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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:[ 

 ١٣٩١خرداد  ٣١]تاریخ:[ 

  

 تمدید قرار بازداشت فاران خوان یغما، دانشجوی محروم از تحصیل بهائی

بازداشتگاه قرار بازداشت فاران خوان یغما، دانشجوی محروم از تحصیل بهائی که همینک در  –خبرگزاری هرانا 

 .برد، برای یک هفتهٔ دیگر تمدید شداطالعات ساری به سر می 

خرداد   ۲١تر در روز بنا به گزارش جمعیت مبارزه با تبعیض تحصیلی، این دانشجوی اخراجی دانشگاه بابلسر پیش

تشویش اذهان  ماه، در منزل پدریش در شهر ساری بازداشت شده بود. اتهامات وی تبلیغ علیه نظام، نشر اکاذیب و 

 .عمومی ذکر شده است

الزم به توضیح است که هنگام تفتیش منزل، ماموران امنیتی با پدر این دانشجوی اخراجی درگیر و اقدام به توهین و  

روز از حکم مراجع قضایی برای مالقات، هنوز خانوادهٔ فاران   ٩ضرب و شتم وی نمودند. همچنین با وجود گذشت 

 .اندشدهموفق به دیدار با وی ن

فاران خوان یغما پس از شش ترم تحصیل دررشته ریاضی محض دانشگاه بابلسر از این دانشگاه به دلیل اعتقاد به  

 .دیانت بهایی اخراج شد

  

 :بررسی موارد حقوقی نقض شده در این گزارش 

رتیبی که قانون توان دستگیر کرد مگر به حکم و تکس را نمیهیچ :قانون اساسی جمهوری اسالمی  ٣۲اصل       •

کند. در صورت بازداشت، موضوع اتهام باید با ذکر دالیل بالفاصله کتباً به متهم ابالغ و تفهیم شود و حداکثر معین می

ظرف مدت بیست و چهار ساعت پرونده مقدماتی به مراجع صالحه قضایی ارسال و مقدمات محاکمه، در اسرع وقت  

 .فراهم گردد

شود باید او هر کس به اتهام جرمی دستگیر یا بازداشت می :بین المللی حقوق مدنی و سیاسی میثاق ٩ماده   ٣بند      •

را در اسرع وقت در محضر دادرسی یا هر مقام دیگری که به موجب قانون مجاز به اعمال اختیارات قضائی باشد 

 .حاضر نمود و باید در مدت معقولی دادرسی یا آزاد شود

شود باید در موقع دستگیر شدن از علل  هر کس دستگیر می :بین المللی حقوق مدنی و سیاسی میثاق ٩ماده   ۲بند     • 

 .شود دریافت داردای دائر به هر گونه اتهامی که به او نسبت داده میآن مطلع شود و در اسرع وقت اخطاریه

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

 .ای مورد تعرض و مواخذه قرار دادعقیده

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

 .اخافه قرار داد

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

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

 .باشدچاپ یا بصورت هنری یا به هر وسیله دیگر به انتخاب خود می

مند شود: این حق  دین بهره هر شخصی حق دارد از آزادی اندیشه، وجدان و :اعالمیه جهانی حقوق بشر ١۸ماده      •
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ها و اجرای  مستلزم آزادی تغییر دین یا اعتقاد و همچنین آزادی اظهار دین یا اعتقاد، در قالب آموزش دینی، عبادت

 .ها و مراسم دینی به تنهایی یا به صورت جمعی، به طور خصوصی یا عمومی استآیین

 .زادی عقیده و بیان داردهر فردی حق آ :اعالمیه جهانی حقوق بشر ١٩ماده      •

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

شامل آزادی داشتن یا قبول یک مذهب یا معتقدات به انتخاب خود، همچنین آزادی ابراز مذهب یا معتقدات خود، خواه 

 .باشدطورعلنی یا در خفا در عبادات و اجرای آداب و اعمال و تعلیمات مذهبی میبطور فردی یا جمعی، خواه به 

از موجودیت و هویت   :های ملی یا قومی، دینی و زبانیاعالمیه مربوط به اشخاص متعلق به اقلیت  ١ماده   ١بند     • 

ط را برای ارتقای این هویت های خود حمایت و ایجاد شرایها در سرزمینملی، قومی، فرهنگی، دینی و زبانی اقلیت

 .تشویق شود

اشخاص متعلق به  :های ملی یا قومی، دینی و زبانیاعالمیه مربوط به اشخاص متعلق به اقلیت  ۲ماده  ۲و   ١بند     • 

ها حق دارند در نهان و به طور علنی، آزادانه و بدون مداخله و یا هر شکل از تبعیض، از فرهنگ خاص خود  اقلیت

برخوردار شوند، دین خود را اعالم و به آن عمل کنند و به زبان خاص خود سخن بگویند و به صورتی مند و بهره

 .موثر در زندگی فرهنگی، دینی، اجتماعی، اقتصادی و عمومی شرکت کنند

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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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