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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[ 

 

 ایران امروز]برگرفته از سایت:[ 

 ۱۳۸۶بهمن  ۳]تاریخ:[ 

 

 پیگرد قضایی شهروندان بهایی در شیراز

اند. برخی از گرفتهشهروندان بهایی ساکن شیراز در روزهای اخیر تحت فشار شدید مقامات قضایی در این شهر قرار 

دیگر منتظر محاکمه در برند و برخی جرم »اقدام علیه امنیت« و »تبلیغ علیه نظام« در زندان بسر میافراد بهایی به 

 .ددادگاه هستن

ایران امروز: شهروندان بهایی ساکن شیراز در روزهای اخیر تحت فشار شدید مقامات قضایی در این شهر قرار 

دیگر برند و برخی منیت« و »تبلیغ علیه نظام« در زندان بسر میاند. برخی از افراد بهایی به جرم »اقدام علیه اگرفته

 منتظر محاکمه در دادگاه هستند.

 نشین راهای فقیر آموزش مهارتهای زندگی با مجوز شورای شهر شیراز در محله پنجاه و چهار جوان بهایی که کار

 انقالب شیراز محکوم شدند.   نظام« در دادگاه دادند، به اتهام »اقدام علیه امنیت« و »تبلیغ علیهانجام می

 ۳حکم سال زندان محکوم شدند که   ۴اند. این افراد به نکته قابل توجه اینکه این عده از حق داشتن وکیل محروم بوده

ازمان تبلیغات سکالسهای  قابل اجرا و بقیه تعلیقی است. دادگاه این افراد را همچنین به شرکت اجباری در نفر از آنان

ظرف  اعتراض آنها و درسهای اسالمی محکوم کرده است. این افراد به حکم صادره اعتراض نمودند، اما به 

مرحله نیز این افراد از حق دادگاه تجدید نظر فارس رسیدگی شده است. در این  ۹روزهای پنجشنبه و جمعه در شعبه 

 اند.بودهدفاع حقوقی توسط وکیل محروم 

دبیرستان در راستای افزایش فشار بر شهروندان بهایی، در طول سه ماه گذشته، هفت دختر دانش آموز دبیرستانی از 

هفته بازداشت شیراز اخراج شدند. در پی اعتراض آنها پدر یک دانش آموز و خود وی به مدت دو   حضرت معصومه

دانش آموزان اند. میلیون تومانی بطور موقت آزاد شده ۲۰وثیقه  شدند. این افراد بازداشت شده با سپردن قرار

 کالس درس بازگشته اند.  دبیرستان با سپردن تعهد به

رابطه  بازرسی از منازل پیروان این اقلیت دینی در دستور کار مامورین امنیتی است. در همین الزم به ذکر است که 

  شده است.  پرونده در دادسرای انقالب شیراز تشکیلمنزل بازرسی و چندین چندین 

قانون بهاییت در حکومت جمهوری اسالمی بطور رسمی به عنوان یک دین شناخته نشده است و افراد بهایی با تایید 

دولتی های برند و از بسیاری حقوق اجتماعی از جمله رفتن به دانشگاه و داشتن شغلاز تبعیض حکومتی رنج می

 روم هستند.  مح 

دستور ای، رهبر جمهوری اسالمی را مبنی بر در سال گذشته، سازمان عفو بین الملل متن دستور کتبی آیت هللا خامنه

توسط رهبر آوری اطالعات درباره این اقلیت مذهبی که ها منتشر نمود. دستور جمع آوری اطالعات درباره بهاییجمع

گسترده آنان از سوی چینی برای آغاز سرکوب  ای از مقدمه ، به عنوان نشانهحکومت جمهوری اسالمی صادر شده بود

پیگرد قضایی شهروندان مدافعان حقوق بشر تلقی شده و نگرانی عمومی را در این زمینه برانگیخت. اکنون با آغاز 

 تر شده است.ای چنین نگرانی خیلی جدیبهایی در شیراز زمینه

کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی  دای برخوره سند است. اگر به نکتویسی از اصل ]متن باال رون

 ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید[
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