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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:[ 

   ١٣٩٩بهمن  ١١]تاریخ:[ 

 

 پژوهشگر و نویسنده بهائی جهت تحمل حبس به زندان مرکزی کرج منتقل شد تورج امینی، 

ماه پس از حضور در واحد اجرای  بهمن ١۰تورج امینی، پژوهشگر و نویسنده بهائی روز جمعه  –خبرگزاری هرانا 

احکام دادسرای عمومی و انقالب کرج بازداشت و جهت تحمل دوران محکومیت خود به زندان مرکزی کرج منتقل  

ی قرار گرفت و در جریان آن ماموران تعدادی از  شد. منزل آقای امینی تابستان سال گذشته مورد تفتیش نیروهای امنیت

تاپ شخصی وی را ضبط کرده و با خود بردند. آقای امینی نهایتا ها و لپ ها، یادداشتلوازم شخصی وی ازجمله کتاب

  ۶سال تبعید محکوم شد که این حکم در مرحله تجدیدنظر به  ۲سال حبس تعزیری و   ١توسط دادگاه انقالب کرج به 

 .ن تقلیل یافتماه زندا

،  ١٣٩٩ماه بهمن ١۰به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعاالن حقوق بشر در ایران، روز جمعه 

تورج امینی، پژوهشگر و نویسنده بهائی ساکن کرج، پس از حضور در واحد اجرای احکام دادسرای عمومی و انقالب 

 .دان مرکزی کرج منتقل شدکرج بازداشت و جهت تحمل دوران محکومیت خود به زن

نیروهای امنیتی قرار گرفته و ماموران در جریان آن تعدادی   تفتیش مورد ٩۸مردادماه   ١۴منزل آقای امینی در تاریخ 

ها و لپ تاپ شخصی وی را ضبط کرده و با خود بردند. آقای امینی ها و یادداشتاز لوازم شخصی وی ازجمله کتاب

سال   ۲سال حبس تعزیری و  ١نهایتا توسط دادگاه انقالب کرج محاکمه از بابت اتهام “تبلیغ علیه نظام” به 

 .ماه زندان تقلیل یافت ۶شد. این حکم در مرحله تجدیدنظر توسط دادگاه تجدیدنظر استان البرز به   محکوم یدتبع 

پیشتر یک منبع نزدیک به خانواده این شهروند بهائی در این خصوص به هرانا گفت: »آقای امینی در حالی با اتهام  

که کتب و مقاالت تاریخی او مربوط به دوره قاجار و پهلوی  های خود مواجه شده »تبلیغ علیه نظام« با استناد به کتاب

 «.هایی نیز در این زمینه از او منتشر شده استاست و کتاب

 .نیز مدتی در بازداشت نیروهای امنیتی بوده است  ۸۶این شهروند بهائی پیشتر در اسفندماه سال 

ی و انقالب مشروطیت ایران« »اسناد بهائیان های »تعامل اقلیت های مذهبتوان به کتاباز آثار تورج امینی می

جلد(، »اسنادی از زرتشتیان معاصر ایران« و »رستاخیز پنهان: بازگشایی نسبت آیین های بابی و بهائی  ۵ایران« )

 .با جریان روشنفکری ایران« اشاره کرد

محرومیت سیستماتیک در حالی های مرتبط به باورهای دینی محروم هستند، این شهروندان بهائی در ایران از آزادی 

المللی حقوق مدنی و سیاسی هر شخصی حق  میثاق بین ١۸اعالمیه جهانی حقوق بشر و ماده  ١۸است که طبق ماده 

دارد از آزادی دین و تغییر دین با اعتقاد و همچنین آزادی اظهار آن به طور فردی یا جمعی و به طور علنی یا در خفا  

 .برخوردار باشد

نابع غیررسمی در ایران بیش از سیصد هزار نفر بهائی وجود دارد اما قانون اساسی ایران فقط اسالم،  بر اساس م

شناسد. به همین دلیل طی  مسیحیت، یهودیت و زرتشتی گری را به رسمیت شناخته و مذهب بهائیان را به رسمیت نمی

 .شده است سالیان گذشته همواره حقوق بهائیان در ایران به صورت سیستماتیک نقض
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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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