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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  ۲۱]تاریخ:[ 

 

 مواجه شدند قهیوث شیو افزا دیدادگاه با اتهامات جد یاز سو رازیدر ش یدو شهروند بهائ

 شیو افزا دیاتهام جد می با تفه راز،یساکن ش ییدو شهروند بها زادهعیو الهه سم یمیحک   لوفریگذشته ن یروزها یط در

 .روبرو شدند قهی مبلغ وث

  یپس از مراجعه به دادسرا ریت ۲۰روز پنجشنبه  زادهعیالهه سم ،یو مدن یاسیس انیدفاع از زندان نیگزارش کمپ به

  نیروبرو شده است. ا قهیوث  یتومان ونیلیم ۶۰ شیو افزا « یلی»جعل مدرک تحص دیانقالب استان فارس با اتهام جد

 .اخذ کرده است انیبهائ نیخود را از دانشگاه آنال یلیتحص رکوارد شده که او مد یشهروند بهائ نیبه ا یاتهام در حال

انقالب استان فارس، با اتهام    یماه با مراجعه به دادسرا ریت ۱۶ کشنبهیروز  زین یشهروند بهائ گری د یمیحک  لوفرین

 .روبرو شده است قهیوث  یتومان ونیلیم ۸۰ شیبه مقدسات« و افزا نی»توه دیجد

مراحل  انیبه صورت موقت و تا پا قه،یوث  عیبازداشت و دوازده روز بعد با تود ۹۷مهر  ۱۴ ،یشهروند بهائ نیا

 .آزاد شد  ،یدادرس

از   قهیبا سپردن وث ۱۳۹۷مهر  ۱۸ خیماه بعد در تار کیبه  کیسال گذشته بازداشت و نزد وریشهر زادهعیسم الهه

 .قرار گرفته است ییتا کنون شش بار مورد بازجو ،ی زندان آزاد شد. اما بر اساس اطالعات موجود، او پس از آزاد

  رانیکرد و گفت، در ا  یسخنران یمذهب یاز گزارش ساالنه آزاد ییرونما انیدر جر کایخارجه آمر ریپمپئو وز کیما

 .دهدیقرار م ریها را تحت تاثهمچنان وجدان  گرانیو د انیح یمس ان،یسرکوب بهائ

در   یمذهب یها تیاقل روانیکردن پ یمتحده بارها آزار و زندان االتیمدافع حقوق بشر و دولت ا یالمللنیب ینهادها

 اند.را محکوم کرده  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[

https://iranbahaipersecution.bic.org/
https://ir.voanews.com/a/iran-bahaei-court/4997657.html

