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پیمان روشن ضمیر
 بانک زندانیان سیاسی 

   گزارشات دوره ای   گزارشات دوره ای

گزارش ماھانه؛ نگاھی اجمالی به وضعیت حقوق بشر در خرداد ماه ۹۷

گزارش ماھانه؛ نگاھی اجمالی به وضعیت حقوق بشر در اردیبھشت ماه ۹۷

روز جھانی کارگر؛ نگاھی آماری به وضعیت کارگران در یک سال اخیر ۹۷-۹۶

گزارش ماھانه؛ نگاھی اجمالی به وضعیت حقوق بشر در فرودین ماه ۹۷

نگاھی آماری به جلوه ھایی از نقض حقوق بشر در ایران در سالی که گذشت – ۱۳۹۶ / اسالید

   انتشارات   انتشارات

جزو آموزشی مستندسازی نقض حقوق بشر و  گزارش نویسی به زبان ساده

امروز شنبه ١۵ بھمن ١٣٩٠,      24th of June 2018 آخرين بروز رسانی در ١٣٩٠/١١/١۵ ساعت ۵٧:٢٢:٢٧ 
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گزارش ساالنه وضعیت حقوق بشر – ۲۰۱۴

گزارش ساالنه ویژه ۱۳۹۲

گزارش ساالنه آماری – تحلیلی نقض حقوق بشر در ایران ویژه سال ۲۰۱۳ – انگلیسی

گزارش ساالنه آماری – تحلیلی نقض حقوق بشر در ایران ویژه سال ۲۰۱۳

   کتابخانه   کتابخانه

مین، قاتل خاموش ایرانیان

تراژدی دموکراسی در ایران

پشت پرده امنیت اجتماعی

حقوق بشر نه کالمی بیش و نه کم

نقد فرھنگ خشونت

   عکس روز   عکس روز

کارتون؛ سھم مردم، سھم نھادھای مذھبی

شبکه ھای اجتماعی
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 اطالعیه مطبوعاتی
ھفته معلم؛ نگاه مصرفی و سود و زیانی به آموزش و پرورش باید اصالح شود

نامه مشترک ۴١ نھاد حقوق بشری؛ ماموریت گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران را تمدید کنید
بیانیه ٢٠ گروه حقوق بشری؛ سرکوب افرادی که به دنبال عدالت در مورد کشتار ۶٧ ھستند را متوقف کنید

گزارش ساالنه وضعیت حقوق بشر در ایران؛ ویژه سال ٢٠١۶
مسئولیت حفظ جان زندانیان اعتصابی بر عھده دستگاه قضایی ایران است

بیانیه ٢٩ نھاد مدافع حقوق بشر خطاب به مجمع عمومی سازمان ملل متحد
بیانیه مشترک ١٩ سازمان مدافع حقوق بشر در رابطه با وضعیت مسیحیان در ایران

اعدام پرشمار زندانیان سنی مذھب، ادامه تفکر خالقان تابستان ۶٧ است
چھارده سازمان حقوق بشری؛ مرگ، سرطان و بی عدالتی جان افشین سھراب زاده را تھدید می کند

ده نھاد حقوق بشری: اتحادیه اروپا مانع ادامه حبس و آزار بھائیان در ایران شود
Englishٍ 

Ali Zahed’s Sentence Reduced to 15 Years
Two Sunni Prisoners in Critical Health Condition
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Reza Malek Sentenced to 10 Years in Prison
The List of 120 Death Row Prisoners in Central Prison of Zahedan

Afshin Baymani; Serving Since 17 Years Ago
A Report about the Quarantine of Amir Abad Prison of Gorgan

Reza Shahabi Released by the End of His Sentence
Reza Pishro Released on the Bail

Three Student Activists Sentenced to Imprisonment
A Student Arrested in Tehran

  تاریخ : ١٣٩٠/١١/١۵

  دسته : اقلیت ھای دینی

  لینک کوتاه :

  کد خبر : ٩٠١١١۵١٠٢٧

     خانه  > اقلیت ھای دینی  >  بازداشت شمار زیادی از شھروندان بھائی ساکن شیراز

بازداشت شمار زیادی از شھروندان بھائی ساکن شیراز

خبرگزاری ھرانا – صبح جمعه ١۴ بھمن ماه نیروھای امنیتی در یک اقدام ھماھنگ و ھم زمان، با مراجعه به منزل بیش از ٣٠ تن از شھروندان

بھائی ساکن شیراز بیش از ١١ نفر را بازداشت کرده اند.

