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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:[ 

 ١٣٩٧دی  ۴]تاریخ:[ 

 

 تن از شهروندان برگزار شد  ٩شهروندان بهایی؛ جلسه دادگاه تجدیدنظر 

شهروند بهایی بازداشت شده در بهارستان اصفهان که   ٩شنبه جلسه دادگاه تجدیدنظر امروز سه  –خبرگزاری هرانا 

هایی دادگاه تا سال حبس تعزیری محکوم شده بودند، برگزار شد. به این شهروندان گفته شده رای ن ۴۸تر جمعا به پیش

 .ده روز دیگر صادر و به آنان ابالغ خواهد شد

، جلسه  ٩٧ماه دی  ۴شنبه به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعاالن حقوق بشر در ایران، امروز سه 

 .شهروند بهایی بازداشتی در بهارستان اصفهان برگزار شد ٩دادگاه تجدیدنظر 

ان بهایی به گزارشگر هرانا گفت: “جلسه دادگاه تجدید نظر برگزار شد و وکیل این  یک منبع نزدیک به این شهروند 

 .”شهروندان از روند این جلسه دادگاه راضی بوده و گفته است نتیجه دادگاه طی ده روز آینده ابالغ خواهد شد

ستان اصفهان مجموعا به  شهروندان بهایی بازداشت شده در بهارستان اصفهان پیشتر توسط شعبه اول دادگاه انقالب ا

 .سال حبس تعزیری محکوم شده بودند ۴۸

طبق حکم صادره در دادگاه بدوی، “افشین بلبالن، سهام آرمین، میالد داوردان، فرهنگ صهبا و انوش راینه” هر کدام  

سال   ۴ سال حبس تعزیری و “بهاره زینی )سبحانیان(، فوژان رشیدی و سپیده روحانی” هر کدام به تحمل ۶به تحمل 

 .حبس تعزیری محکوم شدند

شهروند بهایی است که همزمان با این شهروندان بازداشت و در روزهای اخیر   ۸ای این پروندهعلی ثانی دیگر هم 

سال حبس   ۵توسط شعبه اول دادگاه انقالب استان اصفهان به اتهام “عضویت در تشکیالت غیر قانونی بهایی” به 

الیت تبلیغی علیه نظام از طریق تبلیغ آیین بهایی” به یک سال حبس تعزیری محکوم شده تعزیری و از بابت اتهام “فع

 .است

تر به دست هرانا رسیده بود از این شهروند با عنوان “علی ثانی )مسلمان جذب شده به بهاییت(”  ای که پیشدر دادنامه 

سال نیز از حرفه فروش و کرایه محصوالت فرهنگی  ۵سال حبس طبق این حکم به مدت  ۶نام برده شده و عالوه بر 

 .محروم شده است. وی پیش از بازداشت به فروش محصوالت فرهنگی مشغول بوده است

در بهارستان اصفهان توسط نیروهای امنیتی بازداشت و به مکان نامعلومی   ٩٧مهرماه  ١این شهروندان در تاریخ  

بازداشت منزل این شهروندان را نیز مورد تفتیش و ضبط تعدادی از   منتقل شده بودند. نیروهای امنیتی در زمان

 .وسایل شخصی قرار داده بودند

پیشتر یک منبع نزدیک به این شهروندان بهایی ضمن تایید این خبر به گزارشگر هرانا گفته بود: “ماموران امنیتی در 

ها، تعدادی از وسایل شخصی ایشان ازجمله کتابزمان بازداشت آقای افشین بلبالن اقدام به تفتیش منزل وی کرده و 

 ." تاپ، تبلت و گوشی تلفن همراه ایشان را ضبط و با خود بردندلب

آبان ماه سال جاری گزارش مفصلی از فشار بر جامعه بهایی و بازداشت شهروندان باورمند به  ۲۸هرانا در تاریخ 

بهایی در شهرهای مختلف کشور از ابتدای سال جاری   این آیین منتشر کرده بود. بر اساس این گزارش شهروندان

تن از دانشجویان  ۵۸اند. محروم شدن دست کم رو بودهتاکنون با موج جدیدی از فشار و نقض آشکار حقوق بشر روبه
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دانشجوی بهایی در مقاطع مختلف از  ١١بهایی طی کنکور سراسری سال جاری از ادامه تحصیل، اخراج حداقل 

های تن از شهروندان بهایی از محل کار شخصی یا شرکت ۶ممانعت از فعالیت اقتصادی و اخراج دستکم ها، دانشگاه

شهروند بهایی به  ۲۴تن از شهروندان بهایی توسط نیروهای امنیتی، محکومیت  ٧۲خصوصی، احضار و بازداشت  

ستیزی،  ای در راستای بهاییسانهسال تبعید، ارائه گسترده محصوالت اصطالحاً فرهنگی و ر ٩سال حبس و  ۴۶تحمل 

پلمب شدن و تداوم پلمب محل کسب بسیاری از شهروندان بهایی، تخریب قبور و ممانعت از دفن شهروندان بهایی در  

های بهاییان در شهرهای مختلف تنها قسمتی از افزایش فشار بر شهروندان این جامعه از ابتدای سال جاری تا  آرامستان

 .مذکور استزمان تنظیم گزارش 

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 

نین آزادی اظهار آن به طور فردی یا جمعی و به طور علنی یا در خفا  دارد از آزادی دین و تغییر دین با اعتقاد و همچ

 .برخوردار باشد

گفتنی است بر اساس منابع غیررسمی در ایران بیش از سیصد هزار نفر بهایی وجود دارد اما قانون اساسی ایران تنها 

شناسد، به ن را به رسمیت نمیگری را به رسمیت شناخته و مذهب بهاییاادیان اسالم، مسیحیت، یهودیت و زرتشتی

 .همین دلیل طی سالیان گذشته همواره حقوق بهاییان 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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