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تماس با ما

درباره ما



جمال الدین خانجانی / آزاد شد
 بانک زندانیان سیاسی 

   گزارشات دوره ای   گزارشات دوره ای

گزارش ماھانه؛ نگاھی اجمالی به وضعیت حقوق بشر در خرداد ماه ۹۷

گزارش ماھانه؛ نگاھی اجمالی به وضعیت حقوق بشر در اردیبھشت ماه ۹۷

روز جھانی کارگر؛ نگاھی آماری به وضعیت کارگران در یک سال اخیر ۹۷-۹۶

گزارش ماھانه؛ نگاھی اجمالی به وضعیت حقوق بشر در فرودین ماه ۹۷

نگاھی آماری به جلوه ھایی از نقض حقوق بشر در ایران در سالی که گذشت – ۱۳۹۶ / اسالید

   انتشارات   انتشارات

جزو آموزشی مستندسازی نقض حقوق بشر و  گزارش نویسی به زبان ساده

امروز چھارشنبه ٩ اسفند ١٣٩۶,      30th of June 2018 آخرين بروز رسانی در ١٣٩۶/١٢/٠٩ ساعت ٢:٠١:٣۶ 
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گزارش ساالنه وضعیت حقوق بشر – ۲۰۱۴

گزارش ساالنه ویژه ۱۳۹۲

گزارش ساالنه آماری – تحلیلی نقض حقوق بشر در ایران ویژه سال ۲۰۱۳ – انگلیسی

گزارش ساالنه آماری – تحلیلی نقض حقوق بشر در ایران ویژه سال ۲۰۱۳

   کتابخانه   کتابخانه

مین، قاتل خاموش ایرانیان

تراژدی دموکراسی در ایران

پشت پرده امنیت اجتماعی

حقوق بشر نه کالمی بیش و نه کم

نقد فرھنگ خشونت

   عکس روز   عکس روز

کارتون؛ سھم مردم، سھم نھادھای مذھبی

شبکه ھای اجتماعی
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 اطالعیه مطبوعاتی
ھفته معلم؛ نگاه مصرفی و سود و زیانی به آموزش و پرورش باید اصالح شود

نامه مشترک ۴١ نھاد حقوق بشری؛ ماموریت گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران را تمدید کنید
بیانیه ٢٠ گروه حقوق بشری؛ سرکوب افرادی که به دنبال عدالت در مورد کشتار ۶٧ ھستند را متوقف کنید

گزارش ساالنه وضعیت حقوق بشر در ایران؛ ویژه سال ٢٠١۶
مسئولیت حفظ جان زندانیان اعتصابی بر عھده دستگاه قضایی ایران است

بیانیه ٢٩ نھاد مدافع حقوق بشر خطاب به مجمع عمومی سازمان ملل متحد
بیانیه مشترک ١٩ سازمان مدافع حقوق بشر در رابطه با وضعیت مسیحیان در ایران

اعدام پرشمار زندانیان سنی مذھب، ادامه تفکر خالقان تابستان ۶٧ است
چھارده سازمان حقوق بشری؛ مرگ، سرطان و بی عدالتی جان افشین سھراب زاده را تھدید می کند

ده نھاد حقوق بشری: اتحادیه اروپا مانع ادامه حبس و آزار بھائیان در ایران شود
Englishٍ 

Immoral treatment of Women Prisoners of Conscience by Iranian Authorities
Iranian Parliament Deputy Immune from Prosecution Despite Accusations of Sexual Assault

Ali Zahed’s Sentence Reduced to 15 Years
Two Sunni Prisoners in Critical Health Condition

Reza Malek Sentenced to 10 Years in Prison
The List of 120 Death Row Prisoners in Central Prison of Zahedan

Afshin Baymani; Serving Since 17 Years Ago
A Report about the Quarantine of Amir Abad Prison of Gorgan

Reza Shahabi Released by the End of His Sentence
Reza Pishro Released on the Bail

  خبر اختصاصی

  تاریخ : ١٢/٠٩/١٣٩۶

  دسته : slide,اقلیت ھای دینی

  لینک کوتاه :

  کد خبر : ٩۶١٢٠٩٢٠١

     خانه  > slide, اقلیت ھای دینی  >  محکومیت پنج شھروند بھائی به حبس توسط دادگاه انقالب مشھد

محکومیت پنج شھروند بھائی به حبس توسط دادگاه انقالب مشھد

خبرگزاری ھرانا – چھار شھروند بھایی به نام ھای “دری امری، می خلوصی، ساقی فدایی و شایان تفضیلی” در شعبه سوم دادگاه انقالب

مشھد ھرکدام به تحمل یکسال حبس تعزیری محکوم شدند. ھمچنین در ماه گذشته، یک شھروند بھایی دیگر ساکن مشھد به نام “فتانه

نبیل زاده” در دادگاه انقالب این شھر به تحمل یکسال حبس تعزیری محکوم شد.

