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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:[ 

 ١٣٩٩مهر  ٢٠]تاریخ:[ 

 

 تبیانیان، شهروند بهایی از زندان کچویی کرج آزاد شد لیزا 

مرداد امسال دوران محکومیت خود را در زندان   ٢۵لیزا تبیانیان، شهروند بهایی که از تاریخ  –خبرگزاری هرانا 

توسط دادگاه انقالب  ٩۷مهرماه از زندان آزاد شد. خانم تبیانیان سال  ٢٠کرد، امروز یکشنبه کچویی کرج سپری می

ماه حبس تعزیری محکوم شد اما در مرحله تجدیدنظر با استناد به اینکه اساسا تبلیغ آئین بهایی تبلیغ علیه  ۷کرج به 

نظام نیست از اتهام وارده تبرئه شد. یکی از نمایندگان وقت مجلس این حکم تبرئه را سند افتخار دستگاه قضایی ایران  

های وکیل مدافع وی مشخص شد که حکم برائت ایشان توسط با پیگیریخوانده بود. پس از بازداشت خانم تبیانیان 

 .دیوان عالی کشور خالف شرع اعالم شد و حکم دادگاه اولیه در مورد ایشان اجرا شد

،  ١٣٩٩مهرماه  ٢٠به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعاالن حقوق بشر در ایران، امروز یکشنبه 

 .بهایی از زندان کچویی کرج آزاد شدلیزا تبیانیان، شهروند 

آزادی خانم تبیانیان پس از تحمل حدود دو ماه حبس، با احتساب ایام بازداشت قبلی و به صورت زودهنگام صورت 

 .گرفته است

با تودیع قرار   ٩۶فروردین  ۶توسط نیروهای امنیتی بازداشت و در تاریخ  ٩۵اسفند  ٢۵لیزا تبیانیان پیشتر در تاریخ 

دادگاه انقالب   ۴توسط شعبه  ٩۷ه و تا پایان مراحل دادرسی از زندان رجایی شهر کرج آزاد شد. وی در مردادماه وثیق

  ١٢شعبه  ٩۷ماه حبس تعزیری محکوم شد. در اسفندماه سال  ۷به  " فعالیت تبلیغی علیه نظام" کرج از بابت اتهام 

دادگاه تجدیدنظر استان البرز با رد اتهام مطروحه و با استناد به اینکه اساسا تبلیغ آئین بهایی تبلیغ علیه نظام نیست را  

تبرئه کرد. دادگاه با استناد به اینکه اساسا تبلیغ آئین بهایی تبلیغ علیه نظام نیست این شهروند بهایی را از این اتهام  

 .تبرئه کرد

اینده سابق مجلس شورای اسالمی پیشتر طی یادداشتی در واکنش به صدور این رای گفته بود:  محمود صادقی، نم

 .»روزنه های امید در دادگستری، این رأی سند افتخار قوه قضاییه جمهوری اسالمی ایران است

و اساسا در   گرددصرف تبلیغات جهت آیین بهاییت، تبلیغ علیه نظام تلقی نمی" در بخشی از حکم صادره آمده بود: 

انگاری به عمل نیامده است تا بتوان اشخاصی را تحت این اتهام تعقیب و مجازات قانون داشتن آئین بهاییت جرم

نمود…. اساسا تبلیغات مذهبی، آن هم به نحوی که علیه نظام جمهوری اسالمی ایران و حاکمیت آن قلمداد نگردد،  

 ."با حقوق شهروندی مقید در قانون اساسی است جرم محسوب نگردیده و ]جرم انگاشتن آن[ مغایر

مرداد در منزلش دستگیر شد. ماموران در زمان بازداشت وی از ارائه حکم   ٢۵لیزا تبیانیان مجددا روز شنبه 

مرداد در پیگیری وضعیت وی از انتقالشان به زندان   ٢۶بازداشت خودداری کردند. نهایتا خانواده ایشان روز یکشنبه 

  ٩۷های وکیل مدافع ایشان مشخص شد که حکم برائت خانم تبیانیان که در سال مطلع شدند. با پیگیریکچویی کرج 

توسط دادگاه تجدیدنظر البرز صادر شد، توسط دیوان عالی کشور خالف شرع اعالم شد و حکم دادگاه اولیه در مورد  

 .ایشان اجرا شده است

  ۴۷۷تر در این خصوص به هرانا گفت: »با توجه به اینکه طبق ماده مزدک اعتمادزاده وکیل مدافع خانم تبیانیان پیش 

گذار اختیار رسیدگی مجدد به ریاست قوه قضائیه داده و ریاست قوه قضائیه نیز از  قانون آیین دادرسی کیفری قانون
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ز را داده  دادگاه تجدیدنظر استان البر ١٢طریق مکانیزم قانونی این ماده تشخیص خالف بین شرع بودن رای شعبه 

 « . ی زیر پا گذاشتن اصل قانونی بودن جرم و مجازات استاست؛ که همین عمل نشان دهنده 

آقای اعتمادزاده در ادامه در خصوص نحوه اجرای این رای به هرانا گفت: »نحوه اجرای این رای نیز قابل ایراد است  

توان نتیجه گرفت که به دلیل این  ن اساس میکه چگونه هنوز رای ابالغ نشده قابلیت اجرا پیدا کرده است! بر همی

کنند، ها نظر به مظلومیت خانم تبیانیان و دیگر شهروندان بهایی که بدون ترتیب قانونی تحمل مجازات میقانونیبی

 « نظر داد

ی های مرتبط به باورهای دینی محروم هستند، این محرومیت سیستماتیک در حالشهروندان 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 

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

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

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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