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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[

 

 کای آمر یصدا]برگرفته از سایت:[ 

   ۱۴۰۰ وریشهر ۱۳ ]تاریخ:[

 

 شده است دیتشد ران یدر ا یمذهب یهاتیاقل ریو سا انیحیمس طیدرباره شرا هاینگران«: ۱۸سازمان »ماده  ریمد

  یسپر نیپنج ساله خود را در زندان او تیکه دوران محکوم  یدر حال   رانیدر ا یزندان یحیمس شانیاز نوک یتعداد

 .اندها شدهشهرستان ریسا ای النیاستان گ یهااز زندان یک ی به  دیبه تبع دیتهد یت ی امن ینهادها یاز سو کنند،یم

 یریگ یعدم پ ی افراد، به قصد اعمال فشار برا نیا یاحتمال دیاند که تبعاطالع داده کایآمر یآگاه به صدا منابع

 .زندان مطرح شده است کیدر  یحیمس انیاز زندان ی ادیاز جمع شدن تعداد ز یریو جلوگ یدرخواست اعاده دادرس

  تیدوران محکوم ۹۷از چهارم اسفند  یحیمس شانیاز نوک گریزاده، به همراه هفت تن د نیو بابک حس یاخالق بهنام

  یحق نژاد به زندان بندانزل یبه نام عبدالرضا عل یحی مس شانینوک نیاز ا یک ی  شتری. پکنندی م یسپر نیخود را در او

 .شده است دیتبع 

در   ۹۸اند، در مرداد که توسط اطالعات سپاه در شهرستان رشت بازداشت شده یحی مس شانینوک نیا یاتهام پرونده

کشور از  تیامن  هیاز آنها به اتهام اقدام عل کیبرگزار شد و هر سهیمق یقاض استیدادگاه انقالب تهران به ر ۲۸شعبه 

در دادگاه  نایکه ع یبه پنج سال زندان محکوم شدند؛ حکم ،یریتبش   تیحیمس  غیو تبل یخانگ  یسایکل لیتشک قیطر

 .خانواده و فرزندان خود محروم باشند داریزاده از د نیو بابک حس یو باعث شد بهنام اخالق دییتا دنظریتجد

اعمال   به قصد  انیزندان نیا یاحتمال دیاند، تبعقرار داده  کایآمر یصدا  اریکه منابع آگاه در اخت یبنا به اطالعات حال

 یهاپراکنده کردن آنها در شهرها و زندان  نیو همچن ان یزندان یاز سو  یدرخواست اعاده دادرس یریگ یفشار و عدم پ

 .ردیگی زندان صورت م کی در  یحیمس انیتعداد از زندان عی از تجم یریجلوگ یمختلف برا

 کند،یم تیتحت آزار فعال انیحیدفاع از حقوق مس نهیکه در زم« ۱۸سازمان »ماده  ری و مد گذارانیبن ،یبرج منصور

گفته، با حاکم شدن قشر   یحیمس  شانیبه نوک تیحاکم ی دتیو عق یتیامن کردیبا توجه به رو کایآمر یدر گفتگو با صدا

 .شده است دیتشد یمذهب یهاتیاقل ریو سا انیحی مس طیراها درباره ش ینگران ،ی حکومت یهاهیتندرو در همه ال

قانون   لیدر ذ ژه«یو یبا نگران یدر زمره »کشورها  ،یمذهب ی ها یآزاد دینقض شد  لیو به دل ۱۹۹۹از سال  رانیا

 نیتربر اساس تازه زین کا،یخارجه آمر ریوز نکن،یبل یقرار دارد. آنتون ۱۹۹۸مصوب  یالملل نیب یمذهب یآزاد

و  تیهمچنان به ارعاب، آزار، اذ رانیا یسالما یکرده است که حکومت جمهور دیتاک  یمذهب یآزاد تیگزارش وضع

ادامه   ش،یو دراو یمسلمانان سن ان،یزرتشت  ان،یهودی ان،یحیمس ان،یاز جمله بهائ ،یمذهب یهات یاقل ی بازداشت اعضا

 .دهدیم

 

 

 

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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