالن حقوق بشر در ایران

تن از شهروندان بهائی بازداشت شده  ۵نوشین همت، شورانگیز بهامین، سارا شکیب، آزیتا رضوانی و شعله آشوری،  

 .میلیون تومانی از زندان دولت آباد اصفهان آزاد شدند ۲٠٠در بهارستان اصفهان، هرکدام با تودیع قرار وثیقه 

شهروند، یک شهروند بهائی دیگر به نام مژگان پورشفیع کماکان در زندان دولت آباد   ۵علیرغم آزادی موقت این 

 .اصفهان و در بازداشت به سر می برد

اردیبهشت ماه نیز، ساناز راسته و فیروزه راستی نژاد، دو تن از شهروندان بهائی بازداشت   ۳٠عصر روز پنجشنبه 

،  اردیبهشت ۲۸شنبه از این زندان آزاد شدند. همچنین عصر روز سه شده در بهارستان اصفهان با تودیع قرار وثیقه 

ماه نیز مریم خورسندی، دیگر شهروند  اردیبهشت ۲۷رویا آزادخوش و نسرین خادمی و همچنین عصر روز دوشنبه  

 .بهائی بازداشت شده در بهارستان اصفهان با تودیع قرار وثیقه از این زندان آزاد شدند

بهشت ماه، رویا آزاد خوش، مریم خورسندی، سارا شکیب، فیروزه راستی نژاد، ساناز راسته،  اردی ۵روز یکشنبه 

  ١٠آزیتا رضوانی، مژگان پورشفیع، نسرین خادمی و نوشین همت توسط نیروهای امنیتی بازداشت شدند. روز جمعه 

ر شهرستان بویراحمد بازداشت اردیبهشت نیز شورانگیز بهامین، شهروند بهائی ساکن این شهر، در منزل پدری خود د

شد. خانم آشوری که پیشتر در شهرستان هندیجان واقع در استان خوزستان توسط نیروهای امنیتی بازداشت شده بود، 

 .به گفته مسئوالن به بازداشتگاه یکی از نهادهای امنیتی در بهارستان اصفهان منتقل شده بود

شهروند توسط نیروهای امنیتی تفتیش شده بود. به گفته یک منبع   پیشتر منزل پدر خانم آشوری جهت بازداشت این

اردیبهشت، ماموران امنیتی از طریق باالرفتن از دیوار و   ١۵نزدیک به خانواده این شهروند بهائی، روز چهارشنبه 

تی در در حالی که همسر شعله آشوری در منزل حضور نداشته جهت بازداشت او وارد منزل شده اند. نیروهای امنی 

زمان بازداشت بسیاری از لوازم شخصی این زوج بهائی از جمله تلفن همراه، کتب، تصاویر و آثار مربوط به آئین 

 .بهائی را ضبط کرده و با خود برده اند

شهروند بهائی به نام های “منصور شیرازی، مهرداد آژیر   ۲۹اردیبهشت منازل دستکم  ۵همچنین از روز یکشنبه 

گیز بهامین(، طوبی بهامین، عنایت هللا مطهر، صنم بهین آیین، افشین بهامین، مهرزاد پارسی نسب )خانواده شوران
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)خانواده ساناز راسته(، پرهام نقی پور، پژمان نقی پور)خانواده نسرین خادمی(، بهرام رضوانی خواه )خانواده آزیتا 

شفیع(، افشین وجدانی)همسر نوشین همت،  رضوانی خواه(، فرح راستی نژاد، پرویز رحمانی)خانواده مژگان پور

خانواده همت )والدین نوشین همت(، سروش شکیب)خانواده سارا شکیب(، کاووس آشوری، حمید بهنام)خانواده فیروزه  

راستی نژاد(، فرزاد روحی)خانواده مریم خورسندی(، رویا آزادخوش، ایران دانش نیا، حمید اتحادی، شیروان  

امک گلشن، سهیل برازنده، امیرحسین خرسندی)برادر مریم خورسندی(، خانم زارعی،  خواص، سهراب رضوانی، سی

بشری مطهر و شعله آشوری” توسط نیروهای امنیتی تفتیش و بسیاری از لوازم شخصی این شهروندان ضبط شده 

 .است

سیستماتیک در حالی های مرتبط به باورهای دینی محروم هستند، این محرومیت شهروندان 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

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

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

 ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید[
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