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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:[ 

 ١٣٩١تیر  ١۴]تاریخ:[ 

 

 هرانا؛ اعمال فشار به وکال جهت عدم قبول وکالت بهائیان در بیرجند

ساله بهایی در روستای خوف   ۸۵با وجودی که دو ماه از بازداشت محمد حسین نخعی شهروند  –خبرگزاری هرانا 

 .باشدگذرد، هیچ وکیلی حاضر به پذیرش پرونده وکالت وی نمیبیرجند می

دو ماه است بنا به اطالع گزارشگران هرانا، ارگان خبری مجموعه فعاالن حقوق بشر در ایران، در حالیکه نزدیک به 

گذرد هیچ وکیلی در شهر  ساله بهایی در روستای خوسف بیرجند می ۸۵از بازداشت محمد حسین نخعی شهروند 

شود حاضر به پذیرش وکالت نامبرده  بیرجند به دلیل اینکه قبول پرونده بهاییان، تهدیدی برای شغلشان محسوب می

 .اندنشده

ر به پذیرش وکالت نامبرده شده است که پس از قبول وکالت و دریافت قابل ذکر است تنها یک وکیل در بیرجند حاض

 .وجه با تهدید اداره اطالعات بیرجند وجه مزبور را مسترد کرده و حاضر به وکالت محمد حسین نخعی نشده است

ع اردیبهشت ماه پس از تفتیش منزل مسکونی در روستای خوسف از تواب ۲۴شود محمد حسین نخعی در وری میآیاد

 .باشدبیرجند بازداشت شد از اتهامات نامبرده تبلیغ علیه نظام تحت تبلیغ بهاییت می

 :بررسی موارد حقوقی نقض شده در این گزارش 

ها طرفین دعوی حق دارند برای خود وکیل انتخاب  در همه دادگاه :قانون اساسی جمهوری اسالمی ٣۵اصل     •

 .ها امکانات تعیین وکیل فراهم گردد شته باشند باید برای آن نمایندو اگر توانای انتخاب وکیل را ندا

شود باید هر کس به ارتکاب جرمی متهم می :میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی ١۴ماده  ٣بخش ب و د بند     •

حاضر بشود و وقت و تسهیالت کافی برای تهیه دفاع از خود و ارتباط با وکیل منتخب خود داشته باشد و در محاکمه 

شخصاً یا بوسیله وکیل منتخب خود از خود دفاع کند و در صورتی که وکیل نداشته باشد حق داشتن یک وکیل به او 

اطالع داده شود و در مواردی که مصالح دادگستری اقتضاء نماید از طرف دادگاه راُساً برای او وکیلی تعیین بشود که 

 .ای نخواهد داشتهزینه در صورت عجز او از پرداخت حق الوکاله 

وکالی دادگستری در صورت   :ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشورنامه اجرایی سازمان زندان آئین  ١۸۷ماده     •

توانند با اخذ مجوز کتبی از قاضی مربوط یا قاضی ناظر در  داشتن وکالتنامه رسمی برای حفظ حقوق موکل خود می

و با ارایه وکالتنامه رسمی به رییس زندان، در صورت امکان در اتاق مخصوص   های اداری به زندان مراجعهساعت

المالقات بودن محکوم، مالقات با و مجزی از اتاق مالقات عمومی با موکالن خود مالقات نمایند و در صورت ممنوع

 .گیردهای قضایی مربوط انجام مینظر مقام

 

 

 

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

 ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید[
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