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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:[ 

 ١٣٩١اردیبهشت  ٢۶]تاریخ:[ 

 

 هرانا؛ انتقال سریر صادقی به بازداشتگاه مرکزی شیراز

سریر صادقی شهروند بهایی ساکن کرج که توسط نیروهای امنیتی در منزل مسکونی خود در  –خبرگزاری هرانا 

 .روز از تاریخ بازداشت به بازداشتگاه مرکزی شیراز منتقل شد ٣۸کرج بازداشت شده بود، بعد از گذشت 

یران، سریر صادقی شهروند بهایی بنا به اطالع گزارشگران هرانا، ارگان خبری مجموعه فعاالن حقوق بشر در ا

  ٣۸بعد از گذشت  ٩١  / ٢ / ٢۶های فراوان در اداره اطالعات کرج در تاریخ ساکن کرج، پس از تحمل آزار و اذیت

روز از تاریخ بازداشت به بازداشتگاه مرکزی شیراز منتقل شد، ولی مسئولین کماکان حاضر به دادن هیچ گونه پاسخی 

 .باشند مورد علت بازداشت وی نمی به خانواده سریر صادقی در 

اند و به نظر  ست، ماموران امنیتی هنگام بازداشت سریر صادقی حکم دادستانی شیراز را برای بازداشت داشتهگفتنی

 .رسد بازداشت مرتبط با بازداشت بهاییان شیرازدر بهمن سال گذشته باشدمی

 :برسی موارد حقوقی نقض شده در این گزارش

توان به صرف داشتن  تفتیش عقاید ممنوع است و هیچ کس را نمی :انون اساسی جمهوری اسالمیق ٢٣اصل     •

 .ای مورد تعرض و مواخذه قرار دادعقیده

توان بمناسبت عقایدش مورد مزاحمت هیچکس را نمی :میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی ١٩ماده  ١بند     •

 .اخافه قرار داد

هر کس حق آزادی بیان دارد. این حق شامل آزادی تفحص  :میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی ١٩ماده  ٢بند     •

و تحصیل و اشاعه اطالعات و افکار از هر قبیل بدون توجه به سر حدات خواه شفاهاً یا بصورت نوشته یا چاپ یا  

 .باشدبصورت هنری یا به هر وسیله دیگر به انتخاب خود می

 .هر فردی حق آزادی عقیده و بیان دارد :اعالمیه جهانی حقوق بشر ١٩ده ما    •

مند شود: این حق  هر شخصی حق دارد از آزادی اندیشه، وجدان و دین بهره :اعالمیه جهانی حقوق بشر ١۸ماده     •

ها و اجرای  ، عبادتمستلزم آزادی تغییر دین یا اعتقاد و همچنین آزادی اظهار دین یا اعتقاد، در قالب آموزش دینی

 .ها و مراسم دینی به تنهایی یا به صورت جمعی، به طور خصوصی یا عمومی استآیین

هرکس حق آزادی و امنیت شخصی دارد. هیچ کس را   :میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی ٩ماده  ١بند     •

 .توان خودسرانه دستگیر یا بازداشت کردنمی

هر کس حق آزادی فکر، وجدان و مذهب دارد. این حق   :بین المللی حقوق مدنی و سیاسی میثاق ١۸ماده  ١بند     •

شامل آزادی داشتن یا قبول یک مذهب یا معتقدات به انتخاب خود، همچنین آزادی ابراز مذهب یا معتقدات خود، خواه 

 .باشدو تعلیمات مذهبی می بطور فردی یا جمعی، خواه به طورعلنی یا در خفا در عبادات و اجرای آداب و اعمال

از موجودیت و هویت   :های ملی یا قومی، دینی و زبانیاعالمیه مربوط به اشخاص متعلق به اقلیت  ١ماده  ١بند     •

های خود حمایت و ایجاد شرایط را برای ارتقای این هویت ها در سرزمینملی، قومی، فرهنگی، دینی و زبانی اقلیت

 .تشویق شود

اشخاص متعلق به  :های ملی یا قومی، دینی و زبانیاعالمیه مربوط به اشخاص متعلق به اقلیت  ٢ماده  ٢و   ١بند     •

ها حق دارند در نهان و به طور علنی، آزادانه و بدون مداخله و یا هر شکل از تبعیض، از فرهنگ خاص خود  اقلیت
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و به زبان خاص خود سخن بگویند و به صورتی  مند و برخوردار شوند، دین خود را اعالم و به آن عمل کنندبهره

 .موثر در زندگی فرهنگی، دینی، اجتماعی، اقتصادی و عمومی شرکت کنند

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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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