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احضار دو تن از شھروندان بھایی سمنان برای اجرای احکام

سھ شنبھ، ٠٣ مرداد ١٣٩١

جمعیت مبارزه با تبعیض تحصیلی – دو تن از شھروندان بھایی ساکن سمنان به نام ھای ترانه ترابی و زھره نیک آئین برای اجرای احکام احضار شدند.

بھایی(ماده ۴٩٩) در دادگاه بازداشت و به اتھام تبلیغ علیه نظام و عضویت در جامعه  ترابی که چندی پیش از سوی وزارت اطالعات شھرستان سمنان  بر اساس این گزارش، ترانه 

تعزیری محکوم شد. این حکم در داگاه تجدید نظر شعبه ۴ به ریاست قاضی سالمی به ٢٠ ماه حبس به ریاست قاضی محمد قاسم عین الکمال به ۵ سال و ١٠ ماه حبس  اولیه 

تعزیری تقلیل یافت. و ھم اکنون برای روز شنبه ٧ مردادماه به زندان سمنان فراخوانده شده است.

جامعه تشکیالت  در  عضویت  نظام،  علیه  تبلیغ  اتھامات  با  و  بازداشت  شھر  این  اطالعات  سوی  از  مشابه  نحوی  به  نیز  سمنان  ساکن  بھایی  شھروند  دیگر  آئین،  نیک  زھره 

بھایی(ماده ۴٩٩) و حضور در بین مسلمانان در دادگاه اولیه به ریاست قاضی عین الکمال به ٧ سال حبس تعزیری محکوم گردید که این حکم در داگاه تجدید نظر شعبه ۴ به ریاست

نیروھای امنیتی به منزل وی جھت بازداشت و اجرای احکام مراجعه کردند اما بدلیل عدم حضور یافت. این در حالی است که دیروز  تعزیری کاھش  قاضی سالمی به ٢٣ ماه حبس 

زھره نیک آئین بی نتیجه ماند و به زندان احضار شد.

نکته حائز اھمیت آنکه، ترانه ترابی و زھره نیک آئین ھریک به ترتیب دارای فرزندان ٢٠ روزه و ۶ ماھه میباشند که شرایط را برای آنھا و خانواده شان دشوار و خاص میسازد.

ھمچنین در خصوص زندان سمنان، بند زنان این زندان دارای ٧٠ نفر زندانی در یک اتاق کوچک و ١۴ تخت است که زندانیان بدون تفکیک جرائم در آن به سر میبرند.
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