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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[

 

 ایران وایر]برگرفته از سایت:[ 

 [ ١٣٩٩دی   ۴]  ٢٠٢٠ دسامبر ٢۴]تاریخ:[ 

 

 شهروند بهایی به حبس و گذراندن دوره مشاوره مذهبی ۸محکومیت 

شعبه دوم دادگاه انقالب اسالمی بندرعباس به ریاست قاضی»بالدر«، هشت شهروند بهایی را با اتهام  -استان وایر

سال حبس   ١۴»اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرم علیه امنیت کشور با عضویت در جامعه بهایی« در مجموع به 

 تعزیری محکوم کرد.

»مارال راستی«، »آرش راسخی«، »نسیم قنواتیان«، »مهناز جان  مطابق حکم صادر شده برای این شهروندان، 

قانون کاهش مجازات » ٢نثار«، »مهراله افشار« و »امید آفاقی« هر کدام به دو سال حبس و با رعایت تبصره ماده 

 حبس تعزیری«، »فرهاد امری« و »ادیب حق پژوه« هر کدام به یک سال حبس تعزیری محکوم شدند.

های سیاسی و اجتماعی  دادگاه تمامی این شهروندان را به عنوان مجازات تکمیلی، از عضویت در احزاب و گروهاین 

 ها را ممنوع کرده است.محروم و به مدت دو سال نیز اجازه تشکیل جلسات ضیافت و گردهمایی بهاییان برای آن 

د »موسسه اندیشه سجادیه بندرعباس« نیز بخش ای زیر نظر اساتیگذراندن پنج جلسه مشاوره در خصوص مسایل فرقه 

 دیگری از مجازات تکمیلی صادر شده برای افراد این پرونده است.

هایی که در زمان تفتیش منازل این شهروندان  ها، تابلوها و سی دی ها، قاب عکسمطابق رای دادگاه، کلیه کتب، جزوه

 اند، باید »معدوم« شوند.ضبط شده

هزار لایر از   ٣٠٠های فردی تعزیزی و تکمیلی در این حکم، دستور داده است مبلغ ات قاضی عالوه بر مجاز

بند، یک عدد انگشتر کوچک طال با طرح آیین بهایی که در »مهراله افشار«، دو عدد آویز کوچک، یک عدد دست

 اند، به نفع دولت ضبط و مصادره شوند.منازل این شهروندان پیدا شده

 ۵٠٠در بندرعباس و قشم به اتهام »تبلیغ آیین بهاییت«، مطابق با بند  ١٣٩۶یی اواخر فروردین این هشت شهروند بها

 قانون مجازات اسالمی« بازداشت و تفهیم اتهام شده و پس از دو ماه، با قرار وثیقه آزاد شده بودند.»

 

 

 

 

 

 

 

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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