
 
  

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[

 

 خبرگزاری هرانا]برگرفته از سایت:[ 

 ١٣٩٩تیر  ٢٠]تاریخ:[ 

 

 موسوی، شهروند بهایی بازداشت و جهت تحمل حبس به زندان دستگرد منتقل شدمهرداد 

تیرماه پس از حضور در واحد   ١٩شنبه مهرداد موسوی خولنجانی، شهروند بهایی، روز پنج –خبرگزاری هرانا 

وی پیشتر  اجرای احکام دادگاه کیفری شاهین شهر بازداشت و جهت تحمل حبس به زندان دستگرد منتقل شد. آقای موس

ماه حبس تعزیری محکوم شد. این حکم نهایتا توسط دادگاه تجدیدنظر استان  ۶دادگاه شاهین شهر به  ١٠٣توسط شعبه 

 .اصفهان عینا تایید شد

  ١٣٩٩تیرماه  ١٩شنبه به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعاالن حقوق بشر در ایران، روز پنج

ی، پس از حضور در واحد اجرای احکام دادگاه کیفری شاهین شهر بازداشت و جهت مهرداد موسوی، شهروند بهای

 .تحمل حبس به زندان دستگرد منتقل شد

تیرماه طی یک تماس تلفنی به واحد اجرای دادگاه کیفری شاهین شهر   ١٩این شهروند بهایی صبح روز پنجشنبه 

 .احضار شد

  ١٩من تایید این خبر به هرانا گفت: »ساعت ده صبح روز پنجشنبه یک منبع نزدیک به خانواده این شهروند بهایی ض

  ٢تیرماه با مهرداد موسوی تماس گرفته شد و با لحن تندی از ایشان خواسته شد که تا قبل از ظهر خود را به شعبه  

بسته  های بانکی ایشانواحد اجرای احکام دادگاه کیفری شاهین شهر معرفی کنند. در غیر این صورت تمام حساب

خواهد شد. آقای موسوی بدون اینکه فرصتی برای رسیدگی به کارهای ملزوم خود داشته باشد به دادگاه مراجعه کرد و  

شان اطالع دادند برای گذراندن حکم شش ماه خود که در دادگاه تجدید نظر  سپس در ساعت سه بعدازظهر به خانواده

 « .مرکزی دستگرد منتقل شدندنیز بدون هیچ گونه تخفیفی تایید شد، به زندان 

توسط ماموران اداره اطالعات شهرستان شاهین شهر مورد تفتیش قرار گرفت.  ٩۷منزل آقای موسوی شهریورماه  

ماموران در جریان بازرسی شماری از وسایل شخصی وی ازجمله کتب و جزوات مرتبط با آیین بهایی، مدارک 

را  شناسایی، جواز کسب، مدارک دانشگاهی، کامپیوتر، لپ تاپ، تلفن همراه و برخی دیگر از وسایل الکترونیکی

آذرماه پس از احضار به دادستانی شاهین شهر بازداشت و  ۶ضبط کرده و با خود بردند. این شهروند بهایی در تاریخ 

 .به زندان دستگرد اصفهان منتقل شد

آقای موسوی مدتی بعد با تودیع قرار موقتا و تا پایان مراحل دادرسی آزاد شد. نهایتا علیرغم حکم دادگاه مبنی بر  

مامی وسایل غیرمرتبط با آیین بهایی ماموران اداره اطالعات با در دست داشتن حکمی مبنی بر پلمپ محل استرداد ت

 .کسب او به اتهام “تبلیغ علیه نظام از طریق تبلیغ بهائیت” مراجعه کردند

هام های صورت گرفته آقای موسوی از اتبا پیگیری" پیشتر یک منبع مطلع در این خصوص به هرانا توضیح داد: 

وارده تبرئه شده و پرونده مختومه اعالم شد. اما با دخالت اداره اطالعات پرونده مجددا گشوده شد و مهرداد موسوی 

 ."ماه حبس تعزیری محکوم شد ۶دادگاه شاهین شهر به اتهام “فعالیت تبلیغی علیه نظام” به  ١٠٣توسط شعبه 

جدیدنظر استان اصفهان به ریاست قاضی سیدجواد منصوری  دادگاه ت ۸توسط شعبه  ٩٩خرداد   ٢١این حکم در تاریخ 

 .و مستشاری محمد محمدی کمال آبادی تایید و به وی ابالغ شد

https://iranbahaipersecution.bic.org/
https://www.hra-news.org/?p=247894


 

IRANBAHAIPERSECUTION.BIC.ORG 

پس از حضور در دادسرا جهت استرداد وسایل ضبط شده و  ٩۷اسفندماه   ٢۷مهرداد موسوی خولنجانی در تاریخ 

  ٢۸یق تبلیغ بهائیت” بازداشت شد. آقای موسوی در تاریخ پیگیری پرونده خود مجددا به اتهام “تبلیغ علیه نظام از طر

جهت تفهیم اتهام به دادگستری منتقل شد که به بهانه اتمام ساعت اداری و تعطیلی آخر سال به زندان اصفهان   ٩۷اسفند 

د توسط ماموران اداره اطالعات مور ٩۸اسفند   ٢۸انتقال داده شد. منزل آقای موسوی یک بار دیگر  در تاریخ 

بازرسی قرار گرفت و برخی دیگر از لوازم شخصی وی و همچنین مدارک دانشگاهی دخترش از دانشگاه های داخلی  

در سلول انفرادی زندان    ٩۸فروردین   ۵و دانشگاه استنفورد ضبط شده و برده شد. این شهروند بهایی تا تاریخ 

ت زندان اصفهان منتقل شد. مهرداد موسوی نهایتا در اصفهان سپری کرده و سپس به بند قرنطینه و نهایتا به بند سالم 

 .میلیون تومانی از زندان آزاد شد ٢٠با تودیع قرار   ٩۸فروردین  ١۷تاریخ 

دادگاه شاهین شهر از بابت اتهام “فعالیت تبلیغی علیه   ١٠٣مهرداد موسوی خولنجانی از بابت پرونده دوم توسط شعبه 

دادگاه  ۸سال حبس تعزیری محکوم شد. او نهایتا در مرحله تجدیدنظر توسط شعبه  ١نظام از طریق تبلیغ بهاییت” به 

 .تجدیدنظر استان اصفهان به ریاست قاضی سیدجواد منصوری و مستشاری علیرضا اکبری از این اتهام تبرئه شد

شود اطالعات نیروی انتظامی شهرستان شاهین شهر نیز پرونده مشابهی از بابت اتهام “فعالیت تبلیغی علیه ه میگفت

 .نظام از طریق تبلیغ بهاییت” برای آقای موسوی گشوده است که تاکنون در خصوص آن حکمی صادر نشده است

روم هستند، این محرومیت سیستماتیک در حالی های مرتبط به باورهای دینی محشهروندان 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  

 .باشدبرخوردار 

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

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

 .ت سیستماتیک نقض شده استسالیان گذشته همواره حقوق بهائیان در ایران به صور

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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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