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خبرگزاری هرانا – فاران حسامی شهروند زن بهايی و از اساتيد دانشگاه آنالين بهاييان که يک فرزند ۳ ساله دارد٬ در حالی جهت اجرای
حکم در دادسرای مقدس اوين بازداشت شد که همسرش کامران رحيميان از ديگر اساتيد دانشگاه آنالين بهاييان در زندان رجايی شهر بسر
ميبرد.

بنا به اطالع گزارشگران هرانا٬ ارگان خبری مجموعه فعاالن حقوق بشر در ايران٬ فاران حسامی شهروند زن بهايی که فرزندی ۳ ساله
دارد و همسرش کامران رحيميان به اتهام تدريس در دانشگاه آنالين بهاييان در زندان بسر ميبرد٬ هنگامی که در حال پيگيری امور
قضايی همسر زندانی خود در دادسرای مقدس اوين بود٬ جهت اجرای حکم بازداشت و روانه بند زنان زندان اوين شد.
فاران حسامی از اساتيد دانشگاه آنالين بهاييان ميباشد و به همين اتهام پيشتر در دادگاه انقالب به تحل ۴ سال حبس تعزيری محکوم شده
بود.

زندانی عقيدتی فاران حسامی ۳۸ ساله و فارغ تحصيل کارشناسی ارشد از دانشگاه اوتاوای کانادا می باشد. او در تاريخ ۲۲ شهريور
۱۳۹۰ همراه با همسرش کامران رحيميان دستگير و ۷۷ روز در بند ۲۰۹ زندان اوين بسر بردند.

فاران حسامی و همسرش کامران رحيميان در شعبه ۱۵ دادگاه انقالب به رياست قاضی صلواتی محاکمه شدند و هر کدام به تحمل ۴ سال
حبس تعزيری محکوم گرديدند.

کامران رحيميان از تاريخ ۲۲ شهريورماه سال ۱۳۹۰ تا کنون در زندان رجايی شهر کرج بند ۴ سالن ۱۲ بسر ميبرد٬ در حالی که فاران
حسامی تا زمان اعالم نظر دادگاه تجديد نظر٬ با توديع قرار وثيق ۱۰۰ ميليون تومانی از زندان آزاد گرديد٬ تا اينکه در شعبه ۵۴ تجديد
نظر دادگاه انقالب به رياست قاضی موحد حکم ايشان عينا مورد تاييد قرار ميگيرد.

فاران حسامی در روز يکشنبه ۲۵ تير ماه در دادسرای مقدس اوين بازداشت و روانه بند نسوان زندان اوين گرديد.

گفتنی است٬ پدر کامران رحيميان٬ رحيم رحيميان نيز در سال ۱۳۶۳ به اتهام اعتقاد به دين بهاييت در زندان اوين اعدام شد و برادر
کامران رحيميان٬ کيوان رحيميان هم به چهار سال زندان محکوم شده و در انتظار نتيجه دادگاه تجديد نظر ميباشد.
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بررسی موارد حقوقی نقض شده در اين گزارش:

•    اصل ۲۳ قانون اساسی جمهوری اسالمی: تفتيش عقايد ممنوع است و هيچ کس را نمی توان به صرف داشتن عقيده ای مورد تعرض
و مواخذه قرار داد.
•    بند ۱ ماده ۱۹ ميثاق بين المللی حقوق مدنی و سياسی: هيچکس را نمی توان بمناسبت عقايدش مورد مزاحمت اخافه قرار داد.
•    بند ۲ ماده ۱۹ ميثاق بين المللی حقوق مدنی و سياسی: هر کس حق آزادی بيان دارد. اين حق شامل آزادی تفحص و تحصيل و
اشاعه اطالعات و افکار از هر قبيل بدون توجه به سر حدات خواه شفاهاً يا بصورت نوشته يا چاپ يا بصورت هنری يا به هر وسيله
ديگر به انتخاب خود می باشد.
•    ماده ۱۹ اعالميه جهانی حقوق بشر: هر فردی حق آزادی عقيده و بيان دارد.
•    ماده ۱۸ اعالميه جهانی حقوق بشر: هر شخصی حق دارد از آزادی انديشه٬ وجدان و دين بهره مند شود: اين حق مستلزم آزادی
تغيير دين يا اعتقاد و همچنين آزادی اظهار دين يا اعتقاد٬ در قالب آموزش دينی٬ عبادت ها و اجرای آيين ها و مراسم دينی به تنهايی يا به
صورت جمعی٬ به طور خصوصی يا عمومی است.
•    بند ۱ ماده ۹ ميثاق بين المللی حقوق مدنی و سياسی: هرکس حق آزادی و امنيت شخصی دارد. هيچ کس را نميتوان خودسرانه
دستگير يا بازداشت کرد.
•    بند ۱ ماده ۱۸ ميثاق بين المللی حقوق مدنی و سياسی: هر کس حق آزادی فکر٬ وجدان و مذهب دارد. اين حق شامل آزادی داشتن
يا قبول يک مذهب يا معتقدات به انتخاب خود٬ همچنين آزادی ابراز مذهب يا معتقدات خود٬ خواه بطور فردی يا جمعی٬ خواه به
طورعلنی يا در خفا در عبادات و اجرای آداب و اعمال و تعليمات مذهبی می باشد.
•    بند ۱ ماده ۱ اعالميه مربوط به اشخاص متعلق به اقليت های ملی يا قومی٬ دينی و زبانی: از موجوديت و هويت ملی٬ قومی٬
فرهنگی٬ دينی و زبانی اقليت ها در سرزمين های خود حمايت و ايجاد شرايط را برای ارتقای اين هويت تشويق شود.
•    بند ۱ و ۲ ماده ۲ اعالميه مربوط به اشخاص متعلق به اقليت های ملی يا قومی٬ دينی و زبانی: اشخاص متعلق به اقليت ها حق دارند
در نهان و به طور علنی٬ آزادانه و بدون مداخله و يا هر شکل از تبعيض٬ از فرهنگ خاص خود بهره مند و برخوردار شوند٬ دين خود را
اعالم و به آن عمل کنند و به زبان خاص خود سخن بگويند و به صورتی موثر در زندگی فرهنگی٬ دينی٬ اجتماعی٬ اقتصادی و عمومی
شرکت کنند.


