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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:[ 

 ١٣٩٨مهر  ٨]تاریخ:[ 

 

 تداوم بازداشت یلدا فیروزیان، شهروند بهایی در زندان سمنان افزایش فشار و 

یلدا فیروزیان ،شهروند بهایی اهل سمنان با گذشت نزدیک به پنج ماه از زمان بازداشت همچنان   –خبرگزاری هرانا 

ایر زندانیان  شود. این زندانی با دخالت نهادهای امنیتی از ارتباط با سدر سلول انفرادی در زندان سمنان نگهداری می

  ١۰منع شده است. یلدا فیروزیان به همراه دو شهروند بهایی دیگر بهنام اسکندارانی و اردشیر فناییان در تاریخ  

 .توسط مامورین امنیتی بازداشت شده بود ٩٨ماه اردیبهشت

وند بهایی اهل به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعاالن حقوق بشر در ایران، یلدا فیروزیان، شهر

سمنان با گذشت نزدیک به پنج ماه از زمان بازداشت همچنان در یکی از سلول انفرادی زندان این شهر نگهداری 

 .شودمی

یک منبع نزدیک به خانواده این شهروند به گزارشگر هرانا گفت: “یلدا فیروزیان به شکل موقت برای یک ماه یک  

زندان و نهادهای امنیتی از ارتباط با اون نیز منع شده و مجددا به تنهایی در این   سلولی داشته اما با دخالت مسئولینهم

سلول به سر می برد. وی طی این مدت دو بار همراه دیگران برای ورزش به باشگاه زندان برده شده اما به وی اجازه  

 .”ارتباط و صحبت کردن با سایر زندانیان در باشگاه نیز داده نشده است

مطلع همچنین افزود: “زندان سمنان که پیشتر کاروانسرا بوده دارای شرایط بسیار نامناسبی بوده و مملو از  این منبع

رغم پیگیری خانواده و موافقت قاضی با تماس تلفنی تحت الحفظ خانم حشرات موذی همچون شپش و ساس است. علی 

ر کنار شرایط بسیار بد زندان باعث افزایش  های تلفنی وی نیز اخیرا قطع شده و این موضوع دفیروزیان، تماس

 ." نگرانی خانواده از وضعیت وی شده است

، یلدا فیروزیان به همراه دو شهروند بهایی دیگر به نام های اردشیر  ٩٨ماه اردیبهشت  ١۰الزم به ذکر است در تاریخ  

با ارائه حکم قضایی بازداشت و به   فنائیان و بهنام اسکندرانی )اسکندریان( توسط مامورین اداره اطالعات سمنان و

مکان نامعلومی منتقل شدند. مامورین در زمان بازداشت تعدادی از وسایل شخصی این شهروندان را نیز ضبط کرده و  

 .با خود برده بودند

ن تا  پرونده این سه شهروند بهایی طی ماه های اخیر به دادگاه انقالب سمنان ارسال شده است با این حال این شهروندا

 .کنون از حق داشتن وکیل و آزادی موقت محروم بوده اند

های مرتبط به باورهای دینی محروم هستند، این محرومیت سیستماتیک در حالی شهروندان بهایی در ایران از آزادی 

المللی حقوق مدنی و سیاسی هر شخصی حق  میثاق بین ١٨اعالمیه جهانی حقوق بشر و ماده  ١٨است که طبق ماده 

دارد از آزادی دین و تغییر دین با اعتقاد و همچنین آزادی اظهار آن به طور فردی یا جمعی و به طور علنی یا در خفا  

 .برخوردار باشد

ران فقط اسالم،  بر اساس منابع غیررسمی در ایران بیش از سیصد هزار نفر بهایی وجود دارد اما قانون اساسی ای

شناسد. به همین دلیل طی  مسیحیت، یهودیت و زرتشتی گری را به رسمیت شناخته و مذهب بهاییان را به رسمیت نمی

 .سالیان گذشته همواره حقوق بهائیان در ایران به صورت سیستماتیک نقض شده است

https://iranbahaipersecution.bic.org/
https://www.hra-news.org/?p=216324
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کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی   دای برخوراگر به نکته]متن باال رونویسی از اصل سند است. 

 ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید[
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