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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:[ 

 ١۴٠١تیر  ۵]تاریخ:[ 

 

 بازداشت شقایق خانه زرین و نگار ایقانی، شهروندان بهایی در شیراز

تیر، توسط   ۵شقایق خانه زرین و نگار ایقانی، شهروندان بهائی ساکن شیراز، امروز یکشنبه  –خبرگزاری هرانا 

 .نیروهای امنیتی بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شدند

، دو  ١۴٠١تیرماه  ۵به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعاالن حقوق بشر در ایران، امروز یکشنبه 

 .روند بهایی در شیراز توسط نیروهای امنیتی بازداشت شدندشه

 .ساله، توسط هرانا احراز شده است ۲۲ساله و نگار ایقانی  ۲٠هویت این افراد، شقایق خانه زرین 

یک منبع مطلع در این خصوص به هرانا گفت: »بعد از ظهر امروز پدر خانم زرین در پی عدم کسب اطالع از  

ناشی از دستگیری وی، سکته کرده و هم اکنون در یکی از بیمارستان های شیراز تحت   وضعیت دخترش و استرس

 ».مراقبت های پزشکی است

 .تا لحظه تنظیم این خبر، از اتهامات مطروحه و محل نگهداری این شهروندان اطالعی در دست نیست

، در نتایج این  ۹۸نگار ایقانی پیشتر به همراه شمار دیگری از شهروندان بهائی شرکت کننده در کنکور سراسری سال 

آزمون با ایرادات مختلفی از جمله “نقص در پرونده” مواجه شده و به دلیل بهایی بودن از ادامه تحصیل محروم شد.  

تن از شهروندان بهایی محروم از تحصیل در کنکور  ۲۳ت در مهرماه همان سال، هرانا طی گزارشی به احراز هوی

 .سراسری پرداخته بود

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

سی هر شخصی حق  المللی حقوق مدنی و سیا میثاق بین ١۸اعالمیه جهانی حقوق بشر و ماده  ١۸است 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  

 .برخوردار باشد

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

شناسد. به همین دلیل طی  رتشتی گری را به رسمیت شناخته و مذهب بهائیان را به رسمیت نمیمسیحیت، یهودیت و ز

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

 

 

 

 

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://www.hra-news.org/?p=364933

