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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:[ 

 ١٣٩٠تیر  ٢٣]تاریخ:[ 

 

 احضار سما نورانی برای اجرای حکم یک سال حبس تعزیری 

سما نورانی دانشجوی محروم از تحصیل برای اجرای حکم یک سال حبس تعزیری، فراخوانده  –خبرگزاری هرانا 

 .شد

و   ١٣٩٠تیرماه  ٢٠به گزارش کمیته گزارشگران حقوق بشر، احضار این دانشجوی محروم از تحصیل، در تاریخ  

طی دو احضاریه کتبی هم زمان، مبنی بر مراجعه به دادسرای شهید مقدس واقع در زندان اوین و اجرای حکم یک  

 .سال حبس تعزیری، صورت گرفته است

ر سما نورانی در شیراز ارسال شده، سما نورانی موظف شده تا ظرف سه روز خود  بنابر این احضاریه که به منزل پد

ای کتبی برای وثیقه گذار سما نورانی ارسال  را به دادسرای اوین معرفی نماید. همچنین در این روز همزمان احضاریه 

یل دهد و در غیر این  روز به وی مهلت داده شده است که سما نورانی را به دادسرای اوین تحو ٢٠شده و طی آن  

 .شودصورت وثیقه مورد نظر ضبط می

در شیراز بازداشت   ١٣۸۸اسفند   ١٢سما نورانی، دانشجوی محروم از تحصیل بهایی و فعال حق تحصیل، در تاریخ  

  ٢با تودیع وثیقه از بند » ١٣۸٩اردیبهشت  ۶الف« سپاه در زندان اوین منتقل شده بود که در تاریخ  ٢و به بند »

 .« سپاه در زندان اوین آزاد شدالف

در رشته مهندسی پزشکی دانشگاه سهند تبریز پذیرفته شد اما پس از گذراندن سه ترم    ١٣۸۷سما نورانی، در مهرماه 

از این دانشگاه اخراج شد. اتهام این عضو جمعیت مبارزه با تبعیض تحصیلی »تبلیغ علیه نظام« عنوان شده بود. سما 

ی احقاق حقوق خود و دیگر های وی در راستانورانی اتهامات مذکور را رد کرده و اعالم داشته تمامی فعالیت

 .های کامال قانونی انجام پذیرفته استمحرومین از تحصیل و از راه 

 

 

 

 

 

 

 

 

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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