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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[

 

 1]برگرفته از سایت:[ بی بی سی

 1۳۹۰اردیبهشت  1۵]تاریخ:[ 

 

 در سطح شهر تنکابن گردانده شد  یک بهایی

 این چندمین مورد احضار و بازداشت بهائیان در استان مازندران است

منابعی در جامعه بهائیان ایران می گویند که یکی از پیروان این دین در استان مازندران بازداشت و پس از چند بار 

 .خشن، با پابند در سطح شهر تنکابن گردانده شده است بازجویی

ساله، به بی بی سی فارسی گفته اند که وی پس از احضار از سوی  ۷1بستگان و دوستان وجیه هللا میرزا گلپور، 

 .اداره اطالعات شهرستان ساری، به تنکابن منتقل شده و در آنجا مورد بازجویی قرار گرفته است

است که با اتهام تبلیغ علیه نظام مواجه این چندمین مورد بازداشت بهائیان در ساری و سایر شهرهای استان مازندران 

 .بوده اند

وجیه هللا میرزا گلپور، ساکن روستای صفرآباد از توابع ساری است که به گفته بستگانش به بیماری قلبی مبتالست و 

 .یک هفته پیش از دستگیری، برای معالجه به بیمارستان مراجعه کرده بود

وی دقیقا با چه اتهامی رو به روست و ادامه بازداشت او را غیرقانونی خانواده اش می گوید که هنوز نمی دانند 

 .توصیف کردند

دوستان و نزدیکان وجیه هللا میرزا گلپور که خواسته اند نامشان فاش نشود، به بی بی سی فارسی گفته اند که سه شنبه 

 .ه و در مالء عام دور شهر گردانده انداین هفته او را "برای تحت فشار قرار دادن بیشتر" با پابند و به صورت پیاد

 ".به گفته یکی از منابع، پیشتر حین بازجویی "برای اعتراف سرش را به دیوار زده اند و با لگد به پهلویش کوبیده اند

وصال محبوبی، طره تقی زاده و هوشنگ فنائیان از جمله بهائیانی هستند که طی ماه های گذشته در شهرهای ساری و 

 .بس محکوم شده اندآمل به ح

 .وصال محبوبی برادر سارا محبوبی است که به تازگی از بازداشتگاه اطالعات آزاد شد

فیض هللا روشن نیز از بهائیان ساکن ساری است که با اتهام تبلیغ علیه نظام رو به روست و به قید وثیقه آزاد شده و به 

 .خواهد شدگفته خانواده اش، دادگاه وی تا چند روز دیگر برگزار 

 انتقال به زندان قرچک

از سوی دیگر، مهوش ثابت و فریبا کمال آبادی، از سرپرستان سابق جامعه بهائیان که سه سال از بازداشت آنها می 

 .گذرد، از زندان رجایی شهر کرج به زندان قرچک در حوالی ورامین منتقل شده اند
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، سعید رضایی، بهروز توکلی، وحید تیزفهم و مهوش ثابت، هفت فریبا کمال آبادی، جمال الدین خانجانی، عفیف نعیمی

بهایی محکوم شده هستند که در زمان بازداشت، عضو گروهی بنام "یاران" بودند که سرپرستی جامعه بهایی در ایران 

 .را برعهده داشت

 .شدندپنج مرد این گروه چندی پیش از بند عمومی زندان رجایی شهر به بند امنیتی آن منتقل 

ایرج کمال آبادی، برادر فریبا کمال آبادی که در آمریکا زندگی می کند و با وی در تماس است در گفتگویی با بی بی 

 .سی فارسی وضع زندان قرچک را "بسیار بدتر" توصیف کرد

 زن که اخیرا به قرچک منتقل شده اند، هم اکنون در سالن بزرگی بطور دسته جمعی ۳۰۰او گفت که بیش از 

 .محبوسند و برای همه آنان تخت خواب وجود ندارد

ماه مه )پنجشنبه آینده( مراسم ویژه ای در کنگره آمریکا به مناسبت سومین سالگرد دستگیری  1۲قرار است در روز 

 .هفت مدیر سابق جامعه بهائیان برگزار شود

نان و تمام زندانیان عقیدتی در ایران شده دولت باراک اوباما بارها دستگیری این افراد را محکوم و خواهان آزادی آ

 .است

سال زندان این هفت نفر  ۲۰جامعه بین المللی بهائیان در اواخر ماه مارس اعالم کرد که در مرحله تجدید نظر، حکم 

 .تایید شده است

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی  دای برخورهویسی از اصل سند است. اگر به نکت]متن باال رون

 ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید[
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