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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:[ 

 ۲۰۲۰دسامبر  ۸  - ۱٣٩٩آذر  ۱۸]تاریخ:[ 

 

 را محکوم کرد رانیا انییکردن و آزار بها یزندان کایکنگره آمر 

کشور خواسته   نیشده و از ا رانیدر ا ییبها انیزندان یتمام یخواستار آزاد یاهیانیبا صدور ب کایآمر ندگانی نما مجلس

  یفراحزب  یو در اقدام ندگانی قاطع نما تی قطعنامه که روز دوشنبه، هفتم دسامبر، با اکثر نیدهد. ا انیپا انییبه آزار بها

گذشته  یهاهفته یط  رانیدر ا انییاست که از ادامه آزار و بازداشت بها ییهاهمزمان با گزارش د،یرس بیبه تصو

 دارد. تیحکا

 را اصالح کند.  انییبها هیعل زیآم ضیتبع نیاند قوانخواسته  رانیاز ا نیکنگره همچن  ندگانی نما

برده شده بود، ابتدا به   ندگانیبه صحن مجلس نما دایفلور التیدموکرات ا ندهیتد داچ، نما یقطعنامه که از سو نیا

  التیدموکرات ا ندهی انجل، نما ونیو ال یجنوب یانیخواه کارول یجمهور ندهینما لسون،یجو و یصورت مشترک از سو

(، برد ینویلیا -)د  یتگزاس(، جان شاکوسک  -کول )ج مک کیچون ما یگرید ندگانی شد و نما یمعرف ورکی وین

شده بود و روز دوشنبه  تیاز هر دو حزب حما گرید نده ی( و چند نما ینویلیا -چبوت )ج  وی(، استینویلیا -)د  دریاشنا

 و دموکرات روبرو شد.  خواهیهر دو حزب جمهور ندگانینما یقاطع از سو تیهم با حما

را به علت   رانیا میرسا رژ  یقطعنامه گفت: »امروز همکارانم به من ملحق شدند تا با صدا نیا بیداچ پس از تصو تد

  یگرفتن حق آزاد  دهیاز ناد دیبا می. رژمیکارنامه فاحش نقض حقوق بشر و سرکوب ناعادالنه مردم خودش، محکوم کن 

است که بداند   میرژ یبرا یحیصر امیپ یقطعنامه فراحزب نیدست بردارد. ا انییچون بها ینید یهاتیو آزار اقل یمذهب

 .داند«یشور ما محترم و مهم ماست که ک ییهااعمالش ناقض اصول و ارزش

( شیسال پ ۱۷۴) ۱۸۴۴از سال  تییبها روانیساله دارد. پ ۲۰۰ یخیتار ران یدر ا  انییقتل بها یو حت تیو اذ آزار

 تیمحدود ن یاند. اقرار گرفته یقانون یهاتیو آزار و محدو تیمورد اذ رانیدر ا شانیمذهب یهمواره به علت باورها

 انییرا به بها یدر مقاطع عال لیاجازه تحص  رانیا یالماس یمجدد گرفت. جمهور یبهمن اوج ۵۷ها پس از انقالب 

بازداشت،   شانیو اجتماع یمذهب یهات یاز آنها به علت فعال یاریمحرومند و بس  ی. آنها از کسب مناصب دولتدهدینم

 کسب و کار آنها متوقف شده است. ایشده  یمحاکمه، زندان

کشور متداول و  نیدو قرن گذشته در ا یهم ط یمذهب یتندورها یاز سو انییبها ییزدن خانه، محل کار و دارا  آتش

 ها قرار گرفته است. اغماض حکومت ای تیمورد حما

مصوبه با   نیره گفته ادر واکنش به قطعنامه امروز کنگ  کایآمر انییجامعه بها یروابط عموم  ریونس، مد یآنتون

داد،   یکه اواخر نوامبر گذشته رو رانیدر ا انییخانه بها ۲۲به دست کم  یدولت یروهاین ورشیفشارها و  شیافزا

 همزمان شده است.

 یصلح دوست آن هم تنها به علت باورها یتیکردن اقل یبازداشت و زندان ،ییونس گفته: »محاکمه و فشار قضا یآقا

)کرونا( به مثابه   یریگهمه کی انهیدر م یکار نیاست اما چن  یراخالقیاقدام غ کیدهد   یهر زمان که رو شانیمذهب

 است«.  تیبربر
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آن   ینوامبر، منتشر شد و ط ۲۲ ش،یاست که سه هفته پ ییهابه گزارش کایآمر انییجامعه بها  ندهینما نیا اشاره

در  ییشهروند بها  ۲۰کم گفت خانه دست یفارس یسیبی در سازمان ملل متحد به ب انیجامعه بهائ ندهی سخنگو و نما

 است.  هقرار گرفت یتی امن یروهایمورد هجوم ن رانیمختلف ا یشهرها

صبح زود به   یتیتهران، کرج، کرمان، اصفهان و مشهد ماموران امن ینوامبر گفت در شهرها ۲۲فهندژ، روز  نیمیس

 اند.آنها را با خود برده  یشخص لیشهروندان رفته و وسا نیخانه ا

قرار گرفته، بازداشت نشده  شیشان مورد تفتها که خانهخانواده  نیاز ا یافزوده بود عضو انیجامعه بهائ یسخنگو

 است.

 گزارش کرد ۵۰تا  ٣۰شده را  شی تفت یهاهرانا تعداد خانه  یشرحقوق ب یهمان روز خبرگزار در

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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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