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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[

 

 رادیو فردا ]برگرفته از سایت:[ 

 ١٣٩۶آبان   ١٧]تاریخ:[ 

 

 « به »پنج سال زندان لیمحروم از تحص ییسه شهروند بها تیمحکوم 

محروم شده بودند، با حکم  لیاز تحص شتریکه پ رانیدر ا  ییفردا، سه شهروند بها ویبه راد  دهیرس یهابر گزارش بنا

 .اندهر کدام به پنج سال زندان محکوم شده  سهیمق یقاض

چه »اقدام  بار احضار به دادگاه، در آبان امسال به اتهام آن  نیپس از چند یصفاجو، تارا هوشمند و سرمد شاداب هیروح

اند. به پنج سال حبس محکوم شده کیشده هر دهی نام  ت«ییدر فرقه ضاله بها تیعضو  قیاز طر یمل تیامن هیعل

 .نامندی را »فرقه ضاله« م ییبها نییآ رانیمقامات ا

از انتخاب   تیرتبه خود نشدند و در نها تیموفق به رو ١٣٩٣پس از شرکت در کنکور سال  ییشهروند بها  سه  نیا

 .رشته محروم شدند

وزارت علوم و سازمان سنجش اعتراض کردند   ،یجمهور استیمسئول از جمله دفتر ر یسه نفر سپس به نهادها نیا

 .از آن حاصل نشد یاجهیکه نت

از   قهیوث دیبا ق ٩۵سال   نیبازداشت شدند و در فرورد ٩۴در اسفند سال  یصفاجو، تارا هوشمند و سرمد شاداب هیروح

 .آمدند رونیزندان ب

به پنج سال زندان محکوم   سهیمق یقاض یسه از سو نی دو جلسه دادگاه ا لیبا تشک پس از شش بار احضار و تنها  تای نها

 .شدند

مند« هدف انواع صورت »سامانپس از انقالب به یهادر سال  شانیاعتقادات مذهب لیبه دل  ران،یدر ا ییبها شهروندان

  بیدر مشاغل آزاد و تعق یکارشکن ،یمشاغل دولت یممانعت از تصد ل،یاز تحص تیاند. محرومقرار گرفته  هاضیتبع 

  رانیدر ا زین ییتن از رهبران بها نی. چندشودیوارد م انییهابر جامعه ب رانیاست که در ا ییاز جمله فشارها ییقضا

 .برندیسر مهاست که در زندان به سال

 یمساو باشند از حقوق که له یو قب از هر قوم  ران یا مردم»  ران،یا یاسالم یجمهور  یقانون اساس  ١٩اصل  مطابق

 « .نخواهد بود ازیامت سبب نهایو مانند ا ، نژاد، زبانبرخوردارند و رنگ

 .متهم شده است انییبه طور مکرر به نقض حقوق بها رانیا یالمللنیب یهاسازمان یهاگزارش  در

  تی، وضع یدولت حسن روحان دبخشیام یبا وجود شعارها ان،ییبها  یجامعه جهان یفهندژ، سخنگو نیمیگفته س به

 .شده است  زیبدتر ن زین یاز جهات انییبها

گفته بود: »در طول چهار سال گذشته )دوره اول   رانی حقوق بشر ا نیبه کمپ  شتریپ نی به کمپ انییجامعه بها یسخنگو

  تیوضع د،یندازی ب ییداشت شهروندان بهابه آمار باز ینکرده و اگر نگاه  یرییتغ تی( متاسفانه وضعیجمهور استیر

اند، صدها  محروم ل یهنوز از تحص ییبها انیم، دانشجویدر زندان دار ییبها ٩۰بدتر هم شده است. ما االن حدود 

به صورت  ییهم وجود دارد که شهروندان بها یگرید یهاتیاند و آزار و اذبسته شده یقانون لیبدون دل انییمغازه بها 

 «.کنندیروزمره تحمل م

https://iranbahaipersecution.bic.org/
https://www.radiofarda.com/a/f8-three-bahaee-got-5-years-jail/28842759.html
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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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