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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[

 

 ایران وایر]برگرفته از سایت:[ 

 ١٣٩٨اسفند  ٢۴]تاریخ:[ 

 

 کیان ثابتی 

 ممانعت از مرخصی بهنام اسکندریان؛ زندانی بهایی سمنان

 .سال، یکی از زندانیان واجد شرایط ابالغیه رییس قوه قضاییه است ۵بهنام اسکندریان با محکومیت کمتر از 

یکی از زندانیان   وایر، مسئولین زندان سمنان با اعطا مرخصی به »بهنام اسکندریان«بنا به گزارش رسیده به ایران 

ها از اند. این در حالی است که پس از شیوع گسترده بیماری کرونا و افزایش نگرانیبهایی سمنان موافقت نکرده

ابالغ کرد   به کلیه مراجع قضایی ١٣٩٨ داسفن ۷ ای به تاریخسرنوشت زندانیان، رییس قوه قضاییه در طی بخشنامه

طور مشروط به مرخصی شرایطی ایجاد شود تا زندانیان به  رایط فعلیضرورت حفظ سالمت زندانیان در ش دلیل که

سال باشد« از   ۵ ها بیش اززندانیان محکوم به »اقدام علیه امنیت ملی که محکومیت آن اعزام شوند. در این بخشنامه،

 اند.دریافت مرخصی مستثنی شده

 زندانیان واجد شرایط ابالغیه رییس قوه قضاییه است. سال، یکی از  ۵ بهنام اسکندریان با محکومیت کمتر از

به کلیه مراجع قضایی ابالغ کرد که دلیل ضرورت حفظ   ١٣٩٨ اسفند  ۷ای به تاریخ رییس قوه قضاییه طی بخشنامه

طور مشروط به مرخصی اعزام شوند. در این  سالمت زندانیان در شرایط فعلی شرایطی ایجاد شود تا زندانیان به

سال باشد« از دریافت مرخصی   ۵ها بیش از ندانیان محکوم به »اقدام علیه امنیت ملی که محکومیت آن بخشنامه، ز

 اند.مستثنی شده

اما با مرخصی »بهنام اسکندریان« از زندانیان بهایی که بیش از ده ماه است در حال گذراندن حکم سه سال و نیم  

 حبس تعزیری در زندان سمنان است، موافقت نشده است.

وایر گفت: »در هفته گذشته، مسئولین زندان با درخواست مرخصی بهنام یکی از نزدیکان این شهروند بهایی به ایران 

کند و الزم است در  موافقت کردند و وثیقه هم گرفتند ولی پس از چند روز گفتند شرایط بهنام با سایر زندانیان فرق می

 یرند.«این مورد از اداره اطالعات سمنان استعالم بگ 

ها اسفندماه که خانواده اسکندریان برای پیگیری مرخصی فرزندشان به زندان مراجعه کردند به آن  ٢٢روز پنجشنبه 

ها گیرد و آنگفته شد تا زمانی که بهنام یک سال از دوران محکومیت خود را نگذراند به او مرخصی تعلق نمی

 توانند وثیقه خود را پس بگیرند.می

در منازل   ١٣٩٨ اردیبهشت ١۰شنبه در تاریخ سه  فنائیان« و »یلدا فیروزیان« »بهنام اسکندریان« به همراه »اردشیر

شان در سمنان به اتهام عضویت در گروه غیرقانونی )منظور پیروی از آیین بهایی( به قصد بر هم زدن امنیت شخصی

طینه زندان به  کشور بازداشت شدند. بهنام اسکندریان در روزهای اول پس از دستگیری توسط یک زندانی بند قرن

شد ولی مسئولین ها در گوش و دست او مشاهده میوجرح ماهشدت مورد ضرب و شتم قرار گرفت که آثار ضرب 

 زندان از دادن مرخصی استعالجی خودداری کردند. 
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مراحل بازجویی، بازپرسی، دادگاه بدوی و تجدیدنظر این سه شهروند بهایی در طی هفت ماه برگزار شد و در اول  

و نیم و اه طبق رأی دادگاه تجدیدنظر استان سمنان، یلدا فیروزیان به دو سال و نیم، بهنام اسکندریان به سه سال  مدی

 اردشیر فنائیان به شش حبس محکوم شدند.

فرد مطلع در مورد وضعیت زندانیان بهایی سمنان اظهار داشت که این سه تن از زمان بازداشت تاکنون در زندان  

فروردین به مرخصی اعزام   ١۵اسفند پس از تامین وثیقه تا  ٢٢ها، یلدا فیروزیان در روز پنجشنبه ن آن هستند. از بی

شد. همچنین از طرف زندان جهت مرخصی اردشیر فنائیان درخواست وثیقه معادل یک میلیارد تومان و ضمانت دو 

رخصی خواهند داد یا مانند بهنام با  کارمند شده ولی مشخص نیست با تامین این وثیقه سنگین آیا به اردشیر م

 تراشی از مرخصی او جلوگیری خواهند کرد.بهانه

هایی است که با شیوع گسترده ویروس کرونا مواجه بوده است. طبق الزم به ذکر است که استان سمنان ازجمله استان 

نفر نیز به دلیل ابتال به  ۶اند و شده نفر از شهروندان سمنانی به این بیماری مبتال ٣٢۴اسفند،   ٢٢آمار رسمی تا تاریخ 

های زندانیان در سمنان، موجب نگرانی شدید خانواده ١٩اند. گسترش بیماری کویدداده این بیماری جان خود را ازدست 

 از وضعیت فرزندانشان 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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