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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:[ 

 ١٣٩٠مرداد   ١۵]تاریخ:[ 

 

 ها بر بهائیان ساکن یکی از روستاهای توابع یاسوج هرانا؛ تشدید فشار

، " کتا " علی رغم آزادی تعدادی از شهروندان بازداشتی یکی از روستای توابع یاسوج به نام  –خبرگزاری هرانا 

 .شودکماکان آزار و اذیت این روستاییان به طرق مختلف پیگیری می

یت بنا به اطالع گزارشگران هرانا، ارگان خبری مجموعه فعاالن حقوق بشر در ایران، گروه هایی خودسر با حما

  " مرگ بر بهایی " نیروی انتظامِی محل، وارد روستای کتا شده و به ناسزاگویی و دادن شعارهایی علیه بهاییان مانند 

 .پردازندمی

 .کنند و مانع از رفتن به مزارعشان برای کشاورزی می شوندمنازل ایشان حمله می همچنین با سنگ بهاییان و

های اخیر ماموران امنیتی به منازل بهاییان ساکن روستای کتا، دستکم  هفتهالزم به یادآوری ست که در پی هجوم 

 .پانزده نفر بازداشت شدند که برخی از این افراد نهم مردادماه از زندان آزاد شدند

طی روزهای اخیر از زندان یاسوج به زندان اوین منتقل شده   " پروانه بهامین" هم چنین یکی از بازداشت شدگان به نام 

 .است

نیز گروهی به ساکنان بهایی این روستا که تنها منبع درآمدشان زراعت و کشاورزی   ۶٠گفتنی ست در اوایل دهه 

شود. این در حالیست که روستائیان با بازگشت به محل های اطراف میاست، هجوم آورده و موجب فرار ایشان به کوه

های کشاورزی و منازل شان توسط ک بسیاری از زمین ها، با تملزندگی شان بعد از یک هفته پنهان شدن در کوه

 .مهاجمان روبه رو می شوند

شواهد حاکی از آن است که یکی از اصلی ترین دالیل حمله اخیر به بهائیان روستای مذکور، مجبور کردن ایشان به  

 .های کشاورزی ایشان استخروج از آنجا و تصاحب زمین

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید[
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