
 
  

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:[ 

 ١٣٩٨تیر  ١١]تاریخ:[ 

 

 بهروزی، شهروند بهایی به دادگاه انقالب یزد احضار شد/ سندسیما 

سیما بهروزی مهدی آبادی، شهروند بهایی ساکن یزد طی ابالغیه ای به دادگاه انقالب این شهر   –خبرگزاری هرانا 

د.  احضار شد. وی پیشتر به دلیل فعالیت در فضای مجازی تحت عناوین مختلف در دادسرای یزد تفهیم اتهام شده بو

 .این شهروند بهایی پس از تفهیم اتهام به زندان یزد منتقل شده و پس از دو روز با تودیع قرار وثیقه آزاد شده بود

،  ٩٨تیرماه  ١١به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعاالن حقوق بشر در ایران، امروز چهارشنبه 

 .دادگاه انقالب این شهر احضار شد سیما بهروزی مهدی آبادی، شهروند بهایی ساکن یزد به

طی این ابالغیه که روز جاری و به صورت الکترونیکی به دست وی رسیده است از این شهروند بهایی خواسته شده  

مردادماه سال جاری، در خصوص شکایت مبنی بر عضویت در جمعیت های معارض  ۲۶ظهر روز   ١۲ساعت 

سازمان های مخالف نظام )بهاییت( در شعبه اول دادگاه انقالب یزد حاضر  کشور )بهاییت( و تبلیغ به نفع گروه ها یا

 .شود

اسفندماه سال گذشته توسط پلیس امنیت احضار و در خصوص فعالیت در فضای   ۲٩این شهروند بهایی در تاریخ 

 .مجازی طی رو مرحله مورد بازجویی قرار گرفت

دادسرای یزد به این شعبه احضار و از بابت اتهامات “تبلیغ آیین بهایی و   ۴پس از مدتی طی ابالغیه ای از سوی شعبه 

عضویت در گروه های معاند نظام” تفهیم اتهام شد. این شهروند بهایی پس از تفهیم اتهام به دلیل عدم توانایی در تامین 

میلیون تومانی تا پایان مراحل دادرسی   ۲۵۰پس از دو روز با تامین وثیقه  وثیقه بازداشت و به زندان یزد منتقل شد و

 .از این زندان آزاد شد 

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

لمللی حقوق مدنی و سیاسی هر شخصی حق  امیثاق 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

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

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

 

 

 

ی نشده است لطفاً به نشانی کردید که دقیق رونویس  دای برخور]متن باال رونویسی از اصل سند است. اگر به نکته

 ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید[
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