
4/4/2014 خبرگزاری ھرانا » ھرانا؛ محکومیت عادل فناییان بھ ۶ سال حبس تعزیری

https://hra-news.org/fa/thought-and-expression/1-10173 1/1

> هرانا؛ محکومیت عادل فناییان به ۶ سال حبس تعزیری صفحه ی نخست > اخبار > اند�شه و بیان 

هرانا؛ محکومیت عادل فناییان به ۶ سال حبس تعزیری

چهارشنبه ،۲۶ بهمن ۱۳۹۰ تاریخ: 

موضوع مرتبط

هرانا؛ طاهر اسکندر�ان، شهروند
بهایی جهت اجرای حکم

بازداشت شد

مطالب مرتبط

هرانا؛ تحت فشار قرار دادن
زندانیان بهایی سمنان جهت

اخذ اعترافات تلویزیونی
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اند�شه و بیان گروه: 

فناییان عادل  برچسب ها: 

شش شهر به  این  انقالب  سوی دادگاه  از  سمنان  بهایی ساکن  فناییان، شهروند  – عادل  خبرگزاری هرانا 

سال حبس محکوم شد.

انقالب شهر حکم دادگاه  بنا به اطالع گزارشگران هرانا، �عادل فناییان� شهروند بهایی ساکن سمنان طبق 

مزبور به اتهام تبلیغ علیه نظام و اقدام علیه امنیت ملی به ۶ سال حبس تعزیری محکوم شد.

حکم صادره �س از اعتراض متهم در دی ماه سال جاری به دادگاه تجد�د نظر استان ارجاع شد.

�اداوری می شود عادل فناییان در ۲۳ آبان ماه سال ۸۹ به مدت دو هفته بازداشت که �س از تودیع وثیقه

معادل ۲۰۰ میلیون تومان موقتا آزاد شد که حکم فوق الذکر در رابطه با همین پرونده صادر شده است.

زندان سمنان از این هم نامبرده در سال ۱۳۸۸ �ک دوره محکومیت شش ماهه را در  قابل ذکر است پیش 

گذرانده همچنین در اوایل دهه ۶۰ شمسی مدتی در زندان اوین تحت بازجویی و بازداشت بوده است.

انقالب دادگاه  طرف  از  هم  د�گر  بهایی  شهروند  چندین  گذشته  ماههای  طی  ساخت  نشان  خاطر  با�د 

سمنان محکوم به حبس تعزیری شده اند که بجز فرد فوق الذکر اسامی سایر شهروندان بهایی محکوم به

زندان عبارت است از: 

و ۲ سال تبعید) – حبس  بیدقی (۱ سال  روزبهی (۳ سال) – گودرز  الهام  حبس) –  آئین (۷ سال  زهره نیک 

روفیا بیدقی (�ک سال حبس) – سپهر سسبحانی (�ک سال حبس) و ژ�نوس نورانی (�ک سال حبس)
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