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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:[ 

 ١٣٩٧آذر    ۵]تاریخ:[ 

 

 شهروند بهایی جهت تحمل حبس راهی زندان مشهد شدشایان تفضلی، 

وی به تائید دادگاه  شایان تفضلی شهروند بهایی ساکن مشهد که پیشتر محکومیت یک سال حبس –خبرگزاری هرانا 

 .تجدید نظر استان خراسان رضوی رسیده بود، دقایقی پیش جهت تحمل دوران محکومیت خود راهی زندان مشهد شد

،  ٩٧آذرماه  ۵اری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعاالن حقوق بشر در ایران، صبح امروز دوشنبه به گزارش خبرگز

 .شهروند بهایی ساکن مشهد جهت تحمل دوران مکومیت یک ساله خود راهی زندان مشهد شد " شایان تفضلی" 

ای دیگر وی به پروندهو دو هم ٩٧ماه آبان   ۲٣در تاریخ  " دری امری" ای دیگر این شهروند بهایی به نام پروندهیک هم

راهی زندان مشهد شده و هم اکنون در   ٩٧ماه آبان  ٩نیز در تاریخ  " ساقی فدایی" و دخترش  " می خلوصی" های نام

 .ندان هستندحال گذراندن دوران محکومیت یک ساله خود در این ز

توسط شعبه سوم دادگاه  " ساقی فدایی" و  " می خلوصی"، " شایان تفضلی" ، " دری امری " در اسفندماه سال گذشته 

هرکدام به تحمل یکسال حبس تعزیری محکوم شده و   " تبلیغ علیه نظام" انقالب مشهد به ریاست قاضی سلطانی به اتهام 

شهریورماه سال جاری برگزار شده بود حکم صادره را عینا تائید  ۴دادگاه تجدید نظر این شهروندان که در تاریخ 

 .کرده بود

توسط نیروهای امنیتی شهر مشهد بازداشت شدند و پس از آنکه با تودیع  ١٣٩٣این شهروندان بهایی در خردادماه سال 

 .ار گرفتندمورد محاکمه قر ٩۶خردادماه  ۲٧و   ٩٣آذرماه  ۲۶وثیقه آزاد شدند طی دو جلسه دادگاهی در 

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

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

تن از دانشجویان بهایی  ۵۸اند. محروم شدن دست کم  و بودهرموج جدیدی از فشار و نقض آشکار حقوق بشر روبه

ها، دانشجوی بهایی در مقاطع مختلف از دانشگاه ١١طی کنکور سراسری سال جاری از ادامه تحصیل، اخراج حداقل 

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

  ۴۶شهروند بهایی به تحمل  ۲۴تن از شهروندان بهایی توسط نیروهای امنیتی، محکومیت  ٧۲و بازداشت   احضار

ستیزی، پلمب  ای در راستای بهاییسال تبعید، ارائه گسترده محصوالت اصطالحاً فرهنگی و رسانه ٩سال حبس و 

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

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

 .روز انتشار گذارش مذکور بوده است

ستماتیک در حالی های مرتبط به باورهای دینی محروم هستند، این محرومیت سیشهروندان 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  

 .برخوردار باشد
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می در ایران بیش از سیصد هزار نفر بهایی وجود دارد اما قانون اساسی ایران فقط اسالم،  بر اساس منابع غیررس

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 برخور]متن باال رونویسی از اصل سند است. اگر به نکته

 ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید[
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