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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[ 

 

 ]برگرفته از سایت:[ خبرگزاری فارس

 ۱۳۸۷ دی ۲۷]تاریخ:[ 

 

 به اتهام راه اندازي تشكیالت ضاله

 بازداشت شد منشي »بهایي« دفتر شیرین عبادي 

خبرگزاري فارس: ژینوس سبحاني منشي دفتر شیرین عبادي به اتهام "راه اندازي تشكیالت بهاییت" از روز چهارشنبه 

 در ایران بازداشت شده است. 

ژینوس سبحاني كه داراي مسلك بهایي بوده و تا زمان پلمپ دفتر كانون مدافعان حقوق  ،به گزارش خبرگزاري فارس

شیرین عبادي بود، منشي »كانون مدافعان حقوق بشر« بوده و از صبح روز چهارشنبه بازداشت بشر كه زیر نظر 

شود اتهام وي راه اندازي تشكیالت فرقه بهائیت در ایران و عضویت در این تشكیالت است. پس از شد. گفته مي 

م كرد كه ژینوس سبحاني، اي اعالبازداشت ژینوس سحابي، روابط عمومي »كانون مدافعان حقوق بشر« در اطالعیه

كرد. همچنین منشي سابق این كانون بوده كه تا زمان پلمپ قانوني این دفتر در اول دي ماه امسال، در آنجا كار مي

العملهاي مختلفي از سوي بهائیان مواجه شد. در این میان سرویس خبري جامعه بهایي در بازداشت سحابي با عكس

بهائى دیگر در ایران؛ یكى از این افراد در نهادهاى حقوقى خانم عبادى كار مى خبري تحت عنوان »بازداشت شش 

كرده است« رسما اعالم كرده است كه ژینوس سحابي یكي از بهائیان است. بهائیت ژینوس سحابي منشي دفتر كار 

ودن دختر شیرین شود كه چندي پیش به دلیل درج خبرهایي مبني بر بهایي بشیرین عبادي در حالي رسما اعالم مي

عبادي، وي به شدت این خبر را تكذیب كرده بود و از هر گونه ارتباط با تشكیالت بهاییت طفره رفته بود. دفتر كانون 

مدافعان حقوق بشر اول دي ماه با حكم دادگاه به دلیل نداشتن پروانه فعالیت و گسترش اقدامات غیرقانوني پلمپ شد. 

احزاب وزارت كشور به دادستان عمومي و انقالب تهران مبني بر عدم  ۱۰یون ماده این دفتر به دنبال اعالم كمیس

هاي گوناگون، نامه نگاري به نهادها و هاي غیرقانوني چون صدور بیانیه به مناسبت پروانه فعالیت، گسترش فعالیت

نه سازي ایجاد فضاي هاي مطبوعاتي، همایش و سمینار كه موجب زمیهاي داخلي و خارجي، برگزاري نشستسازمان

هاي خود هاي اخیر گردیده و علیرغم تذكرهاي دبیرخانه كمیسیون بر حجم فعالیتاي علیه نظام در سالتبلیغي و رسانه

 /افزوده است، به دستور مقام قضایي عصر روز یكشنبه اول دي ماه پلمپ شد. انتهاي پیام

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید[
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