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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:[ 

   ١٣٩٨خرداد  ٢١ ]تاریخ:[

 

 شهروند بهایی ساکن تبریز برگزار شد ۶جلسه دادگاه 

شهروند بهایی ساکن تبریز صبح روز جاری در دادگاه انقالب  ۶جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات  –خبرگزاری هرانا 

این شهر برگزار شد. این شهروندان اواخر آبان ماه سال گذشته توسط نیروهای امنیتی بازداشت و پس از حدود یک  

 .با تودیع قرار وثیقه و تا پایان مراحل دادرسی آزاد شده بودندماه 

خردادماه  ٢١به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعاالن حقوق بشر در ایران، صبح امروز سه شنبه 

 .شهروند بهایی ساکن تبریز برگزار شد ۶، جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات ٩٨

صبح روز جاری در شعبه اول دادگاه انقالب تبریز به ریاست قاضی حمل بر، با   ١۰ در این جلسه دادگاه که ساعت

حضور متهمین پرونده “کامبیز میثاقی، فرزاد بهادری، مونیکا علیزاده )اقدسی(، شبنم عیسی خانی، شهریار خداپناه و  

اتهامات مطروحه علیه این   خیرهللا بخشی” و با حضور عباس جمالی به عنوان وکیل مدافع متهمین برگزار شده بود

 .شهروندان مورد بررسی قرار گرفت

عباس جمالی وکیل دادگستری در ارتباط با اتهامات مطروحه علیه این شهروندان بهایی به گزارشگر هرانا گفت: 

“اتهام عضویت در تشکیالت غیر قانونی بهایی در ارتباط با هر شش متهم پرونده مطرح است و عالوه بر این در  

وص آقای خیرهللا بخشی اتهام دیگری نیز تحت عنوان “تبلیغ علیه نظام از طریق تبلیغ بهاییت” نیز مطرح شده خص

است که روز جاری در دادگاه مورد دفاع موکلین و بنده به عنوان وکیل مدافع آنان قرار گرفت. با این حال امیدواریم  

 ." ودبا توجه به جو مناسب دادگاه نتیجه مناسبی نیز حاصل ش

های خیرهللا بخشی و مونیکا  شهروند بهایی در شهر تبریز به نام ۶ماه سال گذشته آبان ٢٩و  ٢۷، ٢۶طی روزهای 

علیزاده )اقدسی(، کامبیز میثاقی، شهریار خداپناه، فرزاد بهادری و شبنم عیسی خانی توسط نیروهای امنیتی بازداشت  

 .میلیون تومانی و تا پایان مراحل دادرسی آزاد شدند ٢۵۰با تودیع قرار وثیقه  ٩۷آذرماه  ٢۵و در تاریخ 

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

سیاسی هر شخصی حق   المللی حقوق مدنی ومیثاق بین 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

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  و زرتشتی گری را به رسمیت شناخته و مذهب بهاییان را به رسمیت نمی مسیحیت، یهودیت

 .سالیان گذشته همواره حقوق بهائیان در ایران به صورت سیستماتیک نقض شده است

 

 

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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