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 است[ حذف شده]اطالعات شخصی افراد 

 

 سرویس خبری جامعه بهائی]برگرفته از سایت:[ 

 )۲۰۰۹ ژوئیه  ۱۳(  -۱۳۸۸تیر  ۲۲]تاریخ:[ 

 

تیرماه محاکمه خواهند شد و ظاهراً محاکمه آنها به تعویق افتاده است به ترتیب  ۲۰گفته مى شد در روز  هفت بهائى که

عبارتند از باال از سمت چپ: بهروز توکلى، فریبا کمال آبادى، وحید تیزفهم، مهوش ثابت، و پائین از سمت چپ 

 الدین خانجانى، سعید رضائى و عفیف نعیمى جمال

 تعویق محاکمه رهبران جامعه بهائى

بنا به گزارش ها مقامات ایرانى به خانواده هاى هفت بهائى، که در حال حاضر در زندان اوین نگهدارى  -ژنو 

 شوند، گفته اند که محاکمه این افراد به تعویق افتاده است. تاریخ دیگرى براى این محاکمه داده نشده است. مى

  ۱۳۸۸تیرماه  ۲۰قرار بود محاکمه این هفت نفر، که اکنون بیش از یک سال است در تهران زندانى هستند، روز شنبه 

برگزار شود. البته خبر این محاکمه نیز بر اساس اظهارات شفاهى مسئوالن بود که پیش از این  ( ۲۰۰۹ژوئیه  ۱۱)

 بارها غیرموثق از کار در آمده است.

بازداشت شدند و بیش از یک سال است بدون هیچ اتهام رسمى و یا حق مشاوره با  ۱۳۸۷ر سال این هفت نفر در بها

وکالى خودشان در زندان هستند. خبرگزارى رسمى ایران گزارش داده است آنها به "جاسوسى براى اسرائیل، توهین 

 به مقدسات دینى و تبلیغات علیه جمهورى اسالمى" متهم شده اند.

ارتند از خانم فریبا کمال آبادى، آقاى جمال الدین خانجانى، آقاى عفیف نعیمى، آقاى سعید رضائى،  این زندانیان عب

  ۱۳۸۷اسفند   ۱۵مهوش ثابت، آقاى بهروز توکلى، و آقاى وحید تیز فهم. به جز خانم مهوش ثابت که در تاریخ  خانم

در تهران  ( ۲۰۰۸مه  ۱۴) ۱۳۸۷اردیبهشت   ۲۵در مشهد دستگیر شده بود، بقیه این افراد در روز ( ۲۰۰۸مارس  ۵)

 بازداشت شدند.

جامعۀ جهانى بهائى به دفعات ضمن اعالم این که بازداشت این افراد تنها به خاطر اعتقادات دینى آنهاست؛ خواستار 

 آزادى فورى آنها از زندان شده است.

ى آزادى هفت بهائى زندانى در بیانیه هاى دولت ها و نهادهاى حقوق بشر در سراسر جهان نیز  این درخواست ها برا

 بازتاب یافته است. روز جمعه ’عفو بین الملل‘ در بیانیه اى از مقامات ایرانى خواست که این هفت نفر را آزاد کنند.

 -خ به نامه رکسانا صابرى، خبرنگار ایرانىروز پنجشنبه کمیسیون ایاالت متحده براى آزادى دینى در جهان، در پاس

 آمریکائى که نزدیک به چهار ماه در ایران زندانى بود، تقاضاى مشابهى را براى آزادى این افراد منتشر کرد.

در همان روز آنجلیکا بییر، یکى از اعضاى پارلمان اروپا، از جانب اعضاى کمیسیون ایران در پارلمان اروپا  

 زندانیان یا حداقل محاکمه علنى، آزاد و عادالنه آنها شد. خواستار آزادى این

 

 

 

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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