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دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺳﺮﯾﻊ
ﺧﺎﻧﻪ
اﺧﺒﺎر و ﮔﺰارﺷﺎت

ﭘﺴﺖ اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ

ﻣﺼﺎﺣﺒﻪﻫﺎ

ﻫﺮاﻧﺎ از ﺑﺎزداﺷﺖ ﯾﮏ ﺷﻬﺮوﻧﺪ ﺑﻬﺎﯾﯽ در ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﺳﺎری ﻣﺮﮐﺰ اﺳﺘﺎن ﻣﺎزﻧﺪاران ﺧﺒﺮ ﻣﯽ دﻫﺪﺑﻪ ﮔﺰارش اﯾﻦ ﺧﺒﺮﮔﺰاری

ﻣﻮاﺿﻊ و ﺑﯿﺎﻧﯿﻪﻫﺎ

ﺷﻬﺮوﻧﺪ دﺳﺘﮕﯿﺮ ﺷﺪه ﻓﺎران ﺧﻮان ﯾﻐﻤﺎ ﻧﺎم دارد

ﻧﺎﻣﻪﻫﺎ

ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﻣﺠﻤﻌﻮﻋﻪ ﻓﻌﺎﻻن ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ اﯾﺮان ) ﻫﺮاﻧﺎ ( از ﺑﺎزداﺷﺖ ﯾﮏ ﺷﻬﺮوﻧﺪ ﺑﻬﺎﯾﯽ در ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﺳﺎری ﻣﺮﮐﺰ اﺳﺘﺎن ﻣﺎزﻧﺪاران ﺧﺒﺮ ﻣﯽ دﻫﺪ

ﮔﺰارﺷﺎت دورهای و وﯾﮋه
ﭼﻨﺪ رﺳﺎﻧﻪای

ﺑﻪ ﮔﺰارش اﯾﻦ ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﺷﻬﺮوﻧﺪ دﺳﺘﮕﯿﺮ ﺷﺪه ﻓﺎران ﺧﻮان ﯾﻐﻤﺎ ﻧﺎم دارد ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺎﻣﻮرﯾﻦ وزارت اﻃﻼﻋﺎت ﺑﺪون داﺷﺘﻦ ﺣﮑﻢ ﻗﻀﺎﯾﯽ
دﺳﺘﮕﯿﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻫﻤﺰﻣﺎن وﺳﺎﯾﻞ ﺷﺨﺼﯽ و ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ وی ﻧﯿﺰ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﺗﻔﺘﯿﺶ ﻏﯿﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻣﻨﺰل ﺿﺒﻂ ﺷﺪه اﺳﺖ .

ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ

ﻫﺮاﻧﺎ در اداﻣﻪ ﻣﯽ اﻓﺰاﯾﺪ ﮐﻪ ﭘﺪر وی ﻧﯿﺰ در ﻣﺤﻞ ﺑﺎزداﺷﺖ ﻣﻮرد ﺿﺮب و ﺷﺘﻢ ﻣﺎﻣﻮرﯾﻦ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .

ﻋﻀﻮﯾﺖ در ﺧﺒﺮﻧﺎﻣﻪ

ﮔﻔﺘﻨﯽ اﺳﺖ ﻓﺮان ﺧﻮان ﯾﻐﻤﺎ از ﺟﻤﻠﻪ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ از اداﻣﻪ ﺗﺤﺼﯿﻞ در داﻧﺸﮕﺎه ﺑﻌﺪ از  6ﺗﺮم  ،ﻣﺤﺮوم و اﺧﺮاج ﺷﺪه اﺳﺖ .

