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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[

 

 خبرگزاری هرانا]برگرفته از سایت:[ 

   ١٣٨٩مرداد   ١٧]تاریخ:[ 

 

 سال حبس محکوم شدند ۲۰رهبران جامعه بهایى ایران هر کدام به 

به گفته نماینده جامعه بهایى در سازمان ملل متحد، هفت تن از رهبران جامعه بهایى ایران که از   –خبرگزاری هرانا 

 .اندسال زندان محکوم شده  ۲۰برند، هر کدام به حدود دو سال پیش در زندان به سر مى

گو با رادیو فردا اعالم کرد، هفت تن  ودیان عالیى، نماینده جامعه بهاییان در سازمان ملل متحد، روز یکشنبه در گفت

سال زندان   ۲۰از رهبران جامعه بهایى ایران که محاکمه آنها در اواخر خرداد ماه به پایان رسیده بود، هر کدام به 

 .اندمحکوم شده

م، هفت  الدین خانجانى، عفیف نعیمى، سعید رضایى، مهوش ثابت، بهروز توکلى و وحید تیزفهآبادى، جمالفریبا کمال

 .برندتن از رهبران جامعه بهایى ایران هستند که از حدود دو سال پیش در زندان به سر مى 

دستگاه قضایى جمهورى اسالمى این هفت نفر را به اتهام »جاسوسى، اقدام علیه امنیت کشور و محاربه« محاکمه 

ماه برگزار شد و پس از سه روز به پایان  ها در اواخر خرداد کرده است. آخرین جلسات دادگاه رسیدگى به این اتهام

 .رسیده بود

در این میان دیان عالیى، نماینده جامعه بهایى در سازمان ملل با »ناعادالنه« خواندن حکم صادر شده براى رهبران  

 .گناه« هستندبهاییان ایران یک بار دیگر تاکید کرده است، این هفت نفر »کامالً بى

کردند و هیچ این که این هفت تن تنها به امور روحانى و ادارى جامعه بهاییان رسیدگى مى وى پیشتر نیز با تاکید بر

 .اند، گفته بود، دستگیرى و محاکمه آنها نشانه نقض حقوق بشر در مورد بهاییان ایرانى استخالفى مرتکب نشده

اند، درباره شان بازداشت و محاکمه شدهخانم عالیى یک بار دیگر با بیان این که این افراد صرفاً به دلیل بهایى بودن

هاى رهبران بهایى ایران گفته است: »روند حقوق اصوالً از ابتدا کامالً اشتباه بوده است. روند حقوقى رسیدگى به اتهام

 «.هاى انفرادى بودند، بدون این که بدانند جرمشان چیستهاى طوالنى در سلول زیرا این هفت نفر مدت

اییان در سازمان ملل همچنین با اشاره به این که حتى پس از آن که رهبران بازداشتى بهایى از سلول  نماینده جامعه به

انفرادى هم خارج شدند، تفهیم اتهام نشده بودند، اعالم کرد، حکم بازداشت موقت این افراد نیز هر دو ماه یک بار 

 .شد که این اقدام هم »غیرقانونى« استتمدید مى

الیى وکالى رهبران بازداشت شده جامعه بهاییان ایران در مدت بیش از دو سال بازداشت آنها تنها یک  به گفته خانم ع

 .بودند ساعت اجازه مالقات با موکالن خود را در زندان یافته 

  گناهى رهبران بهاییان ایران خواستار »آزادى فورى« این نماینده جامعه جهانى بهاییان یک بار دیگر با تاکید بر بى

 .آنها شده است

کنند، با هزار نفر از پیروان آیین بهایى در ایران زندگى مى  ٣۰۰هر چند بر اساس اعالم جامعه بهاییان اروپا، حدود 

هاى زیادى براى پیروان آن در  شناسند و محدودیتهاى جمهورى اسالمى این مذهب را به رسمیت نمىاین حال مقام 

 .اندنظر گرفته

https://iranbahaipersecution.bic.org/
https://www.hra-news.org/2010/hranews/1-2308/
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ه است لطفاً به نشانی کردید که دقیق رونویسی نشد  دای برخور]متن باال رونویسی از اصل سند است. اگر به نکته

 ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید[
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