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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:[ 

   [۱۴۰۰آبان   ۱۴]  ۲۰۲۱نوامبر  ۵ ]تاریخ:[

 

 سال حبس محکوم شد/سند ۲سیاوش سبحانیان، شهروند بهائی به 

سیاوش سبحانیان، شهروند بهائی ساکن شهرستان دماوند، توسط دادگاه انقالب این شهرستان به  –خبرگزاری هرانا 

در ارتباط با پیگیری موضوع نبش قبر یک شهروند  ۹۸سال حبس محکوم شد. آقای سبحانیان در مرداد سال   ۲تحمل 

 .بهائی، توسط نیروهای امنیتی بازداشت و مدتی بعد آزاد شد

ه گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعاالن حقوق بشر در ایران، سیاوش سبحانیان، شهروند بهائی به ب

 .تحمل دوران حبس محکوم شد

شهریور امسال صادر و چندی بعد ابالغ  ۲۷ای که توسط دادگاه انقالب شهرستان دماوند در تاریخ بر اساس دادنامه 

اتهام اقدام علیه امنیت ملی از طریق عضویت و اداره تشکیالت غیرقانونی بهائی به  شده است، آقای سبحانیان بابت 

 .سال حبس محکوم شده است ۲تحمل 

یک منبع مطلع در خصوص وضعیت این شهروند بهائی به گزارشگر هرانا گفت: “پدر سیاوش سبحانیان چند سال قبل  

جبور شدند در خاتون آباد دفن شوند. بنظر میرسد اتهاماتی  فوت کردند و اجازه دفن در رودهن به ایشان داده نشد و م

 .”که دادگاه انقالب مطرح شده بخاطر پیگیری ایشان برای دفن پدرشان در قبرستان بهائیان در رودهن است

پیگیری  به دلیل ۹۸سیاوش سبحانیان ساکن روستای مهرآباد رودهن از توابع شهرستان دماوند در مرداد ماه 

 .و پس از یک ماه آزاد شد بازداشت در روستای گیالوند، توسط نیروهای امنیتی نبش قبر یک شهروند بهائی موضوع

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

المللی حقوق مدنی و سیاسی هر شخصی حق  میثاق بین ۱۸بشر و ماده  اعالمیه جهانی حقوق ۱۸است 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

ما قانون اساسی ایران فقط اسالم،  بر اساس منابع غیررسمی در ایران بیش از سیصد هزار شهروند بهائی وجود دارد ا

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

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

 

 

 

 

 

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

 ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید[
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