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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[

 

 کایآمر یصدا  ]برگرفته از سایت:[

 ۱۳۹۷ وریشهر ۲۷ ]تاریخ:[

 

 بازداشت کردند رازیرا در ش یشش شهروند بهائ یتیماموران امن

 .بازداشت شدند رازیدر ش یشش شهروند بهائ ،یبهائ تیبا اقل یتیو امن ییقضا یادامه برخوردها در

تا روز دوشنبه  ریاخ یروزها یط کند،یرا منتشر م ران یهرانا، که اخبار حقوق بشر در ا یخبر تی نوشته وبسا به

  زاده،عیالهه سم ،یبازماندگان، بهاره قادر دینو قت،یسودابه حق یهابه نام رازیدر ش یشش شهروند بهائ  ور،یشهر ۲۶

 .ندبازداشت شد انیوفا و نورا پورمراداحسان محبوب راه

شش نفر   نیا یریوزارت اطالعات بازداشت شده اند. هنوز از علت دستگ  یروهایتوسط ن  ییشهروندان بها نیا

 .ستیدر دست ن یاطالع

  تیمختلف از جمله محروم یشهروندان به شکل ها نیو آزار ا  انیبا بهائ  ییقضا ،یتیامن  یبرخوردها ریاخ یسالها در

 .است افتهی شیافزا یریو کار، به شکل چشمگ  لیاز حق تحص

شده کنکور   رفتهیپذ انینفر از بهائ ۵۱دست کم  تیاعالم کرده است که محروم نیهمچن یگریدر گزارش د هرانا

 .محرز شده است ل،ی امسال از ادامه تحص یسراسر

با   یاسالم یبرخورد حکومت جمهور کای متحده آمر االتیمدافع حقوق بشر و وزارت خارجه ا ی الملل نیب یها سازمان

 .اندآنها را محکوم کرده یو نقض حقوق شهروند انیبهائ 

نوشته است که   رانیدر ا انیبهائ  تیدر مورد وضع یمذهب یآزاد یالملل نیدر گزارش ساالنه ب کا،یخارجه آمر وزارت

قرار دارند، حکومت آنها را به  یحکومت دیشد تیتحت آزار و اذ  رانیدر ا یمذهب  یها تیهمه اقلاز  شیب انیبهائ 

 .خود محروم کرده است یو مذهب یهنگ فر ،یاقتصاد ،یاسیشناسد و آنها را از حقوق س ینم تیرسم

 به طور خودسرانه بازداشت شدند. انیاز هزار نفر از بهائ شیده سال گذشته ب یگزارش ط نیاساس هم بر

 

 

 

 

 

 

 

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/
https://ir.voanews.com/a/iran-human-rights-justice/4576513.html

