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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[

 

 ادیان نیوز  ]برگرفته از سایت:[

 ۱۳۹۳خرداد   ۱ ]تاریخ:[

 

 بازداشت نشدهزاد زاد در شیراز/ نورییر قانونی محمد نوریجزئیات اقدامات غ

مسافرت   رازیبوک خود به ش سیدر صفحه ف ۱۳۹۳/ ۲  /۲۹فراخوان مورخ  یزاد عامل ضد انقالب در پ یمحمد نور

داشته و    دارید یو وابستگان به فرقه متصوفه گناباد ییاز عناصر بها ی)مقبره حافظ( با جمع محدود هیو در حافظ

 نظام و همگام با دشمنان نظام مطرح کرده است. یها استیو س نیمسئول هیعل یادیمطالب ز

بوک  سیدر صفحه ف ۱۳۹۳/  ۲  /۲۹فراخوان مورخ  یعامل ضد انقالب در پ" زاد ینوربه گزارش ادیان نیو، "محمد 

و وابستگان به فرقه متصوفه   ییاز عناصر بها ی)مقبره حافظ( با جمع محدود هیمسافرت و در حافظ رازیخود به ش

 نظام و همگام با دشمنان نظام مطرح کرده است. یها استیو س نیمسئول هیعل یادیداشته و مطالب ز  دارید یگناباد

 .دیبه فرودگاه منتقل و عصر همان روز به تهران اعزام گرد ی، وشده ادیاقدامات هنجار شکن  یدر پ

 نیو همچن ییاز افراد بها یک یمراجعت نموده و در منزل  راز یبه ش ۹۳ /۲  /۳۰محمد نوري زاد مجددا در مورخ 

نظام مطرح  هیرا عل یافراد حاضر مطالب نیدر مسجد قبا در ب روزو ظهر همان  افتهیحضور   یوابسته به فرقه گناباد

 کرده است.

را مجددا به فرودگاه   یونوري زاد عامل دعوت به تجمع ضد انقالب و بدون کسب مجوز بوده است  نکهیبا توجه به ا

 .دیاعزام و عصر همان روز به تهران منتقل میگر

 گانهیب یو رسانه ها تییوابسته به فرقه بها یها تیسا یبرخ گذشتهدو روز  یک ی یبه گزارش خبرنگار شمانیوز ط

از   تیرا با هدف حما یگسترده ا یزمانه و... پوشش خبر ویو راد کایآمر ی ، صدافردا  وی، رادیس یب یاز جمله ب

 او انجام داده اند و بیان نموده اند كه وي بازداشت شده است. ییزاد و مظلوم نما یمحمد نور

 ... 

 

 

 

 

 

 

 

 

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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