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اسفندماه توسط نیروهای  ۲احمد یزدانی پور، شهروند ساکن تهران روز جمعه  –خبرگزاری هرانا 

یک روز پس از این . اطالعات سپاه در خیابانی در تهران بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شد

بازداشت، ماموران امنیتی به منزل آقای یزدانی پور مراجعه کردند و ضمن بازرسی محل و ضبط 

های وی، دختر او، فروزان یزدانی پور،  نوشته وسایل شخصی از جمله کامپیوتر، تعدادی کتاب و دست

دانشجوی کارشناسی ارشد رشته مطالعات فرهنگی و رسانه دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران را 

ماکان با گذشت چند روز از زمان بازداشت احمد یزدانی پور و دختر وی، ک. نیز بازداشت کردند

ساله، دارای سابقه بیماری ریوی است و  ۱۶آقای یزدانی پور . اطالعی از وضعیت آنها در دست نیست

 .شیوع ویروس کرونا در کشور موجب نگرانی خانواده او نیز شده است

 ۷به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعاالن حقوق بشر در ایران، امروز چهارشنبه 

روز از بازداشت  ۴روز از زمان بازداشت احمد یزدانی پور و با گذشت  ۵غم گذشت اسفندماه، علیر

 .دخترش فروزان یزدانی پور، شهروندان ساکن تهران کماکان اطالعی از وضعیت آنها در دست نیست

یک منبع نزدیک به خانواده یزدانی پور در خصوص چگونگی بازداشت این پدر و دختر به هرانا 

. انی پور روز جمعه توسط ماموران اطالعات سپاه در خیابانی در تهران بازداشت شدآقای یزد“: گفت

خانواده او از وضعیتش اطالعی نداشتند تا روز شنبه که ماموران همراه با ایشان برای بازرسی خانه 



از آن زمان آقای یزدانی پور هیچ . را هم بازداشت کردند یزدانی پور فروزان مراجعه کرده و دخترش،

اند اما دو روز بعد فروزان با خانواده تماس گرفته ولی از محل بازداشت خود اطالعی  تماس نگرفته

 .”نداشته است

در زمان بازرسی منزل، کامپیوتر شخصی، تعدادی کتاب و دستنوشته متعلق به احمد و فروزان یزدانی 

 .پور ضبط شده است

از دالیل بازداشت بازداشت و جزییات اتهامات مطروحه علیه این پدر و دختر کماکان اطالعی در 

 .دست نیست

های مسالمت آمیز خود با تهدید اداره  احمد یزدانی پور، فعال سیاسی در دهه شصت به دلیل فعالیت

های اخیر به  وی طی سال. دست داده بود اطالعات شهرستان دورود در میانه دهه هفتاد شغل خود را از

 .پرداخت پژوهش بر روی قرآن و تاریخ ایران می

ساله و دارای سابقه بیماری ریوی است؛ از این رو شیوع ویروس کرونا در  ۱۶آقای یزدانی پور 

 .ها موجب نگرانی خانواده او شده است ایران و به خصوص در زندان

نشجوی کارشناسی ارشد رشته مطالعات فرهنگی و رسانه دانشکده ساله و دا ۰۳فروزان یزدانی پور، 

 .علوم اجتماعی دانشگاه تهران است

تا زمان تنظیم این گزارش از دالیل بازداشت، اتهامات مطروحه و محل نگهداری این شهروندان 

 .اطالعی در دست نیست

 .اند این دو شهروند تا به امروز از حق داشتن وکیل محروم بوده
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