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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:[ 

 ١٣٩٠بهمن  ١١]تاریخ:[ 

 

 نظرتائید حکم پنج سال حبس تعزیری ایقان شهیدی در دادگاه تجدید

 .حکم پنج سال حبس تعزیری ایقان شهیدی، فعال حق تحصیل و شهروند بهائی تایید شد –خبرگزاری هرانا 

به گزارش کمیته گزارشگران حقوق بشر، حکم پنج سال حبس تعزیری این دانشجوی محروم از تحصیل بهایی توسط  

 .تجدید نظر دادگاه انقالب اسالمی مورد تائید قرار گرفت ۵۴شعبه 

شهیدی در دادگاه بدوی به اتهام »عضویت در گروهک غیرقانونی کمیته حق تحصیل«، »تبلیغ علیه نظام جمهوری 

دادگاه انقالب تهران به ریاست قاضی مقیسه به   ۲۸ی بهائی« از سوی شعبه المی ایران« و »عضویت در جامعهاس

پنج سال حبس تعزیری محکوم شد. بنا بر این گزارش، دادگاه ایشان همراه با توهین های اعتقادی و شخصی فراوانی  

 .همراه بوده است

حقوق بشر در ایران تاسیس شد که هدف از آن دفاع از حق   کمیته پی جویی حق تحصیل توسط مجموعه فعاالن

 .تحصیل دانشجویانی بود که به دلیل اعتقادات سیاسی و یا مذهبی از حق تحصیل محروم میشدند

بعضی از اعضای این کمیته همزمان با بازداشت های گسترده فعاالن حقوق بشری توسط نیروهای امنیتی وابسته به 

 .الف سپاه شدند ۲سفند ماه بازداشت و روانه بند ا ١١اطالعات سپاه در 

 :بررسی موارد حقوقی نقض شده در این گزارش 

تفتیش عقاید ممنوع است و هیچ کس را نمی توان به صرف داشتن  :قانون اساسی جمهوری اسالمی ۲٣ اصل •

 .عقیده ای مورد تعرض و مواخذه قرار داد

هیچکس را نمی توان بمناسبت عقایدش مورد  :مدنی و سیاسیمیثاق بین المللی حقوق  ١٩ ماده ١ بند •

 .مزاحمت اخافه قرار داد

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

رت تفحص و تحصیل و اشاعه اطالعات و افکار از هر قبیل بدون توجه به سر حدات خواه شفاهاً یا بصو

 .نوشته یا چاپ یا بصورت هنری یا به هر وسیله دیگر به انتخاب خود می باشد

 .هر فردی حق آزادی عقیده و بیان دارد ر:اعالمیه جهانی حقوق بش ١٩ ماده •

مند شود: این هر شخصی حق دارد از آزادی اندیشه، وجدان و دین بهره :اعالمیه جهانی حقوق بشر ١۸ ماده •

ها آزادی تغییر دین یا اعتقاد و همچنین آزادی اظهار دین یا اعتقاد، در قالب آموزش دینی، عبادتحق مستلزم 

 .ها و مراسم دینی به تنهایی یا به صورت جمعی، به طور خصوصی یا عمومی استو اجرای آیین 

هیچ کس را  هرکس حق آزادی و امنیت شخصی دارد.  :میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی ٩ ماده ١ بند •

 .نمیتوان خودسرانه دستگیر یا بازداشت کرد

هر کس حق آزادی فکر، وجدان و مذهب دارد. این   :میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی ١۸ ماده ١ بند •

حق شامل آزادی داشتن یا قبول یک مذهب یا معتقدات به انتخاب خود، همچنین آزادی ابراز مذهب یا 
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ردی یا جمعی، خواه به طورعلنی یا در خفا در عبادات و اجرای آداب و اعمال و  معتقدات خود، خواه بطور ف

 .تعلیمات مذهبی می باشد

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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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