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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[

 

 خبرگزاری هرانا]برگرفته از سایت:[ 

 ١٣٩٨فروردین   ٢٦]تاریخ:[ 

 

 تبعید ذبیح هللا رئوفی، شهروند سالخورده بهایی اجرای حکم 

ذبیح هللا رئوفی، شهروند سالخورده بهایی اهل سنندج جهت تحمل دوران تبعید خود راهی استان هرمزگان شد. این  

شهروند بهایی دقایقی پیش خود را به اجرای احکام شهرستان میناب معرفی کرد. وی پیشتر به تحمل یک سال حبس 

 .سال تبعید به شهرستان میناب در استان هرمزگان محکوم شده و ماه گذشته از زندان آزاد شده بود تعزیری و یک

،  ٩٨ماه فروردین  ٢۵به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعاالن حقوق بشر در ایران، روز یکشنبه 

د راهی شهرستان میناب شده و دقایقی  ذبیح هللا رئوفی، شهروند سالخورده بهایی جهت سپری کردن دوران تبعید خو

 .پیش خود را به واحد اجرای احکام این شهر معرفی کرد

 ۴ای جهت اجرای حکم تبعید به شعبه وی هفته گذشته در حالی که به تازگی از حبس آزاد شده بود با دریافت احضاریه 

 .اجرای احکام دادگاه انقالب شهرستان میناب احضار شده بود

توسط نیروهای امنیتی در منزل خود بازداشت و شش روز بعد با  ١٣٩۴ر تاریخ هفدهم شهریور ماه آقای رئوفی د

 .میلیون تومانی آزاد شده بود ٣۰قرار وثیقه 

دادگاه تجدیدنظر سنندج به اتهام »فعالیت تبلیغی علیه نظام«   ۴این شهروند بهایی در مردادماه سال جاری توسط شعبه 

 .زیری و یک سال تبعید به شهرستان میناب استان هرمزگان محکوم شدبه تحمل یک سال حبس تع

  ٢١، جهت تحمل دوران محکومیت یک ساله خود راهی زندان سنندج شده و در تاریخ ٩۷ماه آبان   ٩وی در تاریخ 

 .اسفندماه همان سال، در جریان آزادی زودهنگام زندانیان سیاسی از زندان سنندج آزاد شد 

بازداشت و به اتهام تبلیغ علیه نظام به  ٨٨ساله اهل سنندج پیشتر نیز در سال  ۷۰این شهروند بهائی الزم به ذکر است 

یک سال حبس تعزیری محکوم شده بود که این حکم در دادگاه تجدید نظر به شش ماه حبس در شهرستان تویسرکان 

 .تبدیل شد و آقای رئوفی دوران این حبس را در آن شهرستان گذراند

است پروانه رحمانی، همسر ذبیح هللا رئوفی نیز که جهت سپری کردن دوران تبعید، همسر خود را همراهی   گفتنی

در   ٩۷شهریورماه  ١٢کرده است، پیشتر از بابت اتهام تبلیغ علیه نظام به یک سال حبس محکوم شده بود که در تاریخ 

 .دادگاه تجدید نظر از این اتهام تبرئه و پس از حدود ده روز قرار منع تعقیب صادر شد

 

 

 

 

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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