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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:[ 

 ١٣٩٩خرداد  ١٠]تاریخ:[ 

 

 بهایی؛ شه زاد حسینی و شایان حسینی با تودیع قرار وثیقه آزاد شدند پدر و پسر 

خرداد   ١٠شه زاد حسینی و پسرش شایان حسینی، دو شهروند  بهایی ساکن اصفهان امروز شنبه  –خبرگزاری هرانا 

فهان بازداشت  اردیبهشت توسط ماموران امنیتی در اص ١۶شنبه با تودیع قرار وثیقه آزاد شدند. شه زاد حسینی روز سه 

اردیبهشت بازداشت شده بود، به بازداشتگاه اطالعات سپاه   ١۵و به همراه پسرش شایان حسینی که روز دوشنبه 

 .اصفهان منتقل شدند

،  ١٣٩٩خردادماه  ١٠به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعاالن حقوق بشر در ایران، امروز شنبه 

 .ینی، دو شهروند شهروند بهایی ساکن اصفهان با تودیع قرار وثیقه آزاد شدندشه زاد حسینی و پسرش شایان حس

میلیون تومانی در دادسرای اصفهان از آزادی این شهروندان   ۲٠٠پیشتر با وجود صدور و تودیع قرارهای وثیقه 

 .بهایی ممانعت شد

فت: »صبح امروز پس از تودیع و پیشتر یک منبع نزدیک به خانواده این شهرون بهایی در این خصوص به هرانا گ

های دویست میلیون تومانی و صدور دستور آزادی موقت شه زاد حسینی و شایان حسینی، توسط نهاد قبول وثیقه

قضایی اصفهان و ارائه و تحویل دستور کتبی توسط خانواده به اطالعات سپاه اصفهان، این نهاد امنیتی رسما از 

 « .ر آزادی آنها خودداری کرد اجرای دستور نهاد قضایی مبنی ب

  ١۶شنبه اردیبهشت بازداشت شده بود، روز سه  ١۶شه زاد حسینی، به همراه پسرش شایان حسینی که روز دوشنبه 

 .اردیبهشت به بازداشتگاه اطالعات سپاه اصفهان منتقل شدند

یی در اصفهان مورد  ، طی یک اقدام هماهنگ، منازل سه تن از شهروندان بها١٣٩٩اردیبهشت  ١۴روز یکشنبه 

تفتیش نیروهای اطالعات سپاه قرار گرفت. شه زاد حسینی، پسرشان شایان حسینی و مادربزرگ وی خانم حسینی، این 

سه شهروند هستند که منازلشان توسط نیروهای امنیتی مورد تفتیش قرار گرفت. نیروهای امنیتی همزمان اقدام به  

او را به   ٩٩اردیبهشت  ١۷یکی از این شهروندان کرده و برای مورخ  " شه زاد حسینی" تفتیش و پلمب محل کسب 

 .اطالعات سپاه احضار کردند

اردیبهشت توسط ماموران امنیتی بازداشت و به مکان  ١۵شایان حسینی، یکی از این شهروندان روز دوشنبه 

اردیبهشت وقتی برای پیگیری وضعیت    ١۶شنبه زاد حسینی پدر شایان حسینی نیز روز سهنامعلومی منتقل شد. شه 

پسرش به نهادهای مربوطه مراجعه کرد، توسط ماموران اطالعات سپاه اصفهان بازداشت و همراه پسرش شایان 

 .حسینی به بازداشتگاه اطالعات سپاه اصفهان منتقل شدند

یق منزل و محل کسب این  پیشتر یک منبع نزدیک به خانواده این شهروندان بهایی درخصوص دالیل بازداشت و تفت

شهروندان به هرانا گفت: »ماموران اطالعات سپاه دلیلی برای این اقدام خود ارائه نکردند؛ اما در کارگاه نجاری و 

اند که آقای حسینی صرفا چند عدد از آن را  های کوچک چوبی و خالی بودهمنزل آقای شه زاد حسینی به دنبال جعبه

 « .های مناجات و دعا را در آن قرار دهندساخته بودند تا کتابشان برای استفاده در خانه 
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های مرتبط به باورهای دینی محروم هستند، این محرومیت سیستماتیک در حالی شهروندان بهایی در ایران از آزادی 

ق  المللی حقوق مدنی و سیاسی هر شخصی حمیثاق 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

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

شناسد. به همین دلیل طی  به رسمیت شناخته و مذهب بهاییان را به رسمیت نمی مسیحیت، یهودیت و زرتشتی گری را

 .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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