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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:[ 

 ١٣٩٩شهریور  ۵]تاریخ:[ 

 

 مرخصی؛ اردشیر فناییان به زندان سمنان بازگشت با پایان 

مرداد با پایان ایام مرخصی به زندان سمنان  ۲۸شنبه اردشیر فناییان، شهروند بهایی روز سه –خبرگزاری هرانا 

سال منع  ١سال تبعید به خاش و  ١سال حبس تعزیری،   ١١بازگشت. آقای فناییان پیشتر توسط دادگاه انقالب سمنان به 

 .سال زندان تقلیل یافت ۶در سمنان محکوم شد. این حکم در مرحله تجدیدنظر به حضور 

،  ١٣٩٩مردادماه  ۲۸شنبه به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعاالن حقوق بشر در ایران، روز سه 

 .اردشیر فناییان، شهروند بهایی با پایان ایام مرخصی به زندان سمنان بازگشت

روزه اعزام شد. وی که در مدت مرخصی ازدواج کرده   ۵مرداد امسال به مرخصی   ۲۵ن در تاریخ اردشیر فناییا

بود، با پایان ایام مرخصی تقاضای چند روز مرخصی بیشتر کرد که با تمدید آن موافقت نشد و نهایتا به زندان  

 .بازگشت

نی و یلدا فیروزیان توسط مامورین اداره به همراه بهنام اسکندرا ٩۸ماه اردیبهشت ١۰اردشیر فناییان در تاریخ 

اطالعات و با ارائه حکم قضایی بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شدند. مامورین در زمان بازداشت تعدادی از  

روز با پایان مراحل    ۷۵وسایل شخصی این شهروندان را نیز ضبط کرده و با خود بردند. آقای فناییان پس از 

 .ار آزاد شدبازجویی با تودیع قر

توسط شعبه اول دادگاه انقالب سمنان به ریاست قاضی محمدعلی رستمی از بابت اتهامات   ٩۸آقای فناییان آبان  

“مباشرت در تشکیل گروه غیرقانونی در داخل کشور و اداره آن با هدف برهم زدن امنیت کشور و مشارکت در اقدام  

سال منع  ١سال تبعید به شهرستان خاش و  ١سال حبس تعزیری و  ١١علیه نظام و به نفع گروه های مخالف نظام” به 

سال منع حضور در سمنان   ١سال حبس تعزیری و  ۶حضور در سمنان  و یلدا فیروزیان و بهنام اسکندرانی به 

  ۲سال،  ۶محکوم شدند. در مرحله تجدیدنظر محکومیت اردشیر فناییان، یلدا فیروزیان و بهنام اسکندرانی به ترتیب به 

 .سال زندان تقلیل یافت ٣سال و شش ماه و 

از میان این افراد یلدا فیروزیان فروردین امسال با بخشنامه قوه قضاییه و پس از سپری یک سوم از دوران محکومیت  

 .کندخود از زندان سمنان آزاد شد و بهنام اسکندرانی نیز دوران محکومیت خود را دز زندان سمنان سپری می

ماهگی در کنار مادر خود در زندان بود. پدر و   ٣در زندان سمنان است و تا   ١٣۶۷آذر  ١۸فنائیان متولد  اردشیر

چندین بار سابقه بازداشت  ۶۰مادر آقای فناییان از اعضای محفل بهاییان در سمنان بوده و به همین دلیل در دهه 

برد پدر وی فوت کرد. اردشیر فنائیان پیشتر  بسر می زمانی که اردشیر فناییان  در بازداشت ٩۸دارند. در خردادماه  

 .سابقه بازداشت و محکومیت دارد ٩۲نیز در سال 

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 ١۸اعالمیه جهانی حقوق بشر و ماده  ١۸است 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
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الم،  بر اساس منابع غیررسمی در ایران بیش از سیصد هزار نفر بهایی وجود دارد اما قانون اساسی ایران فقط اس

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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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