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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:[ 

 ١٣٩٠مهر  ۶]تاریخ:[ 

 

 سال حبس تعزیری ۵محکومیت بشیر احسانی، فعال حق تحصیل به 

سال حبس تعزیری   ۵بشیر احسانی فعال حق تحصیل و دانشجوی محروم از تحصیل بهایی به  –خبرگزاری هرانا 

 .محکوم گردید

مرداد ماه با تغییر   ١۶به گزارش کمیته گزارشگران حقوق بشر، دادگاه این دانشجوی محروم از تحصیل بهایی 

اس برگزار شد، اتهامات وی در کیفرخواست صادره  دادگاه انقالب به ریاست قاضی پیرعب ۲۶اتهامات در شعبه 

های  »اخالل در نظم عمومی و داشتن تجهیزات ماهواره« بود اما در جلسه دادگاه، قاضی پیرعباس بر اساس صحبت

نماینده دادستان و بدون توجه به نظرات بازپرس پرونده، اتهام بشیراحسانی را تغییر داده و اتهام »تجمع و تبانی به 

 .ر هم زدن امنیت کشور« را تفهیم و براساس این ماده قانونی این فعال حق تحصیل را محاکمه کردقصد ب

در کیفرخواست صادره از سوی بازپرس پرونده، آقای احسانی از اتهام تجمع و تبانی و اتهاماتی نظیر »توهین به 

 .مقدسات و تبلیغ علیه نظام« تبرئه شده بود

ها به صورت  اعالم حکم اولیه دادگاه، این عضو جمعیت مبارزه با تبعیض تحصیلی بارهای اخیر و پیش از در هفته

دادسرای اوین احضار گردید و در یک مورد، چندین ساعت مورد بازجویی قرار   ٣تلفنی و کتبی از سوی شعبه 

 .گرفت

مردادماه به تعویق افتاده  ١۵تیر ماه و  ۲۸، ۸٩بهمن  ۲٠های بار در تاریخ  ٣تر به علل مختلف دادگاه احسانی پیش

 .بود

زندان اوین   ۲۴٠بازداشت و به بند  ١٣۸۸بهمن ماه  ۲١در تاریخ   ۸۸بشیر احسانی پس از حوادث روز عاشورا سال 

همان سال و همزمان   با قرار وثیقه آزاد شد. در اسفندماه ١٣۸۸اسفند   ١۸روز بازداشت در تاریخ   ۲۷منتقل و پس از 

، منزل او مورد هجوم مجدد نیروهای امنیتی قرار گرفت که ماموران امنیتی  ۸۸های گستردهٔ اسفند با دیگر بازداشت

 .موفق به بازداشت وی نشدند

 :بررسی موارد حقوقی نقض شده در این گزارش 

توان بمناسبت عقایدش مورد مزاحمت اخافه  میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی: هیچکس را نمی ١٩ماده  ١بند 

 .قرار داد

میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی: هر کس حق آزادی بیان دارد. این حق شامل آزادی تفحص و  ١٩ماده  ۲بند 

تحصیل و اشاعه اطالعات و افکار از هر قبیل بدون توجه به سر حدات خواه شفاهاً یا بصورت نوشته یا چاپ یا  

 .باشدیبصورت هنری یا به هر وسیله دیگر به انتخاب خود م

 .اعالمیه جهانی حقوق بشر: هر فردی حق آزادی عقیده و بیان دارد ١٩ماده 

 

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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