به گزارش خبرگزاری ھرانا، ارگان خبری مجموعه فعاالن حقوق بشر در ایران، شعبه سوم دادگاه انقالب مشھد به ریاست قاضی سلطانی چھار

شھروند بھایی ساکن مشھد را به اتھام تبلیغ علیه نظام به تحمل یک سال حبس تعزیری محکوم کرد.
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بدون نظر

نظر بگذارید

نـــام (الزم) 

ایمیل(الزم) 

وب سایــت 

این چھار شھروند بھایی “دری امری، می خلوصی، ساقی فدایی و شایان

تفضیلی” نام دارند و پرونده آنان از سال ٩٣ در جربان است.

این شھروندان بھایی در خردادماه سال ١٣٩٣ توسط نبروھای امنیتی شھر مشھد

بازداشت شدند و پس از آنکه با تودیع وثیقه آزاد شدند طی دو جلسه دادگاھی در

٢۶ آذرماه ٩٣ و ٢٧ خردادماه ٩۶ مورد محاکمه قرار گرفتند.

نھایتا قاضی سلطانی این افراد را در باره تبلیغ علیه نظام محکوم شناخت و از این

منظر ھر یک را به تحمل یکسال حبس تعزیری محکوم کرد. حکم صادره در روزھای

اخیر به این شھروندان ابالغ شده است.

احکام صادره قطعی نیست و در عرض ٢٠ روز رای صادره قابل تجدید نظر خواھی است.

از سوی دیگر بنابر گزارشات دریافتی ھرانا، یک شھروند بھایی دیگر در مشھد به نام “فتانه نبیل زاده” ماه گذشته توسط دادگاه انقالب شھر

مشھد به اتھام تبلیغ علیه نظام به تحمل یکسال حبس تعزیری محکوم شده است.

خانم نبیل زاده مردادماه ٩٢ به ھمراه پیمان صراف و دایان تیموری در منزل شخصی خود در این شھر بازداشت شده بود.

شھروندان بھایی در ایران از آزادی ھای مرتبط به باورھای دینی محروم ھستند، این محرومیت سیستماتیک در حالی است که

طبق ماده ١٨ اعالمیه جھانی حقوق بشر و ماده ١٨ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی ھر شخصی حق دارد از آزادی

دین و تغییر دین با اعتقاد و ھمچنین آزادی اظھار آن به طور فردی یا جمعی و به طور علنی یا در خفا برخوردار باشد.

بر اساس منابع غیررسمی در ایران بیش از سیصد ھزار نفر بھایی وجود دارد اما قانون اساسی ایران فقط اسالم، مسیحیت، یھودیت و زرتشتی

گری را به رسمیت شناخته و مذھب بھاییان را به رسمیت نمی شناسد. به ھمین دلیل طی سالیان گذشته ھمواره حقوق بھائیان در ایران

به صورت سیستماتیک نقض شده است.

مطالب مرتـبطمطالب مرتـبط

سه شھروند بھایی بازداشت شده در اھواز و آبادان آزاد شدند 

دیوان عدالت اداری تاکید کرد؛ بھائیان در ایران حق تحصیالت دانشگاھی ندارند / اسناد 

شکیب تیموری، دانشجوی بھایی از دانشگاه گرگان اخراج شد / سند 

آزادی دو تن از شھروندان بھایی ساکن کاشان 

آزادی یک شھروند بھایی با تودیع وثیقه ھمزمان با بازداشت یک شھروند بھایی دیگر 

می خلوصی فتانه نبیل زاده  شھروندان بھایی  شایان تفضیلی  ساقی فدایی  دری امری  احکام زندان  برچسب ھا: 

