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آذر ٢٢, ١٣٨٧

بھائیان بازداشت شده در مازندران را آزاد کنید

بازداشتھای اخیر گویای آن است کھ دولت جامعھ بھائیان را ھدف قرار داده است

٢٢ آذر ماه ١٣٨٧- کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران در باره بازداشتھای اخیر سھ بھائی در استان مازندان عمیقا ابراز نگرانی کرد و از مقامات ایرانی
خواستار پاسخگویی در برابر این بازداشتھا شد.

نیروھای امنیتی دراواخر آبان ماه و اوایل آذرماه سال جاری، در طول ۶ روز، مسعود عطایی، سھیال مطلبی و انورمسلمی را درشھرھای قائم شھر و ساری در
استان مازندران بازداشت کردند.

ھادی قائمی؛ سخنگوی کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران در این زمینھ گفت: ” نگرانی در باره سالمتی و امنیت جانی این بازداشتیان از اینروست کھ این
بازداشتھا با یک الگوی سرکوب و روند بازداشت خودسرانھ اعضای جامعھ بھائیان ادامھ دار است.” قائمی اضافھ کرد “اینکھ دولت ھنوزدر باره بازداشت ۶عضو

شاخص جامعھ بھائیان در اوایل سال جاری ھیچ توضیحی نداده، خود بھ این روند نگران کننده دامن می زند.”

مسعود عطائیان درتاریخ ٢٧ آبان ماه ١٣٨٧ در خانھ خود در قائم شھر توسط ماموران وزارت اطالعات بازداشت شد. نیروھای امنیتی بھ مسئولیت آقای موحد،
خانھ عطائیان را تفتیش کردند، تصاویر مذھبی را پاره کردند، کتابھای مذھبی و اسناد مربوط بھ کار و کامپیوتر شخصی اش را مصادره کردند. عطائیان تاکنون

اجازه مالقات با وکیل خود نداشتھ و فقط یک تماس کوتاه با خانواده برقرار کرده است.
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سھیال مطلبی در اول آذرماه ١٣٨٧ در خانھ خود در ساری توسط مامورین وزارت اطالعات بازداشت شد. آنھا بدون ارائھ احضاریھ و دستور بازرسی، خانھ او را
تفتیش و اسناد و کتابھای مذھبی او را با خود بردند. سھیال مطلبی در اداره اطالعات ساری در بازداشت است و تاکنون با خانواده خود تماس نداشتھ است. عبدالفتاح
سلطانی؛ وکیل مدافع حقوق بشر کھ دفاع از او را بر عھده گرفتھ است، ھنوز موفق بھ دیدار با او نشده است. انور مسلمی نیز دو روز بعد یعنی در سوم آذرماه در

ساری بازداشت شد.

در سال جاری تعداد دیگری از بھائیان نیز در مازندران بازداشت شدند. طرازهللا اللھوردی و ھمسرش سونیا تبیانیان کھ در تاریخ ٢۶ مھرماه ١٣٨٧ در بھشھر
بازداشت شدند. سیامک ابراھیمیان کھ دو سال پیش آزاد شده بود دوباره در تاریخ ١۴ آبان ماه ١٣٨٧ در تنکابن بازداشت شد. سیامک کھ در حال حاضر در زندان

است، بھ ۶ ماه زندان و دو سال تبعید در زابل کھ بیش از ١١٠٠ کیلومتر از محل زندگی او فاصلھ دارد محکوم شده است.

کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران از جامعھ بین المللی می خواھد کھ در مقابل آزارو اذیت مستمر بھائیان اعتراض کنند واز مقامات ایرانی ھم می خواھد کھ بھ
رفتار غیر عادالنھ با بھائیان و بازداشت اعضای جامعھ بھائیان در سراسر کشور پایان دھد.
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https://persian.iranhumanrights.org/1397/04/open-letter-) درخواست جمعی از زنان ایرانی از فیفا برای پایان  دادن دائمی بھ ممنوعیت ورود زنان بھ ورزشگاه ھا در ایران

(/distinguished-iranian-women-call-on-�fa-to-demand-iran-end-its-ban-on-women-in-stadiums

https://persian.iranhumanrights.org/1397/04/allow-) بعد از تجربھ بازی ایران-اسپانیا: آیا ممنوعیت حضور زنان در ورزشگاه ھا بھ صورت دائمی برداشتھ می شود؟

(/families-to-enter-azadi-staduim-happen-again

https://persian.iranhumanrights.org/1397/03/ramin-hossein-panahi-) قوه قضاییھ از اجرای حکم اعدام رامین حسین پناھی خودداری کند و اجازه اعاده دادرسی بدھد

(/stop-execution-sentence

https://persian.iranhumanrights.org/1397/03/women-dervishes-) ادامھ اعتصاب غذای شش زن درویش در اعتراض بھ رفتار ماموران زندان در زندان قرچک

(/hunger-strike

https://persian.iranhumanrights.org/1397/03/world-refugee-day-in-) از بیمھ درمانی تا آموزش: مشکالت پناھندگان معلول در ایران ھمزمان با روز جھانی پناھندگان

(/iran

(/https://persian.iranhumanrights.org/1397/03/iran-telegram-ban-strangles-country-amid-struggling-economy-protests) سانسور بھ ھر قیمت؛ تبعات مسدود کردن تلگرام در حوزه اشتغال و آزادی ھای اینترنتی
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١٣٩۶ حق چاپ و کپی برای مرکز حقوق بشر در ایران محفوظ است(نام قبلی مرکز، کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران است)
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