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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:[ 

 ١٣٩٩خرداد  ١٣]تاریخ:[ 

 

 نجف آبادی، شهروند بهایی جهت تحمل حبس راهی زندان اصفهان شد ویدا حقیقی 

خردادماه جهت تحمل  ١۲ویدا حقیقی نجف آبادی، شهروند بهایی ساکن نجف آباد روز دوشنبه  –خبرگزاری هرانا 

شهروند  ١٩به همراه  ٩۰آباد اصفهان شد. خانم نجف آبادی تابستان سال دوره محکومیت خود راهی زندان دولت 

سال   ١سال حبس تعزیری و  ١ایی دیگر توسط ماموران وزارت اطالعات بازداشت و توسط دادگاه انقالب یزد به به

 .حبس تعلیقی محکوم شد. این حکم نهایتا توسط دادگاه تجدیدنظر استان یزد عینا تایید شد

،  ١٣٩٩خردادماه  ١۲به به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعاالن حقوق بشر در ایران، روز دوشن

ویدا حقیقی نجف آبادی، شهروند بهایی ساکن نجف آباد جهت تحمل دوره محکومیت خود بازداشت و راهی بند زنان  

 .آباد اصفهان شدزندان دولت 

روز دوشنبه نیروهای امنیتی به منزل  " یک منبع نزدیک به خانواده خانم نجف آبادی در همین خصوص به هرانا گفت: 

یقی نجف آبادی مراجعه کرده و از او خواستند جهت تحمل دوره محکومیت خود را معرفی کند. خانم نجف  خانم حق

نفره  ۲۰کنند. خانم نجف آبادی آخرین نفر از پرونده آبادی نیز به همراه پسرشان به زندان رفته و خود را معرفی می

 ." یان رسیده استاست و محکومیت همگی اجرا و به پا  ٩۰بهاییان بازداشتی در سال  

شهروند بهایی دیگر ساکن استان های یزد، اصفهان،   ١۶به همراه   ٩۰مردادماه  ١۰ویدا حقیقی نجف آبادی در تاریخ 

 .شهروند بهایی دیگر در شهر یزد بازداشت شدند ٣هفته   ۲کرمان و اراک بازداشت شد. پس از 

 .موقت و تا پایان مراحل دادرسی آزاد شدوی نزدیک به یک ماه بعد با تودیع قرار وثیقه به صورت 

سال حبس تعلیقی  ١سال حبس تعزیری و  ١دادگاه انقالب یزد به  ١خانم حقیقی نجف آبادی مدتی بعد توسط شعبه 

 .محکوم شد

 .توسط دادگاه تجدیدنظر استان یزد عینا تایید شد ٩٣فروردین  ۲۷این حکم نهایتا در تاریخ 

 

 

 

 

 

 

 

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

 ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید[
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