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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[

 

 ایندیپندنت ]برگرفته از سایت:[ 

 ١٣٩٩آذر  ١٢]تاریخ:[ 

 

 یک جانباز جنگ بهائی، راهی زندان شد 

 هللا زیبایی به علت بهائی بودن زیرپوشش بنیاد شهید و جانبازان قرار نگرفته است روح

ماه از دوران خدمتش را در زمان جنگ ایران و عراق در جبهه جنوب سپری کرد که سه بار   ١۶روح الهه زیبایی 

 . هم زخمی شد و یک پرده گوشش را در اثر موج انفجار از دست داد

شنبه برای سپری جنگ ایران و عراق، هنوز در بدن او وجود دارد، صبح روز سه  هاییک شهروند بهایی که ترکش

 بازداشت و راهی زندان شد.  کردن دوران حبس خود،

بهائیت«، به یک سال حبس تعزیری  هللا زیبایی، در آذر سال گذشته به اتهام »فعالیت تبلیغی علیه نظام به نفعروح

محکوم شد، اما در دادگاه تجدیدنظر، حکم او به چهار ماه کاهش یافت. مأموران در هنگام بازداشت، وارد خانه او  

 او را ضبط کردند.  مله کامپیوتر شخصی و گوشی تلفن همراه  شدند و وسایل شخصی از ج

در همین رابطه هرانا، به نقل از یک منبع آگاه، درباره   مساعد نیست. وضعیت جسمانی آقای زیبایی برای تحمل حبس

بخیه در بدن و نداشتن پای چپ از زیر زانو و نداشتن یک  ٣۸١نویسد: »آقای زیبائی با داشتن وضعیت جسمی او می

عمالً کارایی نداشته و پای راستش پوست ندارد و در  های آن ضعیف شده و کلیه و یک کتف شکسته معیوب که عصب 

های خون وارد ریه او شده آمبولی ریه شد؛ و از نظر تنفسی مشکل داشته تحت اثر جراحات وارده در تصادف لخته

 های پزشکی است.مراقب

در دهالویه   ماه از دوران خدمتش را در زمان جنگ ایران و عراق در جبهه جنوب سپری کرد که سه بار هم ١۶وی 

و سوسنگرد و اهواز زخمی شد و یک پرده گوشش را در اثر موج انفجار از دست داد. اما به علت بهائی بودن 

های عضو که فقط فعالیت در شبکهزیرپوشش بنیاد شهید و جانبازان قرار نگرفت. ایشان با این وضعیت جسمی و نقص

شت به اتهام تبلیغ علیه نظام به مدت یک ماه در سلول انفرادی  واتساپ و تلگرام در میان دوستان بهائی خود را دا

بازداشت بود و در این مدت به علت بد بودن غذای زندان از خوردن نهار و شام خود را محروم کرد. حاال او را به  

ل جلسه  مأمورین امنیتی آنها را به علت تشکی ٩۰یک سال زندان محکوم کردند. ایشان پدر دو دختر است که در سال 

دادن شغل )پلمب محل کار( و  مذهبی دعا در منزلشان بازداشت. آنها مدتی بعد آزاد شدند و نهایتاً به دلیل ازدست

 مشکالت امنیتی مجبور به ترک کشور شدند.«

 

 

 

 

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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