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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 وایر]برگرفته از سایت:[ 

 ١٣٩٩آذر  ١١]تاریخ:[ 

 

 بازداشت یک مجروح بهایی جنگ ایران و عراق برای اجرای حکم زندان 

آذر، مأموران   ١١بنا به اطالع رسیده به ایران وایر، ساعت هفت و سی دقیقه صبح امروز، سه شنبه   -وایراستان

کن کرج، نامبرده را دستگیر و برای اجرای نیروی انتظامی با حضور در منزل »روح هللا زیبایی« شهروند بهائی سا

 حکم به شعبه هفت اجرای احکام منتقل کردند.

، به اتهام تبلیغ علیه نظام در پوشش تبلیغ بهائیت به یک سال ٩۸دادگاه انقالب کرج، این شهروند بهائی را در آذر ماه 

. دادگاه، فعالیت او را در صفحات مجازی حبس تعزیری محکوم شد که حکم مذکور در دادگاه تجدیدنظر عیناً تایید شد

 واتس اپ و تلگرام که مخصوص دوستان بهائی اش بوده را مصداق تبلیغ آیین بهائی دانست. 

الزم به ذکر است، روح هللا زیبایی یکی از جانبازان جنگ ایران و عراق است که سه بار در جبهه های دهالویه،  

ز گوش ها را در اثر موج انفجار از دست داده است. این شهروند بهائی  سوسنگرد و اهواز زخمی شده و پرده یکی ا

 به دلیل اعتقادات مذهبی تحت پوشش بنیاد شهید و ایثارگران قرار نگرفت.

های بازمانده  که وی به دلیل وجود ترکش دهدبازداشت این شهروند بهایی برای اجرای حکم زندان در شرایطی رخ می

راق، قطع یکی از پاها، نداشتن یک کلیه و عوارض جسمانی دیگر تحت مراقبت از دوران جنگ ایران و ع

 پزشکی قرار دارد.  دایمی

های توسط نیروهای امنیتی در منزل خود در باغستان کرج بازداشت و به یکی از سلول  ١٣٩۸ هللا زیبایی مردادروح

  اطالعات سپاه منتقل شد. شهر« کرج موسوم به بازداشتگاهزندان »رجایی انفرادی اندرزگاه هشت

 با تودیع قرار وثیقه، به صورت موقت و تا پایان مراحل دادرسی آزاد کردند.  ١٣٩۸وی را در شهریور سال  

اتهام وارده به زیبایی از سوی دستگاه قضایی جمهوری اسالمی، »فعالیت تبلیغی علیه نظام به نفع فرقه ضاله بهاییت«  

 عنوان شده است. 

  

 

 

 

 

 

 

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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