
 
  

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:[ 

 ۱٣٩٩تیر  ۱۵]تاریخ:[ 

 

 زیبایی، شهروند بهایی به دادگاه انقالب کرج احضار شدروح هللا 

تیرماه  ۱۷ای برای تاریخ روح هللا زیبایی، شهروند بهایی ساکن کرج امروز یکشنبه طی ابالغیه –خبرگزاری هرانا 

توسط شعبه یک  ٩۸دادگاه انقالب کرج احضار شد. احضار آقای زیبایی در حالی است که وی آذرماه  ۲به شعبه   ٩٩

سال حبس تعزیری محکوم شد و این حکم توسط دادگاه تجدیدنظر استان البرز عینا تایید  ۱ادگاه انقالب این شهر به د

 .شد

،  ۱٣٩٩تیرماه  ۱۵به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعاالن حقوق بشر در ایران، امروز یکشنبه 

 .ای از طریق یک پیامک به دادگاه انقالب کرج احضار شدروح هللا زیبایی، شهروند بهایی ساکن کرج طی ابالغیه

  ۲خود را به شعبه   ٩٩تیرماه  ۱۷بر این اساس به آقای زیبایی اعالم شده در خصوص شکایت علیه شما در تاریخ 

 .دادگاه انقالب کرج معرفی کنید

بازپرسی دادسرای عمومی و انقالب کرج به ریاست قاضی منتظری احضار و از   ۵آقای زیبایی پیشتر توسط شعبه  

  ۲۴بابت اتهامی که اردیبهشت امسال در دادگاه انقالب برای آن محکوم شده، بازپرسی شد. وی مجددا در تاریخ 

 .یق افتاددادگاه انقالب کرج احضار شد که به دلیل عدم حضور قاضی این جلسه به تعو ۲به شعبه  ٩٩اردیبهشت 

های ای دیگر به همراه سه شهروند بهایی به نامدر پرونده ٩۸احضار آقای زیبایی در حالی است که او آذرماه 

دادگاه انقالب کرج به ریاست قاضی عاصف   ۱ابوالفضل انصاری، روئین کهنسال و محمدصادق رضایی توسط شعبه 

نفع فرقه ضاله بهائیت” به یک سال حبس تعزیری محکوم شد. این   الحسینی، از بابت اتهام “فعالیت تبلیغی علیه نظام به

 .حکم نهایتا اردیبهشت امسال توسط دادگاه تجدیدنظر استان البرز عینا تایید شد

ای از دادگاه تجدید نظر استان البرز، با استناد به اینکه اساسا تبلیغ آئین  شعبه ٩۷این رای در حالی صادر شده که سال 

 .علیه نظام نیست یک شهروند بهایی را از این اتهام تبرئه کردبهایی تبلیغ 

یک منبع مطلع پیش از این از انجام عمل آنژیوی قلب این شهروند بهایی به دلیل گرفتگی رگ قلب در اردیبهشت 

 .امسال خبر داد

گفت: »در   این منبع مطلع از وضعیت این شهروند بهایی پیشتر در خصوص وضعیت روح هللا زیبائی به هرانا

بخیه در بدن و نداشتن پای چپ   ٣۸۱شرایطی این حکم سنگین را برای ایشان صادر کردند که آقای زیبائی با داشتن 

های آن ضعیف شده و عمال کارایی نداشته و از زیر زانو و نداشتن یک کلیه و یک کتف شکسته معیوب که عصب

های خون وارد ریه او شده آمبولی ریه شد؛ و از  ادف لختهپای راستش پوست ندارد و در اثر جراحات وارده در تص

ماه از دوران خدمتش را در زمان جنگ ایران و   ۱۶های پزشکی است. وی نظر تتفسی مشکل داشته تحت مراقب

عراق در جبهه جنوب سپری کرد که سه بار هم در دهالویه و سوسنگرد و اهواز زخمی شد و یک پرده گوشش را در 

جار از دست داد. اما به علت بهائی بودن زیر پوشش بنیاد شهید و جانبازان قرار نگرفت. ایشان با این  اثر موج انف

وضعیت جسمی و نقص عضو که فقط فعالیت در شبکه های واتساپ و تلگرام در میان دوستان بهائی خود را داشت به  

و در این مدت به علت بد بودن غذای زندان از   اتهام تبلیغ علیه نظام به مدت یک ماه در سلول انفرادی بازداشت بود

های خوردن نهار و شام خود را محروم کرد. حاال او را به یکسال زندان محکوم کردند. ایشان پدر دو دختر به نام 
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مامورین امنیتی آنها را به علت تشکیل جلسه مذهبی دعا در منزلشان بازداشت. آنها   ٩۰رویا و روحا است که در سال  

بعد آزاد شدند و نهایتا به دلیل از دست دادن شغل )پلمب محل کار( و مشکالت امنیتی مجبور به ترک کشور مدتی 

 «.شدند

توسط نیروهای امنیتی در منزل خود در کرج بازداشت و به یکی از  ٩۸مردادماه  ۱۲روح هللا زیبایی در تاریخ 

 .به بازداشتگاه اطالعات سپاه منتقل شدزندان رجایی شهر کرج موسوم  ۸های انفرادی اندرزگاه سلول

بازداشت آقای زیبایی توسط هفت تن از نیروهای امنیتی و در منزل شخصی وی در باغستان کرج صورت گرفته بود. 

مامورین پس از بازداشت ضمن تفتیش منزل، تلفن همراه و کامپیوتر شخصی ایشان را نیز ضبط کرده و با خود برده 

 .بودند

با پایان مراحل   ٩۸متهم شد و در شهریورماه  " فعالیت تبلیغی علیه نظام" هایی طی مراحل بازجویی به این شهروند ب

 .بازجویی با تودیع قرار وثیقه، به صورت موقت و تا پایان مراحل دادرسی آزاد شد

بدون حضور   ۱٣٩۸دیماه  ۲۸ای دیگر وی در تاریخ پروندهجلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات وی همراه به سه هم 

وکالی انتخابی آنها در شعبه اول دادگاه انقالب کرج برگزار شد. متهمان در اعتراض به این امر در زمان برگزاری  

دادگاه سکوت کرده بودند. یک منبع نزدیک به خانواده یکی از این شهروندان پیشتر در این خصوص به هرانا گفته  

دادگاه، رئیس شعبه اول دادگاه انقالب کرج اجازه مطالعه پرونده متهمان پس از مراجعه وکالی این شهروندان به " بود: 

را به آنها نداد؛ قاضی دادگاه با زبان تهدید از وکال خواسته تا از وکالت آنها دست بردارند تا وکالی تسخیری جایگزین 

 ." آنها شوند و در غیر اینصورت اجازه حضور در دادگاه را نخواهند داشت

نیز توسط نیروهای امنیتی مورد تفتیش و ضبط  وسایل   ۸٩زل روح هللا زیبایی پیشتر در دی ماه سال گفتنی است من

 .شخصی قرار گرفته و خود او نیز احضار شده بود

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 ۱۸اعالمیه جهانی حقوق بشر و ماده  ۱۸است که طبق ماده 

ظهار آن به طور فردی یا جمعی و به طور علنی یا در خفا  دارد از آزادی دین و تغییر دین با اعتقاد و همچنین آزادی ا

 .برخوردار باشد

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

همین دلیل طی  شناسد. به 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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