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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:[ 

 ١۴٠١فروردین   ٣٠]تاریخ:[ 

 

 تداوم بازداشت سعیده خضوعی، شهروند بهائی در تهران

روز از زمان دستگیری کماکان  ۸سعیده خضوعی، شهروند بهائی ساکن تهران، علیرغم گذشت  –خبرگزاری هرانا 

ماه و پس از حضور در دادسرای اوین بازداشت فروردین ۲۲برد. خانم خضوعی که در تاریخ در بازداشت بسر می

 شده روز جاری تماس کوتاهی با همسر خود داشته است. 

فروردین   ٣٠اری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعاالن حقوق بشر در ایران، امروز سه شنبه به گزارش خبرگز

 .برد، سعیده خضوعی، شهروند بهائی ساکن تهران، کماکان در بازداشت بسر می١۴٠١

فروردین، در نهمین روز از بازداشت, خانم خضوعی تماس کوتاهی با همسر خود داشته است. با   ٣٠امروز سه شنبه 

های هر روزه خانواده، تا کنون از محل نگهداری و اتهامات مطروحه علیه این شهروند بهائی  ن حال علیرغم پیگیریای

 .کننداطالعی در دست نیست و مسئوالن دادسرای اوین از ارائه هرگونه اطالعاتی در این خصوص خودداری می 

رسی به سه وعده غذا در ماه رمضان باعث تشدید برد و گرسنگی و عدم دستخانم خضوعی از بیماری میگرن رنج می 

 .اش را در پی داشته استشود، موضوعی که نگرانی خانوادهاین بیماری می

شد. این شهروند بهائی  بازداشت ، پس از حضور در دادسرای اوین١۴٠١فروردین  ۲۲خانم خضوعی روز دوشنبه 

ازپرسی دادسرای اوین احضار شده و پس از مراجعه  ب ۲در روزهای نخستین سال جاری طی احضاریه ای به شعبه 

 .به این شعبه، از وی خواسته شده بود روز شنبه مجددا در این شعبه حاضر شود

شهریورماه سال گذشته، توسط نیروهای   ١٠تاریخ  سعیده خضوعی، مادر ارسالن یزدانی شهروند بهائی است که در

های امنیتی در زندان اوین منتقل شد. نیروهای امنیتی در زمان شده و به یکی از بازداشتگاه بازداشت امنیتی در تهران

  ۲۵بازداشت این شهروند اقدام به تفتیش منزل و ضبط شماری از وسایل شخصی او کردند. وی نهایتا در تاریخ 

 .تودیع قرار وثیقه آزاد شدبا  ١۴٠٠مهرماه 

قرار گرفته و شماری از   بازرسی توسط نیروهای امنیتی مورد ١۴٠٠مهرماه  ۸منزل سعیده خضوعی در تاریخ 

 .وسایل شخصی آنها از جمله لپ تاپ، تلفن همراه، وسایل الکترونیکی، عکس و مدارک آنها ضبط شد

رهای دینی محروم هستند، این محرومیت سیستماتیک در حالی های مرتبط به باوشهروندان 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 

فا  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 خ

 .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

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