
 
  

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:[ 

 ١٣٩٩مرداد   ١٤]تاریخ:[ 

 

 شهروند بهایی ساکن بیرجند ٩تعیین زمان و شعبه دادگاه تجدیدنظر 

های عطیه صالحی، رحمت هللا دیمی،  تن از شهروندان بهایی به نام ٩جلسه دادگاه تجدیدنظر  –خبرگزاری هرانا 

  ٣اریخ نسرین قدیری، بنفشه مختاری، فرزانه دیمی، آرزو محمدی، عطاهللا مالکی، رویا مالکی و سعید مالکی در ت

دادگاه تجدیدنظر استان خراسان جنوبی برگزار خواهد شد. این شهروندان پیشتر در مرحله    ۴در شعبه  ٩٩شهریور 

 .ماه حبس تعزیری محکوم شدند ۸سال و  ۵١بدوی توسط دادگاه انقالب بیرجند مجموعاً به 

تن از   ٩جلسه دادگاه تجدیدنظر به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعاالن حقوق بشر در ایران، 

دادگاه تجدیدنظر استان خراسان جنوبی برگزار   ۴در شعبه   ٩٩شهریور  ٣شهروندان بهایی ساکن بیرجند در تاریخ 

 .خواهد شد

ماه   ۸سال و   ۵١ماه امسال در مرحله بدوی توسط دادگاه انقالب بیرجند مجموعاً به این شهروندان پیشتر در اردیبهشت

 .حبس تعزیری محکوم شدند

دادگاه انقالب بیرجند به ریاست قاضی حجت نبوی صادر شد، عطیه صالحی،   ۲بر اساس این حکم که توسط شعبه 

رین قدیری، بنفشه مختاری، آرزو محمدی، سعید مالکی و رویا مالکی هر کدام به عطاهللا مالکی، فرزانه دیمی، نس

 .ماه حبس تعزیری محکوم شدند ۸سال و  ٣سال حبس تعزیری و رحمت هللا دیمی به دلیل کهولت سن به  ۶تحمل به 

هائیت و تبلیغ به  عضویت در تشکیالت غیر قانونی و مخل امنیت فرقه ضاله ب" اتهامات مطروحه علیه این شهروندان 

 .عنوان شده است" نفع تشکیالت بهائیت به عنوان گروه و سازمان مخالف نظام مقدس جمهوری اسالمی

یک منبع مطلع پیشتر در خصوص چگونگی بازداشت این افراد به گزارشگر هرانا گفت: »در خالل مراسم دویستمین 

ان و پلمپ محل کسب آنها در شهرهای مختلف ایران اتفاق افتاد.  سالگرد تولد بهاهللا، پیامبر آیین بهایی، دستگیری بهایی

شهر بیرجند هم از این حمالت به جامعه بهایی در امان نموند و نیروهای امنیتی شهرستان بیرجند در اواخر مهرماه 

دند. این  با مراجعه به منزل این افراد، اقدام به تفتیش منزل آنان کرده و تعدادی از وسایلشان را ضبط کر ١٣٩۶

بود و در   ١٣٩٩اردیبهشت  ١برای بازپرسی دو بار به دادگاه احضار شدند و تاریخ دادگاه آنها  ٩۸شهروندان در سال  

اردیبهشت حکمشان روی سایت در دسترس قرار   ٣اردیبهشت ابالغیه صدور حکم برایشان پیامک شد و   ۲تاریخ 

 «.گرفت

شود نیز به هرانا گفت: ه اساسا شهروند این شهر محسوب نمیاین منبع مطلع در خصوص شرایط نسرین قدیری ک

به طور موقت و برای مراقبت از   ٩۶تا آخر سال  ٩٣ساله و ساکن مشهد هستند. ایشان فقط از سال   ۶۰»خانم قدیری 

ل  که از جانب اداره اطالعات برای بازرسی مناز ٩۶کردند. در مهر پدرشان که بیمار بودند در بیرجند زندگی می

های آنها رفتند، خانم قدیری در مشهد بودند و در بیرجند نبودند اما باز هم نیروهای امنیتی هنگام  بهاییان به خانه 

هم   ۸٩و  ۶۲مراجعه به منزل پدرشان در بیرجند وسایل شخصی او را ضبط کرده و با خود بردند. وی در سال های 

 « .بازداشت و تحمل حبس کرده بود

  ٩۸محاکمه و به تحمل حبس محکوم شدند. این افراد دیماه  ١٣٩۸بهایی دیگر در بیرجند، در تیر ماه سال شهروند  ٩

 .جهت تحمل دوران محکومیت راهی زندان شدند
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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 ١۸عالمیه جهانی حقوق بشر و ماده ا 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

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

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 برخورباال رونویسی از اصل سند است. اگر به نکته]متن 

 ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید[
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