ﺟﻬﺖ درﯾﺎﻓﺖ ﻣﻨﻈﻢ ﺧﺒﺮﻧﺎﻣﻪ ﺳﺎﯾﺖ از ﻃﺮﯾﻖ ﻓﺮم ﻋﻀﻮﯾﺖ زﯾﺮ
ﺛﺒﺖ ﻧﺎم ﮐﻨﯿﺪ

در ﮔﺰارش ﻋﻔﻮ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻞ در ﻣﻮرد ﻧﻘﺾ ﺣﻘﻮق ﺷﻬﺮوﻧﺪ ان ﻏﯿﺮ ﻣﺴﻠﻤﺎن ﺑﺨﺼﻮص ﺑﻬﺎﺋﯿﺎن در اﯾﺮان ﺑﻪ ﺗﺎرﯾﺦ اﺳﻔﻨﺪ  1390آﻣﺪه اﺳﺖ
»:ﻏﯿﺮﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ،ﺑﻪ وﯾﮋه ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﻬﺎﺋﯽ ،ﺑﻪ ﺷﮑﻠﯽ ﻓﺰاﯾﻨﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﻣﻘﺎﻣﺎت اﯾﺮان و در رﺳﺎﻧﻪﻫﺎی ﺗﺤﺖ ﮐﻨﺘﺮل دوﻟﺖ اﯾﺮان ﺷﯿﻄﺎﻧﯽ ﺟﻠﻮه داده
ﻣﮑﺮر رﻫﺒﺮ ﻋﺎﻟﯽ و دﯾﮕﺮ ﻣﻘﺎﻣﺎت ﺑﻪ ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ "ﻣﻌﺘﻘﺪات ﺳﺎﺧﺘﮕﯽ" – ﮐﻪ
ﻣﯿﺸﻮﻧﺪ .ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯿﺮﺳﺪ در ﺳﺎل  ،(۲۰۱۱) ۱۳۸۹/۱۳۹۰ﻓﺮاﺧﻮانﻫﺎی ّ

ﺗﺼﻮف اﺳﺖ – ﺑﻪ اﻓﺰاﯾﺶ آزار دﯾﻨﯽ ﻣﻨﺠﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ«.
ﻇﺎﻫﺮاً ﮐﻨﺎﯾﻪ از ﻣﺴﯿﺤﯿﺖ ﺗﺒﺸﯿﺮی ،ﺑﻬﺎﺋﯿﺖ و ّ

ﻧﺎم
آدرس اﯾﻣﯾل
اﺷﺗراک ﺧﺑرﻧﺎﻣﮫ

ﺗﺎرﯾﺦ ﺑﺮوز رﺳﺎﻧﯽ 1391/03/22 :

ﺧﻮاﻧﺪن  15 08دﻓﻌﻪ
ﻣﻨﺘﺸﺮﺷﺪه در اﺧﺒﺎر و ﮔﺰارﺷﺎت
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ﺗوﯾﯾت

ﻣﻮارد ﻣﺮﺗﺒﻂ
ﭘﻠﻤﺐ ﻣﺤﻞ ﮐﺴﺐ دﺳﺖ ﮐﻢ  ۱۱ﺷﻬﺮوﻧﺪ ﺑﻬﺎﯾﯽ در اﻫﻮاز
ﺑﺎزداﺷﺖ ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ دﺳﺖ ﮐﻢ  ۱۴ﺷﻬﺮوﻧﺪ ﺑﻬﺎﯾﯽ در ﺷﻬﺮﻫﺎی
ﺟﻨﻮب ﮐﺸﻮر
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ﺑﺎزداﺷﺖ دو ﺷﻬﺮوﻧﺪ ﺑﻬﺎﯾﯽ در ﺗﻬﺮان
ﻣﺤﺘﻮای ﺑﯿﺸﺘﺮ در اﯾﻦ ﺑﺨﺶ:

» ﺗﻤﺪﯾﺪ ﻗﺮار ﺑﺎزداﺷﺖ ﻣﻮﻗﺖ ﮐﺴﺮی ﻧﻮری از دراوﯾﺶ ﮔﻨﺎﺑﺎدی

دﺳﺘﮕﯿﺮی ﭘﻨﺞ ﺗﻦ از دراوﯾﺶ ﮔﻨﺎﺑﺎدی اﺻﻔﻬﺎن «

ﻧﻈﺮ دادن
از ﭘﺮ ﺷﺪن ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻣﻮارد اﻟﺰاﻣﯽ ﺳﺘﺎرهدار )*( اﻃﻤﯿﻨﺎن ﺣﺎﺻﻞ ﮐﻨﯿﺪ .ﮐﺪ  HTMLﻣﺠﺎز ﻧﯿﺴﺖ.
ﻧﺸﺎﻧﯽ وﺑﮕﺎه

اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ*
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ﻧﺷﺎﻧﯽ وبﮔﺎه ﺧود را وارد ﮐﻧﯾد...

ﻧﺎم*
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ﻧﺷﺎﻧﯽ ﭘﺳت اﻟﮑﺗروﻧﯾﮑﯽ ﺧود را وارد ﮐﻧﯾد...

ﻧﺎم ﺧود را وارد ﮐﻧﯾد...

ﭘﯾﺎم ﺧود را اﯾﻧﺟﺎ وارد ﮐﻧﯾد...

دو ﮐﻠﻤﻪای ﮐﻪ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ را وارد ﻧﻤﺎﺋﯿﺪ
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