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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[

 

 جهان نیوزپایگاه خبری گرفته از سایت:[ ]بر

 ۱۳۸۶بهمن  ٧]تاریخ:[ 

 

 پاسخ به درخواست آمریكا براي آزادي سه بهایي زنداني

پرونده زندانیان یادشده و پنجاه نفر دیگر از بهاییان  : گزارش خبرنگار »جهان«، حجت االسالم جابر بانشي افزودبه 

در جریان بود كه با رسیدگي قضایي و طي مراحل قانوني پنجاه نفر از این افراد حكم تعلیق محكومیت   ۸۵از سال  

 .  گرفتند و سه نفر به زندان محکوم شدند

ضد   هایگروهتبلیغ گسترده براي ایجاد انحراف در دین، اقدام علیه نظام اسالمي و عضویت در  : وي اظهار داشت

انقالب از جمله اتهامات این سه نفر است و بر اساس قوانین موجود و با طي همه تشریفات و مراحل قانوني این افراد  

 . اندشدهزنداني 

قي افراد كه در تحقیقات اولیه تعلیق محكومیت دریافت كردند با قرار كفالت و وثیقه در ماب: دادستان شیراز اضافه كرد 

 .برندمی ، اما محكومیت این سه نفر قطعي بود از این رو در زندان به سر برندمی آزادي به سر 

ز به آنها داده شد كه  فرصت اعتراض در راي اولیه نیز براي این سه نفر در نظر گرفته شد و این حقوق نی :وي افزود 

به راي صادره اعتراض كنند، از این رو پرونده به دادگاه تجدید نظر رفت اما دادگاه تجدید نظر نیز آنان را محكوم به  

 .حبس كرد

هنوز مدت زندان این  :  بانشي با بیان اینکه مدت زندان باید براي آنان سپري شود تا زمینه آزادي آنان فراهم آید گفت

رادیو فردا   این گزارش حاكي است در این رابطه .براي آزادي آنان سخني گفت تواننمیبه سرنیامده از این رو  افراد

از ایران خواسته است تا سه شهروند بهایي را كه به اتهام تبلیغ و اقدام علیه   ایبیانیهآمریكا در  نوشت: وزارت خارجه

 .، آزاد كندبرندمیماه پیش در بازداشت به سر  ٩امنیت ملي جمهوری اسالمی از 

"هاله روحي جهرمي"، "رها ثابت سروستاني" و   هاینامدر این بیانیه آمده است، "مشخص نیست این سه نفر به 

 " .اندشدهتقوي" به چه دلیلي در بازداشت هستند، ممكن است، آنها تنها به دالیل عقیدتي زنداني "ساسان 

كه براي   کردندمینفر دیگر در یك سازمان غیردولتي در شیراز فعالیت  ۵۱سه نفر و  به ادعاي این رادیو، این

ود دارد، بازداشت این افراد به دلیل تبلیغ ، اما این امكان وجکردمیكمك آموزشي برگزار  هایکالسكودكان فقیر 

 . بهاییت صورت گرفته باشد

به گزارش این رادیو، سازمان عفو بین الملل و جامعه بین المللي بهاییان نگراني خود را از احتمال شكنجه نامبردگان 

عال اجتماعي، تدریس كتابي به یكي از اتهامات این سه ف :رادیوي آمریكایي فردا در پایان افزود   .اندکرده اعالم 

 .كودكان بوده كه گفته شده این كتاب از تعالیم كیش بهایي الهام گرفته است 

 

 

کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی   دای برخورهویسی از اصل سند است. اگر به نکت]متن باال رون

 ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید[
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