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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[

 

 رادیو فردا ]برگرفته از سایت:[ 

 ۱۴٠٠مهر  ۱۹]تاریخ:[ 

 

  ییبها یزندان نیا تیروزه از وضع ۴٠ یخبریدرباره ب یابه اژه یزدانینامه همسر ارسالن 

  یاز چهل روز از بازداشت آقا  شی ب دیگویبازداشت شده، م ییشهروند بها ،یزدانیهمسر ارسالن  ،یمیابراه رایسم

 . رندیبگ لیوک  یزندان نیا یاند برااو ندارند و موفق نشده تیاز وضع یقیکماکان اطالع دق یگذشته ول یزدانی

  یاداده که در نامه  حیخود منتشر کرده است، توض ینستاگرامیمهرماه در حساب ا ۱۸ شنبه،کیکه روز  یاو در پست

بارها به   زین نیاز ا شیهمسرش را شرح داده و پ تیوضع ران، یا هییرئیس قوه قضا ،یااژهیمحسن نیبه غالمحس

 نبوده است.  بخشجهیتالشش نت یمراجعه کرده است ول هییقوه قضا ی دادسرا

 ییهاکه با زور وارد منزل او شده بودند، با اتهام یتیامن موراناتوسط م وریشهر ۱٠روز چهارشنبه  ،یزدانیارسالن 

 بازداشت شد.   «یمل  تیامن هیعل ینظام« و »اجتماع و تبان هیعل غیچون »تبل یتیامن

 گونهچیکرده بود که همسرش ه دیاتهامات، تاک نیضمن رد ا وفردا،یوگو با راددر گفت نیاز ا شیپ یمیابراه رایسم

 بازداشت شده است.  اشییاعتقادات بها لیخود تنها به دل شانیکهم ریو مانند سا  اشتهند یاسیس تیفعال

 یهاتاپ و تلفنلپ وتر،یاز جمله کامپ یلوازم شخص یبرخ ،ییشهروند بها نیمنزل ا شی تفت انیدر جر یتیماموران امن

 اند. فرزند او را پس داده  یبا خود بردند و تاکنون فقط گوش زیهمراه او و همسرش و فرزندش را ن

مطرح   رانیدر ا ییشهروندان بها هیکه عل یتیامن یهااتهام لیقب نیکرده است ا  دیبارها تاک ییبها  یجامعه جهان

ات و  اعتقاد ،یاسالم یجمهور یتیامن  یتوسط نهادها انییبازداشت بها لیاست و تنها دل اساس«ی»کامال ب شود،یم

 آنان است. یمذهب یهاتیفعال

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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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