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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:[ 

 ١٣٩١شهریور  ١٣]تاریخ:[ 

  

 گران بازداشت شده در آذربایجان ادعای سخنگوی قوه قضاییه در مورد امداد

زلزله اخیر آذربایجان  سخنگوی قوه قضاییه محسنی اژه ای مدعی شد امدادگران بازداشت شده در  –خبرگزاری هرانا 

 .بودند. این در حالی است که نگرانیها نسبت به وضعیت جسمی حسین رونقی افزایش داشته است خرابکار

آیا درست است که  " سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به این سوال خبرنگاری که پرسید  بنا به گزارش تارنمای جرس،

 "اند؟شود که این افراد منافق و بهایی بودهاند و گفته میداشته  نفر از افراد در زلزله آذربایجان قصد خرابکاری ۲۶

ها زود آزاد شدند و بعضی در  اند که بعضی از آن بله، این خبر صحت دارد. تعدادی افراد دستگیر شده" ادعا کرد: 

ینکه اقدامی را  برند و اینکه فردی بهایی یا عنوان دیگری داشته باشد دلیل دستگیری نیست مگر ابازداشت به سر می

ها در بازداشت نیستند و تعدادی از  انجام داده باشد. در زلزله آذربایجان این افراد قصد خرابکاری داشتند که همه آن 

رسد در مرحله تحقیقات مقدماتی و در دادسرا  و چند نفر می ۲۰اند و پرونده این افراد که به تعداد ها آزاد شده آن 

 ." است

م اینکه بنا به گزارش تارنمای کلمه، حسین رونقی طی تماس تلفنی با خانواده خود با اعال این در حالی است که 

 .وضعیت جسمانی وی مساعد نیست از خونریزی کلیه خود خبر داده است

که برای کمک به زلزله زدگان در این منطقه بودند در دوم شهریورماه  گران کمپ سرند تن از امداد ٣۰بیش از 

اوایل هفته    از این امدادگران پس از چند روز بازداشت با تودیع وثیقه آزاد شدند. باقیمانده افراد بازداشت و برخی

عات نیروی انتظامی منتقل شدند و به گفته یکی از نزدیکان این افراد، آنان به  گذشته از قرنطینه زندان تبریز به اطال 

 .ی قرار گرفتندعات نیروی انتظاممدت پنج روز برای بازجوئی در اختیار اطال

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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[

https://iranbahaipersecution.bic.org/
https://www.hra-news.org/2012/hranews/1-12189/

