[اطالعات شخصی افراد حذف شده است]
[برای وضوح بیشتر فقط مطالب و اخبار مربوط به افراد و جامعه بهائی تایپ شده است]

[برگرفته از سایت ]:رادیو فردا
[تاریخ ۱۹ ]:مهر ۱۴٠٠

نامه همسر ارسالن یزدانی به اژهای درباره بیخبری  ۴٠روزه از وضعیت این زندانی بهایی
سمیرا ابراهیمی ،همسر ارسالن یزدانی ،شهروند بهایی بازداشت شده ،میگوید بیش از چهل روز از بازداشت آقای
یزدانی گذشته ولی کماکان اطالع دقیقی از وضعیت او ندارند و موفق نشدهاند برای این زندانی وکیل بگیرند.
او در پستی که روز یکشنبه ۱۸ ،مهرماه در حساب اینستاگرامی خود منتشر کرده است ،توضیح داده که در نامهای
به غالمحسین محسنیاژهای ،رئیس قوه قضاییه ایران ،وضعیت همسرش را شرح داده و پیش از این نیز بارها به
دادسرای قوه قضاییه مراجعه کرده است ولی تالشش نتیجهبخش نبوده است.
ارسالن یزدانی ،روز چهارشنبه  ۱٠شهریور توسط ماموران امنیتی که با زور وارد منزل او شده بودند ،با اتهامهایی
امنیتی چون «تبلیغ علیه نظام» و «اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی» بازداشت شد.
سمیرا ابراهیمی پیش از این در گفتوگو با رادیوفردا ،ضمن رد این اتهامات ،تاکید کرده بود که همسرش هیچگونه
فعالیت سیاسی نداشته و مانند سایر همکیشان خود تنها به دلیل اعتقادات بهاییاش بازداشت شده است.
ماموران امنیتی در جریان تفتیش منزل این شهروند بهایی ،برخی لوازم شخصی از جمله کامپیوتر ،لپتاپ و تلفنهای
همراه او و همسرش و فرزندش را نیز با خود بردند و تاکنون فقط گوشی فرزند او را پس دادهاند.
جامعه جهانی بهایی بارها تاکید کرده است این قبیل اتهامهای امنیتی که علیه شهروندان بهایی در ایران مطرح
میشود« ،کامال بیاساس» است و تنها دلیل بازداشت بهاییان توسط نهادهای امنیتی جمهوری اسالمی ،اعتقادات و
فعالیتهای مذهبی آنان است.

[متن باال رونویسی از اصل سند است .اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفا ً به نشانی
ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]
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