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هرانا؛ ابوالفضل عابد�نی به �ازده سال زندان محکوم شد

�کشنبه ،۱۵ فروردین ۱۳۸۹ تاریخ: 

موضوع مرتبط

مطالب مرتبط

0توییت

0

اند�شه و بیان گروه: 

برچسب ها:

دادگاه شعبه �ک  سوی  از  حقوق بشر  فعال  و  نگار  روزنامه  نصر ،  عابد�نی  ابوالفضل  هرانا –  خبرگزاری 

انقالب اهواز به ۱۱ سال حبس تعزیری محکوم شد.

از و  مستقل  خبرنگار  عابد�نی  ابوالفضل  اهواز  انقالب  دادگاه  �کم  شعبه  هرانا،  گزارشگران  اطالع  به  بنا 

(۵ سال)، متخاصم  دول  با  ارتباط  اتهامات  به  را  ایران  در  بشر  حقوق  فعاالن  مجموعه  سابق  مسئولین 

حقوق بشر درایران (۵ سال) و تبلیغ علیه نظام از طریق مصاحبه با رسانه های عضو�ت در مجموعه فعاالن 

بیگانه (۱ سال) و در مجموع به ۱۱ سال حبس تعزیری محکوم نمود.

کارت ایران  در  حقوق بشر  فعاالن  مجموعه  در  عضو�ت  اتهام  خصوص  دادستان در  استنادات  از  �کی 

ایران� است که ضمیمه فعاالن حقوق بشر در  ویز�ت عابد�نی با عنوان �مسئول روابط عمومی مجموعه 

پرونده شده بود.

دکتر آقای  به  امسال  ماه  و۹ فروردین  شده  اسفندماه ۱۳۸۸ صادر  اواخر  عابد�نی  ابوالفضل  زندان  حکم 

به است که  آقای عابد�نی  پیشین  پرونده  به  مربوط  حکم  ابالغ شد.این  ا�شان  وکیل  فرد  اولیایی  محمد 

همان سال ماه  آبان  ۳۰۰ میلیونی در  وثیقه  قید  با  آزادی  گذشته ۱۳۸۸ و  در تیرماه سال  ا�شان  بازداشت 

منجر شد.

ابوالفضل عابد�نی آخرین بار نیمه شب ۱۱ اسفند ماه ۱۳۸۸ در منزل مسکونی خود در رامهرمز با محاصره

علیرغم که  شد  منتقل  اوین  زندان  بند۲ الف  انفرادی  به  و  گرد�د  شد�د دستگیر  شتم  و  ضرب  و  منزل 

گذشت بیش از �کماه، اتهامات پرونده جد�د هنوز به دکتر اولیایی وکیل ا�شان ابالغ نگرد�ده است.
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