
 
  

IRANBAHAIPERSECUTION.BIC.ORG 

 

 

 است[ حذف شده]اطالعات شخصی افراد 

 

 سرویس خبری جامعه بهائیاز سایت:[  ]برگرفته

 )۲۰۰۹ ژوئیه ۱۱( ۱۳۸۸تیر  ۲۰]تاریخ:[ 

 

 درخواست برای آزادی هفت بهایی بازداشت شده در ایران 

 (هراناواکنش های بین المللی )منبع: 

ای با مردود شناختن موارد اتهامی، خواستار آزادی  کمیسیون ایاالت متحده براى آزادى دینى در جهان با انتشار بیانیه

 برند.می های ایران به سر هفت شهروند بهایی شد که در زندان 

ای از دولت ایران خواست که از محاکمه این هفت نفر به اتهام جاسوسی برای اسرائیل و ارتداد  این کمیسیون در بیانیه

 نظر کند و مقدمات آزادی آنها را فراهم سازد. دینی صرف

این کمیسیون نوشته  ای است که خانم رکسانا صابری، خبرنگار ایرانی آمریکایی خطاب بهاین بیانیه در پاسخ به نامه

نظر به حالت تعلیق شده بود. خانم صابری به جرم جاسوسی به نفع آمریکا محکوم و سپس حکم وی در دادگاه تجدید

درآمد. وی مدتی نزدیک به چهار ماه را در زندان سپری کرد و در این مدت زمانی هم با دو نفر از این هفت رهبر  

 سلول بود. بهاییان هم

گری در شود که میانجیاش به کمیسیون ایاالت متحده براى آزادى دینى در جهان یادآور می نامه  خانم صابری در

ای است که مورد عنایت های ایرانی نشان خواهد داد که »حقوق انسانی مردم ایران مسئله مسئله بهائیان در بند به مقام

 المللی قرار دارد«. و توجه بین

سلول بوده، در ادامه نامه خود  آبادی همها مهوش ثابت و فریبا کمالاشت خود با خانمرکسانا صابری که در دوران بازد

آورده است که این دو نفر به همراه پنج مرد دیگر که از رهبران جامعه بهایی ایران هستند، بنا به گفته جامعه 

است که به هیچ یک از وکالی خود    تیر ماه محاکمه شوند و این در حالی ۲۰المللی بهائیان، قرار است روز شنبه بین

 دسترسی ندارند و حتی یکی از وکالی آنها یعنی عبالفتاح سلطانی در موج دستگیری اخیر بازداشت شده است.

های ایران به سر  بهایی دیگری که در زندان ۲۰کم خانم صابری در نامه خود یادآور شده که این هفت نفر و دست

اند و دلیل در حبس ماندن آنها هیچ ارتباطی آمیزشان محبوس شدههای صلح شان و فعالیتبرند تنها به خاطر باورهایمی

 های ایرانی ادعا می شود، ندارد. گونه که از طرف مقام به »امنیت ملی ایران«، آن 

ت که  در بیانیه کمیسیون ایاالت متحده براى آزادى دینى در جهان از قول لئونارد لئو، رئیس این کمیسیون، آمده اس

های تلخی را در معرض دید جهانیان گذاشت، از جمله اینکه حکومت ایران با »انتخابات ماه گذشته ایران واقعیت

ساالرانه دارند، چه رفتاری را در پیش آمیز برای رژیم دینهای به زعم آنان تهدیدمخالفان یا کسانی که دیدگاه

 گیرد«.می

ای وابسته به دولت فدرال است که اعضای آن توسط رئیس در جهان، مؤسسه  کمیسیون ایاالت متحده براى آزادى دینى

شوند. وظیف اصلی این مؤسسه موارد نقض  جمهوری و رهبران احزاب در سنا و مجلس نمایندگان آمریکا انتخاب می

 ریکا است.المللی، ارائه پیشنهاد به رئیس جمهوری، وزارت امور خارجه و کنگره آمهای دینی در سطح بین آزادی 

 

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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