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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:[ 

 ١٣٩٧بهمن  ٢٨]تاریخ:[ 

 

 زودهنگام زندانیان؛ فتانه نبیل زاده، شهروند بهایی از زندان مشهد آزاد شد موج آزادی 

در ادامه موج آزادی زودهنگام زندانیان، فتانه نبیل زاده، شهروند بهایی محبوس در زندان مشهد   –خبرگزاری هرانا 

ن محکومیت یک ساله شب گذشته از این زندان آزاد شد. این شهروند بهایی در تیرماه سال جاری جهت تحمل دورا

بهمن آغاز شده   ٢٢خود راهی زندان مشهد شده بود. موج جدید آزادی زودهنگام زندانیان سیاسی که به مناسبت 

 .زندانی یا محکوم سیاسی شده است ٣٢تاکنون شامل 

ام  به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعاالن حقوق بشر در ایران، در ادامه موج آزادی زودهنگ 

، فتانه نبیل زاده، شهروند بهایی  ٩٧بهمن ماه  ٢٧زندانیان سیاسی که کمتر از یک سال محکومیت دارند، شب شنبه 

 .محبوس در زندان مشهد آزاد شد 

به همراه پیمان صراف و دایان تیموری در منزل شخصی خود در این شهر   ٩٢خانم نبیل زاده پیشتر در مردادماه 

به تحمل یک سال حبس  " تبلیغ علیه نظام" ال گذشته توسط دادگاه انقالب مشهد به اتهام بازداشت و در بهمن ماه س

 .تعزیری محکوم شده بود

 .وی در تیرماه سال جاری جهت تحمل دوران محکومیت خود راهی زندان مشهد شده بود

هزار زندانی صورت می گیرد و  ۵۰بهمن و تحت عنوان عفو برای حدود  ٢٢های زودهنگام به مناسبت این آزادی 

شامل درصد بسیار کمی از زندانیان سیاسی یا امنیتی می شود که هم اکنون در زندان هستند و محکومیت قطعی به 

 .ماه حبس دارند ۶یک سال حبس یا کمتر از آن دارند یا بیرون از زندان هستند و محکومیت قطعی به 

های مصطفی زندانی یا محکوم به نام  ٣٢بهمن ماه تاکنون دست کم  ٢١مان آغاز اجرایی شدن این عفو از شب از ز

ترک همدانی، صبا کردافشاری، یاسمن آریانی، آذر حیدری، سید محمد فالح چای، فرشید رستمی، مجید کریم نژاد، 

زنده دل، ایوب ساعدی، محمد خالدزاده، جمال  پور، مجید عزیزی، امین حسین دژانگاهی، فرشید سعیدی ، حسین فرخ 

کرمانی، محمد یوسفی، حمیدرضا امینی، بهفر الله زاری، فرزاد دآلرام، فرهاد سرافراز، شهرام منصور، وحید دانا،  

نژاد، علیرضا معینیان، مهران بندی سعید عابدی و ادیب حق پژوه، شاهین برزگر ، امیر چمنی، سید جمال موسوی

حسین میری نظرلو، مهران اسالمی امیرآبادی و فتانه نبیل زاده شامل این آزادی زودهنگام یا توقف اجرای  امیرآبادی، 

اند. هر چند زندانیان تهران بزرگ کماکان در انتظار اجرایی شدن این ابالغ و آزاد شدن از زندان به سر  حکم شده

 .برندمی

 

 

 

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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