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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[

 

 کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران ]برگرفته از سایت:[ 

 ١۳٩۳تیر  ١٩]تاریخ:[ 

 

 !به دنبال احضار یک شهروند بهایی برای اجرای حکمش: در بازجویی ها به من می گفتند از ایران باید بروید

تیرماه طی تماس تلفنی خواسته   ١۵بهایی به کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران گفت روز سارنگ اتحادی، شهروند 

 .شده تا او خود را طی یک هفته به دادسرای زندان اوین برای اجرای حکمش معرفی کند

فت  سارنگ اتحادی، شهروند بهایی که به یکسال حبس محکوم شده است به کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران گ

تیرماه طی تماس تلفنی ازوی خواسته شده تا خود را طی یک هفته به دادسرای زندان اوین برای اجرای   ١۵روز 

حکمش معرفی کند. این شهروند بهایی به اتهام تبلیغ علیه نظام از طریق شرکت در گروه های دعا و مناجات بهاییان 

اردبیهشت ماه امسال جهت   ١۶بهایی نیز از تاریخ  به یک سال حبس تعزیری محکوم شده است. همسر این شهروند

 .اجرای حکمش به زندان اوین منتقل شده است

  ١۶این شهروند بهایی با اشاره به اینکه خود را طی این هفته به دادسرای اوین معرفی می کند به کمپین گفت: »روز 

تماس گرفته شده و خواسته اند که خودم را طی  تیرماه از سوی دایرۀ اجرای احکام با پدرم که وثیقه گذارم است تلفنی 

اردبیهشت برای اجرای حکم یکسال    ١۶یک هفته برای اجرای حکم معرفی کنم. حتما خواهم رفت چون همسرم هم 

زندانش به اوین رفت. حداقل اگر من هم بروم، حکم هر دویمان تقریبا در یک زمان تمام می شود و بعد می توانیم با  

 «.کنیمهم راحت زندگی 

در منزل شخصی شان توسط نیروهای   ١۳٩١تیرماه  ۲١سارنگ اتحادی به همراه همسرش نسیم اشرفی، صبح  

روز را در زندان اوین تحت بازجویی به سر بردند  ۲۳روز و همسرش  ۳۳اطالعات بازداشت شدند. سارنگ اتحادی 

 .و پس از آن با قرار وثیقه آزاد شدند

دادگاه انقالب به ریاست قاضی مقیسه محاکمه شد. اگرچه    ۲۸در شعبه   ١۳٩۲ی ماه د  ۲۵سارنگ اتحادی در تاریخ 

عضویت در تشکیالت بهایی  " اتهام او در کیفرخواست “تبلیغ علیه نظام” بود اما در حکم صادره از سوی این قاضی 

حبس محکوم شد. وکیل  نیز به اتهامات وی اضافه شد و به همین دلیل او به پنج سال  " جهت از بین بردن امنیت ملی

عضویت در " دادگاه تجدید نظر از اتهام  ۲۶این شهروند بهایی به حکم صادره اعتراض کرد و نهایتا وی در شعبه 

 .تبرئه شد اما به اتهام تبلیغ علیه نظام به یکسال حبس محکوم شد " تشکیالت بهایی

بازجویی ها به ما می گفتند که شما جزء  این شهروند بهایی با اعتراض به روند بازجویی و دادرسی گفت: »در

ها و حکم صادره اصال عادالنه نبود. فعالیت های شهروندان ایرانی نیستید و باید از ایران بروید. روند بازجویی

مذهبی که تبلیغ علیه نظام نمی شود. من هرگز فعالیت شورشی یا مسلحانه علیه نظام نداشته ام. همه کارهایم صلح  

اصال کاری به حکومت نداشته ام. ما مراسم خودمان را به جا می آوریم. اما در پرونده های ما بدون در   آمیز بوده و

 « .نظر گرفتن اعترافات و موارد قانونی اعمال نظر می شود

سارنگ اتحادی در خصوص روند محاکمه اش در دادگاه انقالب و مصادیق اتهامتاش به کمپین گفت: »قاضی دادگاه  

شما جزء جامعه بهایی هستید؟ گفتم بله. گفت چه برنامه هایی داشتید؟ گفتم جلسات دعا و مناجات با به من گفت 

همکیشان. گفت شما مسلمانان را هم دعوت می کردید؟ گفتم نه. گفت چون برنامه با بهایی ها داشتید، کار تشکیالتی  
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م به عضویت در گروه های غیرقانونی هستید. می شود و چون تشکیالت بهایی ها غیرقانونی است بنابراین شما محکو

 « .گفتم آخر دعا و مناجات ما تبلیغ علیه نظام نبوده است. هیچ نگفت. فقط می گفت تشکیالت بهایی ها غیرقانونی است

به اتهام   ١۳٩۲دی ماه  ۲۵نسیم اشرفی، شهروند بهایی و همسر سارنگ اتحادی نیز در دادگاهی جداگانه در تاریخ 

توسط نیروهای امنیتی جهت اجرای حکم   ١۳٩۳اردبیهشت سال   ١۶سال حبس محکوم شد. او ه نظام به یکتبلیغ علی

در خیابان بازداشت و به زندان اوین منتقل شد و در حال حاضر در بند زنان زندان اوین در حال سپری کردن حکمش 

 .است

ق اتهام تبلیغ علیه نظام برای همسرم  سارنگ اتحادی در خصوص مصادیق اتهام همسرش به کمپین گفت: »مصادی

تبلیغ دیانت بهایی و جذب مسلمانان از طریق تشکیل کالس هایی برای نوجوانان بود در حالیکه در این کالس ها فقط  

 « .شیوۀ بهتر درس خواندن و بهتر زندگی کردن آموخته می شد

»همسرم انحراف شدید  زندان اوین است، گفت: سارنگ اتحادی با اشاره به وضعیت حاد جسمی همسرش که اکنون در 

ستون فقرات دارد همچنین او یکبار قبل از عید که هنوز به زندان نرفته بود دچار شوک آنافالکسی شد که این شوک  

بسیار خطرناک و حتی می تواند مرگ آور باشد.  قبل از عید ما  نامه ای از دادسرا برای معاینه در پزشکی قانونی 

تیم. پزشکان پزشکی قانونی نیز تایید کردند که نسیم به دلیل بیماری هایش نیازمند درمان در محیطی به دور  تهران گرف

از استرس است و باید درمانش خارج از محیط زندان انجام گیرد. امیدمان این بود که با تایید پزشکان پزشکی قانونی  

یهشت در حالیکه در راه آزمایشگاه به خانه بود در خیابان  اردب ١۶دیگر برای اجرای حکم به سراغ او نمی آیند اما 

 « .بازداشت شد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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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