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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[

 

 نیوز سحام ]برگرفته از سایت:[

 ۱۳۹۴تیر  ۱۶ ]تاریخ:[

 

 زندانی عقیدتی ایران؛ سپری کردن هفتمین سال زندان بدون حق مرخصی پیرترین

است شود، این در حالیپیرترین زندانی عقیدتی در جمهوری اسالمی ایران هم اکنون وارد هفتمین سال زندان خود می 

 .ساله محکومیت خود است ۲۰که وی در این مدت طوالنی به مرخصی نیامده و در حال گذراندن حکم 

به همراه شش نفر دیگر از  ۸۷سال  اردیبهشت ماهالدین خانجانی که در ، جمال«سحام»ا به گزارش ارسالی به بن

ساله از قاضی صلواتی دریافت کرد، هم اکنون به عنوان پیرترین زندانی  ۲۰دوستان خود بازداشت شد و حکم 

 .شهر به سر می بردعقیدتی جمهوری اسالمی در زندان رجایی

جانی زمانی که وی در زندان بود، از دنیا رفت، اما وی اجازه مرخصی و حضور در مراسم همسرش را همسر خان

 .کندنیافت. حاال چهار سال است که این زندانی عقیدتی، سالگرد درگذشت همسرش را در زندان برگزار می

ها دو سال در بند زنان زندان آن ساله بازداشت شدند که یکی از ۸۲نیز دو نوه این زندانی  ۱۳۸۸گفتنی است در سال 

است شهر است. این در حالیاوین بود و دیگری در حال گذراندن سال آخر چهار سال محکومیت خود در زندان رجایی

الدین خانجانی مدتی در زندان اوین بود. خانجانی شاید یکی از افرادی که در سال گذشته نیز برای مدتی تنها جمال

 .اندهایش به صورت خانوادگی حکم زندان دریافت کردهسر و نوهباشد که به همراه پ

نیز  ۶۰تاکنون درهیات مدیره جامعه بهائیان ایران عضویت داشته است. او در دهه  ۶۴الدین خانجانی از سال جمال

 .از زندان آزاد شد ۶۷برای چند سالی در زندان بود و سرانجام در سال 

زندان است، امکان رفتن به مرخصی را نداشته و با سختی توانسته نظر مساعد خانجانی در مدت هشت سالی که در 

 .های خود در بیمارستان، جلب کندمقامات قضایی را برای درمان بیماری

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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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