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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[

 

 فردا  ویراد]برگرفته از سایت:[ 

 ١٣٩۶اسفند   ١]تاریخ:[ 

 

 رفتندیرا نپذ ییرهبران جامعه بها هیعل یهرگز اتهام جاسوس ران ی: مردم اییرضا دیسع

 .محروم شده بود یروز مرخص کیاز  یسال حبس خود حت ١۰  یآزاد شد که ط یدر حال  بهمن ۲۷ ییرضا دیسع

که  دیگویآزاد شده است م یبه تازگ ران یسال زندان در ا ١۰که پس از تحمل  ییاز رهبران جامعه بها ییرضا دیسع

 .اندرفتهیرا نپذ انییرهبران بها گریاو و د  هیعل یاتهام جاسوس چگاهیه رانیمردم ا

شنبه اول اسفند منتشر شد، عنوان کرد که در طول  حقوق بشر که روز سه  یالمللنیب نیوگو با کمپ در گفت ییرضا یآقا

 .که حکومت متوجه او و همکارانش کرده ارائه نشده است یبر اتهامات یمبن یگاه سند چ یزندان ه یهاسال  نیهمه ا

از   یسال حبس خود حت ١۰  یکه ط یماه سرانجام توانست از زندان به خانه بازگردد در حالبهمن ۲۷ ییرضا دیسع

موسوم به   ران،یدر ا انیجامعه بهائ یکه گروه رهبر گریهمراه شش تن د یمحروم شده بود. و یروز مرخص کی

 .بازداشت شدند انشیهابه خانه یتیامن یروهایدر هجوم ن ۸۷سال  دادند،یم لیرا تشک  اران«،یگروه »

عنوان کرد،   االرض«ی نظام و رواج فساد ف هیبرعل غ یبه مقدسات، تبل نیتوه ،یاتهام آنها را »جاسوس رانیا حکومت

 میاست و اساسا از قبل درباره پرونده آنان »تصم «یاتهامات »واه  نیدارد که همه ا  دیهمچنان تاک ییرضا دیاما سع

 .»گرفته شده بود

  کیخط و  کی یاالن حت نیسال زندان گذشت و من آزاد شدم و تا هم ١۰گفت: » رانیحقوق بشر در ا نیبه کمپ یو

 یاما در پرونده ما نامه  ی. وکالمیاتهام را رد کرد نیما در دادگاه به شدت ا یاند. هم خود ما و هم وکالسند ارائه نداده 

دال بر  یلحظه، مدرک و مستند نیبود و نوشته شده بود که تا ا توزارت اطالعا یبودند که از قسمت ضدجاسوس دهید

کنند.   گرفته بودند برخورد میو مدرک ندارند از قبل تصم لیبه دل ازیکه ن دیدانی. اما ممینکرد دایافراد پ نیا یجاسوس

 »گرفته شده بود میبود و تصم  یاتهامات واه

 ،یآبادکمال بایاند، فرکردن دوره حبس خود آزاد شده  یگذشته با سپر یهاکه در ماه ارانیگروه  گریعضو د سه

 فیو عف زفهمیت دیوح ،یخانجان نیالدجمال یعنی گریسه تن د بیترت نیهستند، و به ا یمهوش ثابت و بهروز توکل

 .برندیهمچنان در زندان به سر م یمی نع

گفته که وابستگان به حکومت   یاند. وخود برنداشته دهیآنها دست از عق چکدامیکه ه دهدیم نانیاطم ییرضا دیسع اما

  انییکه بها یکنند« در حال  تیهویو ب رندیرا بگ  ییجامعه بها تیهو ،ییاعتقادات جامعه بها لیبه دل خواهندی »م رانیا

 .»باعث تعارض شود دیو »تفاوت نبا ارندندارند« بلکه فقط »تفاوت« د یبا کس ی»تعارض

 یها و نهادهااجازه استخدام در اداره  کنند،یم لیرا تعط یی اضافه کرده است: »همچنان کسب و کار شهروندان بها یو

 .»رندیرا بگ  ییجامعه بها تیاست که هو نیا یبرا نهایو همه ا دهندینم لیاجازه تحص دهند،ینم یدولت

 روانیمواجه بوده، و پ رانیعوامل حکومت ا تیهمواره با آزار و اذ رانیدر ا ۵۷از زمان انقالب بهمن  انییبها جامعه

برخوردها   نیاند. سازمان ملل ابوده یاز حقوق اجتماع  تیمشمول اعدام، بازداشت، شکنجه، حبس و محروم  نییآ نیا

 کرده است.  عتراضدانسته و به آن ا  ک«یستماتیس یهاضیرا مصداق »تبع

https://iranbahaipersecution.bic.org/
https://www.radiofarda.com/a/iran-bahai-leader-saeed-rezaei-interviewd-10-years-prison/29051128.html
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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/