به گزارش کمیته گزارشگران حقوق بشر، روز جمعه پیام تسلیمی، مژده فالح، مژگان عمادی، نیما دھقان، سینا ساریخانی، یکتا فھندژ، سام

جابری، فائزه تشکر، نورا فالح و ژینوس فنائیان بازداشت شده اند.

ھم چنین منزل تعداد دیگری از بھائیان از جمله مھران پیمانی، ماندانا کمالی، یکتا فھندژ، ایمان رحمت پناه، طاھره نوروزی، سیما سبتو و سعید

دھقان مورد تفتیش نیروھای امنیتی قرار گرفت و تعدادی از وسایل شخصی ایشان از جمله کامپیو تر، سی دی، عکس و کتاب ضبط شد. برخی از

این افراد از جمله رزیتا اسالمی، ایمان رحمت پناه، فرید عمادی و سعید دھقان برای روز شنبه ١۵ بھمن به پالک ١٠٠ شیراز احضار شده اند.

ژینا دھقان دختر ٩ ماھه ژینوس فنائیان نیز در میان افراد بازداشتی بوده است. تمامی این افراد به بازداشتگاه پالک ١٠٠ شیراز منتقل شده اند.

این در حالی است که فائزه تشکر، نورا فالح، ژینوس فنائیان و ژینا دھقان ھر چھار نفر روز قبل ساعت ٧ عصر به منزل بازگشته اند تا در صورت

احضار مجدد مامورین خود را معرفی نمایند.

این مراجعات بین ساعت ٧ الی ١٢ صبح روز جمعه رخ داده  و در چند مورد عملکرد و رفتار مامورین بسیار خشن و ھمراه با ضرب و شتم بوده

است.

در لیست اولیه بازداشت ھا نام بیژن فالح به عنوان یکی از افراد بازداشتی ذکر شده بود که بنا به اطالعات رسیده از منابع موثق، این شخص

بازداشت نشده است.

مطالب مرتـبطمطالب مرتـبط

بازداشت یک شھروند بھایی در شیراز 

ھرانا؛ نورا فالح شھروند بھایی ساکن شیراز بازداشت شد / اصالح شد 

s://www.hra-news.org/?p=15814

https://www.en-hrana.org/reza-malek-sentenced-10-years-prison
https://www.en-hrana.org/list-120-death-row-prisoners-central-prison-zahedan
https://www.en-hrana.org/afshin-baymani-serving-since-17-years-ago
https://www.en-hrana.org/report-quarantine-amir-abad-prison-gorgan
https://www.en-hrana.org/reza-shahabi-released-end-sentence
https://www.en-hrana.org/20108-2
https://www.en-hrana.org/three-student-activists-sentenced-imprisonment
https://www.en-hrana.org/student-arrested-tehran
https://www.hra-news.org/2012/hranews/1-10073/
https://www.hra-news.org/2012/hranews/1-10073/
https://www.hra-news.org/category/religious-minorities/
https://www.hra-news.org/2012/hranews/1-10073/
https://www.hra-news.org/2012/hranews/1-10073/
https://www.hra-news.org/
https://www.hra-news.org/category/religious-minorities/
https://www.addtoany.com/share#url=https%3A%2F%2Fwww.hra-news.org%2F2012%2Fhranews%2F1-10073%2F&title=%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA%20%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%20%D8%B2%DB%8C%D8%A7%D8%AF%DB%8C%20%D8%A7%D8%B2%20%D8%B4%D9%87%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86%20%D8%A8%D9%87%D8%A7%D8%A6%DB%8C%20%D8%B3%D8%A7%DA%A9%D9%86%20%D8%B4%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D8%B2
https://www.hra-news.org/#google_plus
https://www.hra-news.org/#twitter
https://www.hra-news.org/#facebook
https://www.hra-news.org/2014/hranews/%d8%a8%d8%a7%d8%b2%d8%af%d8%a7%d8%b4%d8%aa-%db%8c%da%a9-%d8%b4%d9%87%d8%b1%d9%88%d9%86%d8%af-%d8%a8%d9%87%d8%a7%db%8c%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d8%b4%db%8c%d8%b1%d8%a7%d8%b2/
https://www.hra-news.org/2013/hranews/1-14599/


