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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[

 

 خبرنامه گویاگرفته از سایت:[ ]بر

 ۱۳۸۹فروردین  ۲۰]تاریخ:[ 

  

فشار بر ایقان شهیدی و سما نورانی برای اخذ اعترافات تلویزیونی، جلوگیری از مالقات درسا سبحانی با خانواده، 

 گزارشگران حقوق بشر کمیته

ایقان شهیدی و سما نورانی، دو شهروند محروم از تحصیل بهایی در زندان اوین تحت  -گزارشگران حقوق بشر کمیته 

مدت برای اخذ اعترافات تلویزیونی قرار دارند. از سوی دیگر، مسئوالن زندان اوین، از های طوالنیفشار و بازجویی

 .آوردندمالقات خانواده درسا سبحانی با فرزندشان جلوگیری به عمل 

در »از آنان خواسته « بارها»به گزارش منابع آگاه، بازجوی پرونده، با تحت فشار قرار دادن شهیدی و نورانی، 

 .، اتهامات منتسب به خود را بپذیرند«مقابل دوربین تلویزیون

اتهامات و روز از بازداشت این دو شهروند محروم از تحصیل، از  ۴۰این در حالی است که پس از گذشت نزدیک به 

 .دلیل بازداشت آنان اطالعی در دست نیست

اند. شهیدی و نورانی، در طول مدت شان از اتمام بازجویی از خود خبر دادههای تلفنیاین دو تن، طی آخرین تماس

 .بازداشت یک بار، در ایام نوروز با خانواده خود مالقات کردند

اسفندماه در کرمانشاه و شیراز بازداشت شده و به زندان  ۱۲و  ۱۱ساله، در  ۲۰ساله و سما نورانی  ۲۱ایقان شهیدی 

 .اوین منتقل شدند

فروردین مسئوالن زندان اوین از مالقات خانواده درسا  ۱۹شنبه های دریافتی عصر روز پنجهمچنین، بنابر گزارش

 .سبحانی با فرزندشان جلوگیری به عمل آوردند

اش مالقات کرده است. ن، در طول مدت بازداشت خود یک بار با خانوادهاین درحالی است که این فعال حقوق زنا

 .اعالم کرد که بازجویی از وی به اتمام رسیده است« اییک دقیقه»شنبه طی تماس تلفنی گاه پنجسبحانی شام

شت و به اش در ساری بازدااسفندماه سال گذشته در منزل پدری ۱۶درسا سبحانی، فعال کمپین یک میلیون امضا در 

ساله، به تفتیش منزل و  ۲۰اسفند نیز نیروهای امنیتی با حضور در منزل این فعال مدنی  ۱۱زندان اوین منتقل شد. در 

 .ضبط وسایل شخصی وی اقدام نمودند اما به دلیل عدم حضورش موفق به بازداشت وی نشدند

نیروی امنیتی مورد  ۶اسفند نیز پدر درسا سبحانی، زمانی که قصد خروج از منزلش را داشت طی هجوم  ۱۳روز 

ساعت مورد بازجویی و  ۴بند بازداشت نموده و به مدت بند و چشمضرب و شتم قرار گرفت و سپس وی را با دست

 .تهدید، جهت تحویل دخترش به وزارت اطالعات قرار دادند

 

 

 

 

کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی  دای برخوررونویسی از اصل سند است. اگر به نکته]متن باال 

 ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید[
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