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 است[ حذف شده]اطالعات شخصی افراد 

 

 چاپ لندن

 کیهان :[ ]روزنامه

 ۰۴۴شماره -٢صفحه  

 خورشیدی ١٧٢١فروردین  ٢٢پنجشنبه 

 

 یک بهائی، به صورت پنهانی اعدام شد

 (( یک روز پس از بازداشت، بدون محاکمه و ابالغ اتهامات به وی اعدام شد ))بهمن سمندری

 المللی خواست برای جلوگیری از آغاز دوباره اعدام بهائیان ایران، اقدام کنند  های بین جامعه بهاییان از سازمان

ه نوروز، ))بهمن جمهوری اسالمی پس از نزدیک به سه سال و نیم، اعدام بهائیان را از سر گرفت و در آستان

 ١٢سمندری(( یکی از  محترمین جامعه بهائی ایران را یک روز پس از بازداشت، اعدام کرد. بهمن سمندری روز 

مارس به همسرش خبر دادند که  ٢۴مارس، بدون ارائه هیچ دلیلی از سوی مقامات قضائی بازداشت شده بود و روز 

فر آباد(( شهرت دارد در گورستان بهشت زهرا به خاک سپرده شده در بخش ویژه ))کفار(( که در میان مردم به ))ک

 است.

کند، به خبرنگاران گفت برادرش نخستین بار در ماه اکتبر  کاظم سمندری برادر بهمن سمندری که در ژنو زندگی می

آزاد شد. الضمان  دسامبر آن سال با پرداخت وجه ١٩دستگیر شده و در زندان اوین محبوس شده بود اما در  ١٨٩٢

ها از سوی رژیم اسالمی همچون بهائیان دیگر از حق کار کردن محروم شده بود از ده سال پیش در یک  وی که سال

گونه  مارس وی را بازداشت کردند. جمهوری اسالمی هیچ ١٢کرد؛ اما مأموران رژیم روز  کارخانه نساجی کار می

 خبری پیرامون اعدام بهمن سمندری منتشر نساخت.

 ساله و پدر دو فرزند بود. ۲٢بهمن سمندری اقتصاددان 

های  آوریل، اعدام  وی را به کمیته حقوق بشر سازمان ملل متحد در ژنو، و همچنین به هیئت ٨جامعه بهائیان روز 

اند تا در چارچوب کمیته مذکور، مقدمات برگزاری کنفرانس جهانی حقوق بشر را  کشورهایی که در ژنو گرد آمده

م سازند، اطالع داد. جامعه بهائیان اعالم کرد که سمندری بدون اعالم اتهامش، و همچنین بدون محاکمه اعدام شده فراه

 است 

های رژیم برای تهیه مقدمات  ای اعدام بهمن سمندری را بخشی از تالش جامعه بهائیان در پاریس، با انتشار اعالمیه

المللی حقوق بشر خواسته  های بین دانست. جامعه بهائیان، از سازمانبرگزاری انتخابات چهارمین دوره مجلس اسالمی 

نفری ایرانی، که از هنگام به قدرت رسیدن  ٧۴۴۴۴۴است برای جلوگیری از آغاز دوباره اعدام بهائیان، این جامعه 

 اند، اقدام کنند. خمینی، همواره تحت آزار و تعقیب بوده

جه آمریکا این عمل جمهوری اسالمی را محکوم ساخت و از دولت ایران به دنبال اعالم اعدام سمندری وزارت خار

 خواست در این مورد اطالعاتی انتشار دهد. 

 

 

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[


