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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:[ 

  ١٣٨٩خرداد  ١۴]تاریخ:[ 

 

 هرانا؛ تداوم اعمال فشار و آزار بهاییان مازندران

در پی تشدید روزافزون اذیت و آزار بر شهروندان بهایی مازندران از سوی اداره اطالعات استان   –خبرگزاری هرانا 

از این نوع فشارهاست که  تن بازداشت، چهار تن احضار و یک تن نیز محکامه شده است؛ موارد ذیل نمونه هاییدو 

 :توسط گزارشگران هرانا طی روزهای اخیر به ثبت رسیده است

 :بازداشت

شهروند بهایی ساکن شهر  " پژمان روشنکوهی " خرداد ماموران امنیتی اطالعات ساری به منزل  ۵صبح روز         –

مزبور هجوم آورده که پس از بازرسی، نامبرده را نیز دستگیر و به بازداشتگاه شهید کچویی ساری منتقل می کنند 

 . روز بازداشت موقت عنوان شده است ١۷قابل ذکر است در حکم توقیف نامبرده 

به نام فخرالدین   روند بهایی ساکن قائمشهرخرداد ماموران امنیتی به منزل یک شه  ١۰صبح روز دوشنبه         –

صمیمی هجوم آورده که پس از تفتیش منزل و ضبط کتب، سی دی ها و کامپیوتر، صاحبخانه را نیز دستگیر و به 

 . زندان شهید کچویی ساری منقل می کنند

 :احضار

ساقی " و همسرش  "رحمانیان رامبد" خرداد دو شهروند بهایی ساکن قائمشهر به نامهای  ٨صبح روز شنبه        – 

به اداره اطالعات شهر مزبور احضار شده که پس از بازجویی همراه با توهین و تحقیر نامبردگان آزاد می   " شیروانی

 . شوند

شهروند بهایی ساکن قائمشهر خواسته شده " سهیل حقدوست"  از  ٨٩/  ٣  /١١بر اساس احضاریه ای به تاریخ        – 

 . به اداره تعزیرات معرفی کندروز خود را  ٣که طی 

خرداد طی سه روز    ٨شهروند بهایی ساکن شهرستان بابل از تاریخ  " مشتاق سمندری" طبق احضاریه ای        – 

موظف است خود را به دادسرای انقالب بابل معرفی کند و در صورت عدم معرفی، حکم غیابی برای نامبرده صادر  

 . نامبرده هیچ نوع اتهامی مشخص نشده استمی شود. قابل ذکر است در احضاریه 

 : دادگاه

بازداشت   شهروند بهایی ساکن شهرستان بابلسر که در زمستان سال گذشته مدتی در" شهرام مودت " جلسه محاکمه   –

 . بابل تشکیل شد حکم نامبرده متعاقبا اعالم خواهد گردید خرداد در دادسرای شهر ١١بود روز سه شنبه 

 

 

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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