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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:[ 

 ١٣٩٨تیر  ٣٠]تاریخ:[ 

 

 کاربری وابسته به حکومت ایران در تویتر به دلیل آزار بهاییانتعلیق چند حساب 

شبکه اجتماعی تویتر حساب کاربری برخی رسانه های حکومت ایران از جمله باشگاه  –خبرگزاری هرانا 

خبرنگاران جوان، خبرگزاری مهر، حساب وابسته به دفتر حفظ نشر آثار علی خامنه ای، رهبر جمهوری اسالمی و 

 .رائفی پور را به دلیل “آزار و اذیت هدفمند شهروندان بهایی” به حالت تعلیق درآورده استعلی اکبر 

به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از بی بی سی، حساب کاربری “مهر دیپلماسی” خبرگزاری مهر نیز در کنار  

هایی چون علی اکبر  ههای کاربری ریحانه، وابسته به دفتر حفظ نشر آثار رهبر جمهوری اسالمی و چهرحساب

 .پور در تویتر از دسترس خارج شده استرائفی

ای اعالم کرده است که “این اتفاق با فشار انگلیس بر گردانندگان این با اینکه باشگاه خبرنگاران جوان با انتشار مقاله

اسداران را مسبب احتمالی ها نیز توقیف یک نفتکش بریتانیایی توسط سپاه پشبکه اجتماعی افتاده است” و سایر رسانه

ها در ارتباط با حقوق اقلیت بهایی در ایران صورت گرفته  شود تعلیق این حساباند، اما گفته میتصمیم توییتر دانسته

 .است

های کاربری یادشده به علت “آزار و اذیت  بر اساس این گزارش به نقل از یک منبع مطلع در تویتر، حساب

 .ی جامعه بهاییان ایران” به حالت تعلیق درآمده استشده و هدفمند اعضاهماهنگ

های جمهوری های کاربری متعلق به رسانه گفتنی است که این نخستین بار است که یک شبکه اجتماعی تعدادی حساب

 .کنداسالمی را در ارتباط با اقلیت بهایی معلق می

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

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

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  

 .ر باشدبرخوردا

بر اساس منابع غیررسمی در ایران بیش از سیصد هزار نفر بهایی وجود دارد اما قانون اساسی ایران فقط اسالم،  

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

 .ورت سیستماتیک نقض شده استسالیان گذشته همواره حقوق بهائیان در ایران به ص

 

 

 

 

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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