
 
  

IRANBAHAIPERSECUTION.BIC.ORG 

 

 

 است[  حذف شده]اطالعات شخصی افراد 

 ]برای وضوح بیشتر فقط مطالب و اخبار مربوط به افراد و جامعه بهائی تایپ شده است[ 

 

 خبرگزاری هرانا]برگرفته از سایت:[ 

 ١٣٩٣مهر  ٢۵]تاریخ:[ 

 

 فشار بر خانواده عطاءهللا رضوانی برای قبول مختومه اعالم کردن پرونده

میاورند تا قبول  مسئوالن قضائی بر خانواده شهروند بهایی که در بندرعباس به قتل رسید فشار  -خبرگزاری هرانا 

 .کنند پرونده بسته شود

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعاالن حقوق بشر در ایران، با گذشت سیزده ماه از قتل عطاءهللا  

مهر ماه خانواده رضوانی به همراه وکیل پرونده به شعبه   ٢٢رضوانی شهروند بهایی ساکن بندرعباس، روز سه شنبه 

دارد  ادسرای عمومی و انقالب بندرعباس احضار شدند و امانی )بازپرس پرونده( به ایشان اظهار میدوم بازپرسی د

 .که تاکنون هیچ سرنخ از جریان قتل عطاءهللا رضوانی پیدا نشده و این پرونده راه به جایی نخواهد برد

تا پرونده بسته شود. الزم به ذکر است طبق  کند که از بیت المال دیه دریافت کنند امانی به خانواده رضوانی توصیه می

قوانین جمهوری اسالمی اگر جسدی در معابر یا اماکن عمومی پیدا شود و قاتل یا قاتلین فرد متوفی پیدا نشود اولیای 

 .توانند از بیت المال دیه دریافت کننددم می

شوند. ولی بازپرس پرونده اصرار  ونده میپذیرند و خواستار پیگیری وضعیت پرخانواده رضوانی این پیشنهاد را نمی

توان  ها شکایت کنید و در غیر اینصورت نمیکند که اگر دلیلی بر وقوع قتل توسط فرد یا افرادی دارید از آنمی

 .پرونده را پیگیری کرد

ماه   ١١و حدود  در ادامه، امانی به کریم )کارگر افغانی که آخرین نفر بوده که عطاءهللا رضوانی را در روز قتل دیده

دارد که فرد مزبور قصد فرار به سوریه را داشته که توسط  کند و اظهار میاست که مفقود اثر شده( اشاره می

شود که چندی قبل، رضایی  شود. این اظهارات در حالی بیان میماموران مرزی دستگیر و به افغانستان فرستاده می

ته است که کریم را پیدا کرده و در شیراز است فقط منتظر حکم است تا )افسر مسئول پرونده( به خانواده رضوانی گف

 .او را دستگیر کند

الزم به ذکر است، امانی پس از اظهاراتش قصد داشته تا از خانواده رضوانی امضا بگیرد که هیچ شکایتی از کریم  

 .کنندندارند. که خانواده رضوانی از امضاء خودداری می

ای از شعبه دوم دادسرای بندرعباس به درب منزل خانواده رضوانی  مهر ماه، نامه ٢٣به همچنین در روز چهارشن

آمده که در آن از کوروش رضوانی )پسر عطاءهللا رضوانی و شاکی پرونده( خواسته شده که ظرف مدت یک هفته،  

 .چنانچه دلیلی بر وقوع قتل توسط فرد یا افرادی را دارد به شعبه مذکور ارائه دهد

 

 

 

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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