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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  ٣١]تاریخ:[ 

 

 حکم اعدام در یک ماه از سوی دستگاه قضائی ۷هرانا؛ صدور و تائید بیش از سه و نیم قرن زندان و  

تن از فعالین عرصه   ١۰۰قوه قضائیه جمهوری اسالمی ایران در طی ماه گذشته برای بیش از  –خبرگزاری هرانا 

 .حکم اعدام صادر کرده است ۷های مختلف اجتماعی بیش از سه و نیم قرن زندان و  

وعه فعاالن حقوق بشر  بنا به اطالع گزارشگران هرانا، بر اساس آمار ارائه شده از سوی واحد آمار، نشر و آثار مجم

تن از فعالین   ١۰۰در ایران، دستگاه قضایی جمهوری اسالمی در اقدامی بی سابقه در یک ماه اخیر، برای بیش از 

عرصه های سیاسی، مدنی، دانشجویی، زنان، اقلییت های قومی و مذهبی بیش از سه و نیم قرن محکومیت زندان 

میلیارد لایر  ٣.۷بیش از   رومیت از فعالیت سیاسی و اجتماعیسال مح ۶۰ضربه شالق و   ١۰۲٨سال ( و  ٣۶۴)

 .. .حکم اعدام را صادر و یا تائید کرده است ۷جریمه نقدی و 

هم چنین فشارها بر زندانیان سیاسی و خانواده های ایشان طی ماه اخیر با افزایش قابل توجهی روبه رو شده است،  

مورد اعتصاب غذای دسته جمعی در طی اردی بهشت ماه به  ٣زندانی به صورت انفرادی و   ١۰بطوری که دست کم 

 .. .ثبت رسیده است

 :مشروح برخی احکام صادره به شرح زیر است

 ... 

یک شهروند بهایی ساکن سمنان به نام شعله طائف، که در   :تبعیدمحکومیت یک شهروند بهایی اهل سمنان به زندان و 

آذرماه سال گذشته بازداشت و پس از مدتی آزاد شده بود؛ بر اساس رای دادگاه انقالب سمنان به تحمل یک سال حبس 

 .تعزیری در تهران و دوسال زندگی خارج از سمنان محکوم شده است

دی    ١٣شده در تاریخ پیام فناییان از بهاییان بازداشت: حبس قطعی محکوم شد پیام فناییان، شهروند بهایی به یک سال

 .ماه، در دادگاه تجدید به یک سال حبس قطعی محکوم شد

سیما اشراقی، رزیتا واثقی، داور نبیل زاده ، جالیر وحدت  : صدور احکام سنگین حبس برای شهروندان بهایی مشهدی

سال حبس تعزیری و نسرین قدیری، کاویز نوزدهی، هومن بخت آور و  ۵ر یک به و ناهید قدیری دادگاه تجدید نظر ه

 .سال حبس محکوم شدند ۲سیما رجبیان هر یک به 

علی احسانی، شهروند بهایی ساکن در سمنان به دو   :محکومیت علی احسانی، شهروند بهایی به دو سال حبس تعزیری

 .رت قطعی محکوم شده استسال حبس تعزیری و پس از آن دو سال تبعید به صو

دادگاه انقالب شهر سمنان، سوسن تبیانیان، : محکومیت سوسن تبیانیان شهروند بهایی به یک و نیم سال حبس تعزیری

 ...شهروند بهایی ساکن این شهر را به تحمل یک و نیم سال حبس تعزیری محکوم کرد

 

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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