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 رسید مورد   ۲۴۵بهائیان بیشتری در ایران دستگیر شدند، موارد سرکوب  در یک ماه به  

شهر در مازندران دستگیر شدند و به  چهارده بهائی از جمله سیزده جوان دیروز در قائم -۲۰۲۲سپتامبر  ۱ -ژنو

بازداشتگاه اداره اطالعات ساری منتقل شدند. بیشتر این جوانان در حالی دستگیر شدند که در منزل یکی از  

فت اجتماعی مطالعه و بحث و گفتگو  دوستانشان جمع شده بودند و در باره نقش تعلیم و تربیت در پیشر

 هیچ اطالعی درباره اتهامات این جوانان بهائی منتشر نشده است. کردند. می 

ها جدیدترین اقدام حکومت ایران علیه بهائیان در سراسر کشور است. جامعۀ جهانی بهائی تٔایید  این دستگیری 

اند از جمله ار، بهائیان را مورد هدف قرار دادهمورد سرکوب و آز ۲۴۵روز گذشته مقامات با   ۳٢کند که در می 

وشتم، وکار، ضربها و امالک، یورش به منازل و اماکن کسبدستگیری، حبس، تخریب و مصادره خانه

شدگان و محروم کردن بیش از صد جوان بهائی از تحصیالت امتناع از ارائه خدمات درمانی به بازداشت

 دانشگاهی.

های جامعه مدنی از ، کشورهای مختلف، سازمانسازمان مللتوسط  ایطرز گستردهه به های فزاینداین سرکوب

 زبان محکوم شده است. المللی و فارسی های بینو خبرگزاری المللعفو بینجمله 

جامعۀ جهانی بهائی در سازمان ملل متحد در ژنو گفت: »بسیار تلخ و دردناک است که  ۀ سیمین فهندژ، نمایند

نقش تعلیم و تربیت دستگیر شدند در حالیکه خودشان از  ۀبار و گفتگو در این جوانان در حین مطالعه و بحث

حد و اندازه اند. قساوت حکومت ایران بی تحصیالت دانشگاهی توسط مقامات ایران محروم شده ۀامحق اد

کنند بلکه شان محروم می های فکری ها نه تنها این جوانان را از ورود به دانشگاه و پرورش توانمندی است. آن

از جوانان دور هم جمع شوند و در مورد  کنند که بتوانند به عنوان گروهی ها دریغ می حتی این حق پایه را از آن

 های مهم نسلشان با هم بحث و گفتگو کنند.«مسائل و دغدغه 
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بهائی را به طور سیستماتیک مورد سرکوب قرار داده است. بیش  ۀجامع ۱۹۷۹ایران از زمان انقالب اسالمی 

که به امضای رهبر ایران،   ۱۹۹۱مربوط به سال  سند سیاستگذاریبهائی پس از انقالب کشته شده و  ۲۰۰از 

بهائی از جمله از طریق   ۀای، رسیده است خواستار »مسدود« شدن پیشرفت و ترقی جامعاهلل علی خامنهآیت

که از طرف وزارت علوم،   ۲۰۰۶ای مربوط به سال شود. نامهها می ها در دانشگاهت حضور آنممنوعی

بهائی چنانچه در حین ورود به  اشخاص » گویدمی  دانشگاه ایرانی فرستاده شده ۸۱تحقیقات و فناوری به 

 «.بایست از دانشگاه اخراج گردنددانشگاه و یا حین تحصیل مشخص گردد که بهایی هستند، می 

المللی حقوق مدنی و سیاسی، که هر دو توسط ایران به  بیانیۀ جهانی حقوق بشر و اصل هجدهم میثاق بین 

د که اعتقادات خود را ابراز کنند، بر اساس اعتقاداتشان  سازاند، بهائیان را از این حق برخوردار می امضا رسیده 

 به تحصیل و امور عادی زندگی بپردازند.  و زندگی و رفتار کنند

دادگاه استان فارس رد و   ۳۷بهائی در شعبه  ۲۵اوت، درخواست تجدیدنظر  ۳۰یک روز قبل، در تاریخ 

و   نخستین بار در ماه ژوئن در شیراز احکام خود را دریافت کرده بودندنفر  ۲۵ها تٔایید شد. این احکام اولیه آن

 اند. سال زندان محکوم شده   ۸٠اکنون در مجموع به تقریبًا 

شماری در  المللی و افراد بی گوید: »ایرانیان خیراندیش در داخل و خارج از کشور، جامعۀ بینخانم فهندژ می 

که   بداندایران باید حکومت اند. سراسر جهان به صراحت خواستار توقف سرکوب بهائیان توسط ایران شده 

و  کندمی لطمه وارد جهانی ر عرصۀ تنها به اعتبار خودش هم در داخل کشور و هم د  ،سرکوب بهائیان ۀادام

 «. رساندبه اثبات می جهانیان   را به گناهی بهائیان ایرانبی 

 

 افراد بازداشت شده در قائمشهر 

 مهسا فتحی 

 سامیه قلی نژاد

 نگار دارابی

 یر صمیمی صب

 هنگامه علیپور 

 مجیر صمیمی 

  نژادمانی  قلی 
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 نازنین گلی 

 سام صمیمی 

 بیتا حقیقی 

 شعار ساناز حکمت 

 گلبن فالح 

 افنانه نعمتیان 

 انیس سنایی 

 

 افرادی که در شیراز با احکام شدید تایید شده در دادگاه تجدید نظر روبرو شدند 

 یکتا فهندژ سعدی 

 الال صالحی 

 مژگان غالمپور

 رضوان یزدانی

 بهاره نوروزی

 بهنام عزیزپور 

 اسماعیل روستا 

 رامین شیروانی

 سعید حسنی 

 شادی صادق اقدم

 پریسا روحی زادگان

 مرجان غالمپور سعدی 

 عهدیه عنایتی 

 ثـمره آشـنایی 

 نسیم کاشـانی نـژاد

 شمیم اخـالقی 

 نـوشین زنـهاری 



 

 

 مهیار سفیدی 

 صهـبا مصلحی 

 صهـبا فـرحـبخش 

 فـرزاد شـادمـان

 فـربـد شـادمـان

 سـروش ایقانی صـغادی

 ورقـا کاویانی

 نبیل تهـذیب 

 