23/06/2018 خبرگزاری ھرانا | بازداشت شمار زیادی از شھروندان بھائی ساکن شیراز - خبرگزاری ھرانا

https://www.hra-news.org/2012/hranews/1-10073/ 5/8

بدون نظر

نظر بگذارید

نـــام (الزم) 

ایمیل(الزم) 

وب سایــت 

نظر خود را اینجا بنویسید

ارســال نــظر

ھرانا؛ عدم رعایت تفکیک جرایم در مورد سریر صادقی شھروند بھایی 

اخراج یک دانشجوی شیرازی از دانشگاه 

ھرانا؛ ٩ تن از بھائیان بازداشتی شیراز آزاد شدند 

یکتا نیما دھقان  نورا فالح  مژگان عمادی  مژده فالح  فائزه تشکر  سینا ساریخانی  سام جابری  ژینوس فنائیان  پیام تسلیمی  برچسب ھا: 
فھندژ

   یادداشت ھا   یادداشت ھا

تردید در شادی/ قھرمان قنبری

تاملی بر قضیه جسد مومیایی رضاشاه پھلوی/ محمد محبی

جسد ستیزی، آشنای دیروز و امروز ما/ مرتضی ھامونیان

نگاه به حرمت پیکر مردگان غیر مسلمان، میان دو دیدگاه/ مجتبی لطفی

تبعیض در “مردگان” و “کشتگان”/ حمید حمیدی

   مصاحبه ھا   مصاحبه ھا

بررسی دیدگاه شریعت پیرامون حقوق و کرامت مردگان؛ در گفتگو با محمدجواد خلیلی/ علی کالئی
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منیره برادران: تخریب گورھای جمعی، یک جنایت بین المللی است/ سیاوش خرمگاه

نسبت حافظه جمعی با گورھای جمعی؛ در گفتگو با رھا بحرینی و شادی صدر/ سیمین روزگرد

گفتگو؛ اپلیکیشن ھای تلفن ھمراه، جامعه مدنی ایران را شکل می دھند

سعید مدنی: معترضان دی ماه، چیزی برای از دست دادن نداشتند

   نامه ھای وارده   نامه ھای وارده

پرونده تجاوز در ایرانشھر؛ نامه اعتراضی و اعتصاب ۳ روزه زندانیان اھل سنت زندان رجایی شھر

نامه مجید اسدی در اعتراض به کارشکنی مسئوالن در روند درمان آرش صادقی

محکومیت اعدام محمد ثالث توسط زندانیان سیاسی زندان رجایی شھر کرج

نامه ۲۸ تن از فعاالن سیاسی و روزنامه نگار برای لغو حکم اعدام رامین حسین پناھی

نامه دوم ھنرمندان به رییس جمھور برای رفع محدودیت بھروز وثوقی

   بیانیه ھا   بیانیه ھا

سازمان عفو بین الملل؛ ممانعت از دسترسی زینب جاللیان به خدمات درمانی مصداق شکنجه است

بیانیه ی کانون نویسندگان ایران درباره ادامه مصادره و به یغما بردن اموال کانون

اتحادیه اروپا اعدام “محمد ثالث” را محکوم کرد

دولت آمریکا اعدام “محمد ثالث” درویش زندانی در ایران را محکوم کرد

سازمان عفو بین الملل در بیانیه ای اجرای حکم اعدام “محمد ثالث” را محکوم کرد
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