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 است[ حذف شده]اطالعات شخصی افراد 

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

 

 اخبار روز ]برگرفته از سایت:[

  ۱٣٨٨تیر  ۱۵  ]تاریخ:[

 

  الملل بینفراخوان فوری عفو 

  هفت رهبر بهایی در خطر اعدام قرار دارند

ژوئیه محاکمه خواهند شد در صورت محکومیت. آنها ممکن است با  ۱۱هفت عضو اقلیت مذهبی بهائیت در روز 

  .مجازات اعدام روبرو شوند

هستند، که ممکن است به االرض هم متهم های بازداشتیان در ماه مه گفته شده که آنها به عنوان مفسد فیبه خانواده

ژوئیه در  ۱۱مجازات اعدام بیانجامد، و تاریخ جدیدی برای محاکمه شان تعیین شده است. آنها قرار است در روز 

، «جاسوسی برای اسرائیل»االرض و نیز دادگاه انقالب در تهران حاضر شوند و احتماال با اتهام مفسد فی ۲٨شعبه 

شان تاکنون به روبرو خواهند شد. وکالی آنها از زمان دستگیری« یغ علیه نظامتبل»و « اهانت به مقدسات مذهبی»

 .شودهایشان اجازه مالقات با آنها داده میاند، گرچه به خانوادههیچ وجه موفق به دیدار با آنها نشده

زندان  ۲۰۹بند این هفت نفر اعضای گروه مسئوالن امور مذهبی و اداری جامعه بهائیت در ایران هستند. آنها در 

برند که در اختیار وزارت اطالعات است. شش نفر از رهبران گروه ـ فریبا کمال آبادی طائفی، اوین به سر می

الدین خانجانی، عفیف نعیمی، سعید رضایی، بهروز توکلی و وحید تیزفهم ـ در پی حمله ماموران وزارت جمال

کرد، یعنی ند. نفر هفتم که به عنوان منشی گروه فعالیت میدستگیر شد ۲۰۰٨مه  ۱۴هایشان در اطالعات به خانه

مارس دستگیر شد. فریبا کمال آبادی طائفی، بهروز توکلی و جمال الدین خانجانی قبال نیز به  ۵مهوش ثابت، در 

خته هایشان برای جامعه بهائیت دستگیر شده بودند. مذهب بهائیت در قانون اساسی ایران به رسمیت شناخاطر فعالیت

 .نشده است

 :هایی به فارسی، عربی، انگلیسی یا زبان خودتان بنویسید ولطفا فورا نامه

از مقامات ایرانی بخواهید هفت عضو اقلیت بهایی )با ذکر نامشان( را آزاد کند.عفو بین الملل آنها را زندانی وجدانی •

 اند؛معه بهائیت زندانی شدههای مسالمت آمیزشان برای جاداند که به خاطر باورها یا فعالیتمی

 داند؛ها را دارای انگیزه سیاسی میاز مقامات بخواهید اتهامات علیه آنها را لغو کنند.عفو بین الملل این اتهام•

 اظهار نگرانی کنید که در صورت محکومیت آنها به اتهامات مذکور ممکن است این هفت نفر به مرگ محکوم شوند؛•

 فظت از این هفت نفر را در مقابل شکنجه و دیگر اذیت و آزارها تضمین کنند؛از مقامات بخواهید محا•

شان و نیز مراقبت پزشکی مورد ها و وکالی انتخابیاز مقامات اکیدا بخواهید که دسترسی این هفت نفر را به خانواده•

 نیازشان تضمین کنند؛

 :به مقامات زیر ارسال کنید ۲۰۰۹آگوست  ۱۴های خود را تا پیش از لطفا نامه

 رهبر جمهوری اسالمی ایران

 هللا سید علی خامنه ایآیت
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 دفتر مقام رهبری

 خیابان جمهوری اسالمی، خیابان شهید کشور دوست، تهران، جمهوری اسالمی ایران

  info_leader@leader.ir پست الکترونیکی

 http://www.leader.ir/langs/en/index.php?p=letterاز طریق تارنمای: )انگلیسی( 

 http://www.leader.ir/langs/fa/index.php?p=lette)فارسی( 

 عنوان: جناب آقای

 رئیس قوه قضاییه

 هللا محمود هاشمی شاهرودیآیت

 حوزه ریاست قوه قضاییه

اسالمی ، جمهوری ۱٣۱۶٨۱۴۷٣۷تر از سه راه جمهوری، تهران کد پستی خیابان پاستور، خیابان ولی عصر، پایین

  ایران

هللا )در قسمت موضوع بنویسید: خدمت آیت shahroudi@dadgostary-tehran.irپست الکترونیکی:

 شاهرودی(

 عنوان: جناب آقای

 :رونوشت برای

 دبیرستاد حقوق بشر ایران

 محمد جواد الریجانی

 حوزه ریاست قوه قضاییه

، جمهوری اسالمی ۱٣۱۶٨۱۴۷٣۷ری، تهران کد پستی تر از سه راه جمهوخیابان پاستور، خیابان ولی عصر، پایین

