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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:[ 

 ١٣٩٨تیر  ۴]تاریخ:[ 

 

 کیان ثابتی 

 شده در سمنان؛ از ضرب و شتم تا ممنوعیت تماس شرایط دشوار بهائیان بازداشت

های »اردشیر فنائیان«، »بهنام اسکندریان« و »یلدا  نزدیک به دو ماه از بازداشت سه شهروند بهائی در سمنان به نام

وضعیت جسمانی و اتهام عزیزان خود   داری،ها به روشنی از شرایط نگههای آن فیروزیان« گذشته است و خانواده

اند. بازپرس پرونده به نام »رامه« که  ها طی این مدت از حق داشتن وکیل محروم بودهشدهمطلع نیستند. بازداشت

ها با عنوان این که  شدهاردیبهشت امسال به حکم او انجام شده، به دو تن از بازداشت  ١۰بازداشت این سه تن در تاریخ 

 هایشان نداده است.اند و تحقیقات کامل نیستند، اجازه مالقات رسمی و تماس تلفنی با خانودهبه پایان نرسیدهها بازجویی

ها است که تاکنون هیچ تماس تلفنی یا مالقات رسمی با شدهساله( یکی از این بازداشت ٣۰»اردشیر فنائیان«)

وایر« گفت: وضعیت این زندانی بهائی به »ایران اش نداشته است. یکی از نزدیکان او در رابطه با خانواده

خرداد به دلیل بیماری کلیوی در بیمارستان درگذشت. در   ١۶شنبه »"محمدعلی فنائیان"، پدر اردشیر در روز پنج

الحفظ برای مالقات پدر  دهد تا اردشیر تحتگیری خانواده فنائیان، اداره اطالعات اجازه میهمان روز، با اصرار و پی 

برند، پدرش ساعتی قبل فوت کرده بود و اردشیر فقط  بیمارستان برود اما وقتی ماموران او را به بیمارستان می به

اش گفته بود که کند. در این دیدار، اردشیر به خانوادهاش را پیدا میای با سایر اعضای خانوادهامکان مالقات چند دقیقه

اند و او با پدرش  ستگانش باالی سر پدر نبوده است، به بیمارستان بردهقبل، در زمانی که کسی از ب او را در هفته

مالقات کرده است. ولی مرحوم فنائیان به دلیل وخامت وضعیت جسمانی، این مالقات را به خاطر نداشته است و تا 

است. متاسفانه با این آورده و منتظر دیدار با فرزند زندانی خود بوده پیش از مرگ، همواره نام اردشیر را به زبان می 

خود عمل نکردند و بعد از دیدار   سپاری پدرش بیاورند ولی به وعده که ماموران قول دادند تا اردشیر را برای خاک 

 اش هیچ خبری از او ندارند.« در بیمارستان، خانواده

بود. این جوان بهائی مادر اردشیر هم چندی قبل از بازداشت فرزندش بر اثر سانحه تصادف جانش را از دست داده 

خورشیدی که صدها شهروند، از جمله پدر و مادر او به اتهام پیروی از آیین بهائی بازداشت و   ۶۰در اوایل دهه 

ماه حبس تعزیری را  ٩، یک دوره محکومیت  ١٣٩١-  ١٣٩۲های زندانی بودند، در زندان متولد شد. اردشیر طی سال 

 بلیغ بهائیت« در اداره اطالعات و زندان سمنان گذراند. به اتهام »تبلیغ علیه نظام تحت عنوان ت

ساله( نام دارد. این فرد که مانند بسیاری از شهروندان   ۲۵های بهائی، »بهنام اسکندریان«)شدهیکی دیگر از بازداشت

را در  کند. بهنام پدرشبهائی، از تحصیالت دانشگاهی محروم بوده است، با مادر و دو خواهرش در سمنان زندگی می 

اش سن کودکی بر اثر تصادف از دست داده است. شش روز پس از بازداشت، او در یک تماس تلفنی کوتاه به خانواده

اش درخواست دو میلیون تومان پول نقد کرده بود اطالع داده بود که مورد ضرب وشتم قرار گرفته است و از خانواده

اده اسکندریان به زندان، مشخص شد که بهنام را از سلول انفرادی  تا برای او به زندان ببرند. پس از مراجعه خانو

شود. آن  سلول می اند که او در آن جا با دو فرد معتاد به مخدر شیشه هماداره اطالعات به قرنطینه زندان منتقل کرده

ند. خانواده اسکندریان  زدکردند و چون بهنام پولی همراه نداشته است، او را به شدت کتک میزندانیان از او اخاذی می 

دهند که به دلیل بالغ بودن  شوند، درخواست معاینه پزشک قانونی برای فرزندشان می وقتی از این ماجرا مطلع می 

 شود.ها رد می بهنام، درخواست آن

https://iranbahaipersecution.bic.org/
https://iranwire.com/fa/features/31767


 

IRANBAHAIPERSECUTION.BIC.ORG 

از یک  گوید: »در اواخر خرداد ماه، بهنام پس وایر« مییکی از نزدیکان بهنام اسکندریان در همین رابطه به »ایران 

ها داشت. در این مالقات کوتاه که با حضور خرداد با آن  ۲۷ ای هم در دقیقه  ١۰اش، یک مالقات تماس تلفنی با خانواده

یک مأمور انجام شد، در طول زمان مالقات، فرد مزبور به طور مرتب از بهنام خواسته بود تا جریان کتک خوردنش 

گفته بود در روزهای اول پس از دستگیری، از اداره اطالعات به زندان  اش تعریف کند. اما بهنام را برای خانواده 

کند و هایش که مواد مخدر استفاده کرده بود، او را قاتل مادرش صدا می شود و در آن جا یکی از هم سلولی منتقل می

اداره اطالعات   زنند. پس از نصف روز، بهنام را دوباره بهسلولی دیگر، بهنام را به شدت کتک میبه همراه هم

 گردانند.«برمی

روز از دستگیری بهنام به  ۵۰ای که تعجب خانواده اسکندریان را در برداشت، این است که با گذشت بیش از نکته

دهند ولی پس از پنج روز، بهنام ها و تکمیل پرونده، اجازه تماس تلفنی و مالقات به او نمیبهانه تمام نشدن بازجویی

ها پس از پایان بازجویی، شدهکنند. در حالی که طبق روال معمول، بازداشتز به زندان منتقل میرا به مدت نصف رو

 شوند. گاه اداره اطالعات به زندان منتقل میاز بازداشت 

روز، از اداره اطالعات سمنان به زندان   ۲۰ساله( است. او را پس از ۲۰آخرین فرد بازداشت شده، »یلدا فیروزیان«)

ن منتقل کردند. طبق اظهارات یکی از نزدیکان وی، یلدا در طی این مدت از مالقات کابینی مثل سایر مرکزی سمنا

گوید: اش داشته است. این منبع مطلع در ادامه می زندانیان محروم بوده ولی اجازه تماس تلفنی روزانه با خانواده

ت داشته است و از چهارشنبه آینده طبق روال زندان،  اش در دفتر رییس زندان مالقاشنبه گذشته، یلدا با خانواده»پنج

 مالقات هفتگی کابینی خواهد داشت.«

اند ولی منشی بازپرس، االسالم رامه نشدهشده تاکنون موفق به دیدار بازپرس پرونده، حجتخانواده بهائیان بازداشت

بلیغاتی و تشکیالتی« و »عضویت در  اتهامات این سه تن را »اقدام علیه نظام جمهوری اسالمی از طریق فعالیت ت

 جمعیت غیرقانونی اقدام کننده علیه امنیت کشور« عنوان کرده 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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