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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[

 

 امروز ران یا]برگرفته از سایت:[ 

 [ ١٣٩٧ وریشهر ٢٧]  ٢٠١٨سپتامبر  ١٨ ]تاریخ:[

 

 راز یدر ش دیجد یهایریو ادامه دستگ  لیاز تحص ییبها انیدانشجو تیمحروم ادامه

 یدولت جمهور یهاوعده رغمیگفت عل رانیحقوق بشر در ا نیبه کمپ  انیبهائ یجامعه جهان یفهندژ، سخنگو نیمیس

  ل یاز ادامه تحص تیی بها نییاعتقاد به آ لیهمچون چهار دهه گذشته به دل زین ١٣٩٧در سال  ییبها انیدانشجو ،یاسالم

 .ادامه دارد  انییبها یبرا نیاند و بازداشت و صدور احکام سنگ محروم شده

 شیتعداد در حال افزا نیاند اخبر داده و گفته ١٣٩٧در سال   ییبها یدانشجو ۵٠ تی تا کنون از محروم ییبها منابع

آنان را به   یشغل ندهیو آ یزندگ ییبها انیگفت محروم کردن دانشجو نیبه کمپ  وریشهر ٢۶فهندژ روز  نیمیاست. س

 .کندیمحروم م شیاز استعدادها  یرا از بخش رانیجامعه ا تیو عالوه بر آن، کل اندازدیخطر م

در طول چهار   ییبها انیگفت: »دانشجو نیباره به کمپ نیدر ژنو در ا انییبها  یجامعه جهان یفهندژ سخنگو نیمیس

 چیدرس بخوانند و ه خواهندیهستند که فقط م ییهام شدگان جوان اند. محرودر دانشگاه محروم بوده لیدهه از تحص

از دولت   یمختلف یهاکه در سال گذشته شاهد وعده  نی ا امحروم کند. ب لیاند که آنان را از تحصمرتکب نشده یجرم

  ریجوانان را تحت تاث نی ا ندهیعمل نه تنها آ نیاند، امحروم شده ییبها انیامسال هم مثل گذشته دانشجو یول میبود رانیا

خواندن   درسامکان  شیاز استعدادها یهم مضر است که با وجود شوق و استعداد، بخش  ران یا ندهیآ یبرا دهد،ی قرار م

 ».و کار در جامعه را ندارند لیو تحص

محروم  لیبودن از تحص ییبها لیاند که به دلرامنتشر کرده یانیپنجاه نفر از دانشجو یتا کنون اسام ییبها منابع

 :شوندیروبرو م یمردود اینقص در پرونده  غامیکنکور، با پ جیهنگام ورود به سامانه نتا انیدانشجو نیاند. اغلب اشده

 یدلخانیا میشم-٧ یقاسم ق یشقا-۶ یپولفاران عباس -۵ یسهند قائم -۴ یترنم معتمد-٣ یثاقی پرند م-٢ کی نیقوام نایمل-١

 -١٣ ینیباغ ینلیز ر یبص -١٢  سانیس یصادق دیوح- ١١آذرشب  نیشرو-١٠ یپولنیحس دایپارم-٩ ازادهیلیا ایفرن-٨

تارا   -١٧ یارد ستان یباش لینب  -١۶رستگار  تایآن-١۵از کرج  یزیتنگ ر یموسو  ییحی-١۴ سانیس یثاقیصدف م

  نُفرستیرینونا قد -٢٢ یولیایموفق مانینر -٢١ انی روسیپگاه س -٢٠ارمان گلزار  - ١٩ نیچرخ زر تایب-١٨ نیبهام 

- ٢٧زواره  خیپارسا ش -٢۶از تهران   یفرهود باش  -٢۵ ٣٩٧از سراوان رتبه   یپرهام مختار -٢۴ یآقائ هیسا -٢٣

 ٩٧از کرج نقص پرونده   یاحسان ایآر -٣٠ یطالع نایس -٢٩از سمنان   یتیهدا یهد -٢٨ زیاز تبر ردل روزان نوف

  ن یآر –  ٣۵ یآرشام هاشم  -٣۴از فارس  یرحمان زیپرو -٣٣ یاز سار یرحمان بیاد -٣٢ یوفا نوبخت از سار-٣١

 نیچهارم یبرا یکدو  یزارع منهو -٣٧ ٩٧نقص پرونده  رازیاز ش یقانینگار ا -٣۶ ٩٧نقص پرونده  یامرئ یبقائ

  دهیس -۴٠ ٩٧ لیمردود از تحص ینیام ماین -٣٩  ٩٧نقص پرونده  رازیرستاک از ش انایک -٣٨ لیبار محروم از تحص

  نایت -۴٣ ٩٧نقص پرونده  یک یرژان خون -۴٢ ٩٧نقص پرونده  یملک  یهست -۴١ ٩٧دهج نقص پرونده  یحنان هاشم

  -۴۶ ٩٧ده نقص پرون یمانیصهبا ا -۴۵ رگریشهرزاد ت -۴۴ ٩٧پرونده  نفص ١۵٠٠٠فرد از تهران با رتبه  یدیحم

سحر   -۴٩ ٩٧نقص پرونده  رازیمهسا ستوده از ش -۴٨ ٩٧نقص پرونده  ی خلج آباد یفاران طالئ -۴٧ ی صبا فضل

 .نقص پرونده رازیاز ش یکوشا هاشم دیس  -۵٠ ٩٧زبان نقص پرونده  ٧٠٠٠رتبه  رازیمحب پور از ش

از   یتعداد ان،ییبر بها رانیفشار دولت ا دیگفت در دور جد نیبه کمپ نیهمچن انییبها یجامعه جهان یسخنگو

  ریاخ یهااز آنان به حبس محکوم شده اند: »در هفته یاند و تعدادمختلف بازداشت شده یشهروندان در شهرها
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وارد شده،  انییبها یرو  رانیاست که در ا  یرفشا نی ترتازه نیصورت گرفته و متاسفانه ا رازیدر ش ییهابازداشت

  ییبها انتیهم اعتقاد به د لیو تنها دل شودیآنان صادر م یبرا نیو احکام سنگ  شوندیهمچنان بازداشت م انییبها

 ».است

نام پنج   قت،ی. سودابه حق انیزاده، احسان محبوب و نورا پورمراد عیالهه سم ،یبازماندگان و همسرش بهاره قادر دینو

 .اندتوسط وزارت اطالعات بازداشت شده رازیدر ش وریشهر  ٢۵است که  ییشهروند بها 

  هیاز حقوق اول ران یا انییبها  شناسد،ینم تیمذهب به رسم ای ن یرا به عنوان د تیی بها ،یاسالم یجمهور یاساس قانون

  زین انییکردن بها یاند، بازداشت و زندانمحروم یمذهب ادیآزادانه مراسم و اع لیو کار و تشک  لیچون حق تحص یا

استقرار   ییابتدا یهادر سال زین  تییو باورمندان به بها اناز رهبر یدر طول چهار دهه ادامه داشته است، تعداد

 اعدام شده و اموال آنان مصادره شده است.  ،یاسالم یجمهور

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی   دای برخورباال رونویسی از اصل سند است. اگر به نکته]متن 

 ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید[
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