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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[

 

 خبرگزاری هرانا]برگرفته از سایت:[ 

 ١٣٩٠اردیبهشت  ١۵]تاریخ:[ 

 

 سالهٔ بهایی با گرداندِن وی در سطح شهر  ۷١هرانا؛ تحقیر یک شهروند 

اردی بهشت  ١٣سالهٔ مازندرانی، عصر روز سه شنبه  ۷١شهروند بهایی  " “وجیه هللا میرزا گلپور –خبرگزاری هرانا 

 .ماه، به شکل تحقیر آمیزی با دست بند و پابند در سطح شهر تنکابن گردانده شد

رشگران هرانا، خبرگزاری حقوق بشر ایران، وجیه هللا میرزا گلپور شهروند بهایی سالخوردهٔ ساکن بنا به اطالع گزا

روستای صفرآباد ساری در روز پنج شنبه هشتم اردی بهشت پس از احضار و معرفی خود به ستاد خبری اطالعات  

 .ساری بازداشت و سپس به زندان تنکابن منتقل شد

اردی بهشت به دستور یکی از بازجویان ادارهٔ اطالعات که خود را جوادی   ١٣ه شنبه آقای میرزا گلپور عصر روز س 

کند به منظور گرفتن اعتراف با دستبند و پاهای زنجیر شده به پابند فوالدی به مدت دو ساعت در شهر  معرفی می

مورد ضرب و شتم قرار داده و  شود که وی را تنکابن پیاده گردانده شد و در طی این مسیر به ماموران دستور داده می 

 .توهین نمایند

این در حالیست که نامبرده به دلیل عارضهٔ قلبی به تازگی از بیمارستان مرخص شده و در حال مصرف داروهای  

 .قلبی است

اردی بهشت ماه در اولین مالقاتی که همسر این شهروند بهایی با وی داشته، متوجه   ١۲هم چنین در روز دوشنبه 

هایش لگد زده و سرش را  که آقای گلپور به شدت مورد ضرب و شتم قرار گرفته بطوریکه ماموران به پهلوشود می

 .اندبه دیوار کوبیده

 .ساله را منتشر کرده بود ۷١گفتنی ست که روز گذشته نیز “خبرگزاری هرانا” رنجنامهٔ همسر این زندانی 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی   دای برخوراگر به نکته]متن باال رونویسی از اصل سند است. 

 ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید[
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