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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[

 

 خبرگزاری هرانا]برگرفته از سایت:[ 

 ١٤٠٠فروردین   ١٨]تاریخ:[ 

 

 بازداشت بهروز فرزندی، شهروند بهائی در شیراز

ماه، توسط  فروردین ١۷بهروز فرزندی اردکانی، شهروند بهائی ساکن شیراز شب سه شنبه  –خبرگزاری هرانا 

نیروهای امنیتی بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شد. ماموران در زمان بازداشت اقدام به بازرسی منزل کرده و 

 .اندبرخی از لوازم شخصی وی را با خود برده

  ١۷شنبه شب سه  ١١:۳٠ری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعاالن حقوق بشر در ایران، ساعت به گزارش خبرگزا

، بهروز فرزندی اردکانی، شهروند بهائی ساکن شیراز توسط نیروهای امنیتی بازداشت و به مکان ١۴٠٠ماه فروردین 

 .نامعلومی منتقل شد

های همراه، از لوازم شخصی وی همچون تلفن  ماموران در زمان بازداشت اقدام به بازرسی منزل کرده و برخی

 .اندکامپیوتر و کتب او را با خود برده

به دلیل باورهای دینی و با دخالت حراست دانشگاه از دریافت مدرک تحصیلی به  ۹۷آقای فرزندی همچنین در سال  

های مختلف تهدید  ارها به بهانهمانده بود. او پیشتر و در زمان تحصیل در دانشگاه نیز ب محروم بهانه گم شدن پرونده

 .به ممانعت از تحصیل و هربار به حراست دانشگاه احضار شد 

که متن کامل آن توسط هرانا منتشر شده بود به شرح مشکالت و  اینامه با نگارش ۹۶این شهروند بهائی در سال 

 .پرداخته بودموانع موجود در ترم آخر تحصیل خود در دانشگاه پیام نور شیراز 

ماه در زمان جنگ   ۲سال و  ۲درصد است که به مدت بیش از  ۲۵بهروز فرزندی اردکانی شهروند بهایی و جانباز 

 .ایران و عراق تحت اسارت عراق بوده است

های مرتبط به باورهای دینی محروم هستند، این محرومیت سیستماتیک در حالی شهروندان بهائی در ایران از آزادی 

المللی حقوق مدنی و سیاسی هر شخصی حق  میثاق بین ١٨اعالمیه جهانی حقوق بشر و ماده  ١٨ه طبق ماده است ک

دارد از آزادی دین و تغییر دین با اعتقاد و همچنین آزادی اظهار آن به طور فردی یا جمعی و به طور علنی یا در خفا  

 .برخوردار باشد

صد هزار شهروند بهائی وجود دارد اما قانون اساسی ایران فقط اسالم،  بر اساس منابع غیررسمی در ایران بیش از سی

شناسد. به همین دلیل طی  مسیحیت، یهودیت و زرتشتی گری را به رسمیت شناخته و مذهب بهائیان را به رسمیت نمی

 .سالیان گذشته همواره حقوق بهائیان در ایران به صورت سیستماتیک نقض شده است

 

 

 

کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی   دای برخوررونویسی از اصل سند است. اگر به نکته]متن باال 

 ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید[

https://iranbahaipersecution.bic.org/
https://www.hra-news.org/2021/hranews/a-29555/

