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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[

 

 هرانا ی خبرگزار]برگرفته از سایت:[ 

 ١۴٠١خرداد   ٣]تاریخ:[ 

 

 شد  زدیزندان  یراه یشهروند بهائ ،یذوالفقار نیام

 یخردادماه جهت تحمل حبس راه ٣شنبه امروز سه زدیساکن  یشهروند بهائ ،یذوالفقار نیام –هرانا  یخبرگزار

محکوم   یریماه حبس تعز ۴سال و  ٣به  زدیتوسط شعبه دوم دادگاه انقالب  شتریپ یذوالفقار یشهر شد. آقا  نیزندان ا

 .کرد دایماه زندان کاهش پ ۸به  دنظریدر مرحله تجد تی محکوم نیشده بود، ا

،  ١۴٠١خردادماه  ٣شنبه امروز سه   ران،یمجموعه فعاالن حقوق بشر در ا یهرانا، ارگان خبر یگزارش خبرگزار به

 .شهر شد نیزندان ا  یجهت تحمل حبس راه یشهروند بهائ ،یذوالفقار نیام

  یروهایشهروند که آذرماه سال گذشته توسط ن نیدو هم پرونده ا ، یآباد یمهد زدانی وایو ه یرآبادیام یبند ترایم

زندان   نیاز ا شتریپ ز،یمنتقل شده بودند ن زدیخود بازداشت و جهت تحمل حبس به زندان  یدر منزل شخص یتیامن

 .آزاد شدند

شهر منتقل و  نیبازداشت و به زندان ا زدیتوسط ماموران اداره اطالعات  ۹۹خردادماه  ١  خیدر تار یذوالفقار یآقا

آزاد   زدیاز زندان  یمراحل دادرس انیبه صورت موقت و تا پا قهیقرار وث عیهمان سال با تود رماهیت ٣ خیدر تار تای نها

 .شد

توسط شعبه دوم دادگاه انقالب  یآباد یمهد زدانی وایو ه یرآبادیام یبند ترایم ان،یثاقی حبوبه مشهروند به همراه م نیا

  ۲مخالف نظام به  یدر گروه ها تیاز بابت اتهام عضو کیمحاکمه و هر  یرضا جواد موسو یقاض استیبه ر زدی

 .حبس محکوم شده بودند هما ۸نظام به  هیعل غیماه حبس و به اتهام تبل ۸سال و 

 زد،یاستان  دنظریدادگاه تجد ١١مخالف نظام توسط شعبه  یهادر گروه تیبا تبرئه از اتهام عضو دنظریمحله تجد در

 .افتی لیتقل  یریماه حبس تعز ۸شهروندان به   نیاز ا کیدر خصوص هر  تی محکوم نیا

 یدر حال کیستماتیس ت یمحروم نیمحروم هستند، ا ین ید یمرتبط به باورها یهای از آزاد رانیدر ا یبهائ شهروندان

حق   یهر شخص یاسیو س یحقوق مدن یالمللنیب ثاقی م ١۸حقوق بشر و ماده  یجهان  هیاعالم ١۸است که طبق ماده 

در خفا   ای یو به طور علن یجمع ای ی آن به طور فرد ظهارا یآزاد نیبا اعتقاد و همچن نید رییو تغ ن ید یدارد از آزاد

 .برخوردار باشد

فقط اسالم،   رانیا ی وجود دارد اما قانون اساس یهزار نفر بهائ صدیاز س شیب رانیدر ا یررسمیاساس منابع غ بر

  یط لیدل نی. به همشناسدینم تیرا به رسم انیشناخته و مذهب بهائ  تیرا به رسم یگر یو زرتشت تیهود ی ت،ی حیمس

 نقض شده است. کیستماتیبه صورت س رانیدر ا انیگذشته همواره حقوق بهائ  انیسال

 

 

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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