
 
  

IRANBAHAIPERSECUTION.BIC.ORG 

 

 

 است[ حذف شده]اطالعات شخصی افراد 

 ]برای وضوح بیشتر فقط مطالب و اخبار مربوط به افراد و جامعه بهائی تایپ شده است[

 

 باالترین]برگرفته از سایت:[ 

 [ ١٣٨٩دی   ١٣]  ٢٠١١ژانویه  ٣]تاریخ:[ 

 

از رافت و عدل   یمن، شما نشان یزندگ  یکجا ،یقاض ی در روز عاشورا: "آقا  یبازداشت ییشهروند بها ،یروحان دیرف

 "د؟ین یبیم یاسالم

سال گذشته   یکه در جریان وقایع پس از عاشورا یشهروند بهای ،یفرید روحان -گزارشگران حقوق بشر  کمیته

 .دادگاه انقالب تهران محاکمه شد ٢٨آذر به شعبه   ٢٠بازداشت و روز 

بازداشت؛ و نهم اسفند با تودیع وثیقه،  یاز شهروندان بهای یسال گذشته به همراه تعداد دیگر ماهی د  ١٣ ،یروحان

 شهری روز نخست بازداشت خود را در زندان اوین گذراند و پس از آن به زندان رجای  ١٠  یطور موقت آزاد شد. وبه

 .منتقل شده بود

برهم  بیگانگان و یبرا  یتوهین به مقدسات، تهیه خوراک تبلیغات ،ی»اقدام علیه امنیت مل یاین شهروند بهای اتهامات

 .عنوان شده است «یزدن نظم عموم

این اقدام »با دستور   رسدیتوسط اداره اماکن پلمب شد. به نظر م ،یو یپس از آزاد  یمحل کار فرید روحان همچنین،

 .مستقیم وزارت اطالعات« صورت گرفته باشد

 :است که در روز دادگاه خوانده شد  یو اتیمتن دفاع ر،یز متن

. جناب میدفاع خود را به شما ارائه نما  نیکه آخر دیده ی فرصت را به من م نیسپاس و تشکر از محضر دادگاه که ا با

با  امی دوران کودک یاز ابتدا باشم،یم ییبها زیبزرگ شدم و خود ن ییخانوادهء بها کیدر  نکهیا  لیمن به دل یقاض

برادر بزرگتر از   شدیاعمال م انیکه بر بهائ یروان ی فشارها لیبدلانقالب   لیام. در اواروبرو بوده یمشکالت فراوان

 .ساختند  یاسالم یسرامن فوت کرد که بعدها مزار او را فرهنگ

از مدرسه اخراج   ای کردندیاگر ثبت نام هم م ای  میشدیثبت نام نم ای میرفتیدوران مدرسه هر جا که م یابتدا از

که  یدانشگاه التی. به سن تحصمیگرفتی قرار م یقرآن و پرورش نیاز طرف معلم ریو تحق  نیمورد توه ایو  میشدیم

به وطن خود داشتم به   یعالقهء خاص  نکهیا  لینمودند. به دل مبودن محرو ییبها لیبدل لیما را از ادامه تحص میدیرس

کار  یهابوجود آوردند. در حال حاضر محل  مانیبرا یادیز اریراه هم مشکالت بس نی شغل آزاد مشغول گشتم که در ا

 .اندپلمب کرده یقانون ریماه است که غ ۴به  کینزد  بایبنده را تقر

که همهء ما را شوکه کرد و آن هم   میشد روبرو یدیبار با مطلب جد نیا ت،یو آزار و اذ یگرفتار همهنیبعد از ا تازه

 .دیکنیاست که ما را امروز بخاطرش محاکمه م یاناتیجر نیمربوط به ا

. میکن یدخالت نم استیخود ابدا در س یمسائل اعتقاد  ل یکه ما به دل دیدان یم یخود شما بهتر از هر کس یقاض یآقا

موضوع  نیوجود ندارد خود گواه ا میشد استیما وارد س نکهیدال بر ا یمدرک نیکوچکتر زیمن ن یدر پرونده نیهمچن

 .دیباشیم

و   طیشرا نیروز در بدتر ۶٠شهر حدود  ییرجا یانفراد  یو سپس در سلولها نیکردند به او ریکه دستگ  یرا زمان بنده

 یمتادون بودند، نگهدار یکمبود دارو لیزدن به دل ادیسلولها شبانه روز در حال فر هیبق نیکه معتاد یشکنجه در حال

 .شدم
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من   یزندگ یسوال دارم، کجا کیبوده حال  یمن صحبت از عدل و رافت اسالم یدر تمام مراحل زندگ یقاض یآقا

حق بنده   میمالقات با شما را کردم که بگو یاز روز اول بازداشتم تقاضا د؟ینی بیم یاز رافت و عدل اسالم یشما نشان

 .دینرس ییبه جا میمتاسفانه صدا یشده ول مالیپا

 .برائت دارم یمندرج در پرونده تقاضا یاتهامات وارده یه یرد کل ضمن

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید[
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