https://www.hra-news.org/2017/hranews/a-11076/
https://www.hra-news.org/2013/hranews/1-14877/
https://www.addtoany.com/share#url=https%3A%2F%2Fwww.hra-news.org%2F2018%2Fhranews%2Fa-14374%2F&title=%D9%85%D8%AD%DA%A9%D9%88%D9%85%DB%8C%D8%AA%20%D9%BE%D9%86%D8%AC%20%D8%B4%D9%87%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF%20%D8%A8%D9%87%D8%A7%D8%A6%DB%8C%20%D8%A8%D9%87%20%D8%AD%D8%A8%D8%B3%20%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B7%20%D8%AF%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%87%20%D8%A7%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8%20%D9%85%D8%B4%D9%87%D8%AF
https://www.hra-news.org/#google_plus
https://www.hra-news.org/#twitter
https://www.hra-news.org/#facebook
https://www.hra-news.org/2018/hranews/a-15547/
https://www.hra-news.org/2018/hranews/a-15535/
https://www.hra-news.org/2018/hranews/a-15527/
https://www.hra-news.org/2018/hranews/a-15514/
https://www.hra-news.org/2018/hranews/a-15505/
https://www.hra-news.org/tag/%d8%a7%d8%ad%da%a9%d8%a7%d9%85-%d8%b2%d9%86%d8%af%d8%a7%d9%86/
https://www.hra-news.org/tag/%d8%af%d8%b1%db%8c-%d8%a7%d9%85%d8%b1%db%8c/
https://www.hra-news.org/tag/%d8%b3%d8%a7%d9%82%db%8c-%d9%81%d8%af%d8%a7%db%8c%db%8c/
https://www.hra-news.org/tag/%d8%b4%d8%a7%db%8c%d8%a7%d9%86-%d8%aa%d9%81%d8%b6%db%8c%d9%84%db%8c/
https://www.hra-news.org/tag/%d8%b4%d9%87%d8%b1%d9%88%d9%86%d8%af%d8%a7%d9%86-%d8%a8%d9%87%d8%a7%db%8c%db%8c/
https://www.hra-news.org/tag/%d9%81%d8%aa%d8%a7%d9%86%d9%87-%d9%86%d8%a8%db%8c%d9%84-%d8%b2%d8%a7%d8%af%d9%87/
https://www.hra-news.org/tag/%d9%85%db%8c-%d8%ae%d9%84%d9%88%d8%b5%db%8c/
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نظر خود را اینجا بنویسید

ارســال نــظر

   یادداشت ھا   یادداشت ھا

نگاھی به تبصره ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری/ موسی برزین

دفاع از دانشگاه/ مجید دری

تبصره ماده ۴٨؛ تبعیض یا تحقیر وکالت؟/ حسین احمدی نیاز

تردید در شادی/ قھرمان قنبری

تاملی بر قضیه جسد مومیایی رضاشاه پھلوی/ محمد محبی

   مصاحبه ھا   مصاحبه ھا

عبدالصمد خرمشاھی: تبصره ماده ۴۸ باید اصالح شود/ سیاوش خرمگاه

بررسی دیدگاه شریعت پیرامون حقوق و کرامت مردگان؛ در گفتگو با محمدجواد خلیلی/ علی کالئی

منیره برادران: تخریب گورھای جمعی، یک جنایت بین المللی است/ سیاوش خرمگاه

نسبت حافظه جمعی با گورھای جمعی؛ در گفتگو با رھا بحرینی و شادی صدر/ سیمین روزگرد

گفتگو؛ اپلیکیشن ھای تلفن ھمراه، جامعه مدنی ایران را شکل می دھند

   نامه ھای وارده   نامه ھای وارده

https://www.hra-news.org/articles/a-331/
https://www.hra-news.org/articles/a-330/
https://www.hra-news.org/articles/b-16/
https://www.hra-news.org/articles/a-328/
https://www.hra-news.org/articles/a-327/
https://www.hra-news.org/interviews/a-103/
https://www.hra-news.org/interviews/a-102/
https://www.hra-news.org/interviews/a-101/
https://www.hra-news.org/interviews/a-100/
https://www.hra-news.org/interviews/a-99/
https://www.hra-news.org/2018/hranews/a-14374/
https://telegram.me/hranews
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زن بودن و بی اخالقی ھای بازجو؛ رنج نامه فاطمه محمدی، نوکیش مسیحی از دوران بازجویی

پرونده تجاوز در ایرانشھر؛ نامه اعتراضی و اعتصاب ۳ روزه زندانیان اھل سنت زندان رجایی شھر

نامه مجید اسدی در اعتراض به کارشکنی مسئوالن در روند درمان آرش صادقی

محکومیت اعدام محمد ثالث توسط زندانیان سیاسی زندان رجایی شھر کرج

نامه ۲۸ تن از فعاالن سیاسی و روزنامه نگار برای لغو حکم اعدام رامین حسین پناھی

   بیانیه ھا   بیانیه ھا

سازمان عفو بین الملل؛ ممانعت از دسترسی زینب جاللیان به خدمات درمانی مصداق شکنجه است

بیانیه ی کانون نویسندگان ایران درباره ادامه مصادره و به یغما بردن اموال کانون

اتحادیه اروپا اعدام “محمد ثالث” را محکوم کرد

دولت آمریکا اعدام “محمد ثالث” درویش زندانی در ایران را محکوم کرد

سازمان عفو بین الملل در بیانیه ای اجرای حکم اعدام “محمد ثالث” را محکوم کرد

    تبلیغات    تبلیغات

https://www.hra-news.org/letters/a-556/
https://www.hra-news.org/letters/a-555/
https://www.hra-news.org/letters/a-554/
https://www.hra-news.org/letters/a-553/
https://www.hra-news.org/letters/a-552/
https://www.hra-news.org/statements/a-326/
https://www.hra-news.org/statements/a-325/
https://www.hra-news.org/statements/a-324/
https://www.hra-news.org/statements/a-323/
https://www.hra-news.org/statements/a-322/
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