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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:[ 

 ١٣٩٧اسفند  ١٩]تاریخ:[ 

 

 روحیه نریمان، شهروند بهایی از زندان شیراز آزاد شد با توقف حکم؛ 

در ساعات پایانی روز گذشته روحیه نریمان، شهروند بهایی با توقف حکم تا دادگاه تجدید نظر هم  –خبرگزاری هرانا 

آزادی   راستا از زندان شیراز آزاد شد. در اواخر بهمن ماه سال جاری همسر او فرزاد دل آرام نیز با اعمال آیین نامه

 .بهمن از همین زندان آزاد شده بود ۲۲های زودهنگام ویژه 

  ١۸به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعاالن حقوق بشر در ایران، در ساعات پایانی روز شنبه 

 .، روحیه نریمان، شهروند بهایی ساکن شیراز با توقف حکم از زندان این شهر آزاد شد٩٧اسفندماه 

توسط نیروهای امنیتی بازداشت و پس از   ٩۵د بهایی به همراه همسرش فرزاد دل آرام در مهرماه سال این شهرون

 .حدود یک هفته با تودیع قرار وثیقه آزاد شدند

سال حبس   ١آرام به  سال حبس و فرزاد دل  ۶در همان سال و توسط شعبه یک دادگاه انقالب شیراز روحیه نریمان به 

به ریاست قاضی    ٩٧خردادماه سال   ١٧دادگاه تجدید نظر شیراز در تاریخ   ١٧در شعبه محکوم شده و این حکم 

سال حبس کاهش پیدا کرد.  ١سال و شش ماه و  ۲جمشید کشکولی و قاضی محمدرضا حسین پور، به ترتیب به 

 .همینطور ماده تجمیع احکام در مورد آنان به اجرا گذاشته شد 

توسط نیروهای وزارت اطالعات بازداشت و به زندان عادل آباد شیراز   ٩٧ه مهرما ١۶این زوج بهایی در تاریخ 

 .منتقل شدند

  ۲۵بهمن، در تاریخ  ۲۲الزم به ذکر است فرزاد دل آرام، همسر روحیه نریمان در جریان موج آزادی زودهنگام ویژه 

 .بهمن ماه از زندان عادل آباد شیراز آزاد شده بود

قبول اعاده دادرسی با توقف حکم روز گذشته از همین زندان آزاد شد. این شهروند بهایی اکنون  خانم نریمان نیز با با 

 .منتظر تشکیل دادگاه تجدید نظر هم راستا با دادگاه تجدید نظر اولیه خواهد بود

 

 

 

 

 

 

 

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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