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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:[ 

   ١٣٨٩خرداد  ١۴]تاریخ:[ 

 

 سومین سال زندانی شدن رهبران جامعه بهائیان ایران / گفتگو با دیان اعالئی 

خرداد ماه با انتشار بیانیه اى اعالم کرد که هفت رهبر  ١١جامعه جهانى بهایی روز سه شنبه  –خبرگزاری هرانا 

سه سال است در ایران زندانى هستند براى شرکت در چهارمین جلسه دادگاه  پیشین جامعه بهائیان ایران که نزدیک به

 .اندخرداد ماه فراخوانده شده  ۲۲در روز 

 .بهایی زندانى در زندان های جمهوری اسالمی هستند ٣۵یشین جامعه بهائیان ایران از جمله  هفت رهبر پ

دیان عالئى، نماینده جامعه جهانى بهایى در سازمان ملل متحد، در گفت و گو با رادیو فردا از برگزاری دادگاه هم  

 .خرداد مى گوید ۲۲کیشان خود در روز 

داد که تاریخ چهارمین جلسه دادگاه هفت رهبر سابق جامعه بهاییان ایران براى   جامعه جهانى بهایى خبر :دیان عالیى

 .خرداد تعیین شده است ۲۲ روز

 خرداد؟ همچنین توضیح دهید که آخرین جلسه دادگاه کى بود و چگونه برگزار شد؟  ۲۲خانم عالیى، چرا  

دانند که سالگرد انتخابات است. اتفاقى که در جلسه  ما نمى دانیم که چرا این تاریخ را انتخاب کرده اند. البته همه مى 

سوم افتاد، این بود که وقتى هفت رهبر سابق جامعه بهایى وارد دادگاه شدند، دیدند که توى دادگاه نه تنها ماموران 

 .وزارت اطالعات و بازجوها بلکه چند نفر با دستگاه فیلمبردارى هستند

دادند که بیایند دادگاه. بنابراین پرسیدند که اگر دادگاه علنى است اجازه دهند که  در عین حال به خانواده هایشان اجازه ن

خانواده ها هم بیایند. اگر هم دادگاه غیر علنى است، پس چرا کسانى هستند که قرار نیست. یعنى قاعدتا نبایستى توى 

 .جلسه دادگاه باشند

ین جلسه صرف نظر کنند. البته فقط به این خاطر. چون  وقتى جواب این داده نشد، تصمیم گرفتند که از شرکت در ا

 .اگر دادگاه درست عمل مى کرد حتما شرکت مى کردند

 پس جلسه سوم دادگاه برگزار نشد؟ 

در واقع نه. براى اینکه این هفت نفر با قبول کردن وکالیشان گفتند که ما شرکت نمى کنیم و قاضى، جلسه را تعطیل  

 .کرد

 اتهامات این هفت رهبر پیشین بهاییان ایران چه بود و چگونه اعالم شده؟  خانم عالیى، باالخره

اقدام بر ضد امنیت کشور، همکارى با کشورهاى خارجى، مفسد فى االرض اتهاماتى است که علیه این هفت نفر اعالم  

 .شده

 آیا شواهدى هم دال بر ارتکاب چنین جرم هایى ارائه شده؟ 

 .جامعه جهانى بهایى مى داند که پرونده این هفت نفر خالى است. این هفت نفر کامال بیگناه اندنه. اصال به هیچ وجه. 
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خرداد منتشر شده، به جز اینکه تاریخ چهارمین جلسه   ١١در تازه ترین بیانیه جامعه جهانى بهاییان، که روز سه شنبه 

مطرح کردید. ممکن است آنها را از زبان شما دادگاه براى رهبران پیشین بهایى را اعالم کردید، خواست هایى هم 

 بشنویم؟

موضوع اصلى عدالت است. چون این هفت نفر بیگناه اند، جامعه جهابى بهاییان و بقیه مدافعان حقوق بشر و بقیه  

کسانى که برایشان وضعیت حقوق بشر در ایران مهم است، این است که این هفت نفر یک دادگاه عادل داشته باشند و  

 .ى و ضمنا هم آزاد شوندعلن

اگر هم دادگاه این آخرین جلسه نباشد، با وثیقه آزاد شوند چون که بیگناه اند و االن وارد سومین سال زندان شان مى  

 .شوند که واقعا این یک بى عدالتى کامل 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[

https://iranbahaipersecution.bic.org/

