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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:[ 

   ١٣٨٩اردیبهشت  ٢٢]تاریخ:[ 

 

 بازداشت مشفق سمندری جهت اجرای حکم 

مشفق سمندری از جمله فعاالن دانشجویی، روز گذشته راهی زندان متی کالی بابل شد تا دوران    –خبرگزاری هرانا 

 .سپری کندمحکومیت خود را 

ذکر شده و " تبلیغ دیانت بهاییت " از طریق  " اقدام علیه امنیت ملی" به گزارش دانشجو نیوز، اتهام این فعال دانشجوئی 

 .ماه حبس تعزیری محکوم کرده است ۶دادگاه انقالب شهرستان بابل وی را به تحمل 

روز   ٩۰زارت اطالعات بازداشت شد و توسط و ٨٨مشفق سمندری، فعال دانشجویی شمال کشور در فرودین ماه سال 

 .رادر بند انفرادی زندان اداره اطالعات مازندران )ساری( و متی کالی بابل سپری کرد

با بازداشت سمندری تعداد فعالین دانشجوئی دانشگاه های شمال کشور که دوران محکومیت خود را در زندان متی کال 

دانشگاه صنعتی نوشیروانی ( ،   است.محسن برزگر )دبیر فرهنگی سابق انجمن اسالمی  تن رسیده ۶می گذرانند به 

ایمان صدیقی)دبیر سابق سیاسی انجمن اسالمی دانشگاه صنعتی نوشیروانی ( ، نیما نحوی )فعال سیاسی انجمن  

ت از تحصیل و محمد سال محرومی ١ماه حبس تعزیری و  ١۰اسالمی دانشگاه صنعتی نوشیروانی( هر یک به 

سال حبس   ١روز حبس تعزیری و  ٩٣اسماعیل زاده)فعال دانشجوئی دانشگاه پیام نور و مسئول وبالگ بوتیمار( به 

ماه  ۶سال سال تعلیق و حسین جلیل نژاد) فعال دانشجوئی دانشگاه علوم پزشکی بابل( به مدت  ۵تعزیری به مدت 

ران محکومیتشان را در زندان متی کالی بابل تحت شدید ترین فشار و  حبس تعزیری محکوم شده اند و هم اکنون دو

 .کمترین امکانات سپری می کنند 

فعالین دانشجوئی دانشگاه مازندران،این دانشجویان در انتظار دادگاه تجدید نظر خود   همچنین پس از صدور احکام

ی،مازیار یزدانی،علی عباسی،رحمان  هستند.گفتنی است سید میالد حسینی،علی نظری،سیاوش صفوی،شوانه مریخ

یعقوبی،مرجان فیاضی،علی دنیاری،مهدی داودیان،سنکو بابکی،سوگند علیخواه،احسان احسانی،اشکان 

ذهابیان،علیرضا کیانی در انتظار صدور حکم دادگاه تجدید نظر استان مازندران هستند و رضا عرب و بهنام فرازمند 

 .م از سوی دادگاه بدوی انقالب شهرستان بابلسر هستندو سیاوش رضائیان در انتظار صدور حک 

گفتنی است فعالین نامبرده در حوادث پس از انتخابات در زندان اداره اطالعات ساری و زندان متی کالی بابل  

 .بازداشت 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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