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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:[ 

 ١٣٩٨اسفند  ٢۵]تاریخ:[ 

 

 افزایش شمار احضارشدگان بهایی در شیرازچهار احضار دیگر؛ 

نیلوفر حکیمی، فرزان معصومی، شهناز ثابت و فرهام ثابت چهار شهروند بهایی ساکن شیراز از  –خبرگزاری هرانا 

توسط اطالعات سپاه و اداره اطالعات شیراز علیه آنها گشوده شده  ٩٨تا  ٩۵های هایی مجزا که طی سالبابت پرونده

تن   ٢١ائه آخرین دفاع به دادگاه انقالب این شهر احضار شدند. هرانا امروز در گزارشی از احضار بود، جهت ار

توسط وزارت اطالعات   ٩۵ای که در سال  دیگر از شهروندان بهایی ساکن شیراز به دادگاه انقالب از بابت پرونده

 .علیه آنها مفتوح شده، خبر داده بود

خبری مجموعه فعاالن حقوق بشر در ایران، طی روزهای اخیر نیلوفر حکیمی، به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان 

فرزان معصومی،  شهناز ثابت، و فرهام ثابت چهار شهروند بهایی ساکن شیراز جهت اخذ آخرین دفاع به دادگاه 

 .انقالب این شهر احضار شدند

ت، نیلوفر حکیمی، فرزان معصومی شهناز ای که طی روزهای اخیر به این شهروندان ابالغ شده اسبراساس احضاریه 

 .دادگاه انقالب شیراز احضار شدند  ١۰ثابت و فرهام ثابت به شعبه 

شهریورماه امسال توسط نیروهای امنیتی در منزل شخصی خود بازداشت شده بود.   ١۰شهناز ثابت روز یکشنبه 

یی دیگر به نام های کیانا شعاعی و سروش  مهرماه امسال همراه با دو شهروند بها  ٢٩فرزان معصومی نیز در تاریخ  

میلیون تومان از زندان عادل   ٢۰۰آذر با تودیع قرار وثیقه  ١۰آبادی توسط ماموران امنیتی بازداشت و روز یکشنبه 

 .آزاد شیراز آزاد شده بود

روز بعد با   ١١مهرماه سال گذشته توسط نیروهای وزارت اطالعات بازداشت و  ١۵همچنین نیلوفر حکیمی در تاریخ 

میلیون تومانی آزاد شده بود. فرهام ثابت نیز سه سال پیش توسط نیروهای اطالعات سپاه  ١۰۰تودیع قرار وثیقه 

 .بازداشت شده بود

تن دیگر از شهروندان بهایی ساکن شیراز به دادگاه انقالب از بابت   ٢١هرانا امروز در گزارشی دیگر از احضار 

 .سط وزارت اطالعات علیه آنها مفتوح شده، خبر داده بودتو ٩۵ای که در سال  پرونده

، به این شهروندان ابالغ شده است، مرجان غالمپور، ١٣٩٨اسفندماه  ٢۴براساس این احضاریه که دیروز شنبه 

مژگان غالمپور، فربد شادمان، فرزاد شادمان، پریسا روحی زادگان، شمیم اخالقی و همسرش صهبا فرحبخش، صهبا 

مصلحی و همسرش عهدیه عنایتی، مهیار سفیدی و همسرش شادی صادق اقدم، ورقا کاویانی، سروش ایقانی، مریم  

فهندژ سعدی، نبیل تهذیب، ثمر آشنایی، رضوان یزدانی، الال صالحی، نسیم کاشانی و بهاره نوروزی به اسالمی، یکتا 

 .دادگاه انقالب شیراز احضار شدند ١۰شعبه 

دادگاه انقالب  ١۰روز آینده جهت اخذ آخرین دفاع در شعبه  ۷در این ابالغیه آمده است که این شهروندان باید ظرف 

 .شیراز حاضر شوند

ای که پیشتر جهت کنترل شیوع کرونا به امضای  ضار این شهروندان در حالی صورت گرفته که طبق بخشنامهاح

های قضایی خواسته شده است: “زمان  ای رسیده است از تمام واحد معاون اول قوه قضاییه، غالمحسین محسنی اژه

https://iranbahaipersecution.bic.org/
//www.hra-news.org/?p=235258


 

IRANBAHAIPERSECUTION.BIC.ORG 

های معمول به بعد از فروردین ماه تعیین وندهها، تجدید و به پس از بحران موکول شده و وقت رسیدگی برای پردادگاه

 ." شود. همچنین از هر گونه احضار و جلب غیرضروری اجتناب شود

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

المللی حقوق مدنی و سیاسی هر شخصی حق  ثاق بینمی  ١٨اعالمیه جهانی حقوق بشر و ماده  ١٨است 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

فقط اسالم،   بر اساس منابع غیررسمی در ایران بیش از سیصد هزار نفر بهایی وجود دارد اما قانون اساسی ایران

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