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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[

 

 زمانه ویراد]برگرفته از سایت:[ 

 ۱۴۰۰ بهشتیارد ۱۸]تاریخ:[ 

 

 به زندان فراخوانده شد یمحمد نیادامه دارد؛ مع رانیا انییفشار بر بها

از احضار خود به    تریدر توئ اشیدر حساب کاربر تیتوئ  کیبا انتشار  زد،یساکن  ییشهروند بها ،یمحمد نیمع

از   یریخبر داده است. در تصو تشیتحمل دوران محکوم یبرا زدیاحکام دادگاه انقالب  یواحد اجرا کیشعبه 

گذراندن حبس به دادگاه  یروز مهلت دارد که خود را برا ۱۰منتشر کرده نوشته شده او تا  یکه محمد یاه یاحضار

محل کار خود توسط مأموران اداره اطالعات بازداشت    ریدر مس ۱۳۹۷سال  ماهی در د ییشهروند بها نیکند. ا یمعرف

 تیمخالف نظام« و »فعال یهادر گروه تیبابت اتهامات »عضو زدیدر دادگاه انقالب   ۱۳۹۸ ماهن یفرورد لیشد و اوا

دادگاه  به حکم صادر شده، یمحکوم شد. با اعتراض محمد یریمجموعا به شش سال حبس تعز ظام«ن هیعل یغیتبل

  تیدر نها ییشهروند بها  نیا بیترت نیمخالف نظام« تبرئه کرد و بد یهادر گروه تینظر او را از اتهام »عضو دیتجد

شهر تحت نظارت پابند    نیا یتمحل کار خود در شهرک صنع ریو در مس زدیدر سطح شهر  فریسال تحمل ک کیبه 

او بار   ،یقانون ریروند غ کیبا اعتراض دادستان و در  ت،یمحکوم شد. با وجود گذراندن مدت محکوم یک ی الکترون

خود نوشته:  ئتریدر تو یمحکوم شده است. محمد یزیکه از آن تبرئه شده بود، به حبس تعز یبابت اتهام گرید

شده. بعد بهم لطف کردن و از   یملغ یگرفته بودم اعتراض کرده و اون را  تیبراکه  ی»دادستان به تبرئه اون اتهام

سال و هفت هشت ماه  کی دیسالش رو رفتم و با کیروز. که  ۱۶ماه و  ۳۱و مونده  دنیرو بخش شیپنج سال مقدار

مستقر در  ییابه یگرفته است. جامعه جهان  یشتریشدت ب  ییفشار بر شهروندان بها ریاخ یهاداخل باشم.« در ماه 

اصفهان و   راز،یش یدر شهرها ییها بهابه منازل ده ریاخ   یاعالم کرده در روزها یاهی انیدر ب ریاخ یژنو، در روزها

 شده است. ییبها ۲۰از  شینقاط کشور حمله شده که منجر به بازداشت ب گرید

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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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