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 محروم کردن يک قهرمان جوان از عضويت در تيم ملى جودوى نوجوانان

مراجعات مکرر به رئيس فدراسيون جودوى  آقاى خشايار زارعى، جوان شانزده ساله بهائى، بعد از ۱۳۸۸خرداد  ۲۵روز 
باشگاه  خبر پيروزى آقاى زارعى در سايت. انتخاب تيم ملى جودوى نوجوانان شرکت کند ايران اجازه يافت که در مسابقات

نفر برندگان اين  ۲۱اين که خشايار يکى از  کميته جودوى استان فارس عليرغم. خبرنگاران دانشجوئى ايران منتشر شد
بر اساس  مقامات فدراسيون گفتند خشايار را. که بهائى است از عضويت در تيم محروم کرد بود او را با اين عنوان مسابقات

سال گذشته نيز از رقابت . محروم کرده اند دستورالعمل حراست سازمان تربيت بدنى کل کشور از شرکت در مسابقات
 .ه بودنوجوانان در يمن جلوگيرى شد خشايار در مسابقات آسيائى

 

 اطالعات تازه از بازداشت خانم منيژه نصراللهى: سمنان

اد پس خرد ۲۷مازندران حاکى است که وى در روز  در) منزويان(اطالعات اخير در مورد بازداشت خانم منيژه نصراللهى 
نصراللهى  خانم. وزارت اطالعات، که حکم بازداشت او را به همراه داشتند، دستگير شد از تجسس خانه اش توسط مأمورين

وى . مورد هجوم قرار گرفت) ۲۰۰۹دسامبر  ۱۵) ۱۳۸۷آذر  ۲۵يکى از اعضاى بيست خانواده اى ست که منازل آنها در 
 خانم نصراللهى در سال هاى نخستين حکومت. که بازداشت شده استسمنان است  پيشين“ خادمين”پنجمين عضو گروه 

او اطالع داده اند که پرونده وى به تهران  مقامات وزارت اطالعات به خانواده. اسالمى نيز به مدت پنج سال زندانى بود
 .خواسته شده است

 

 مزاحمت هاى تازه براى آقاى يحيى هدايتى: سمنان

هاى آقايان يحيى هدايتى و عادل فنائيان سنگ  افراد ناشناسى به قصد شکستن شيشه ها به خانه ۱۳۸۸خرداد  ۲۴در تاريخ 
پيش تر در  آقاى هدايتى، که. حال حاضر دوره محکوميت شش ماهه زندان اش را مى گذراند آقاى فنائيان در. پرتاب کردند

اش هشت بار مورد حمالت شبانه قرار گرفته، به  خانه) ۲۰۰۹مه  ۲۴آوريل تا  ۹( ۱۳۸۸خرداد  ۳تا فروردين  ۲۰فاصله 
به  نامه اى) ۲۰۰۹مه  ۲۶( ۱۳۸۸خرداد  ۵مسئول شکايت کرده و از جمله در تاريخ  دفعات در اين مورد به مقامات

کسانى که شيشه ) ۲۰۰۹آوريل  ۲۳) ۱۳۸۸ ارديبهشت ۳در تاريخ . دادستان کل کشور، آقاى درى نجف آبادى، نوشته است
 .داده اند يادداشتى به جا گذاشتند که اين کار را فقط به خاطر بهائى بودن او انجام اتوموبيل آقاى هدايتى را شکسته بودند

 

 اطالعات تازه از بازداشت آقاى مشفق سمندرى: بابل

پس از تجسس خانه اش بازداشت شده  (۲۰۰۹ آوريل ۱۴( ۱۳۸۸فروردين  ۲۵ق سمندرى اهل بابل که در تاريخ آقاى مشف
 برگزار شده ۱۳۸۸خرداد  ۲۷غيررسمى حاکى ست که اين جلسه محاکمه در تاريخ  گزارش هاى. (بود به دادگاه رفته است
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رسيده، وى با خانواده اش از پشت شيشه  زارش هاىبنا به گ. هنوز حکمى در مورد آقاى سمندرى صادر نشده است.) است
 .ديدار کرده است

 

 محکوميت يک بهائى ديگر: قائم شهر

بهمن  ۱۵دستگير و در  ۱۳۸۷دى  ۲۹تاريخ  که در) اسدى(خانم فيروزه يگان . در قائم شهر ششمين زن بهائى محکوم شد
 .محکوم شده است شده بود به يک سال زندان آزاد ۱۳۸۷

 

 جريمه بهائيان به اتهام واهى استفاده غير مجاز از زمين گورستان: سارى

ربری به عنوان جريمه تغيير کا) دالر ۳۰۰ معادل(به بهائيان سارى دستور داده شده است که مبلغ سيصد هزار تومان 
 .بپردازند) مردگان يعنى دفن(گورستان بهائى اين شهر 

 

 اطالعات تازه از محاکمه آقاى شهرام صفاجو: کرج

برگزار شود به ) ۲۰۰۹ژوئن  ۱۴( ۱۳۸۸خرداد  ۲۴اطالع يافته ايم دادگاه آقاى شهرام صفاجو که قرار بود در تاريخ 
 .صفاجو نيز از کرج به يک شعبه دادگاه در تهران احاله شده است پرونده آقاى. ويق افتاده استتع

 

 “داستان بهائيت”انتشار کتاب هاى ضد بهائى براى کودکان؛ 

 

خبر داده است که مدعى است ‘ داستان بهائيت’ آقاى مهدى طهورى، نويسنده کتاب هاى کودکان، از انتشار کتاب تازه اش
 .دهد هاى فرقه دروغين بهائى را به زبانى ساده و مناسب کودکان و نوجوانان شرح مى داستان به وجود آمدن و فعاليت
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