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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[

 

 یفارس یسیبیب]برگرفته از سایت:[ 

 ۲۰۱۵نوامبر  ۱۶ - ۱۳۹۴آبان   ۲۵]تاریخ:[ 

 

 اندبازداشت شده رانیدر ا ییبها ۱۵دست کم 

 است افتهی شیافزا ران یدر ا یانقالب اسالم یروزیاز زمان پ انیبر بهائ فشارها

تهران، اصفهان و مشهد   یرا در شهرها ییبها ۱۵دست کم  یتیمأموران امن ران،یاز ا دهیرس یهااساس گزارش بر

 .اندبازداشت کرده

صبا  ان،یجامعه بهائ یسخنگو  ،یثابت دهینوامبر( انجام شده و به گفته پد ۱۵آبان )  ۲۴ کشنبهی روز،یبازداشت ها د نیا

  گانهی ن،یآئکین نیو پرو وانیمشتاق در تهران، ک ایو هل یاقدس دینو قت،یحق اورینوا منجذب،  ،یفرنوش، نگار باقر

  انیحیو نغمه ذب یپاکزادان، فرانه دانشگر کاین ،یو ساناز اسحاق اندر اصفه یروحان ایو عرش انیجانم نیمت ،یآگاه

 .در مشهد از جمله بازداشت شدگان هستند

 .افراد اعالم نشده است نیبازداشت ا علت

 .قائم شهر، رفسنجان و کرمان هم مهروموم شده است یدر شهرها انیاز بهائ یتعداد یگفت که مغازه ها یثابت خانم

 ییبها ادیو کار خود را در اع کسب انیاز بهائ یمغازه ها بالفاصله پس از آن اتفاق افتاد که گروه نیشدن ا مهروموم

 .کردند لیتعط

استفاده   ان،ینهاد جامعه بهائ نیتر یالعدل اعظم، عال تیب میو با تصم ۲۰۱۴سال  هیکه از ماه ژوئ دیگو  یم یثابت خانم

  ادیاع ایدر سراسر دن انییبار بها نیاول یدر سراسر جهان به صورت هماهنگ در آمد و امسال برا ییبها  عیبد میاز تقو

 .جشن گرفتند میتقو ن یخود را بر اساس ا

کرده  دییآن را تأ انیبهائ  امبریو بهاءهللا، پ یگذار هی محمد باب پا ی را عل میتقو نیگفت که ا انیجامعه بهائ یسخنگو

 .است

 .شود یمحسوب م انیبهائ ادیاع نیاز مهمتر  میتقو نی تولد باب و بهاءهللا در ا سالگرد

را در دهه   انییاز بها یاریبس رانیشناخته نشده و حکومت ا تیبه رسم یاسالم یجمهور یدر قانون اساس ییبها نیآئ

 .اعدام کرد ای یشصت زندان

ها در دانشگاه لیو تحص  یمشاغل دولت یهنوز از تصد رانیدر ا انییکه بها ندیگو یم یحقوق بشر یها سازمان

 .محروم هستند

از   یکند، اما گروه یم  بیرا به صرف اعتقاد آنها تکذ انیبهائ هیعل ضینقض حقوق بشر و اعمال تبع رانیا حکومت

 .متهم کرده است گرید میو جرا لیرا به داشتن رابطه با اسرائ رانیدر ا ییاز جمله رهبران جامعه بها انیبهائ 

محکوم به نجاست   تییفرقه گمراه بها روانیگفته است: "همه پ ییدر پاسخ به استفتا رانیرهبر ا ،یاخامنه یهللا عل تیآ

مشروط به مراعات مسائل طهارت در رابطه با آنها، نسبت به امورى که  زى،یهستند و در صورت تماس آنها با چ

بر اساس مقررات قانونى  دیبا ىیبا دانش آموزان بها انیمربو معلمان و  رانیطهارت است، واجب است. ولى رفتار مد

 و اخالق اسالمى باشد".

https://iranbahaipersecution.bic.org/
https://www.bbc.com/persian/iran/2015/11/151116_l10_bahai_arrested_iran
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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[

https://iranbahaipersecution.bic.org/

