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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[

 

 ران یمجموعه فعاالن حقوق بشر در ا ]برگرفته از سایت:[

 ١٣٨٧آبان   ٨ ]تاریخ:[

 

 به نام آزادی 

اداره اطالعات شهر قائم شهر به جامعه بهایی هشدار داد و بدون معرفی  اردیبهشت ماه سال جاری،   2٣در تاریخ 

تخریب شد.(   ١٣٨٧آبان  2محلی جدید، خواستار توقف استفاده از "قبرستان َدرزیُکال" شدند. )این قبرستان در تاریخ 

ی بهایی ولین جامعهاردیبهشت مسئوالن اداره اطالعات به همین بهانه خواستار مالقات با مسئ  ٣0در این در تاریخ 

های  ی بهایی )خادمین( قائم شهر، به نامشهر قائمشهر شدند اما پس از مراجعه این افراد، دو تن از مسئولین جامعه

ی اطالعات قائم شهر بازداشت و ابتدا به کالنتری دوازده  "علی احمدی و چنگیز درخشانیان" در مقابل اداره 

 احکام سراسری قائم شهر برده و تحویل زندان قائم شهر شدند.ی اجرای اسکندرکال و سپس به دائره

سال تبعید به خلخال و چنگیز  ١ماه حبس و همچنین  ١0های انجام شده در دادگاه اولیه علی احمدی به  پس از بازجویی

فراد به اتهام  ماه حبس محکوم شدند. الزم به ذکر است حکم تبعید در دادگاه تجدیدنظر لغو شد و این ا 6درخشانیان به 

 تبلیغ علیه نظام با همان میزان محکومیت روانه زندان شدند. 

در طی ماه اخیر آقای درخشانیان پس از تحمل مدت محکومیت خود از زندان آزاد گردیدند اما آقای احمدی همچنان 

تلفنی با خانواده و   روز ممنوع از مطالعه و تماس  ٣2برند. بنا به دالیلی نامعلوم ایشان مدت در زندان به سر می 

همچنین مالقات و مرخصی بوده است. و به صورت مکرر تهدید به محکومیت مجدد میگردند، شایان ذکر است  

های ایشان نیز به جلسات تفتیش عقیده تبدیل شده است. وزارت اطالعات ضمن جلوگیری از استفاده از حق  بازجویی

 نموده است. مرخصی نامبرده با آزادی مشروط وی نیز مخالفت 

حال اگر مروری بر وقایع اخیر شهرستان قائم شهر داشته باشیم خواهیم دید که ابتدا جامعه بهایی شهرستان قائم شهر 

شود و سپس مسئولین این جامعه به جهت اینکه خواستار حق طبیعی خود  تهدید به محرومیت از داشتن قبرستان می

 گردد. آور تخریب میقبرستان جامعه بهایی قائم شهر به شکلی شرم شوند و در نهایتبودند بازداشت و محکوم می

 

 

 

 

 

 

 

 

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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