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 است[ حذف شده]اطالعات شخصی افراد 

 

 سرویس خبری جامعه بهائی]برگرفته از سایت:[ 

 )۲۰۰۹اکتبر  ۱۸( ۱۳۸۸مهر  ۲۶]تاریخ:[ 

 

 تعویق محاکمۂ بهائیان بدون تعیین تاریخ دیگرى

 جامعۀ جهانی بهائیژنو، سرویس خبری 

 )۲۰۰۹اکتبر  ۱۸( ۱۳۸۸مهر  ۲۶

تن رهبران جامعۂ بهائیان ایران، که بیش از هفده ماه است در ایران زندانى هستند،  ۷قرار بود امروز محاکمۂ 

برگزار شود. اما وقتى وکال و خانواده هاى آنها به محل دادگاه در تهران مراجعه کردند به ایشان اطالع داده شد که  

 این محاکمه انجام نمى شود. تاریخ دیگرى براى دادگاه تعیین نشده است.

عالئى، نمایندۂ جامعۂ جهانى بهائى در دفتر سازمان ملل در ژنو، گفت: »وقت آن رسیده است که این هفت انسان  دیان 

 بیگناه را فوراً به قید ضمانت آزاد کنند.«

»این هفت نفر، که تنها 'جرم' آنها اعتقادات دینی شان است، دوباره در برزخ حقوقى و بى خبرى مطلق از رونِد پیِش 

 شدند. همۂ شواهد این بازى حکم مى کند که بازداشت غیرقانونى این افراد باید خاتمه پیدا کند.« رو گرفتار

این هفت نفر عبارتند از خانم فریبا کمال آبادى، آقاى جمال الدین خانجانى، آقاى عفیف نعیمى، آقاى سعید رضائى،  

 خانم مهوش ثابت، آقاى بهروز توکلى و آقاى وحید تیز فهم. 

گزارش خبرگزارى رسمى ایران این افراد به »جاسوسى براى اسرائیل، توهین به مقدسات اسالمى، و تبلیغ بر بنا به 

 علیه جمهورى اسالمى« متهم هستند. به آنها اتهام »مفسد فى االرض« بودن نیز زده شده است. 

محاکمۂ آنها بار دیگر به تعویق  از هفتۂ گذشته با نرسیدن ابالغیۂ قانونى به وکالى این متهمان به نظر مى رسید که

 خواهد افتاد. 

خانم عالئى گفت: »این واقعیت که به وکالى آنها ابالغیه اى داده نشده و تاریخ دیگرى هم براى محاکمه تعیین 

نگردیده، جدا از نقِض موازیِن حقوقِى شناخته شدۂ بین المللى، مورد دیگرى ازموارد متعدد زیرپا گذاشتن قوانین 

 ود ایران است که از ابتدا با این پرونده همراه بوده است.«حقوقى خ

 

 

 

 

 

 

 

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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