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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:[ 

 ١٣٩٧دی   ١٧]تاریخ:[ 

 

 یادداشت سعید دهقان، وکیل جمعی از شهروندان بهایی اصفهان

چهار شهروند بهایی ساکن اصفهان در اردیبهشت ماه سال جاری توسط دادگاه تجدید نظر استان  –خبرگزاری هرانا 

سال حبس تعزیری محکوم شدند. این شهروندان روز شنبه توسط نیروهای امنیتی بازداشت و  ١۰اصفهان مجموعا به 

این شهروندان بهایی روز جاری با انتشار یادداشتی جهت تحمل حبس به زندان اصفهان منتقل شدند. سعید دهقان وکیل 

ایراداتی را بر اتهام مطروحه علیه این شهروندان و پیگرد قضایی آنان مطرح کرده است. در بخشی از این یادداشت  

  اند و بهاییآمده است که “اینان شهروندان و فرزندان ایران زمین هستند و دل در گرو این سرزمین دارند. فقط بهایی

قانون اساسی در باِب منع تفتیش عقاید   ۲٣اند؛ همین! اگر بنا نیست به عقاید هم احترام بگذاریم؛ دست کم به اصل زاده

 .”احترام بگذاریم

، سعید ٩٧ماه دی   ١٧به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعاالن حقوق بشر در ایران، امروز دوشنبه 

تن از آنان بازداشت و جهت تحمل حبس به زندان   ۴تن از شهروندان بهایی در اصفهان که اخیرا  ٧دهقان، وکیل 

 .اند با انتشار یادداشتی خواهان احقاق حقوق این شهروندان شده استمنتقل شده

ح صب ۸ساعت  منوچهر رحمانی و فرزاد همایونی های سهراب نقی پور، محسن مهرگانی،به نام چهار شهروند بهایی

روز شنبه توسط نیروهای امنیتی در منازل شخصی بازداشت و جهت تحمل دوران محکومیت خود به زندان منتقل 

 .بودند شده

اردیبهشت سال جاری، حکم صادره در دادگاه بدوی را عینا  ۲۴دادگاه تجدید نظر استان اصفهان در تاریخ  ۲٣شعبه 

 .ه بودتائید و این حکم دو روز بعد به متهمان ابالغ شد

 ۵ماه سال گذشته صادر شده بود، سهراب نقی پور به طی حکم صادره در شعبه اول دادگاه انقالب اصفهان که در آبان

ماه حبس تعزیری محکوم   ۲۰منوچهر رحمانی و فرزاد همایونی هر کدام به  سال حبس تعزیری و محسن مهرگانی،

 .اندشده

ری در این رابطه که در صفحه شخصی وی منتشر شده است در ادامه  متن کامل یادداشت سعید دهقان، وکیل دادگست

 :آیدمی

اینان شهروندان و فرزندان ایران زمین هستند و دل در گرو این سرزمین دارند. فقط بهایی اند و بهایی زاده اند؛  “

نع تفتیش عقاید احترام قانون اساسی در باِب م ۲٣همین! اگر بنا نیست به عقاید هم احترام بگذاریم؛ دست کم به اصل 

بگذاریم. اگر سخت است و نمی توانیم، دست کم صادق باشیم؛ نه اینکه یکی از ما در رأِس دستگاه دیپلماسی و پشِت 

ویترین اعالم کند که »جرمی بنام بهایی بودن در ایران وجود ندارد«، و دیگران در دستگاه قضایی، بدون توجه به  

 .پی در پی حکم به حبس بهاییان بدهندحقایق و اصول مسلِّم حقوقی، 

اند نیروهای امنیتی چهار تن از هفته را با خبری از سوی اعضای خانواده موکلینم در اصفهان شروع کردم که گفته

اند و  این هفت شهروند بهایی )منوچهر رحمانی، فرزاد همایونی، سهراب نقی پور و محسن مهرگانی( را با خود برده

ل دیگر هستند! هنوز معلوم نیست که اوالً، حکم حبسی که بیش از هفت ماه پیش )اردیبهشت( صادر  به دنبال سه موک

شده بود، چرا باید بجای اجرا از طریق مجاری قانونی و در زمان خود، بعد از کلی تهدید و انسداد حساب و غیره، به  
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هفتمین و آخرین عضو  - عفیف نعیمی زادیاین نحو و در این زمان اجرا شود!؟ آن هم درست در شرایطی که ُمهر آ

هنوز خشک نشده است! ثانیاً، چرا در این مدت، در برابر اعمال ماده   -گروه هفت نفره از موکلین بهایی در تهران

 قانون آیین دادرسی کیفری، این همه مانع تراشیدند!؟   ۴٧٧

، اما دادخواهی را از طریق اعاده دادرسی  هایی از این دست، عجالتاً قابل طرح نیستجزییات متن و حواشی پرونده

در دیوان عالی کشور دنبال خواهم کرد؛ به ویژه آنکه همچنان معتقدم در این عنوان اتهامی )عضویت در تشکیالت 

 .!غیرقانونی بهائیت به قصد اقدام علیه امنیت ملی(، به دالیل زیر فقط دو حرف اضافه »در« و »به« بدون ایراد است

 .اند، »عضویت« مفهومی ندارداند و بهایی زادهبرای موکلین من که هر هفت نفر بهایی به دنیا آمدهعضویت:  -١

که »تشکیالِت« مربوط به بهاییان در ایران منحل شده است، عمالً تشکیالتی وجود ندارد   ١٣۶۲تشکیالت: از سال  -۲

 .«کی تواند که شود هستی بخشکه عضویت در آن معنا داشته باشد؛ »ذات نا یافته از هستی بخش / 

غیرقانونی: در هیچ یک از قوانین موضوعه کشور، آیین بهاییت »غیرقانونی« اعالم نشده و نه تنها مطابق فتوای  -٣

قانون    ١۴و   ۲٣بنیانگذار انقالب اسالمی، بهاییان در استیماِن جمهوری اسالمی هستند، بلکه حتی بر اساس اصول 

 .ادن ایشان، غیرقانونی استاساسی، تحت تعقیب قرار د

یا   ۴٩۸بهاییت: »بهاییت« یک کیش یا آیین است و نه یک تشکیالت که عضویت در آن، معنا یابد و مشمول مواد  -۴

 .قانون مجازات اسالمی شود  ۴٩٩

نشان دهد  قصد: کدام »قصد«؟! در سراسِر پروندۀ متشکله علیه موکلین، هیچ سند یا مدرکی مشاهده نمی شود که  -۵

هیچ کدام از هفت متهم این پرونده، حتی قصدی برای یک عمل مجرمانۀ ساده داشته باشند؛ چه رسد به اقدام علیه  

 .!امنیت ملی

هایی فیزیکی و گسترده و سازماندهی شده است؛ اقدام علیه امنیت ملی: این عبارت مستلزم سلسله اقدامات و برنامه -۶

یا آیین، امری شخصی و درونی و بی آزار است و چنین امری هم اساساً نمی تواند  در حالی که اعتقاد به یک کیش

 .”!هم در کشوری که ادعا می شود جزیره ثبات در منطقه استاقدامی باشد »علیه امنیت ملی«؛ آن 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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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