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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:[ 

 ١۴٠٠بهمن  ١٨]تاریخ:[ 

 

 تداوم بازداشت و بالتکلیفی چهار شهروند بهائی در استانهای تهران و مازندران 

ناتولی درخشان، صبا سفیدی، پری کارگریان مروستی و دانیال بنی نژاد شهروندان بهائی ساکن  –خبرگزاری هرانا 

ساری، تهران و مارلیک تهران کماکان در بازداشت و بالتکلیفی بسر میبرند. ناتولی درخشان و صبا سفیدی در تاریخ  

مروستی و دانیال بنی نژاد نیز هفته گذشته در مارلیک   پری کارگریان .دیماه در ساری و تهران بازداشت شدند ۲١

 .استان تهران بازداشت شدند

،  ١۴٠٠ماه بهمن  ١٨به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعاالن حقوق بشر در ایران، امروز دوشنبه 

ساکن ساری، تهران و  ناتولی درخشان، صبا سفیدی، پری کارگریان مروستی و دانیال بنی نژاد شهروندان بهائی 

 .مارلیک تهران کماکان در بازداشت و بالتکلیفی بسر میبرند

شد. وی روز گذشته   بازداشت بازپرسی دادسرای اوین ۲ماه پس از حضور در شعبه  دی  ۲١خانم سفیدی در تاریخ 

گزارش از دالیل   های مکرر، تا زمان تنظیم اینتماس تلفنی کوتاهی با خانواده خود داشته است. علیرغم پیگیری

بازداشت و اتهامات مطروحه علیه او اطالعی در دست نیست. همچنین بالتکلیفی ناتولی درخشان، شاعر و شهروند  

 .شده کماکان ادامه دارد بازداشت بهائی که در همان تاریخ در منزل خود در ساری توسط ماموران اداره اطالعات

ز بازداشت پری کارگریان مروستی، دانیال بنی نژاد، شهروندان بهائی ا گزارشی از سوی دیگر هفته گذشته هرانا در

به همراه یک شهروند دیگر، توسط نیروهای امنیتی در منزل خانم کارگریان در مارلیک استان تهران خبر داد.  

  نیروهای امنیتی ضمن تفتیش منزل پری کارگریان، برخی از لوازم شخصی از جمله موبایل، لوازم الکترونیک،

 .تصاویر، کتب و آثار مربوط به آئین بهائی را ضبط کرده و با خود بردند

 .منطقه مارلیک بخشی از تهران است که به دلیل همجواری با کرج به عنوان مارلیک کرج نیز شناخته می شود

گفت: »این اسکایلر تامپسون، مسئول روابط خارجی مجموعه فعاالن حقوق بشر در ایران، در رابطه با این خبر 

خواهیم که سازمان به شدت اعمال تبعیض آمیز علیه اقلیت های مذهبی در ایران را محکوم می کند. ما از ایران می 

های توانند از آزادی های مشخصی بردارد تا اطمینان حاصل شود که ایرانیان بخصوص شهروندان بهائی میگام

 « .ظر خود برخوردار شوندمذهبی، از جمله انجام آزادانه امور مذهبی مورد ن

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 ١٨اعالمیه جهانی حقوق بشر و ماده  ١٨است که طبق ماده 

اعتقاد و همچنین آزادی اظهار آن به طور فردی یا جمعی و به طور علنی یا در خفا  دارد از آزادی دین و تغییر دین با 

 .برخوردار باشد

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

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

 .سالیان گذشته همواره حقوق بهائیان در ایران به صورت سیستماتیک نقض شده است
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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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