  ایران

 (+ )لطفا به کوششتان ادامه دهید۹٨ ۲۱ ٣٣۹۰ ۴۹٨۶فکس: 

 )در جلوی موضوع بنویسید: خدمت جواد الریجانی(info@dadgostary-tehran.ir پست الکترونیک 

 عنوان: آقای الریجانی عزیز

 .ایران در کشور خودتان بفرستیدهایی برای نمایندگان دیپلماتیک ضمنا رونوشت

 .الملل بخش خودتان سوال کنیدها را پس از تاریخ باال بفرستید، از دفتر عفو بیندر صورتی که بخواهید نامه

 ۲۰۰٨مه  ۱۵مورخ  ۲۰۰٨/ ۰۶٨ /MDE ۱٣ ، شماره نمایه۱۲٨ /۰٨این چهارمین روز آمد سازی فراخوان فوری 

 .است

 اطالعات بیشتر

افساد »و « محاربه با خدا»مستوجب اعدام در ایران بسیار گسترده است و شامل اتهامات مبهمی مثل محدوده جرائم 

شود. این است که علیه کسانی که متهم به استفاده از سالح علیه دولت، سرقت یا جاسوسی هستند اقامه می« االرضفی

توانند به خاطر آنها حکم اعدام صادر کنند می شوند و قابل عفو نیستند. جرائمی که قضاتجرائم علیه خدا محسوب می

  .شامل جرائم مربوط به امنیت ملی است

قانون مجازات، افرادی که به اتهام جاسوسی محکوم شوند ممکن است به زندان از یک تا پنج سال  ۵۰۲طبق ماده 

داق محاربه و افساد توان به عنوان مصرا می« های متخاصمهمکاری با دولت»محکوم گردند. اتهام سنگینتر 
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توان یکی از چهار مجازات قانون مجازات به آنها پرداخته شده و می ۱۹۵تا  ۱٨٣های االرض دانست که در مادهفی

اعدام، قطع دست راست و پای چپ، آویختن از دار یا تبعید را برای آنها صادر کرد گرچه مجازات اعدام مرسومترین 

« اهانت به مقدسات مذهبی»سال حکم زندان صادر کرد.  ۱۰توان از یک تامی ۵۰٨آنهاست؛ یا این که طبق ماده 

مستوجب سه ماه تا یک سال زندان است. « تبلیغ علیه نظام»مستوجب مجازات اعدام یا یک تا پنج سال زندان است. 

به  ۲۰۰٨ علی اشتری، بازرگان تجهیزات مخابراتی، پس از محکومیت به خاطر جاسوسی برای اسرائیل در نوامبر

 .دار آویخته شد

سال پیش در ایران تاسیس شد و از آن پس در جهان گسترش یافته است. پس از تاسیس جمهوری  ۱۵۰دین بهائیت 

بهایی در  ٣۰۰۰۰۰، جامعه بهائیت منظما تحت آزار و اذیت قرار داشته است. بیش از ۱۹۷۹اسالمی ایران در سال 

شناسد و فقط اسالم، مسیحیت، یهودیت و ران مذهب آنها را به رسمیت نمیایران وجود دارند، اما قانون اساسی ای

شناسد. بهاییان در ایران با قوانین و مقررات تبعیض آمیزی روبرو هستند که حق آنها زرتشتی گری را به رسمیت می

مده و ایران نیز المللی حقوق مدنی و سیاسی آمیثاق بین ۱٨( ۱در آزادی عمل کردن به مذهبشان را که در ماده )

کند. مقامات ایرانی با ایجاد محدودیت بر امکان اشتغال و مزایایی مثل حقوق بازنشستگی، عضو آن است، نقض می

کنند. آنها از حق تجمع، انجام حق برابری بهائیان در تحصیل، کار و استاندارد مناسب زندگی را نیز از آنها دریغ می

عی به مذهبشان محروم هستند. از زمان انتخاب رئیس جمهور احمدی نژاد در مراسم مذهبی یا عمل کردن دسته جم

 .اندها بهایی دستگیر شده، ده۲۰۰۵سال 

کنند و شرکت در اقدامات براندازی علیه دولت را تکذیب اعضای جامعه بهائیت در ایران به کشور اظهار وفاداری می

جامعه بین المللی بهائیت بر این باور است که اتهام جاسوسی برای گویند این کار علیه مذهبشان است. نمایند و میمی

گردد صرفا ناشی از این واقعیت است که مرکز اسرائیل که سالهاست در ایران علیه این جامعه در ایران مطرح می

 .جهانی بهائیت در اسرائیل قرار دارد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی  دای برخوربه نکته]متن باال رونویسی از اصل سند است. اگر 

 ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید[
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