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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:[ 

 ١۴٠٠خرداد  ١٢]تاریخ:[ 

 

 وحید دانا و سعید عابدی، شهروندان بهائی شیراز با تودیع قرار وثیقه آزاد شدند 

خردادماه با تودیع قرار    ١١شنبه وحید دانا و سعید عابدی، شهروندان بهائی ساکن شیراز، روز سه  –خبرگزاری هرانا 

  ۸وثیقه، به صورت موقت و تا پایان مراحل دادرسی از زندان عادل آباد شیراز آزاد شدند. این شهروندان در تاریخ 

ر در منازل خود، پس از تفتیش محل و ضبط لوازم شخصی  ماه توسط ماموران اداره اطالعات این شهاردیبهشت

 .بازداشت شده بودند

،  ١۴٠٠خردادماه  ١١شنبه به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعاالن حقوق بشر در ایران، روز سه 

پایان مراحل وحید دانا و سعید عابدی، شهروندان بهائی ساکن شیراز با تودیع قرار وثیقه، به صورت موقت و تا 

 .دادرسی از زندان عادل آباد شیراز آزاد شدند

ماه امسال در منازل شخصی خود توسط ماموران اداره اطالعات بازداشت و به  اردیبهشت ۸این شهروندان در تاریخ  

زل این  منتقل شدند. ماموران در زمان بازداشت اقدام به بازرسی منا ١٠٠بازداشتگاه این نهاد امنیتی موسوم به پالک 

شهروندان کرده و برخی از لوازم شخصی آنان از جمله تلفن های همراه، کامپیوتر شخصی و تعدادی از کتب، آثار و 

 .تصاویر مربوط به آیین بهائی را با خود بردند

نام شهروند بهائی در شیراز به  ۷ماه نیز فروردین  ١۷همزمان با آغاز موج جدید فشار بر شهروندان بهائی، در تاریخ 

های سعید اتحاد، قاسم معصومی، سیامک هنرور، سروش آبادی، صدیقه اقدسی، عالیه فروتن و بهروز فرزندی 

اردکانی پس از تفتیش منزل و ضبط تعدادی از وسایل شخصی توسط نیروهای امنیتی بازداشت و تدریجا پس از حدود  

 .ند یک ماه با تودیع قرار وثیقه و تا پایان مراحل دادرسی آزاد شد

وحید دانا و سعید عابدی پیش از این نیز سابقه بازداشت و محکومیت در پرونده خود دارند. این شهروندان در تاریخ  

، توسط شعبه یک دادگاه انقالب شیراز به صورت غیابی و بدون اطالع وکیل و متهمان، هریک به یک  ۹۷مرداد  ٢۸

دادگاه تجدید نظر استان فارس   ١۷این حکم توسط شعبه  سال حبس تعزیری و یک سال تبعید محکوم شده بودند که

  ٢٢، با اعمال عفو موضوعی ۹۷ماه حبس تعزیری تقلیل یافت. این شهروندان نهایتا در بهمن ماه  ۶برای هریک به 

 .بهمن، با عدم اجرای حکم حبس روبرو شدند

ستند، این محرومیت سیستماتیک در حالی های مرتبط به باورهای دینی محروم هشهروندان بهائی 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

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

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

 .سیستماتیک نقض شده استسالیان گذشته همواره حقوق بهائیان در ایران به صورت 

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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