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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:[ 

 ١٣٩٠تیر  ٣١]تاریخ:[ 

 

 احضار و بازجویی سما رئوفی، شهروند بهائی ساکن سنندج 

تیرماه طی تماس تلفنی به ادارهٔ   ۲۸سماء رئوفی، از شهروندان بهایی ساکن سنندج، روز  –خبرگزاری هرانا 

ها نفر از بهائیان سنندج به وزارت اطالعات  های اخیر ده اطالعات این شهر احضار شد. بنابر گزارش رسیده در هفته

 .انداحضار شده 

خرین تماس تلفنی ماموران اداره اطالعات، سماء رئوفی برای به گزارش کمیته گزارشگران حقوق بشر، در آ

“پاسخگویی به سواالتی ساده و گفتگوی دوستانه” احضار شد. با این حال بازجویی وی، طوالنی مدت و همراه با 

  احترامی بوده است. سواالت این “گفتگوی دوستانه” همراه با تهدید و ارعاب و به منظور کسب اطالعاتتوهین و بی

در خصوص دوستان او، سایر بهاییان شهر سنندج و اعضای گروه موسیقی او و مواردی از این دست بوده و در این  

دهی کامل به سواالت بازجویی همچنین به او گفته شده که در صورت عدم همکاری با وزارت اطالعات و عدم پاسخ 

 .به زودی برای وی مشکالت جدی ایجاد خواهد شد

اند که وی از این اقدام سر باز زده است.  نامه تحت فشار گذاشته ن وی را برای نوشتن و امضای تعهدبازجویان همچنی

 .تر پدر سماء رئوفی، ذبیح هللا رئوفی نیز به اتهام تبلیغ آیین بهایی، و به مدت یک سال زندانی شده بودپیش

اند و این  رماه، مورد بازجویی قرار گرفتههمچنین، چهار نفر دیگر از بهائیان سنندج نیز در تاریخ پانزدهم تی

 .ها که چندین ساعت به طول کشید با اعمال فشارهای روانی بر آنان همراه بوده استبازجویی

های نادر مودتی، سودابه سبحانی، هما ثابتی و وحید حسن خانی نیز به طور شفاهی و  احضار چهار تن دیگر به نام

ها، که با توهین و تهدید همراه حضاریه کتبی انجام شده است. در این بازجوییبدون طی مراحل قانونی و ارسال ا

های تربیتی اطفال و نوجوانان بهائی مورد سوال قرار گرفتند ها و کالسبوده، این شهروندان در قبال برگزاری مهمانی

 .و از آنان در خصوص مسائل مربوط به حریم شخصی نیز سواالت بسیاری پرسیده شد

  ۲٩، که یکی از اعیاد بهائیان است، شروع شده و در ١٣٩٠اردیبهشت ماه   ١۲های بهائیان سنندج، از روز وییبازج

ها بدون طی مراحل قانونی و با احضار شفاهی از سوی  تیرماه ادامه یافته است. تمامی این بازجویی ۶خرداد ماه و 

های بهائیان به دستگیری در قبال ادامهٔ فعالیتها با تهدید  وزارت اطالعات صورت گرفته است. این بازجویی

 .اعتقادیشان و اجبار بهائیان این شهر برای امضای تعهد نامه همراه بوده 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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