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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[

 

 ایندیپندنت ]برگرفته از سایت:[ 

 ۱۴۰۱تیر  ۷]تاریخ:[ 

 

 شیراز دستگیر شدندآزار ساختاری بهائیان در ایران؛ سه زن در 

 شدگان به دلیل نگرانی از وضعیت فرزندش سکته کرد و به بیمارستان منتقل شدپدر یکی از بازداشت

سه شهروند  مدت زندان برای آنان، نیروهای امنیتیی و صدور احکام طوالنیدر ادامه موج دستگیری شهروندان بهائ

 بهائی را در شیراز بازداشت کردند و به مکان نامشخصی منتقل کردند.

سال   ۸۵شهروند بهائی را در مجموع به  ۲۶زن پس از آن اتفاق افتاد که دادگاه انقالب شیراز  دستگیری این سه

 یت خروج از کشور محکوم کرد.سال تبعید و ممنوع ۲۴حبس، 

  ۴۱بر اساس گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعاالن حقوق بشر در ایران، ژیال شرفی نصرآبادی  

اند که روز یکشنبه، پنجم ساله سه شهروند بهائی ۲۲ساله و نگار ایقانی  ۲۰زرین ساله و مادر دو دختر، شقایق خانه

 شخصی  آنان را تفتیش و برخی لوازم  زمان با دستگیری این افراد، خانه هم ران امنیتیتیرماه، بازداشت شدند. مامو

 ها را نیز ضبط کردند.آن 

اطالعی  خانه به دلیل استرس ناشی از دستگیری دخترش و بیهرانا به نقل از یک منبع آگاه نوشت که پدر شقایق زرین

 های شیراز بستری است.تانسکته کرده و اکنون در یکی از بیمارس از وضعیت او

اند؛ نگار ترین حقوق شهروندی همچون حق ادامه تحصیل و انتخاب شغل محرومشهروندان بهائی در ایران از بدیهی

با ایرادهای مختلفی مثل  ۱۳۹۸ایقانی به همراه شمار دیگری از شهروندان بهائی ایرانی در کنکور سراسری سال  

 بهائیان ایران، از او نیز گرفت.  حق ادامه تحصیل را همچون سایر »نقص در پرونده« مواجه شد و حکومت

هایی شهروند بهائی در شیراز با اتهام ۲۶از صدور احکام بلندمدت زندان برای  خرداد ۲۲منابع حقوق بشری روز 

علیه امنیت داخلی و خارجی کشور« خبر دادند. طبق ادعای دادگاه، آنان با  مثل »تبانی و اجتماع به قصد ارتکاب جرم 

های مذهبی، ای شهر شیراز« و برگزاری »گردهمایی در مکان»حضور و اجتماع در محالت فقیرنشین و حاشیه

های ببررسی بحران آب، آسی سیاحتی و گردشگری از جمله شاهچراغ، حافظیه، تخت جمشید و نارنجستان به بهانه

 کردند.زیست«، در جامعه اسالمی »ناامنی فکری و عقیدتی« ایجاد می اجتماعی و طرفداری از محیط

شناسد و پیروان فقط ادیان اسالم، مسیحیت، یهودیت و زرتشتی را به رسمیت می قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران

تر است؛ زیرا از نظر  وضعیت شهروندان بهائی وخیم دهد؛ در این میان،سایر ادیان را در تنگناهای امنیتی قرار می 

ها پیروان دین اسالم در جمهوری اسالمی ایران، دین بهائی »فرقه ضاله« است. حکومت ایران با همین بهانه سال

  حقوق بهائیان را در ایران نقض کرده است.

های اند که حتی اجازه ندارند در فعالیترومبرای ابراز عقیده مح بهائیان در جمهوری اسالمی ایران نه تنها از آزادی 

سال گذشته، همواره با تبعیض، فشارهای فزاینده و  ۴۳آنان در طول  فرهنگی، اجتماعی و خیرخواهانه شرکت کنند.

اند؛ بسیاری از بهائیان ایران به دلیل آزارهای حکومت، ناچار شدند رو بودههای مشروع روبهمحرومیت از آزادی 

 اند. اند نیز همواره با خطر دستگیری و زندان مواجها ترک کنند و آنان که ماندهکشور خود ر
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ارائه کرد، حاکی از آن   ۱۴۰۱گزارشی که دیان عالیی، نماینده جامعه جهانی بهائی در سازمان ملل متحد، فروردین  

اند. عالوه بر آن،  ر حکم دادگاهبر یک هزار شهروند بهائی در جمهوری اسالمی ایران در انتظا اکنون بالغاست که هم 

های  سپری کردن حکم خود در زندان  برند یا در حالشمار زیادی از شهروندان بهائی نیز در تبعید به سر می

 اند. جمهوری اسالمی ایران

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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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