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 است[ حذف شده]اطالعات شخصی افراد 

 

 سرویس خبری جامعه بهائیاز سایت:[  ]برگرفته

 )۲۰۰۹ ژوئیه ۱۲( ۱۳۸۸تیر  ۲۱]تاریخ:[ 

 

 دادگاه هفت شهروند بهایی به تعویق افتاد

 رادیو فردامنبع: 

جامعه بهایی در دفتر ژنو سازمان ملل متحد در گفتگویی با رادیو فردا می گوید که دادگاه هفت  نماینده دیان عالیی،

 است. شهروند بهایی که قرار بود روز شنبه برگزار شود، به تعویق افتاده

خانم عالئی می گوید که مقامات قضائی به خانواده های این هفت بهایی بازداشت شده اطالع داده که دادگاه این افراد  

 به تعویق افتاده ولی مشخص نشده چه روزی این دادگاه برگزار می شود.

یعنی شیرین عبادی، پیش از خارج  خانم عالئی بار دیگر این اتهامات را رد کرده و می گوید که وکالی این هفت نفر 

 شدن از ایران، و عبدالفتاح سلطانی، پیش از دستگیری، موفق به تماس با موکالنشان نشده اند.

االرض،  پیشتر اعالم شده بود که هفت شهروند بهایی قرار است روز شنبه در دادگاه انقالب تهران به اتهام فساد فی 

 شوند.ت و تبلیغ علیه نظام محاکمه میجاسوسی برای اسرائیل، توهین به مقدسا

رو خواهند شد از  گوید این هفت نفر در صورت محکوم شدن با مجازات اعدام روبهالملل که می سازمان عفو بین

 مقامات دولت جمهوری اسالمی خواستار آزادی آنها شده است.

ها علیه بهاییان ایرانی مطرح شده است« تنها گوید اتهام جاسوسی برای اسرائیل که »سال جامعه بین المللی بهائیان می

 گیرد که مرکز جهانی بهاییان در کشور اسرائیل واقع است. از این مسئله ریشه می

اکنون در زندان به سر  دستگیر شدند و هم  ۱۳۸۷ماه سال هفت عضو تشکیالت جامعه بهایی ایران که در اردیبهشت

الدین خانجانی، عفیف نعیمی، سعید رضایی، بهروز توکلی و آبادی، جمالبرند عبارتند از مهوش ثابت، فریبا کمالمی

 وحید تیزفهم که به گفته جامعه بهاییان خارج وظیفه بررسی مشکالت پیروان این آیین در ایران را بر عهده داشتند.

یران خواست که از محاکمه  ای از دولت االمللی آزادی دینی در آمریکا در بیانیهروز پنج شنبه گذشته نیز کمیسیون بین

 نظر کند و مقدمات آزادی آنها را فراهم سازد. این هفت نفر به اتهام جاسوسی برای اسرائیل و ارتداد دینی صرف

ای صادر شد که خانم رکسانا صابری، خبرنگار ایرانی آمریکایی، خطاب به این کمیسیون این بیانیه در پاسخ به نامه

 نوشته بود.

 

 

 

 

 

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

 ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید[

https://iranbahaipersecution.bic.org/
https://news.persian-bahai.org/story/156
http://www.radiofarda.com/content/f3_bahais_trial/1774648.html

