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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[

 

 بی بی سی فارسی]برگرفته از سایت:[ 

 ۱۳۹۴بهمن  ۸]تاریخ:[ 

 

 بهائی در استان گلستان به زندان محکوم شدند ۲۴

شهروند بهائی را بنا بر اتهاماتی نظیر   ۲۴دادگاه انقالب گرگان مرکز استان گلستان در ایران، طی چند روز گذشته 

 سال زندان محکوم کرده است. ۱۹۳عضویت در تشکیالت غیرقانونی و تبلیغ علیه نظام در مجموع به 

های شهنام جذبانی و شیدا ر از متهمان به نامبر اساس حکم محسن قنبری، قاضی شعبه دوم دادگاه انقالب گرگان، دو نف

 اند.سال حبس تعزیری محکوم شده۱۱قدوسی هر کدام به 

در شهرهای گرگان، گنبد و مینودشت توسط اداره اطالعات بازداشت، بازجویی و  ۱۳۹۱این افراد در پائیز سال 

 سپس به قید وثیقه آزاد شده بودند.

 جمعی صادر شده است. آغاز و حکم آنان اخیرا به طور دسته   ۱۳۹۳از سال  آنان به طور جداگانه  روند محاکمه

"همکاری با دول متخاصم از طرق کمک و فعالیت موثر در پیشبرد اهداف فرقه گرایانه و ضد اسالمی و ضد شیعی  

اجرای  های مستکبر و متخاصم" و "تبلیغ به نفع بهائیت و علیه نظام جمهوری اسالمی از طریق مشارکت در دولت

 طرح روحی در سطح استان گلستان" از جمله اتهامات این افراد است. 

 اند.گونه فعالیت گروهی یا تبلیغاتی در ایران نداشته بهائیان می گویند ظرف چند سال گذشته هیچ 

فراد  سی فارسی گفت: "این ابیسیمین فهندژ، سخنگوی جامعه جهانی بهائی در مقر سازمان ملل متحد در ژنو، به بی 

 اند.هفقط به خاطر بهائی بودن و عضویت در جامعه بهائی این احکام سنگین" را دریافت کرد

بنا بر احکام صادره، فرح تبیانیان، پونه ثنایی، مونا امری حصاری، بهنام حسنی، پریسا شهیدی، مژده ظهوری، 

باغی نیز هر یک به ق سنایی و هنا کوشکپریوش شجاعی، تینا موهبتی، هنا عقیقیان، شهره صمیمی، بیتا هدایتی، وثا

 اند. سال زندان محکوم شده ۹

نژاد، میترا نوری، شیوا روحانی، هوشمند دهقان، مریم دهقان،  دادگاه همچنین برای روفیا پاکزادان، سودابه مهدی

 سال حبس در نظر گرفته است.  ٦نازی تحقیقی کاملیا بیدلی و نوید معلم هر یک 

 رو فرصت دارند که از حکم صادره به دادگاه تجدید نظر شکایت کنند.   ۲۰، متهمان بنا بر حکم دادگاه

ها و نیز های تشکیالت بهائی در تمامی ردهفعالیت ۱۳۸۷قربانعلی دری نجف آبادی دادستان وقت ایران در اسفند سال 

 هر تشکیالت جایگزین آن غیر قانونی و ممنوع است. 

 شناسد. بهائیان را به عنوان یک اقلیت دینی به رسمیت نمیقانون اساسی ایران 

شود را رد  های جمهوری اسالمی بارها اتهام تبعیض علیه بهائیان که از طرف سازمان ملل متحد نیز مطرح میمقام

 کرده اند.

سال اخیر علیه  ترین احکامی باشد که ظرف چند رسد حکم دادگاه انقالب استان گلستان یکی از سنگینبه نظر می

 بهائیان ایران صادر شده است. 
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اند، از جمله این  ایران محبوس بودههای  بهائی در زندان  ۷۴حد اقل  ۲۰۱۵نوامبر  ۲۰تا ماه  بنا بر گزارش جدید

  ۲۸قاضی محمد مقیسه، رئیس شعبه  ۱۳۸۹هستند که در مرداد  هفت سرپرست سابق جامعه بهائی بازداشت شدگان

 سال حبس تعیین کرد. ۲۰هران برای هر یک از آنان  دادگاه انقالب ت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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[
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