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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:[ 

   ١٣٩٠خرداد  ١٠]تاریخ:[ 

 

 ها بر هوشنگ فنائیان در زندان آمل هرانا؛ افزایش فشار 

سال   ۴یک شهروند بهایی که اخیرا به اتهام اقدام علیه امنیتی ملی و عضویت در فیس بوک به  –خبرگزاری هرانا 

 .حبس تعزیری محکوم شده است تحت فشار ماموران وزارت اطالعات قرار دارد

نی با دختر این خرداد ماه ماموران وزارت اطالعات با تماسی تلف ۸بنا به اطالع گزارشگران هرانا، روز یک شنبه 

 .زندانی سیاسی وی را به اداره اطالعات احضار کردند

 .داردای کتبی اعالم می گالره فنائیان دختر این زندانی نیز حضورش را منوط به ارسال احضاریه 

به  دارند در پی این واقعه روز دوشنبه ماموران اداره اطالعات به زندان نزد هوشنگ فنائیان رفته و به وی اظهار می

ای که پیش از عید تحت عنوان »سین مثل  دلیل عدم حضور دخترش در اداره اطالعات برای توضیح در مورد نامه

 .سربلندی« نوشته حکم بازداشت وی صادر خواهد شد

خرداد بار دیگر ماموران به زندان آمل مراجعه کرده و با تحت فشار قرار   ١٠از طرف دیگر در امروز سه شنبه 

تر در عرض ده دقیقه بنویسد که نامبرده  اش را هر چه سریع خواهند که الیحه دفاعیه نائیان از وی می دادن هوشنگ ف

روزه مقرر در قانون و با مشورت وکیل    ۲٠دارد الیحه را با استفاده از فرصت حاضر به این کار نشده و اظهار می

 .ارائه خواهد داد 

باشد به تازگی به اتهام ن آمل که از اسفند ماه گذشته در بازداشت میقابل ذکر است هوشنگ فنائیان شهروند بهایی ساک

سال و نیم حبس تعزیری محکوم شده  ۴اقدام علیه امنیت ملی، عضویت در فیس بوک و نوشتن نامه به رهبری به 

تجدید است که این حکم چند روز پیش به نامبرده ابالغ و طبق قانون بیست روز فرصت ارائه درخواست به دادگاه 

 .نظر وجود دارد

 

 

 

 

 

 

 

 

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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