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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:[ 

 ١٣٩٨شهریور  ١٩]تاریخ:[ 

 

 ماه بالتکلیفی سه شهروند بهایی در زندان سمنان بیش از چهار 

بهنام اسکندرانی، یلدا فیروزیان و اردشیر فناییان، سه شهروند بهایی ساکن سمنان، علیرغم    –خبرگزاری هرانا 

ماه، به صورت بالتکلیف در زندان این شهر در بازداشت به سر می برند. گفته می شود پرونده این  ۴گذشت بیش از 

ن به دادگاه انقالب ارسال شده با این حال تاکنون از داشتن وکیل محروم مانده اند. در این میان بهنام شهروندا

اسکندرانی با وجود آسیب دیدگی ناشی از ضرب و شتم کماکان از مالقات و تماس با خانواده خود محروم است. این  

 .شت و مدتی بعد به زندان سمنان منتقل شدنداردیبهشت ماه توسط نیروهای امنیتی بازدا ١۰شهروندان در تاریخ 

ماه، سه شهروند  ۴به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعاالن حقوق بشر در ایران، با گذشت بیش از 

 .بهایی ساکن سمنان کماکان در بازداشت و بالتکلیفی به سر می برند

فیروزیان و اردشیر فناییان به دادگاه انقالب سمنان ارسال شده  گفته می شود پرونده بهنام اسکندرانی )اسکندریان(، یلدا

 .است با این حال این شهروندان تا کنون از حق داشتن وکیل محروم بوده اند

یک منبع نزدیک به خانواده این شهروندان بهایی به گزارشگر هرانا گفته است: “علیرغم ارسال پرونده این شهروندان  

با دخالت نهادهای امنیتی از آزادی موقت آنان جلوگیری شده و به صورت بالتکلیف در انتظار   به دادگاه انقالب سمنان

برگزاری دادگاه هستند. با توجه به عدم اجازه تماس و مالقات به آقای اسکندرانی و ضرب و شتم وی توسط دو 

رفتن آثار ضرب و شتم و بازجویی  رود که ممانعت از آزادی و مالقات به جهت از بین زندانی دیگر، این احتمال می

 ." های تحت فشار بوده باشد

به گفته این منبع مطلع، بهنام اسکندرانی، پس از مقاومت در بازجویی های تحت فشار جهت اعترافات اجباری، به  

 .قرنطینه زندان سمنان در کنار دو زندانی دیگر منتقل شده و توسط آنان مورد ضرب و شتم شدید قرار گرفته است

دهی صریح مسئولین در این خصوص در کنار ممانعت از آزادی موقت این شهروندان باعث افزایش نگرانی  عدم پاسخ 

 .خانواده های این شهروندان بهایی شده است

، این سه شهروند بهایی ساکن سمنان توسط مامورین اداره اطالعات  ٩٨ماه اردیبهشت  ١۰الزم به ذکر است در تاریخ  

م قضایی بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شدند. مامورین در زمان بازداشت تعدادی از وسایل  و با ارائه حک 

 .شخصی این شهروندان را نیز ضبط کرده و با خود برده بودند

ماه حبس تعزیری محکوم و در  ٨به   ٩۲الزم به ذکر است اردشیر فنائیان یکی از بازداشت شدگان پیشتر نیز در سال 

دی ماه همان سال جهت تحمل حبس بازداشت شده بود. علیرغم لغو قانون دستگیری مشمولین نظام وظیفه،  ١٨تاریخ 

در دوران حبس به حکم قضایی از وی تعهد گرفته شده بود که پس از پایان محکومیت جهت انجام خدمت نظام وظیفه 

 .خود را معرفی کند

باورهای دینی محروم هستند، این محرومیت سیستماتیک در حالی های مرتبط به 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 
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ر خفا  دارد از آزادی دین و تغییر دین با اعتقاد و همچنین آزادی اظهار آن به طور فردی یا جمعی و به طور علنی یا د

 .برخوردار باشد

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

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

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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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