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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:[ 

 ١٣٩٩خرداد  ٢٠]تاریخ:[ 

 

 شهروند بهایی به دادگاه انقالب شیراز  ٢۶افزایش فشار بر جامعه بهایی؛ احضار 

پریسا روحی زادگان، اسماعیل روستا، بهاره نوروزی، بهنام عزیزپور، ثمره آشنایی، رامین  –خبرگزاری هرانا 

با فرح بخش،  شیروانی، رضوان یزدانی، سروش ایقانی صغادی، سعید حسنی، شادی صادق اقدم، شمیم اخالقی، صه

صهبا مصلحی، عهدیه عنایتی، فربد شادمان، فرزاد شادمان، الال صالحی، مژگان غالم پور سعدی، مرجان غالم پور، 

مریم اسالمی مهدی آبادی، مهیار سفیدی میاندوآب، نبیل تهذیب، نسیم کاشانی نژاد، نوشین زنهاری، ورقا کاویانی و 

یی ساکن شیراز طی احضاریه ای به دادگاه انقالب شیراز احضار شدند. در  تن از شهروندان بها ٢۶یکتا فهندژ سعدی 

خردادماه در این شعبه حاضر شوند. احضار این شهروندان در حالی   ٢۶این احضاریه از آنان خواسته شده در تاریخ 

راز تهدید به ریشه است که بنا به بیانیه اخیر جامعه جهانی بهایی در سازمان ملل یک مقام قضایی در دادگاهی در شی

 .کن کردن جامعه بهاییان شیراز کرده است

تن از شهروندان بهایی طی  ٢۶به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعاالن حقوق بشر در ایران،  

 .ای به دادگاه انقالب شیراز احضار شدنداحضاریه 

ه است پریسا روحی زادگان، اسماعیل روستا، بهاره خردادماه صادر و ابالغ شد ١٩براساس این ابالغیه که در تاریخ 

نوروزی، بهنام عزیزپور، ثمره آشنایی، رامین شیروانی، رضوان یزدانی، سروش ایقانی صغادی، سعید حسنی، شادی  

صادق اقدم، شمیم اخالقی، صهبا فرح بخش، صهبا مصلحی، عهدیه عنایتی، فربد شادمان، فرزاد شادمان، الال 

الم پور سعدی، مرجان غالم پور، مریم اسالمی مهدی آبادی، مهیار سفیدی میاندوآب، نبیل تهذیب، صالحی، مژگان غ

دادگاه انقالب شیراز به ریاست قاضی   ١نسیم کاشانی نژاد، نوشین زنهاری، ورقا کاویانی و یکتا فهندژ سعدی به شعبه 

 .سیدمحمود ساداتی احضار شدند

حه علیه این شهروندان “تبلیغ علیه نظام و به نفع گروه های معاند نظام، اداره  مطابق با این احضاریه اتهامات مطرو

کردن گروه های معاند نظام، عضویت در گروه های مذکور و فعالیت تبلیغی و همکاری با دول متخاصم و ارتباط با 

لب تشکیالت بهاییت در های آنان در قادول متخاصم جمهوری اسالمی و استکبار جهانی از طریق پیاده کردن برنامه

 .ایران” عنوان شده است

 .خردادماه در همین شعبه برگزار خواهد شد ٢۶جلسه رسیدگی به اتهامات این شهروندان بهایی در تاریخ 

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

ه عنایتی، مهیار سفیدی و همسرش شادی اقدم و ورقا کاویانی، سروش ایقانی و مریم  صهبا مصلحی و همسرش عهدی

توسط نیروهای امنیتی در شیراز بازداشت و مدتی بعد با تودیع قرار وثیقه به  ٩۵ اسالمی، بهاره نوروزی در سال

 .صورت موقت و تا پایان مراحل دادرسی آزاد شدند

د شادمان، فرزاد شادمان، پریسا روحی زادگان، شمیم اخالقی، صهبا فرحبخش،  مرجان غالمپور، مژگان غالمپور، فرب

صهبا مصلحی، عهدیه عنایتی، مهیار سفیدی، شادی صادق اقدم، ورقا کاویانی، سروش ایقانی، مریم اسالمی، یکتا  

ی، نوشین زنهاری، فهندژ سعدی، نبیل تهذیب، ثمره آشنایی، رضوان یزدانی، الال صالحی، نسیم کاشانی، بهاره نوروز
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اسماعیل روستا، بهنام عزیزپور، سعید حسنی و رامین شیروانی اسفندماه سال گذشته جهت ارائه آخرین دفاع به دادگاه  

 .انقالب شیراز احضار شدند

ر  ای نسبت به افزایش فشار بروز گذشته بانی دوگال، نماینده ارشد جامعه جهانی بهایی در سازمان ملل با انتشار بیانیه

پیروان این آیین در ایران ابراز نگرانی کرد. در بخشی از این بیانیه آمده است: “در بحبوحه شیوع روزافزون بیماری 

نفر را در اطراف کشور  ٧١های اخیر حداقل اند و در هفتهگیر، مقامات ایرانی بر اذیت و آزار بهائیان افزوده همه

کن« نمودن جامعه در شیراز، در کنار شمار ی جدید به »ریشه اند. چندین گزارش از تهدیدهاهدف قرار داده 

ها موجب نگرانی برای این اقلیت  پراکنی در رسانهای از احکام جدید زندان، تجدید حبس افراد و کمپین نفرتسابقهبی

از، یک مقام ها مورد اذیت و آزار بوده گردیده است. در جلسه دادگاه گروهی از بهائیان در شیرمذهبی کشور که مدت

سال زندان محکوم   ١٣کن« خواهد نمود. دادگاه، این بهائیان را به یک تا قضایی تهدید کرد که بهائیان شهر را »ریشه 

اند. این  ها معلق مانده بود به دادگاه احضار شده هایشان ماهبهائی در شیراز که پرونده ۴٠های اخیر، کرد. در هفته 

 ”سابقه بوده استهای اخیر بیه در یک شهر در سال تعداد احضار بهاییان به دادگا

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  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

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

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   دبرخورای ]متن باال رونویسی از اصل سند است. اگر به نکته

 ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید[
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