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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:[ 

 ١٣٩٠خرداد   ٢]تاریخ:[ 

 

 هرانا؛ ادامۀ موج یورش گسترده به دانشگاه علمی آزاد بهائی / تکمیلی 

خرداد به منازل شهروندان بهایی   ١های ماموران امنیتی در روز یک شنبه به دنبال یورش –خبرگزاری هرانا 

دستگیری تعدادی از شهروندان ساکن در شهرهای مزبور بازداشت و  شهرهای تهران، اصفهان، شیراز و زاهدان و

 .احضار شهروندان مرتبط با این موضوع ادامه دارد

خرداد( ماموران   ١شگران هرانا، ارگان خبری مجموعه فعاالن حقوق بشر در ایران در همین روز )بنا به اطالع گزار

های صدف ثابتیان، نویداسدی و امیر هوشنگ امیرتبار امنیتی شهر ساری به منازل سه شهروند بهایی این شهر به نام

تب مذهبی، نامبردگان فوق الذکر را نیز  تر، لپ تاب و کهجوم آورده که بعد از تفتیش منازل مزبور و ضبط کامپیو

 .کنندبازداشت می

قابل ذکر است که ماموران برای ورود به منزل نوید اسدی از دیوار منزل نامبرده باال رفته و وارد شدند در حالیکه  

 .شودآقای اسدی در خواب بوده است ناگهان در داخل منزل مواجه با ماموران می

باشد  مربوط به دانشگاه مجازی می ٩٠خرداد ماه   ١ی شهروندان بهایی در روز یک شنبه شود دستگیریهایاداوری می

اند و که شهروندان بهایی جهت جلوگیری از افت تحصیلی جوانان بهایی به دلیل محرومیت از تحصیل تاسیس کرده

 .باشندو آزاد محروم می همه دانشجویان از شهروندان بهایی ساکن ایران هستند که از ورود به دانشگاههای دولتی

 .هم چنین در تداوم بازداشت شهروندان بهایی دانیال اوجی در شیراز، نوشین خادم و وحید محمودی نیز بازداشت شدند

 :اسامی بازداشت شدگان تا این لحظه به شرح زیر است

م، امان هللا مستقیم، فواد شاهین نگاری، رامین زیبایی، کامران مرتضایی، نوشین خادم، وحید مختاری، محمود بادوا

مقدم، صدف ثابتیان، افروز فرمان برداری، سهیل قنبری، دانیال اوجی، امیرهوشنگ امیر تبار، فرهاد صدقی، وحید 

 محمودی 

 :هم چنین منازل افراد زیر نیز مورد یورش قرار گرفته و این موارد عالوه بر موارد باال است

گار و نسیم باقری، طلوع گلکار، بابک بهشتی، روح هللا حق پژوه، آیدا طائف، زاده، نپیمان کوشکباغی و آزیتا رفیع

نگین قدمیان، رکسانا کاظمی، فرانه تحقیقی، سینا و انیسا رحیمی، وفا میثاقیان، شهناز سمیعی، نوید اسدی، آقای  

عاعی، حمید طالعی، احمد گلزار، نغمه نعیمی، دکتر خاضعی، شکوه سلمانی، دکتر مظلوم جهرمی، کوروش ش

 پور شهیدی، مهران بهمردی، حسن ممتازکاتب

 .بنابر اطالعات رسیده تفهیم اتهام برخی از این بازداشت شدگان در شعبۀ پنچ دادسرای انقالب صورت گرفته است

پیمان روحانی شهروند بهائی ساکن تهران که روز گذشته در منزلش مورد هجمه قرار گرفت، امروز از طریق تلفن 

احضار شد. ماموران پس از زدن درب با بهانه اخطاریه وارد شده بدون ارائه کارت شناسایی با حکم مشغول بازرسی  

 .شوندو تفتیش محل می

 :شرح خبر هجمه در دو روز اخیر
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ها ماموران وزارت اطالعات با ارائۀ حکم به منازل  صبح در شهر تهران و دیگر شهر ۸یکم خرداد ماه از ساعت  

اند. طبق اخبار ان یورش برده و ضمن بازداشت عدۀ زیادی از بهائیان، اوراق و کامپیوترهای آنان را ضبط کردهبهائی

اوین منتقل   ٢٠٩ها به بازداشت پانزده بهائی منجر شده است. اشخاص بازداشت شده در تهران به بند رسیده یورش

لمی نیز پلمب شده است. افراد بازداشت شده در کرج به  تر و آزمایشگاههای موسسه عاند و دفتر دانشگاه و دفا شده

 .گوهردشت منتقل شده و شاید فردا به تهران منتقل شوند

اند و تاسیس دانشگاه مجازی )آنالین( را از  ای همزمان در این مورد خبررسانی کردهسایتهای دولتی نیز به گونه

در راستای خنثی کردن نقض حقوق بشر نیز به عنوان یک  اند. تاسیس دانشگاههای قدیمی جامعه بهائی دانستهحربه

 .های اطالعاتی تبدیل شده استفعالیت جاسوسی و تشکیل شبکه

 .در شیراز از آقایان بهمردی و طالعی خواسته شده که سه شنبه به اطالعات شیراز مراجعه کنند

یان )دانشگاه علمی آزاد یا »بی. آی.  هدف این یورش بازداشت گردانندگان و مسئوالن دانشگاه فضای مجازی بهائ

ای«( بوده است. الزم به تذکر است که پس از انقالب اسالمی دانشجویان بهائی به دانشگاههای ایران پذیرفته  اچ.

 .نشدند، و تنها در شرایطی که دین خود را »بهائی« اعالم نکنند قادر به تحصیل دانشگاهی خواهند بود

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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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