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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:[ 

 ١٣٨٩بهمن  ٢٧]تاریخ:[ 

 

 هرانا؛ انیسا مطهر ممنوع المالقات است

بهمن ماه، توسط ماموران وزارت اطالعات   ٢۴انیسا مطهر، شهروند بهایی که روز یکشنبه -خبرگزاری هرانا 

 .زندان مرکزی اصفهان منتقل شده و ممنوع المالقات استبازداشت شده بود، به 

اند که مایحتاج اولیه و لباس گرم  بنا به اطالع گزارشگران هرانا، مسئوالن با اینکه خود به خانوادهٔ خانم مطهر گفته

 .اندبرایش تهیه کنند، از رساندن این محموله به وی علی رغم گذشت سه روز، سرباز زده 

اش برقرار کرده، از انتقال خود به دادگاه انقالب جهت اخد بازجویی خبر ماس کوتاهی که با خانوادهانیسا مطهر در ت

 .داده است

دادگاه انقالب اصفهان    ١١هم چنین پروندهٔ وی که اکنون در بند نسوان زندان مرکزی اصفهان محبوس است، به شعبه 

 .ارسال شده است

میثاق  " های اند که وی با دو تن دیگر به نامعه به شعبهٔ مذکور، مطلع شدهخانوادهٔ این شهروند بهایی پس از مراج

ها و سازمانهای مخالف ای ست و اتهامات هر سه نفر نیز “تبلیغ به نفع گروههم پرونده "امین هاشمی" و  " پورمحمدعلی

 .جمهوری اسالمی ایران” عنوان شده است

)پدر انیسا( گفته است که  " عطااله مهاجر" ست خطاب به " ابوترابی" هم چنین بازرپرس پرونده که شخصی به نام 

ملیون دالر پول داده است تا به تبلیغ   ٢۵۰ها حق ابراز عقیده و تبلیغ ندارید و دولت اسرائیل به شما شما بهایی" 

 " !بپردازید

 .باشدبشر، ابراز عقیده امری کامال عادی و حق هر انسانی میاین در حالیست که طبق اعالمیه جهانی حقوق 

بازپرس پرونده هم چنین گفته است که انیسا مطهر تا یک هفتهٔ دیگر ممنوع المالقات است و تحقیقات پرونده ادامه 

 .ماه زمان نیاز دارد ۴تا  ٣دارد و صدور حکم نهایی نیز حداقل  

محمدعلی پور نیز، دو تن از شهروندان بهایی اصفهان هستند که به طور شایان ذکر است که امین هاشمی و میثاق 

 .همزمان با انیسا مطهر بازداشت شده بودند

 .آقای میثاق محمدعلی پور نیز در زندان مرکزی اصفهان )دستگرد( محبوس می باشند

 

 

 

 

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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