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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:[ 

 ١٣٩٨مرداد   ١٩]تاریخ:[ 

 

 سال حبس تعزیری محکوم شد  ١۰محقق و مترجم بهایی به 

  ١۰فاروق ایزدی نیا، محقق، مترجم و شهروند بهایی ساکن تهران، توسط دادگاه انقالب تهران به  –خبرگزاری هرانا 

ی  سال حبس تعزیری محکوم شده است. جلسه دادگاه این شهروند بهایی اوایل اسفندماه سال گذشته برگزار شده بود. آقا

ایزدی نیا پیش تر نیز سابقه بازداشت به دالیل عقیدتی دارد از جمله اینکه جزو محکومان به اعدام در دهه شصت بود  

 .سال حبس از زندان آزاد شد ۵که پس از نقض این حکم و تحمل 

مترجم و  به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعاالن حقوق بشر در ایران، فاروق ایزدی نیا، محقق، 

 .سال حبس تعزیری محکوم شد ١۰شهروند بهایی توسط دادگاه انقالب تهران به 

دادگاه انقالب تهران به ریاست قاضی محمد مقیسه اتهام مطروحه علیه این شهروند   ۲٨در دادنامه صادره توسط شعبه 

 .عنوان شده است"  اقدام علیه امنیت کشور از طریق اداره تشکیالت بهایی" بهایی 

نامبرده از افراد تشکیالتی و موثر در افراد و گرایش افراد به آئین بهایی بوده و می باشد. " در این دادنامه آمده است: 

سال حبس با  ١۰قانون مجازات اسالمی به تحمل  ۴٩٨دادگاه بزه انتسابی را محرز دانسته نامبرده را مستندا به ماده 

 ".یداحتساب ایام بازداشت قبلی محکوم می نما

)دانشگاه مجازی بهاییان( نیز اشاره شده  BIHE در این دادنامه همچنین به تدریس آقای ایزدی نیا در موسسه علمی

 .است

 .برگزار شده بود ٩۷جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات فاروق ایزدی نیا، اوایل اسفندماه 

ه به بیان روند دادرسی و تشریح جلسه دادگاه آقای ایزدی نیا پس از برگزاری این جلسه دادگاه در نامه ای سرگشاد

 .پرداخته بود که متن کامل آن پیشتر توسط هرانا منتشر شده است

های دگراندیشان  فاروق ایزدی نیا که پیش از این نیز سابقه بازداشت و تحمل حبس دارد در جریان دستگیری و اعدام 

عد حکم اعدام این شهروند بهایی نقض و به ده سال حبس  در دهه شصت بازداشت و به اعدام محکوم شده بود. مدتی ب

 .کاهش پیدا کرد. آقای ایزدی نهایتا پس از تحمل پنج سال حبس از زندان آزاد شد

توسط نیروهای امنیتی و در منزل   ١٣٩۵بهمن ماه سال  ۲۴این محقق و مترجم بهایی، برای آخرین بار در تاریخ  

جلد کتاب و وسایل شخصی وی را نیز ضبط کرده  ١٣۰۰زداشت حدود شخصی بازداشت شد. مامورین هنگام با

 .بودند. وی دو هفته پس از بازداشت با تودیع قرار وثیقه و تا پایان مراحل دادرسی آزاد شد

توان به ، مترجم و محقق بهایی ساکن تهران است که از آثار وی می ١٣۲٩الزم به ذکر است فاروق ایزدی نیا، متولد 

توسط انتشارات  ١٣٩۴اشاره کرد که در سال " آدولس لئونارد هاکسلی" نوشته  " شیاطین شهر لودون"  ترجمه کتاب

 .نیلوفر به چاپ رسیده است

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 ١٨شر و ماده اعالمیه جهانی حقوق ب ١٨است که طبق ماده 
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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

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

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 برخورسند است. اگر به نکته]متن باال رونویسی از اصل 

 ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید[
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