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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[

 

 هرانا ی خبرگزار]برگرفته از سایت:[ 

 ١٣٩٨مهر  ١٧]تاریخ:[ 

 

 آزاد شد  نیاز زندان او ییزاده، شهروند بها عیرف تایآز

آزاد   نیاز بند زنان زندان او تیدوران محکوم انیبا پا یروز جار ییزاده، شهروند بها ع یرف تایآز –هرانا  یخبرگزار

  نیساله خود به ا ۴ ت یبازداشت و جهت تحمل دوران محکوم  یتیامن  یروهایتوسط ن ٩۴در  آبان ماه سال   یشد. و

 .زندان منتقل شده بود

 تای، آز٩٨مهر  ١٧امروز چهارشنبه   ران،یمجموعه فعاالن حقوق بشر در ا یهرانا، ارگان خبر یگزارش خبرگزار به

 .آزاد شد  نیاز زندان او تی دوران محکوم انیبا پا  ییشهروند بها زاده،عیرف

در زندان بسر   ٩۶از سال  زین یکوشک باغ مانیمحبوس بوده و همسرش پ نیدر زندان او ٩۴زاده از سال  عیرف خانم

 قیکشور از طر تیامن ه یو اقدام عل تییبها یقانون ر یدر تشکل غ تیبه اتهام “عضو ترشیشهروندان پ نی. ابردیم

 .سال حبس محکوم شده بودند ۵ و ۴به  بیبه ترت ”(BIHE) انییبها یدر موسسه آموزش تیفعال

 افتیو پس از در یبود که “همسرش با اطالع قبل  نیبه زندان، درخواست او ا یدتیعق یزندان ن یورود ا یابتدا از

 یمادرش، تنها با پدرش زندگ ابیدارند که در غ یاساله  ۶ها فرزند چراکه آن  دیایحکمش به زندان ب ی اجرا هیابالغ

به فرزندشان   یبدون اطالع قبل یاحتمال یریو دستگ  ادهد شیاو را به پدرش افزا یموضوع وابستگ نیو هم کندیم

 .”وارد خواهد کرد یادیصدمه ز

رفته بود،   نیبه زندان او ٩۶نهم اسفندماه سال  خیمالقات در تار یبرا یکوشکباغ یآقا یدرخواست وقت  نیا رغمی عل

 ابیخانواده در غ نیرو فرزند ا نیمنتقل شد. از ا نیزندان او ٨حکم به بند  ی اجرا یو برا ریدستگ  یبدون اطالع قبل

 .سپرده شده بود یگریبه خانواده د ینگهدار ی خود برا نیوالد

 یشهر کرج سپر ییساله خود را در زندان رجا ۵  تیدوران محکوم زین زادهعیهمسر خانم رف یکوشک باغ مانیپ

 .کندیم

  یموسسه علم یلیتعط یبرا یتیو به دنبال برنامه هماهنگ دستگاه امن  ١٣٩۰به ذکر است در اواخر خرداد سال  الزم

قرار   شی مورد تهاجم و تفت زین زادهع یموسسه، منزل خانم رف نیا دیاز اسات یو تعداد رانیدر حمله به منازل مد انییبها

 .ضبط شد اشیشخص وتریتاپ و کامپ از جمله لپ  یک ی الکترون لیو وسا هااشتاددیها، گرفت و کتاب

ازدواج  وتری همان موسسه در رشته کامپ النیالتحصاز فارغ یکوشک باغ مانیپ یبا آقا ٨۲زاده در سال  عیرف خانم

  رانیارشد شد و به ا یتا مقطع کارشناس التشیدر کشور هند موفق به ادامه تحص ٨٧تا  ١٣٨۵در سال  یکرد. و

آن   ونیخود را مد ی علم یکرده و زندگ لیحصکه در آن ت انییبها یکمک به موسسه علم یبازگشت. او در راستا

موضوع مجبور به تحمل   نیدروس تحت تخصصش شد و چهار سال گذشته را از بابت هم سیمشغول تدر دانست،یم

 .شد نیحبس در زندان او

 یدر حال کیستماتیس ت یمحروم نیمحروم هستند، ا ین ید یمرتبط به باورها یهای از آزاد رانیدر ا ییبها شهروندان

حق   یهر شخص یاسیو س یحقوق مدن یالمللنیب ثاقی م ١٨حقوق بشر و ماده  یجهان  هیاعالم ١٨است که طبق ماده 
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در خفا   ای یو به طور علن یجمع ای ی آن به طور فرد ظهارا یآزاد نیبا اعتقاد و همچن نید رییو تغ ن ید یدارد از آزاد

 .برخوردار باشد

فقط اسالم،   رانیا ی وجود دارد اما قانون اساس ییهزار نفر بها صدیاز س شیب رانیدر ا یررسمیاساس منابع غ بر

  یط لیدل نی. به همشناسدینم تیرا به رسم انییشناخته و مذهب بها تیرا به رسم یگر یو زرتشت تیهود ی ت،ی حیمس

 نقض شده است. کیستماتیبه صورت س رانیدر ا انیگذشته همواره حقوق بهائ  انیسال

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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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