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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   ١٣]تاریخ:[ 

 

 تجدیدنظر؛ شش شهروند بهایی در تبریز تبرئه شدند / سنددادگاه 

دادگاه تجدیدنظر استان آذربایجان شرقی، روز گذشته حکم برائت شش شهروند بهایی ساکن تبریز  –خبرگزاری هرانا 

ماه حبس تعزیری محکوم   ٣۶را صادر کرد. این شهروندان در اواخر خردادماه امسال توسط دادگاه انقالب تبریز به 

شده بودند. آنها اواخر آبان ماه سال گذشته توسط نیروهای امنیتی بازداشت و پس از حدود یک ماه با تودیع قرار وثیقه  

 .و تا پایان مراحل دادرسی آزاد شده بودند

،  ١٣٩٨مردادماه  ١۲به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعاالن حقوق بشر در ایران، روز شنبه 

دادگاه  ۲۶سال حبس محکومش شده بودند، توسط شعبه  ٣هایی ساکن تبریز که پیشتر مجموعاً به شش شهروند ب

 .تجدیدنظر استان آذربایجان شرقی تبرئه شدند

خردادماه، کامبیز میثاقی، فرزاد بهادری، مونیکا علیزاده )اقدسی(، شبنم عیسی خانی، شهریار  ۲۵پیشتر در تاریخ 

ماه حبس  ۶به تحمل " عضویت در تشکیالت غیر قانونی بهایی " کدام از بابت اتهام خداپناه و خیرهللا بخشی، هر

 .تعزیری محکوم شده بودند

خردادماه در شعبه اول دادگاه انقالب تبریز به  ۲١جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات این شهروندان بهایی در تاریخ  

 .بر برگزار شده بودریاست قاضی حمل 

های خیرهللا بخشی و مونیکا  شهروند بهایی در شهر تبریز به نام ۶ماه سال گذشته آبان ۲٩و  ۲۷، ۲۶طی روزهای 

علیزاده )اقدسی(، کامبیز میثاقی، شهریار خداپناه، فرزاد بهادری و شبنم عیسی خانی توسط نیروهای امنیتی بازداشت  

 .پایان مراحل دادرسی آزاد شدندمیلیون تومانی و تا  ۲۵۰با تودیع قرار وثیقه  ٩۷آذرماه  ۲۵و در تاریخ 

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 

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

 .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  یان را به رسمیت نمیمسیحیت، یهودیت و زرتشتی گری را به رسمیت شناخته و مذهب بهای 

 .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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