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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:[ 

 [ ١٣٩٩اسفند  ٢٨]  ٢٠٢١ مارس ١٨]تاریخ:[ 

 

 ممانعت اداره اطالعات از مرخصی نوروزی زندانیان بهائی بندرعباس

 بندرعباس ممانعت کرد.اداره اطالعات هرمزگان از اعطاء مرخصی به شش شهروند بهائی زندان  -وایراستان

ها و در روزهای گذشته، پس از اعالم بخشنامه ریاست قوه قضاییه کشور خطاب به رؤسای کل دادگستری

های کشور مبنی بر اعطای پانزده روز مرخصی نوروزی به محکومین واجد شرایط مرخصی و محکومین  دادستان 

ه رضایی منش، قاضی اجرای احکام مراجعه کردند  جرایم مالی، همسران شش زندانی بهائی جهت گرفتن مرخصی ب

شود با که بخشنامه مذکور شامل محکومین امنیتی دارای احکام کمتر از پنج سال میکه رضایی منش با توجه به این 

کنند به ها جهت پیگیری به واحد اجرای احکام مراجعه میمرخصی زندانیان موافقت کرد. اما روز بعد که خانواده

شود اداره اطالعات با مرخصی شش زندانی بهائی مخالفت کرده و هیچ مرخصی به زندانیان بهائی الم میایشان اع

 تعلق نمی گیرد.

این اقدام اداره اطالعات در حالی صورت گرفت که در هفته گذشته، یکی از مسئولین حفاظت اطالعات زندان  

ها خواست ایط دریافت مرخصی نوروزی دانسته و از آن ها را واجد شر بندرعباس در دیدار با شش زندانی بهائی، آن

 تا برای گرفتن مرخصی نوروزی اقدام کنند.

اند و اداره  یک شهروند بهائی از بندرعباس به ایران وایر گفت: »در بندرعباس، ضابطین قانون جایگزین قانون شده 

توانند از مرخصی نوروزی انی بهائی میکند. برابر با بخشنامه قوه قضاییه، شش زنداطالعات فراقانونی عمل می 

عمل آورده است. این نخستین بار نیست که استفاده کنند ولی اداره اطالعات از حق مرخصی قانونی اینان جلوگیری به

اداره اطالعات بندرعباس در مورد زندانیان بهائی فراتر از قانون عمل کرده است، طبق حکم دادگاه، بعضی از اموال  

 شان برگردانده شود ولی اداره اطالعات مانع اجرای حکم شده است.« هائیان باید به صاحبانشده ب ضبط

 اسامی شش شهروند بهائی که هم اکنون در بند قرنطینه زندان بندرعباس زندانی هستند، عبارت است از: 

 هاد امری.آرش راسخی، نسیم قنواتیان، امید آفاقی، مهرهللا )روح هللا( افشار، ادیب حق پژوه و فر

قابل ذکر است، چهار نفر اول هر کدام به دو سال حبس تعزیری و دو نفر بعدی هر کدام به یک سال حبس تعزیری 

 محکوم هستند. اتهام بهائیان زندانی، اجتماع و تبانی به قصد بر هم زدن امنیت ملی عنوان شده است.

 

 

 

 

 

کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی   دبرخورای ]متن باال رونویسی از اصل سند است. اگر به نکته

 ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید[
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