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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[

 

 کای آمر یصدا]برگرفته از سایت:[ 

 ۱۳۹۸ ریت ۱۹]تاریخ:[ 

 

 انتقاد کردند ییاز دو بها تیحما یبرا رازی شهر ش یکردن عضو شورا یاز زندان ییدانشجودهها تشکل 

که از   رازیشهر ش یعضو شورا  ،یحاجت ینسبت به صدور حکم زندان مهد یاهیان یبا انتشار ب ییتشکل دانشجو دهها

 .کرده بود، انتقاد کردند تیحما  ییدو شهروند بها

  ی مهد یضمن اعتراض به صدور حکم زندان برا یاهیانیبا انتشار ب رانیدانشگاه سراسر ا ۲۰از  ییتشکل دانشجو ۶۸

  تیکرده بود، خواستار شفاف تیحما  ییکه مهر ماه سال گذشته از دو شهروند بها راز،ی شهر ش یعضو شورا ،یحاجت

 .مقامات شدند یرسانپرونده و اطالع نیا

بده  ریکردند که هرگز درگ فیتوص نگونهیرا ا «یحاجت یده »مهدمنتشر ش هیانیدر ب ییدانشجو یهاتشکل نیا

عنوان   نبود و »به یو دفاع از حقوق شهروند  یجز مبارزه با فساد مال یزیچ ینشد و عملکرد و یاسیس یهابستان

شدن   مالیو شواهد متقن به مقابله با موارد پا لیارائه دال او ب ستادیا یقانونیبارها و بارها مقابل ب راز،یشهر ش ندهی نما

 ».پرداخت یشهر  نیو قوان یحقوق شهروند

 یاسیآن س تیمصداق وقوع جرم باشد، ماه یحجت یآمده است: اگر اعتراضات و انتقادات مهد هیانیب ن یاز ا یبخش در

به آن   یدگیرس یقانون اساس ۱۶۸مطابق اصل  دیباشد، با یاسیو چنانچه جرم او س ستی ن  یتیعنوان امن چیه است و به

 .ردیصورت گ یمنصفه در محاکم دادگستر ئتیباشد و با حضور ه یعلن

نوشت: »ده  ییدو شهروند بها  یآزاد یخود درباره تالشش برا یمهر ماه سال گذشته در حساب کاربر یحاجت یمهد

. نسل ما موظف امدهی نرس جهیبازداشت شده آزاد گردند و به نت ییام تا دو دوست بهازده یروز گذشته را به هر در

که   یامور ریو سا ییقضا یهاه یاصالح رو یبرااست، در تالش  ستادهیا یکه مقابل دشمنان خارج یاست مادام

 .»را به خطر انداخته، کم نگذارد  یعدالت اجتماع

 .اجازه حضور در شورا را نداشت یهم، تا مدت ی ازداشت بود و بعد از آزادب یمدت  تیتوئ نیبعد از انتشار ا او

حکم زندان خبر داد و در   یاجرا  ی خرداد، از بازداشت او برا ۱۲ کشنبهیروز  یحاجت یرستگار« همسر مهد زهره«

سال حبس به  کیحکم   یاجرا  یبا حضور در منزل آنها، همسرش را برا شیپ یخود نوشت که ماموران ساعت تری توئ

 .زندان منتقل کردند

محمد   یهاامضاکنندگان نام انیکه در م - یو مدن یاسیاز فعاالن س یخرداد، جمع ۲۰خبر، روز دوشنبه  نیانتشار ا با

تاجزاده و عبدهللا   یمصطف ،یانیابوالفضل قد ،ییرجا  رضایعل ،یمدن دیسع ،یعبدالفتاح سلطان ، یهاشم آقاجر ،یتوسل

  ،یحاجت ینسبت به بازداشت، محاکمه و صدور حکم زندان مهد دهسرگشا یابا انتشار نامه - خوردیبه چشم م یمومن

 .به نام قانون عنوان کردند یاعتراض کردند و آن را تعد

 شده است.در طبس محکوم  یسال حبس و دو سال اقامت اجبار کیبه  یحاجت یآقا

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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