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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:[ 

 ١٣٩١تیر  ٨]تاریخ:[ 

 

 سال حبس محکوم شدند ۲۷فعال حقوق کودک در بم به   ١١؛ هرانا

 کودکان بم چشم انتظار حکم دادگاه تجدید نظر هستند

نفر از اعضای و همکاران “انجمن  ۷دادگاه انقالب شهرستان بم توسط قاضی قربان شاهینی،  –خبرگزاری هرانا 

 .سال زندان محکوم کرد ۲۷نیکوکاری رهاورد مهر و دانش” به همراه چهار تن دیگر را به 

تن از مسئولین و اعضای  بنا به اطالع گزارشگران هرانا، ارگان خبری مجموعه فعاالن حقوق بشر در ایران، هفت 

  ۴بم فعالیت داشته اند به همراه  “انجمن نیکوکاری رهاورد مهر و دانش” )انجمن رهاورد( که طی نه سال گذشته در 

 .سال حبس تعلیقی محکوم شدند ١١سال حبس تعزیری و  ١۶فعال دیگر و غیر مرتبط با این نهاد به 

باشد: سامان صادر شده است، چنین می ١٣٩١اردیبهشت  ١۰حکم دادگاه بدوی که پس از چهارده ماه در تاریخ 

سال حبس تعزیری  استوار، علی دیو ساالر، سحر بیرم آبادی، سارا حاج بهرامیان و نهاله شهیدی هر کدام به تحمل دو

و یک سال حبس تعلیقی و منصور علیمرادی، یاسمن علیشاهی، صفورا زواران حسینی، نیوشا بدیع ثابت، شمیس  

و سولماز قاسمی هر کدام به تحمل یک سال حبس تعزیری و یک سال حبس تعلیقی محکوم شده اند. اتهام این   نورانی

افراد بر اساس حکم، »اقدام علیه امنیت داخلی از طریق ترویج فرقه بهائیت« است. انجمن رهاورد اعتراض خود را  

 .اه تجدید نظر استان کرمان ارائه کرده استنسبت به این حکم اعالم و تقاضای بررسی مجدد پرونده را در دادگ

انجمن رهاورد در نامه ای به هرانا تاکید دارد که هیچ یک از مسئولین، اعضا و حامیان آن، که بیش از هشت صد نفر 

این انجمن هرگز به هیچ کس که به شکل داوطلبانه با انجمن نیکوکاری   باشند، بهایی نیستند. در طی این سال هامی

های وارده کذب محض است و تهمت ی ترویج بهاییت ندادهانجمن بوده است اجازه استخدام  داشته و یا درهمکاری 

 .است

و مسئول  علی دیوساالر، غیر بهایی، مدیر عامل انجمن رهاورد و سارا حاج بهرامیان، غیر بهایی، عضو هیئت مدیره

فعالیت خود را آغاز کردند و تا کنون در بم حضور   ی بمها از روز اول زلزله آموزش انجمن رهاورد هستند. آن

دارند. فعالیت این دو نفر در بم از ابتدا تا کنون همواره با تأیید، همراهی و همکاری مدیران و مسئولین انجمن بوده  

 .است

ی یمهاند و در نیاسمن علیشاهی، معلم هنر و حرفه آموزی و صفورا زواران حسینی، معلم محیط زیست، غیر بهایی

 .اندبه صورت پاره وقت به استخدام انجمن رهاورد درآمده  ١٣٨٩دوم سال 

متهمین این پرونده داشته است.   از منصور علیمرادی متهم غیر بهایی دیگر پرونده است که ارتباط دوستانه با سه نفر

 .گاه، هیچ گونه فعالیتی در انجمن رهاورد نداشته استمنصور علیمرادی هیچ 

کامال تخصصی در استخدام انجمن رهاورد بوده اند. سامان   بهایی این پرونده تنها دو نفر، در دو بخشاز شش متهم 

هر ماه چهار ساعت و سحر بیرم آبادی در بخش   ١٣٨٩تا  ١٣٨٨استوار در بخش »اختالالت یادگیری« از سال  

نجمن همکاری داشته اند. فعالیت با این ا ١٣٨٩بخش اداری در چهارماه پایانی سال  »ارتباط بدون خشونت« و در

 .دریافت کرده اند حق الزحمه و حقوق نامبردگان داوطلبانه نبوده و در ازای کارشان
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بهایی هستند، هیچ گونه ارتباطی به  ها شهیدی، بدیع ثابت، نورانی و قاسمی، که هر چهار نفرمحل و نوع فعالیت خانم

روستای بََروات با  سه نفر دیگر در ی درمهد کودک روستای ُکرک وانجمن رهاورد و مسئولین آن ندارد. نهاله شهید

 .کرده اندمهد کودک دیگری همکاری می

این نهاد غیر انتفاعی در این نامه هم چنین تاکید کرد: فعالیت های انجمن رهاورد در نه سال گذشته برای بهبود 

زله موثر و مفید بوده است. این انجمن تنها وضعیت کودکان زلزله زده ی بم و کاهش آسیب ها و مشکالت پس از زل

تا کنون به فعالیت خود در زمینه ی آموزش و توانمند  ١٣٨۲سازمان غیر دولتی و مستقل در بم است که از سال 

 .سازی کودکان، به صورت مستقیم ادامه داده است

ف مورد سوء استفاده ی کسانی جای بسی تأسف است که اهداف و فعالیت های انجمن رهاورد از سوی جناح های مختل

قرار می گیرد که اغراض سیاسی، گروهی و شخصی خود را بر سرنوشت بیش از صد کودک مورد حمایت این 

انجمن ترجیح می دهند و با تهمت ها و ادعاهای سراسر دروغ تالش می کنند مانع فعالیت های انسان دوستانه ی این  

 .انجمن بشوند

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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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