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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[

 

 خبرگزاری هرانا]برگرفته از سایت:[ 

 ١٤٠٠فروردین   ٣٠]تاریخ:[ 

 

 سال کارشکنی و تعلل قضایی؛ به پرونده قتل عطاهللا رضوانی، شهروند بهایی رسیدگی می شود ۸پس از 

سال پس از واقعه، جهت رسیدگی  ۸پرونده قتل عطاهللا رضوانی، شهروند بهائی بندرعباس،  –خبرگزاری هرانا 

پس از سالها کارشکنی و تعلل  بازپرسی دادسرای عمومی و انقالب بندرعباس ارجاع شد. این پرونده ۶مجدد به شعبه 

خبر قتل این شهروند در   ۹۲قضایی از بایگانی دادسرای بندرعباس جهت رسیدگی خارج شده است. شهریورماه 

های اجتماعی او در بندرعباس و ها منتشر شد. به دلیل اعتقاد مقتول به دیانت بهائی و سوابق فعالیترسانه

 ا برخی نهادهای ذی نفوذ شهر مانند دفتر امام جمعه بندرعباس داشته است، از ای که مشارالیه بهای پراکندهدرگیری

های اتهام به سوی نهادهای اطالعاتی و امنیتی نشانه رفت با این حال  همان ساعات اولیه انتشار خبر این قتل، انگشت

 .نشده اند علیرغم سپری شدن سالها عامل یا عوامل قتل شناسایی و یا توسط مقامات قضایی معرفی

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعاالن حقوق بشر در ایران، پرونده قتل عطاهللا رضوانی،  

بازپرسی دادسرای عمومی و انقالب  ۶سال پس از واقعه جهت رسیدگی مجدد به شعبه  ۸شهروند بهائی بندر عباس، 

 .شهرستان بندرعباس ارجاع شد

جان وی ظهر روز سوم شهریور ماه در یکی از مفقود و پیکر بی ١٣۹۲عطاءهللا رضوانی در شب دوم شهریور ماه 

ای  ههای اطراف بندرعباس توسط رهگذران کشف شد. به دلیل اعتقاد مقتول به دیانت بهائی و سوابق فعالیتبیابان

ای که مشارالیه با برخی نهادهای ذی نفوذ شهر مانند دفتر امام جمعه های پراکندهاجتماعی او در بندرعباس و درگیری

های همان ساعات اولیه انتشار خبر این قتل، انگشت  بندرعباس به دلیل اعتقادات و فعالیت های خود داشته است، از 

 .نشانه رفتاتهام به سوی نهادهای اطالعاتی و امنیتی 

با این حال پس از گذشت سالها و پیگیری های مکرر وکال و خانواده این شهروند بهائی، پرونده قتل او به طرز  

مشکوکی با کارشکنی و تعلل قضایی بی نتیجه مانده و عامل یا عاملین قتل او شناسایی و یا توسط مقامات قضایی  

 .معرفی نشده اند

سد عطاهللا رضوانی به هنگام کشف در داخل اتومبیل او بوده است. در حالی که  مطابق اعالم نیروی انتظامی، ج 

های اولیه هیچ گونه سرقتی از مقتول ای به ناحیه سر اصابت کرده و از سمت دیگر خارج شده است. در بررسیگلوله

شود که  نبوده و احتمال داده میو یا اتومبیل وی انجام نشده بوده اما تلفن همراه مقتول همراه جسد یا در داخل اتومبیل 

توسط عامل یا عوامل قتل به سرقت رفته باشد. آنطور که از شواهد پیداست، قتل در محلی خارج از خودروی آقای  

 .رضوانی اتفاق افتاده و جسد به داخل اتومبیل منتقل شده است

ماجرای قتل این شهروند  ررسی تحلیلی ب در گزارشی، ۹۲هرانا سه ماه پس از قتل عطاهللا رضوانی و در آذرماه سال  

 .حقوقدان و وکیل دعاوی تهیه شده منتشر کرده بود -بهائی را که توسط دکتر آریا حق گو

  

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

 ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید[
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