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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:[

 ۱۳۹۳اردیبهشت  ۳ ]تاریخ:[

 

 ۱۳۹۰مرداد ماه  ۱۰بنا به اطالع گزارشگران هرانا، ارگان خبری مجموعه فعاالن حقوق بشر در ایران، در تاریخ 

ماموران وزارت اطالعات به خانه تعدادی از شهروندان بهایی در شهرهای یزد، اصفهان، کرمان و اراک حمله کرده 

 .نفر را بازداشت کردند ۱۷و تعداد 

 .بهایی دیگر در شهر یزد بازداشت شدند شهروند ۳هفته  ۲پس از 

 .میلیارد و دویست میلیون تومانی از زندان آزاد شدند ۱ها پس از حدود یک ماه مجموعا با قید وثیقه کلیه بازداشت شده

 ۷۸شهروند بهایی مجموعا به  ۲۰دادگاه انقالب یزد صادر و این  ۱پس از حدود یک سال حکم این افراد در شعبه 

 .سال آن تعزیری است محکوم شدند ۵۸که  سال زندان

 .فروردین ماه سال جاری در شعبه تجدیدنظر استان به تایید رسید ۲۷حکم فوق در تاریخ 

ماموران هنگام حمله به خانه شهروندان بهایی »یک منبع مطلع که نخواست نامش فاش شود به گزارشگر هرانا گفت: 

 یزد« .خانه برخورد کردندادبانه با ساکنین بسیار وحشیانه و بی

متاسفانه زمانی که حکم تجدید نظر را به اطالع محکومین »وی در بخشی دیگر از صحبتهای خود بیان داشت: 

ها این است که به امور داخلی هم کیشان خود ادبی تمام بود. این در صورتی است که تنها جرم آنرساندند نیز بابی

 .رسیدگی کرده بودند

 :شهروند بهایی و میزان محکومیت ایشان ۲۰اسامی این 

 سال تعلیقی ۱سال حکم تعزیری و  ۵صبا گلشن 

 سال تعلیقی ۱سال تعزیری و  ۴شهرام اشراقی، شهرام فالح، نوید حقیقی، ایمان رشیدی و خسرو دهقانی؛ هرکدام 

 سال تعلیقی ۱ری و سال تعزی ۳فریبرز باقی، ناطق نعیمی، فریبا اشتری، شبنم متحد، ویدا حقیقی؛ هرکدام 

پور، آذر پورخرسند، نغمه فارابی، طاهر فرهناز میثاقیان، فرح باقی، اعظم مطهری، مهران اسالمی، سهراب نقی

 .سال تعلیقی ۱سال تعزیری و  ۲روحانی، ساسان حقیری؛ هرکدام 

 

 

 

 

 

 

 

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/

