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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:[ 

 ۱٣٩٩ تیر ۱۵]تاریخ:[ 

 

 شهروند بهایی آزاد شد نگین قدمیان، 

خردادماه از زندان اوین به مرخصی اعزام   ۲۰نگین قدمیان، شهروند بهایی که پیشتر در تاریخ  –خبرگزاری هرانا 

تیرماه طی یک تماس تلفنی از واحد اجرای احکام دادسرای اوین، از آزادی زودهنگام خود   ۱۵شد، امروز یکشنبه 

ساله خود در بند زنان این زندان به   ۵برای تحمل دوران محکومیت  ٩۶اه سال مطلع شد. این شهروند بهایی از آذرم

 .بردسر می

،  ۱٣٩٩تیرماه  ۱۵به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعاالن حقوق بشر در ایران، امروز یکشنبه 

از آزادی زودهنگام خود  نگین قدمیان، شهروند بهایی طی یک تماس تلفنی از واحد اجرای احکام دادسرای اوین، 

 .مطلع شد

 .از زندان اوین به مرخصی اعزام شد  ٩٩خردادماه  ۲۰خانم قدمیان پیشتر در تاریخ 

میلیون تومانی آزاد شد. وی   ۵۰توسط نیروهای امنیتی بازداشت و با وثیقه  ٩۰خرداد سال  ٣نگین قدمیان در تاریخ 

تن از شهروندان بهایی به اتهاماتی از جمله همکاری در دانشگاه مجازی بهاییان به صورت  ۸همراه  ٩۱در اسفندماه 

سال حبس تعزیری محکوم شد. خانم قدمیان در تاریخ    ۵غیابی و بدون احضار به دادگاه توسط قاضی مقیسه به تحمل 

ساله خود به بند   ۵در فرودگاه بازداشت و دو روز بعد جهت گذراندن دوران محکومیت  و هنگام سفر ٩۶آذرماه  ۲۵

 .زنان زندان اوین منتقل شد

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

 .صی، رئیس بهداری با اعزام وی مخالفت کرداین زندانی از سوی دادیار زندان به مراکز درمانی تخص

عنوان یک سالگی به   ۱۸ها و خاطرات تلخی که از  ای سرگشاده از محرومیتطی نامه ٩۷آذرماه  ۲۵وی در تاریخ 

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

 .است  ۱٣۶۲مرداد ماه سال  ۱۱نگین قدمیان متولد 

 

 

 

 

 

 

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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