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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[

 

 مرکز حامیان حقوق بشر]برگرفته از سایت:[ 

 ۱۳۹۳آبان   ۱۵]تاریخ:[ 

 

 حکم زندان برای یک زن بهایی در سمنان، سوسن تبیانیان 

در    ۸۴مرکز حامیان حقوق بشر، نرگس توسلیان: سوسن تبیانیان یکی از شهروندان بهایی سمنان است که در سال  

ده بر  دوره آخر ریاست جمهوری خاتمی به علت نوشتن نامه ای خطاب به خاتمی در خصوص ستمهای وارد ش

روز حبس تعلیقی محکوم   ۹۱شهروندان بهایی و تحویل نامه به مسئوالن امور، به اتهام تبلیغ علیه نظام دستگیر و به 

 .شد

وی دوباره دستگیر شد و مدت پنج روز را در بازجویی و انفرادی سپری کرد. در تمام دوران   ۸۸در ابتدای سال 

 .انفرادی به همراه وی بوددر   –سهی جابری   –ماهه وی   ۱۸بازجویی دختر 

ماه حبس در زندان اوین محکوم شد و بعد از تجدید نظر حکم   ۱۸بعد از تشکیل دادگاه به ریاست قاضی زنگویی به 

وی به اتهام تبلیغ علیه نظام و تشکیل گروه در قالب درس اخالق که به تعلیم و تربیت اطفال بهایی مشغول بوده عینا  

 .شد ۹٠و  ۸۹زندانی شدن وی در سال های تایید و منجر به 

روز    ۴۵توسط ماموران وزارت اطالعات سمنان داخل منزل خود دستگیر شد و به مدت  ۹۳خرداد  ۱٠وی مجددا در  

 .محبوس بود. در طی این ایام بازجویی تحت فشارهای فراوان برای اقرار به اتهام تبلیغ علیه نظام قرار داشت

دقیقه بیشتر طول نکشید به  ۴۵در دادگاهی که به ریاست قاضی امیری تشکیل شد و   ۱۳۹۳مرداد   ۱۶وی در تاریخ 

سال حبس محکوم شده است که در حال حاضر وکیل وی آقای مزدک اعتماد زاده از وکالی حقوق بشری ساکن  ۱

 .ی تجدید نظر استتهران مشغول نوشتن الیحه

 .ن وضعیت روحی کودکان خود استساله نیز دارد و به شدت نگرا ٧و   ۱٢وی دو کودک 

شهروند بهایی سوسن تبیانیان از یک “کلینیک روانشناختی” درشهر سمنان که در آن مشغول به کار  ۱۳۸۵در سال  

مشاوره و اختالالت یادگیری کودکان بود با فشار اداره اطالعات و با این عنوان که مشغول به کار فرهنگی است و 

 .رند، اخراج شدبهاییان حق کار فرهنگی ندا

و بعد از محکومیتش  ۸۸ سال در سال ۳بعد از اخراج از کلینیک روان شناختی وی جواز کسب مغازه گرفت که بعد 

 .این جواز نیز باطل و متعاقب آن مغازه اش پلمپ و در نتیجه بیکار شد

 .سوسن تبیانیان چنانکه شرح داده شد، هم اکنون به یک سال زندان محکوم شده است

 

 

 

 

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/
http://cshr.org.uk/%D8%AD%DA%A9%D9%85-%D8%B2%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%DB%8C%DA%A9-%D8%B2%D9%86-%D8%A8%D9%87%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%86%D8%8C-%D8%B3%D9%88-2/

