
 
  

IRANBAHAIPERSECUTION.BIC.ORG 

 

 

 است[ حذف شده]اطالعات شخصی افراد 

 ]برای وضوح بیشتر فقط مطالب و اخبار مربوط به افراد و جامعه بهائی تایپ شده است[

 

 ران یحقوق بشر در ا]برگرفته از سایت:[ 

   ١٣٩٧آذر    ١]تاریخ:[ 

 

 قهیساکن اصفهان با قرار وث یسه شهروند بهائ یآزاد

  ۲۴خواجه” و “مژگان خوشحال” که در روز   نی“نسر ”،ینیام دی“فر یهاساکن اصفهان به نام  ییشهروند بها سه

مراحل   انیقرار تا پا عیروز دوشنبه با تود یانیبازداشت شده بودند در ساعات پا یتی امن یروهایماه توسط ن آبان

 .آزاد شدند  یدادرس

خواجه” و “مژگان خوشحال” سه  نی“نسر  ”،ینیام دی، “فر٩٧ماه آبان   ۲۸روز دوشنبه  ران،یگزارش حقوق بشر در ا به

  نیا ٩٧ماه آبان  ۲۴ خیآزاد شدند. در تار یمراحل دادرس انیو تا پا قهیقرار وث عیساکن اصفهان با تود ییشهروند بها 

از  شیشهر اصقهان بازداشت شده بودند. پ یتیامن یروهایتوسط ن گرید یشهروند بهائ  ١۵به همراه  یسه شهروند بهائ

  نیو نسر ینیام دیگفته بود: “روز پنجشنبه فر رانیمنبع مطلع در گفتگو با گزارشگر حقوق بشر در ا کی زین نیا

 یروهایکالس سالمت توسط ن  انیدر جر یاز شهروندان اصفهان گریتن د ١۵خواجه در منزل مژگان خوشحال با 

خواجه و مژگان خوشحال در   نینسر ،ینیام دیشب شاگردان کالس آزاد و فر یانیبازداشت شدند. تا ساعات پا یتیامن

 .”بازداشت ماندند

مختلف کشور از  یدر شهرها ی,  شهروندان بهائران یحقوق بشر در ا تیمنتشر شده در وبسا یگزارشها براساس

اند. محروم شدن دست کم  رو بودهاز فشار و نقض آشکار حقوق بشر روبه یدیتاکنون با موج جد ی سال جار یابتدا

در   ییبها یدانشجو ١١اخراج حداقل  ل، یصاز ادامه تح یسال جار یکنکور سراسر یط ییبها انیتن از دانشجو ۵۸

از محل کار   ییتن از شهروندان بها ۶و اخراج دستکم  یاقتصاد تیها، ممانعت از فعالمقاطع مختلف از دانشگاه

 تی محکوم ،یتیامن یروهایتوسط ن  ییتن از شهروندان بها ٧۲احضار و بازداشت  ،یخصوص  یهاشرکت ای یشخص

در   یاو رسانه یارائه گسترده محصوالت اصطالحاً فرهنگ  د،یسال تبع ٩حبس و  سال  ۴۶به تحمل  ییشهروند بها ۲۴

قبور و ممانعت از دفن   بیتخر ،ییاز شهروندان بها یاریپلمب شدن و تداوم پلمب محل کسب بس ،یزیست یبهائ یراستا

جامعه از   نیبر شهروندان ا ارفش شیاز افزا یمختلف تنها قسمت یدر شهرها انییبها یهادر آرامستان ییشهروندان بها

 .تاکنون بوده است ی سال جار یابتدا

 یدر حال کیستماتیس ت یمحروم نیمحروم هستند، ا ین ید یمرتبط به باورها یهای از آزاد رانیدر ا یبهائ شهروندان

حق   یهر شخص یاسیو س یحقوق مدن یالمللنیب ثاقی م ١۸حقوق بشر و ماده  یجهان  هیاعالم ١۸است که طبق ماده 

در خفا   ای یو به طور علن یجمع ای ی آن به طور فرد ظهارا یآزاد نیبا اعتقاد و همچن نید رییو تغ ن ید یدارد از آزاد

 .برخوردار باشد

فقط اسالم،   رانیا ی وجود دارد اما قانون اساس ییهزار نفر بها صدیاز س شیب رانیدر ا یررسمیاساس منابع غ بر

  یط لیدل نی. به همشناسدینم تیرا به رسم انییشناخته و مذهب بها تیرا به رسم یگر یو زرتشت تیهود ی ت،ی حیمس

 نقض شده است. کیستماتیبه صورت س رانیدر ا انیگذشته همواره حقوق بهائ  انیسال

 

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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