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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[

 

 صدای آمریکا]برگرفته از سایت:[ 

    ۱۳۹۸تیر  ۳۰]تاریخ:[ 

 

 های جمهوری اسالمی را به خاطر آزار و اذیت بهائیان مسدود کرد های مربوط به رسانه توئیتر برخی حساب

خبرگزاری ایرنا، باشگاه خبرنگاران جوان صدا وسیما، و های حکومت ایران همچون حساب کاربری برخی از رسانه 

 های نزدیک به جمهوری اسالمی، از سوی توئیتر غیر فعال شده است. خبرگزاری مهر همچنین برخی چهره

ها حاکی است که توئیتر حساب کاربری »ریحانه« وابسته به دفتر حفظ و نشر آثار رهبر جمهوری اسالمی و گزارش

جم، و  ر دیپلماسی« خبرگزاری مهر، به همراه حساب کاربری خبرگزاری ایرنا، روزنامه جامحساب کاربری »مه

پور« از دسترس خارج شده  اکبر رائفیباشگاه خبرنگاران جوان وابسته به صدا و سیما، و نیز چهره هایی چون »علی 

 است.

بهائیان از سوی این کاربران اعالم کرده است.  هایی برای آزار خبرگزاری فرانسه دلیل این اقدام توئیتر را ارسال پیام

همچنین، بی بی سی به نقل از یک منبع مطلع در توئیتر گزارش داد که حساب های کاربری یاد شده به علت »آزار و  

اذیت هماهنگ شده و هدفمند اعضای جامعه بهائیان ایران« به حالت تعلیق درآمده است. این منبع در این باره جزئیاتی 

 ه نکرد. ارائ

رسانی توئیتر در خرداد امسال نیز حدود چهار هزار و هشتصد حساب کاربری مرتبط با ایران که مشغول سوءاطالع

اند را مسدود کرد. اما این نخستین بار است که این شرکت اقدام به بستن این  و پیشبرد اهداف دولت ایران بوده

 ها به دلیل آزار و اذیت بهائیان کرده است.حساب

المللی مدافع حقوق بشر و دولت ایاالت بهائیان در ایران مورد آزار و اذیت دستگاه حکومت قرار دارند. نهادهای بین

 متحده بارها آزار و زندانی کردن پیروان اقلیت های مذهبی در ایران را محکوم کرده اند.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید[
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