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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:[ 

 ١٣٩٧مهر  ٢]تاریخ:[ 

 

 روحانی، شهروند بهایی ساکن شیراز آزاد شد کوروش 

مردادماه   ٢۶تر در تاریخ عصر امروز، کورش روحانی، شهروند بهایی ساکن شیراز که پیش –خبرگزاری هرانا 

روز با قرار وثیقه و   ٣٧سال جاری توسط ماموران وزارت اطالعات در این شهر بازداشت شده بود، پس از گذشت 

 .آزاد شد تا پایان مراحل دادرسی 

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعاالن حقوق بشر در ایران، عصر روز جاری مورخ دوم 

میلیون تومانی و تا پایان مراحل  ١۰۰کوروش روحانی، شهروند بهایی ساکن شیراز با قرار وثیقه  ٩٧مهرماه 

 .داین شهر آزاد ش( ١۰۰دادرسی از بازداشتگاه اداره اطالعات )پالک

 .از دالیل بازداشت و اتهامات مطروحه علیه این شهروند بهایی تا لحظه تنظیم این گزارش اطالعی در دست نیست

پژمان " های هرانا پیشنر در گزارشی از بازداشت این شهروند بهایی به همراه پنج شهروند بهایی دیگر به نام

توسط نیروهای امنیتی شهر   " محبوب حبیبی" و  " میثاقیاننگار " ، " هومن اسماعیلی"، " درنا اسماعیلی" ، " شهریاری

 .شیراز خبر داده بود

  " هومن اسماعیلی" و  " درنا اسماعیلی " ، " نگار میثاقیان" الزم به ذکر است طی همان روز و ساعاتی پس از بازداشت، 

 .منتقل شدند( ١۰۰آزاد و کوروش روحانی به همراه دو تن دیگر به بازداشتگاه اداره اطالعات این شهر )پالک 

شهریورماه سال جاری نیز هرانا در گزارشی از بازداشت پنج شهروند بهایی دیگر در شهر شیراز به   ٢۵در تاریخ 

احسان " و  " زادهالهه سمیع" ، "  بهاره قادری )همسر نوید بازماندگان(" ، " نوید بازماندگان" " ورا پورمرادیانن" های نام

 .خبر داده بود( ١۰۰داشتگاه اداره اطالعات )پالک و انتقال به باز " وفامحبوب راه

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 ١۸اعالمیه جهانی حقوق بشر و ماده  ١۸است که طبق ماده 

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

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

 .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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