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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:[ 

 ١٣٩٩خرداد   ٩]تاریخ:[ 

 

 دادستانی در خصوص آزادی نگین قدمیان، شهروند بهایی کارشکنی 

ماه از قرار گرفتن نام نگین قدمیان، شهروند بهایی زندانی در لیست   ۲علیرغم گذشت بیش از  –خبرگزاری هرانا 

زندانیان مشمول بخشنامه اخیر قوه قضاییه، وی کماکان از آزادی محروم است. آزادی این شهروند بهایی به موافقت  

روز از ارسال این فهرست، همچنان در روند آزادی او کارشکنی  ۵۰ستانی موکول شده است که با وجود گذشت داد

 .شودمی

ماه از   ۲به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعاالن حقوق بشر در ایران، علیرغم گذشت بیش از 

زندانیان مشمول بخشنامه اخیر قوه قضاییه، وی کماکان قرار گرفتن نام نگین قدمیان، شهروند بهایی زندانی در لیست 

 .از آزادی محروم است

از دو ماه و ده روز قبل نام نگین قدمیان در  " یک منبع نزدیک به خانواده خانم قدمیان در این خصوص به هرانا گفت: 

بار به وکیلش  فهرست مشمولین عفو قرار گرفته است و حتی قاضی اجرای احکام اوین سه بار به همسر و یک

اطمینان داده که نام نگین در این فهرست است. اما آزادی او موکول به موافقت دادستانی شده است. با گذشت نزدیک  

های کند. همسر و وکیل خانم قدمیان طی هفته به پنجاه روز کماکان دادستانی از اعمال نظر در این باره خودداری می

اند. قانونا نگین قدمیان مشمول این عفو بوده و باید آزاد ده اما راه به جایی نبردهاخیر بارها به دادستانی مراجعه کر

اند که برای مجرمان امنیتی کسب اجازه از شود و نیازی به اعمال نظر دادستانی نیست. اما مسئوالن اوین مدعی شده 

 ." دادستانی الزامی است

میلیون تومانی   ۵۰توسط نیروهای امنیتی بازداشت و با وثیقه  ٩۰خرداد سال   ٣نگین قدمیان، شهروند بهایی در تاریخ 

تن از شهروندان بهایی به اتهاماتی از جمله همکاری در دانشگاه مجازی  ۸همراه  ٩١آزاد شد. وی در اسفندماه 

سال حبس تعزیری محکوم شد.  ۵بهاییان به صورت غیابی و بدون احضار به دادگاه توسط قاضی مقیسه به تحمل 

و هنگام سفر در فرودگاه بازداشت و دو روز بعد جهت گذراندن دوران   ٩۶آذرماه  ۲۵خانم قدمیان در تاریخ 

 .ساله خود به بند زنان زندان اوین منتقل شد ۵محکومیت 

یرغم صدور مجوز اعزام  با وجود عفونت در لثه و درد شدید در ناحیه فک و دندان و همچنین عل ٩۷ماه سال در آبان 

 .این زندانی از سوی دادیار زندان به مراکز درمانی تخصصی، رئیس بهداری با اعزام وی مخالفت کرد

عنوان یک سالگی به   ١۸ها و خاطرات تلخی که از  ای سرگشاده از محرومیتطی نامه ٩۷آذرماه  ۲۵وی در تاریخ 

 .آن در هرانا منتشر شد شهروند بهایی با آن مواجه شده نوشت که متن کامل

ساله خود در بند   ۵است و هم اکنون در حال گذراندن دوران محکومیت   ١٣۶۲مرداد ماه سال  ١١نگین قدمیان متولد 

 .زنان زندان اوین 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[
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