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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:[ 

 ۱۳۹۶آبان  ۱۷]تاریخ:[ 

 

 سال حبس ۱۵محکومیت سه جوان محروم از تحصیل بهایی به تحمل  -خبرگزاری هرانا 

سال حبس  ۵ساله هرکدام به تحمل  ٢٢ساله و سرمد شادابی  ٢۱روحیه صفاجو و تارا هوشمند  –خبرگزاری هرانا 

 محکوم شده اند. 

پس از دادن  ۹۳به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعاالن حقوق بشر در ایران، این سه نفر در سال 

نتخاب رشته تنها به دلیل باورمند بودن به آیین بهایی بازمانده اند و آنها کنکور از ادامه مسیر یعنی دیدن رتبه خود و ا

قانون اساسی اعتراض کرده و به نهاد های دولتی متفاوت از جمله  ٢۳و  ٢٠و  ۱۹به این اتفاق و نقض اصل های 

اند که از  دفتر ریاست جمهوری و وزارت علوم و سازمان سنجش و دیگر نهادهای مرتبط با موضوع، نامه نوشته

آقای محجوب( مالقاتی داشته اند که ایشان با تهران )هیچکدام پاسخی دریافت ننموده اند، سپس با نماینده مجلس وقت 

 توهین و تحقیر این سه نفر و دیگر دوستانشان را از دفتر خود بیرون کرده است.

با قید وثیقه خانمها روحیه  ۹۵ین سالبازداشت و در فرورد ۹۴سپس پس از گذشت یک سال هر سه نفر در اسفند سال 

 ملیون تومان( آزاد شده بودند. ٢٠٠ملیون تومان و آقای سرمد شادابی ۵٠)صفاجو و تارا هوشمند هرکدام 

مرتبه احضار برای تشکیل دادگاه که تنها دو جلسه آن تشکیل شد، در مرتبه چهارم به دلیل حضور نداشتن  ۶بعد از 

قاضی مقیسه، پرونده به قاضی دیگری داده شده و قاضی بعد از شنیدن دفاعیات متهمین و وکالی آنان برای بررسی 

 ح دهد چرا این سه نفر بازداشت شده اند.بیشتر درخواست احضار کارشناس پرونده به دادگاه را کرده تا توضی

دادگاه با حضور قاضی مقیسه و متهمین و وکالی آنان و بدون حضور نماینده دادستان  ۹۶مهر ۴نهایتا درتاریخ 

حبس  سال ۵رای به  ۹۶برگزار شد که قاضی مقیسه بدون توجه به درخواست قاضی قبل بعد از یک ماه در آبان سال 

ه امنیت ملی از طریق عضویت در فرقه ضاله بهائیت« )بهائی بودن( برای هرکدام از این سه نفر به اتهام »اقدام علی

داد در حالی که در رای دادگاه هیچ اشاره ای به وجود الیحه در پرونده و یا دفاعیات متهمین و وکالی آنان نشده به  

 نداشته اند.صورتی که به نظر میرسد آنان وکیل نداشته اند و یا در دادگاه حضور 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی  دای برخورهویسی از اصل سند است. اگر به نکت]متن باال رون

 ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید[
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