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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[

 

 عدالت برای ایران بوک صفحۀ فیس ]برگرفته از سایت:[ 

 [ ۱٣٩۴دی  ٣۰] ۲۰۱۶یه وژان ۲۰ ]تاریخ:[

 

 اسدهللا جعفری؛ مرد شماره یک ناقض حقوق بهائیان در مازندران

اجرای حکم اعدام سه متهم مرتبط با مواد مخدر یکی از جدیدترین موارد نقض حقوق بشر از سوی اسدهللا  

 .جعفری،دادستان مازندران است

نفربه اتهام فروش مواد مخدر در زندان ساری و با حضور اسدهللا جعفری، دادستان  ، سه ۱٣٩۴دی  ۲۱روز دوشنبه 

های مازندران اعدام شدند. جعفری در توجیه اجرای حکم اعدام این سه نفر به خبرگزاری قوه قضائیه گفت که پرونده

و همچنین تقاضای عفو این سه نفر پس از رسیدگی و طی مراحل مختلف قضایی برای اجرای حکم اعدام ارسال شده 

 .آنان در دو مرحله از سوی کمیسیون عفو و بخشودگی قوه قضائیه رد شده است

االسالم اسدهللا جعفری، دادستان مازندران عالوه بر صدور احکام اعدام و بدرفتاری با زندانیان، به دلیل  نام حجت

پیش از این، اسدهللا جعفری در تاریخ   .افتاده استها تضییع و نقض حقوق بهائیان در استان مازندران نیز بر سر زبان

های حقوق  به دلیل »بازداشت غیرقانونی بهائیان« و »بدرفتاری با زندانیان« در فهرست تحریم ۱٣٩۱اسفند  ۲۲

 .بشری اتحادیه اروپا قرار گرفته بود

توان به ورود غیرقانونی و گرفته، میاز موارد نقض حقوق بهائیان که با نظارت و دستور اسدهللا جعفری صورت 

، دستگیری سارا محبوبی، دانشجوی ۱٣٩۰ماه هللا سنایی، شاعر و نویسنده بهایی در بهمنشکستن درب منزل عنایت

 .شهر و تنکابن اشاره کردو پلمپ محل کسب بهائیان در شهرهای قائم ۱٣٩۰ماه محروم از تحصیل بهایی در فروردین

ها بهائیان دستگیر شده استان مازندران، عدم رعایت استانداردهای حقوقی منصفانه در مورد آن تضییع و نقض حقوق 

از زمان شروع تحقیقات، مراحل بازپرسی، بازداشت و تفتیش منازل و مراحل دادرسی غیرعادالنه و غیرمنصفانه و 

 .اقدامات فراقانونی از جمله موارد نقض حقوق بشر از سوی اسدهللا جعفری است

 

 االسالم اسدهللا جعفریپرونده ناقض حقوق بشر: حجت

http://goo.gl/eluF3H 

 

 های اتحادیه اروپاوی و پلیس سایبری ایران در فهرست تحریمسی فارسی: رئیس شبکه پرس تیبیبی

http://goo.gl/nrtU7x 

 

 ایران وایر: بازداشت و پلمپ اماکن کسب بهاییان در ایران 

https://goo.gl/EnfEkV 

 

 :کانال تلگرام عدالت برای ایران را دنبال کنید

https://telegram.me/Justice4iran  

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[

https://iranbahaipersecution.bic.org/
https://www.facebook.com/JusticeForIran/photos/%D8%A7%D8%B3%D8%AF%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87-%D8%AC%D8%B9%D9%81%D8%B1%DB%8C-%D9%85%D8%B1%D8%AF-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87-%DB%8C%DA%A9-%D9%86%D8%A7%D9%82%D8%B6-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%D8%A8%D9%87%D8%A7%D8%A6%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AD%DA%A9%D9%85-%D8%A7%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D9%85-%D8%B3%D9%87-%D9%85%D8%AA%D9%87%D9%85/1235087383173364/?locale=ms_MY

