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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:[ 

 ١٣٩٨فروردین   ١١]تاریخ:[ 

 

 محمدی، شهروند بهایی به حبس محکوم شد معین 

سال حبس تعزیری محکوم شد. وی در دیماه سال  ۶معین محمدی، شهروند بهایی ساکن یزد به  –خبرگزاری هرانا 

 .گذشته توسط نیروهای امنیتی و در مسیر محل کار خود بازداشت شده بود

در ایران، معین محمدی، شهروند بهایی ساکن   به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعاالن حقوق بشر

 .سال حبس تعزیری محکوم شد ۶یزد توسط دادگاه انقالب به 

 معین محمدی به همراه همسر و فرزندش

 .ماه سال جاری توسط نیروهای امنیتی یزد بازداشت شده استدی  ١٩این شهروند بهایی در تاریخ 

به محل کارش نرسیده است پیگیر موضوع شده و پس از چند ساعت  خانواده آقای محمدی زمانی که متوجه شدند وی 

 .متوجه بازداشت او شده بودند

گفتنی است پیش از بازداشت وی نیروهای امنیتی به منزل او رفته و عالوه بر تفتیش منزل ایشان منزل پدر آقای  

معین محمدی بوده است.  محمدی را نیز تفتیش کردند؛ در صورتی که حکم بازرسی منزل مربوط به منزل خود

 .ها و تعدادی از کتب و وسایل شخصی را نیر با خود برده بودندتاپها، لپمامورین پس از تفتیش کامل منازل، موبایل

کرده با این حال از دالیل بازداشت و شود این شهروند بهایی در ارتباط با مسائل محیط زیستی فعالیت میگفته می

 .یم گزارش اطالع دقیقی به دست نیامده استاتهامات وی تا لحظه تنظ

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 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

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

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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