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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:[ 

 

 آزاد شد  قهیقرار وث عیبا تود ی شهروند بهائ ،یخضوع دهیسع

به صورت موقت   قهیقرار وث عیخردادماه با تود ٣شنبه امروز سه یشهروند بهائ ،یخضوع دهیسع –هرانا  یخبرگزار

  نیاو  یماه، پس از حضور در دادسرا نیفرورد ۲۲  خیدر تار ی آزاد شد. خانم خضوع ی مراحل دادرس انیو تا پا

 .بازداشت شده بود

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

 .آزاد شد  نیاز زندان او ی شهروند بهائ ،یخضوع دهیسع

  یمراحل دادرس انیو تا پا یتومان اردیلیم ۲ قهیقرار وث عیروز بازداشت، با تود ۴٣پس از  یخانم خضوع یآزاد

 .صورت گرفته است

 ۲۹روز پنجشنبه   یبازداشت شد. و نیاو  یماه، پس از حضور در دادسرا نیفرورد ۲۲ خیدر تار یخضوع خانم

اطالعات سپاه خبر داده  کیدر بازداشتگاه الف  اش، از تداوم بازداشت خودبا خانواده  یتلفن یتماس یماه ط بهشتیازد

 .منتقل شد نیبازداشتگاه به زندان او نی از ا یهفته جار تاینها یبود. و

در خصوص محل   یاز ارائه هرگونه اطالعات نیاو یمکرر خانواده، مسئوالن دادسرا ی هایریگ یپ رغم یعل نیاز ا شیپ

 .کردندیم یخوددار  یو هیو اتهامات مطروحه عل یخانم خضوع ینگهدار

  یروهایسال گذشته، توسط ن ورماهیشهر ١٠ خیاست که در تار یشهروند بهائ یزدانیمادر ارسالن  ،یخضوع دهیسع

در زمان  یتیامن یروهایمنتقل شد. ن نیدر زندان او یتی امن یهااز بازداشتگاه یک یدر تهران بازداشت شده و به  یتیامن

  ۲۵ خیدر تار تاینها ی او کردند. و یشخص لیاز وسا یمنزل و ضبط شمار شیشهروند اقدام به تفت نیبازداشت ا

 .آزاد شد قهیقرار وث عیبا تود ١۴٠٠مهرماه 

از   یقرار گرفته و شمار یمورد بازرس یتیامن یروها یتوسط ن ١۴٠٠مهرماه  ۸ خ یدر تار یخضوع دهیسع منزل

 .عکس و مدارک آنها ضبط شد ،یک ی الکترون لیآنها از جمله لپ تاپ، تلفن همراه، وسا یشخص لیوسا

 نیخبر گفت: ا نیدر رابطه با ا  ران، یمجموعه فعاالن حقوق بشر در ا یتامپسون، مسئول روابط خارج لریاسکا

که  میخواهی م رانیکند. ما از ا یرا محکوم م رانیدر ا یمذهب یها تیاقل هیعل زیآم  ضیسازمان به شدت اعمال تبع

 یهای از آزاد توانندیم ییشهروندان بها وصبخص انیرانیحاصل شود که ا نانیبردارد تا اطم یمشخص یهاگام

 .مورد نظر خود برخوردار شوند یاز جمله انجام آزادانه امور مذهب ،یمذهب

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

 .برخوردار باشد
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فقط اسالم،   رانیا یوجود دارد اما قانون اساس یهزار شهروند 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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