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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  ٢٢]تاریخ:[ 

 

 محکوم شدند  دیسال حبس و تبع ۸۵به  یشهروند بهائ ٢۶ راز؛یانقالب شدادگاه 

سال   ۸۵شهر مجموعا به  نیدادگاه انقالب ا ١توسط شعبه  رازیاهل ش یو شش شهروند بهائ ستیب –هرانا  یخبرگزار

روز  یشهروندان بهائ نیبه اتهامات ا یدگیجلسه دادگاه رس نیو منع خروج از کشور محکوم شدند. سوم دیحبس، تبع 

 .شعبه برگزار شده بود نیدر ا ماهبهشتیارد ٢۸چهارشنبه 

به   رازیدر ش یشهروند بهائ ٢۶  ران،یمجموعه فعاالن حقوق بشر در ا یهرانا، ارگان خبر یگزارش خبرگزار به

 .محکوم شدند دیحبس و تبع

  یمحمود سادات یقاض استیبه ر رازیخردادماه توسط شعبه اول دادگاه انقالب ش ۸  خیکه در تار یادادنامه  براساس

و منع   دیسال تبع ٢۴سال حبس،   ۸۵شهروندان مجموعا به تحمل  نیشهروندان ابالغ شده است، ا نیصادر و به ا

زانه خود را به  سال رو  ٢به مدت  دیبا شهروندان نیاز احکام صادره ا یگریخروج از کشور محکوم شدند. در بخش د

 .کنند یاطالعات استان معرف اداره 

به  کیو مژگان غالمپور هر  یزدانیرضوان  ،یبهاره نوروز ،یالال صالح ،یفهندژ سعد کتایاساس حکم صادره  بر

 روزانه به اداره   یبه مدت دو سال و معرف منع خروج از کشور با ابطال گذرنامه ،یریسال حبس تعز ۵تحمل 

و  یروانیش نیروستا، رام لیپور، اسماع زیعزبهنام  ،یصهبا مصلح ب،یتذه لیاطالعات استان به مدت دو سال و نب

آنان و اقامت   ینامهسال با ابطال گذر ٢و منع خروج از کشور به مدت  یریسال حبس تعز ۵به  کیهر  یحسن دیسع

روستا در   لیپور در دهدشت، اسماع زیدر فردوس، بهنام عز یصهبا مصلح ذه،یدر ا بیتذه لینب  بیبه ترت یاجبار

اطالعات استان   روزانه به اداره یدر لردگان، همراه با معرف یحسن دیدر باغ ملک، سع یروانیش نیرام زد،یبافق 

 .محکوم شدند

  مینس ،ییآشنا ثمره ،یت یعنا  هیصادق اقدم، عهد یمرجان غالمپور، شاد زادگان،یروح سایپر ،یاسالم میمر نیهمچن

و منع خروج از کشور به لغو  یریبه دو سال حبس تعز کیهر  یزنهار نینژاد، صهبا فرحبخش و نوش یکاشان

 ،یانیورقا کاو ،یدیسف اریاطالعات استان به مدت دو سال و مه یروزانه به اداره  یگذرنامه به مدت دو سال و معرف

و منع خروج از کشور   یریبه دو سال حبس تعز کیهر  یقانیفرزاد شادمان، فربد شادمان و سروش ا ،یاخالق میشم

 میدر کاشمر، شم یانیدر المرد، ورقا کاو یدیسف اریمه  بیبه ترت یسال و اقامت اجباربا لغو گذرنامه به مدت دو 

به مدت دو سال با   زیدر مهر یقانیآباد و سروش ا روزیفربد شادمان در ف ناب،یفرزاد شادمان در م رم،یسمدر  یاخالق

 .اطالعات آن شهر محکوم شدند یروزانه به اداره  یمعرف

 " کشور یو خارج  یداخل تیامن هیو اجتماع به قصد ارتکاب جرم عل یتبان" شهروندان  ن یا هیمطروحه عل اتهامات

حضور و اجتماع آنان در  " را  یاتهام انتساب قیاست. دادگاه مصاد ینظرخواه دیعنوان شده و احکام صادره قابل تجد

از جمله شاه   یو گردشگر یاحتیو س یمقدس مذهب یهاندر مکا ییو گردهما رازیشهر ش هیو حاش نیرنشیفق یهامحله

 طیاز مح  یو طرفدار یاجتماع یهابیبحران آب و آس یبررس و نارنجستان به بهانه دیو تخت جمش هیچراغ و حافظ

و   نیدروغ ی به ادعا تیبا عنا یاسالم در جامعه یدتیو عق یفکر یامننا  جادیا یبرا یو در واقع اجتماع و تبان  ستیز

و پشت سر گذاشتن آنها به   یاله انیاد یظاله بر تمام فرقه  یطلب یبر برتر یو تفکر خطرناک آنان مبن ینحرافا
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شوم سران   ها و برنامهنقشه  یعمل و اقدام آنان در اجرا یفتنه و جذب مسلمانان و نحوه جادیخصوص اسالم جهت ا

 .عنوان کرده است " فرقه 

خبر داده  ماهبهشتیارد   ٢۸  خیشهروندان در تار نیبه اتهامات ا یدگیجلسه سوم دادگاه رس یاز برگزار شتریپ هرانا

 .بود

جلسه پس از رفع   نیو دوم ۹۹خرداد   ٢۶ خیدر تار شتریشهروندان پ نیبه اتهامات ا یدگیجلسه دادگاه رس نینخست

  یراداتیمتهمان ا یجلسه نخست وکال انیشعبه برگزار شد. در جر ن یدر ا ۹۹مهرماه  ١۴  خیدر دادسرا در تار راداتیا

 .مجددا به دادسرا برگردد شتریب یبررس یبرا دیپرونده با ودگفته ب یقاض تایگوشزد کردند. نها یرا در پرونده به قاض 

و همسرش صهبا فرحبخش،  یاخالق  میزادگان، شم یروح سایمژگان غالمپور، فربد و فرزاد شادمان و پرو  مرجان

  میو مر یقانیسروش ا ،یانیاقدم و ورقا کاو یو همسرش شاد یدیسف اریمه ،یتیعنا هیو همسرش عهد یصهبا مصلح

به  قهیقرار وث عیبعد با تود یو مدت ازداشتب رازیدر ش یتیامن یروهایتوسط ن ۹۵در سال  یبهاره نوروز ،یاسالم

 .آزاد شدند  یمراحل دادرس انیصورت موقت و تا پا

 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 برخورباال رونویسی از اصل سند است. اگر به نکته]متن 

 ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید[
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