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خبرگزاری ھرانا – حوالی ساعت ٣٠: ٧ دقیقھ صبح روز شنبھ ٢٠ خردادماه پنج نفر از ماموران اداره اطالعات شھرستان ساری با مراجعھ بھ منزل «فاران خوان
یغما» وی را بازداشت کردند.

بنا بھ اطالع گزارشگران ھرانا، ارگان خبری مجموعھ فعاالن حقوق بشر در ایران، این ماموران در حالیکھ خود را ابتدا مامور شھرداری معرفی نمودند بدون
دردست داشتن حکم معتبر قضایی بھ منزل یک شھروند بھایی بھ نام «فاران خوان یغما» وارد شده و شروع بھ تفتیش محل ھمراه با فحاشی بھ ساکنان منزل و

اھانت بھ مقدسات مذھبی بھاییان کردند در پایان در حالیکھ کتب و تابلوھای مذھبی ھم چنین کامپیو تر و چند فلش را ضبط کردند فاران خوان یغما را نیز بازداشت و
بھ نقطھ نامعلومی انتقال دادند. 

قابل ذکر است برخورد ماموران بسیار خشن بوده بطوریکھ ھنگامی کھ آقای خوان یغما (پدر فاران) می خواستھ وارد منزل شود با ممانعت ماموران مواجھ می شود و پس از پافشاری و
تاکید نامبرده برای حضور در منزل بھ عنوان سرپرست خانواده، یکی از ماموران با فحاشی بھ آقای خوان یغما کھ فردی ۶٠ سالھ می باشد سیلی محکمی می زند سپس دست و پای نامبرده

را می گیرند و در آشپزخانھ محبوس می اندازند و درب را ھم قفل می کنند.

یاداوری می شود فاران خوان یغما دانشجوی محروم از تحصیل بھایی است کھ در سال ١٣٨۵ در رشتھ ریاضیات محض دانشگاه بابلسر قبول کھ پس از ۶ ترم تحصیل بھ دلیل اعتقاد بھ
آیین بھایی از دانشگاه مزبور اخراج شد.

FILED UNDER #تنظیم و انتشار توسط مھسا سلطانی#, اخبار بھائیان

ساخت یک وب گاه یا وب نوشت رایگان در وردپرس.کام.
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