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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[

 

 یوله فارس چهیدو]برگرفته از سایت:[ 

 [ ١٣٩٧ ید  ٨]  ٢٠١٨دسامبر  ٢٩ ]تاریخ:[

 

 ی اعتقادات مذهب  یسال زندان برا ١١ ان؛ییفشار بر بها دیتشد

سال زندان محکوم کرده است.   ١١نظام" به  هیعل غیرا به اتهام "تبل ییشهروند بها کی راز،یدوم دادگاه انقالب ش شعبه

 .آزاد است یتومان ونیلیم۴۵٠ قهیبا وث نکیشده و هم ا ریتاکنون سه مرتبه دستگ  یفهندژ سعد کتای

حکم   نیسال زندان محکوم کرده است. ا ١١شهر را به  نیساکن ا ییشهروند بها کی راز،یدوم دادگاه انقالب ش شعبه

 ." صادر شده استیمل تیامن هینظام" و "اقدام عل  هیعل غیچون " تبل یاست و تحت اتهامات یبدو

ابالغ   امکیپ قیو از طر یابیآذر،  به طور غ  ٢۵حکم در روز  نیکه ا دهدیگزارش م  رانیحقوق بشر در ا نیکمپ 

دو   ن یدال بر ا یمستندات چیشده گفته است: »ه ادی نی به کمپ  ییشهروند بها نیخواهر ا ،یشده است. مونا فهندژ سعد

حضورشان در   یکشور را ندارند، وقت  یاسیس لی مسا لتاجازه دخا انییبها یخواهرم وجود ندارد. وقت یاتهام برا

و اصال چرا   یقیمرتکب شوند؟ چگونه و از چه طر یاسیجرم س توانندیچگونه م شودیشناخته نم تیکشور به رسم

 ».کشور بکنند  تیامن هیعل یاناجتماع و تب دیبا

بودن از دانشگاه  ییبها لیبه دل کردیم لیتحص یسیکه در ترم هفتم رشته زبان انگل ی در حال ٩١فهندژ در سال   کتای

 .اخراج شده است

وزارت اطالعات   ی از سو ٩٠به اتهامات مشابه را دارد. او در سال  یریسابقه سه بار دستگ  ،یفهندژ سعد کتای

روز را   ۵۶نظام،  هیعل  غیبه اتهام تبل زین ٩٢روز زندان، تبرئه شد. خانم فهندژ در سال   ٨٢و پس از  ریدستگ  رازیش

 .آزاد شد یتومان ونیلیم ٢٠٠ قهیکرد و سرانجام با وث یسپر رازیدر بازداشتگاه اداره اطالعات ش 

منتقل   رازیکه در بازداشت دوم صادر شده بود به زندان عادل آباد ش یاحکم پنج ساله  یاو دوباره برا ٩۵اسفند  در

آباد  حکم به زندان عادل  ی اجرا یبرا کتایگفته است: »  رانیحقوق بشر در ا نیبه کمپ ییشهروند بها ن یشد. خواهر ا

مجدد به   یبررس یپرونده برا ، یعال  وانیل نقض حکم در دیدر زندان بود اما به دل زیروز ن ٧۴رفت و  رازیش

پرونده او را  نیهم یمجددا برا  رازیشعبه دوم دادگاه انقالب ش یهم عرض منتقل و موقتا آزاد شد. حاال قاض یاشعبه

 ».اعتراض خواهد کرد کتایسال حبس محکوم کرده که  ١١به 

به   یسال از حکم بدو  ١٠است و  یجانیرود یپرونده، محمدمجتب نیا ی اند که قاضفهندژ گفتهبه خانواده  کی نزد منابع

 .کشور" صادر شده است تیبرهم زدن امن یگروه برا لیاتهام "تشک 

اعالم کرد که   ٩٧حقوق بشر در مهر  باندهیشده است. د دیتشد یبه تازگ رانیا انییبر بها یتیو امن یاجتماع یفشارها

 .اندشده ریکشور دستگ  نیدر ا ییبها ٢٣ ور،یدو ماه مرداد و شهر یتنها ط

  بیکسب و کار و تخر تیممنوع ل،یاز تحص تیمحروم ت،یخودسرانه، آزار و اذ یفشار بازداشتها ریز انییبها

 یهاابانیو در ب  دهیکش رونیرا از گور ب ییشهروند بها کی کریپ ٩٧. در آبان کنندیم یخود زندگ یگورستانها

 .اطراف دماوند انداختند
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را محکوم کرده است. در   رانی" در اییبها تیاقل افتهیسازمان  تی"آزار و اذ یاقطعنامه یط کایآمر ندگانی نما مجلس

در  ییخواسته شده که مسئوالن نقض حقوق جامعه بها  کایاز دولت آمر د،یرس بیبه تصو ٩٧آذر    ٢١قطعنامه که  نیا

 کنند. میرا تحر رانیا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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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