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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[

 

 ایران امروز]برگرفته از سایت:[ 

 [ ۱٣٩٣اردیبهشت  ۲۵] ۲۰۱۴مه  ۱۵]تاریخ:[ 

 

 شدن مدیران جامعه بهائیششمین سالگرد زندانی

یعقوب، معصومه ال بنیدر ششمین سالگرد زندانی شدن مدیران جامعۀ بهائی، نسرین ستوده، نرگس محمدی، ژی

هللا معصومی  دهقان، اسماعیل عبدی، ناصر اشجاری، محمد نوری زاد، عیسی سحرخیز، دکتر محمد ملکی، آیت

 های این زندانیان بهائی دیدار کردند.تهرانی و شهناز کریم بیگی )مادر مصطفی کریم بیگی( با خانواده

 ژیال بنی یعقوب در فیسبوک نوشت:

)هم بندی های سابقم در زندان اوین( به زندان   روزی که فریبا کمال آبادی و مهوش شهریاری شش سال گذشت از

ای قوی، پر از انرژی برای زندگی و سرشار از آرامش و صبر است و تکیه گاه  افتادند، فریبا انسانی با روحیه

 بسیاری از هم بندی هایش بود و هست.

کرد، شنونده با  ی ما میمچون یک مادر مهربان بی دریغ نثار همهمهوش پراز مهر و محبت است و مهرخودش را ه

 ای برای شنیدن رنج ها و دردهای دیگران است. حوصله 

اند، بدون اینکه یک روز به دو شش سال است که به طور مداوم در زندان  مهوش و فریبا هر دو مادر هستند و هر

های دیگر از اوین  یست دقیقه مالقات در هفته است. من و خیلیشان بشان از فرزندان ی سهممرخصی آمده باشند و همه

داند چند سال دیگر باید در زندان بمانند. واقعا قرار است حکم بیست ساله ی آمدیم و آنها هنوز هستند و هیچ کس نمی

 این مادران بهایی اجرا شود!؟ 

یاران ایران )عفیف نعیمی، سعید رضایی، آنها شش سال پیش در چنین روزهایی به همراه پنج نفر دیگر از اعضای 

 بهروز توکلی، وحید تیزفهم، جمال الدین خانجانی( بازداشت شدند و همچنان همگی بدون مرخصی در زندان هستند. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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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