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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[

 

 (ایرنای )اسالم یجمهور ی خبرگزار]برگرفته از سایت:[ 

 ۱۳۸۸مرداد   ۲۶]تاریخ:[ 

 

 از متهمان جاسوسی به وقت دیگری موکول شد"  نفر ۷"دادگاه رسیدگی به اتهام 

دادسرا و دادگاه انقالب اسالمي تهران اعالم كرد: نوبت رسیدگي به اتهام هفت نفر از متهمان به جاسوسي به دلیل  

 .درخواست استمهال از سوي وكالي متهمین به وقت دیگري موكول شد

سالمي تهران روز دوشنبه در اطالعیه اي اعالم كرد: »با  روابط عمومي دادسرا و دادگاه انقالب ابه گزارش ایرنا، 

نفر از متهمان به جاسوسي در   ۷توجه به خبر منتشره از سوي معاون امنیت دادسراي تهران مبني بر تشكیل دادگاه 

 دادگاه انقالب مبني بر درخواست استمهال از سوي  ۲۸به اطالع مي رساند با توجه به اعالم شعبه  ۸۸  /۵/ ۲۷مورخ 

، دادگاه ضمن موافقت نسبت به تمدید، نوبت رسیدگي به اتهام متهمین را به وقت ۸۸ /۵/ ۲۶وكالي متهمین در مورخ 

 «.دیگري موكول نموده است

پیش از این، »حسن حداد« معاون امنیت دادسراي تهران به ایرنا گفت: محاكمه هفت بهایي دستگیر شده به اتهام 

( از سوي دادگاه انقالب و با حضور دیگر یجار ماه مرداد  ۲۷مقدسات، سه شنبه هفته جاري )جاسوسي و توهین به 

 .وكالي آنان آغاز مي شود

وي روز شنبه در پاسخ به سؤال خبرنگار ایرنا كه با توجه به اینكه یكي از وكالي بهاییان دستگیر شده در زندان است  

گاه بدون حضور وكال برگزار مي شود؟ گفت: با توجه به نوع و دیگري در خارج از كشور بسر مي برد، آیا داد

 .اتهامات این افراد، برگزاري دادگاه بدون حضور وكال امكان ندارد

معاون امنیت دادسراي تهران در عین حال تصریح كرد: »اگر این دو وكیل نیستند، وكالي دیگر این افراد در دادگاه 

 «.شركت مي كنند

م این هفت بهایي، جاسوسي براي رژیم صهیونیستي و توهین به مقدسات و تبلیغ علیه نظام حداد اظهار داشت: اتها

جمهوري اسالمي است كه پرونده آنها در شعبه اول بازپرسي دادسراي امنیت بررسي و با صدور كیفرخواست به 

 دادگاه انقالب ارسال شده است. 

 

 

 

 

 

 

کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی   دای برخورنکته]متن باال رونویسی از اصل سند است. اگر به 

 ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید[
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