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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:[ 

 ١٣٨٩تیر  ٢٢]تاریخ:[ 

 

 سال ۵هرانا؛ بازداشت وانتقال داور نبیل زاده به زندان برای گذراندن محکومیت 

تیر ماه طبق احضاریه ای   ٢٢داور نبیل زاده شهروند بهایی ساکن مشهد صبح روز سه شنبه    –خبرگزاری هرانا 

  ۵، معرفی و در همان محل بازداشت و برای گذراندن محکومیت خود را به دایره اجرای احکام دادگاه انقالب مشهد

 .ساله به زندان وکیل آباد مشهد منتقل گردید

زارشگران هرانا، نامبرده به همراه هشت شهروند بهایی دیگر اهل مشهد با تشدید فشارهای یک ساله  بنا به اطالع گ

در پائیز سال پیش محاکمه و طبق رای دادگاه   ٨۴پرونده مختومه ای مربوط به سال بر بهاییان ایران بر اساس  گذشته

 .سال حبس تعزیری محکوم شد ۵بدوی و تجدید نظر به 

شهروند بهایی مشهدی اینست که جلسه دادگاه و اتهامات ایشان همه یکسان و مشابه می  ٩وجه پرونده این نکته قابل ت

باشد ولی احضار این افراد برای اجرای حکم تک به تک و با فاصله زمانی صورت گرفته است که دلیل چنین اقدامی  

 .بستگانشان می دانند محکومیت  جلوگیری از پخش گسترده خبر را خانواده های این شهروندان

سفر به ترکیه و دیدار با  از طرف دیگر یکسان بودن اتهامات نیز دارای مشکل اساسی می باشد از جمله اتهامات

سران بهایی است که این اتهام در مورد داور نبیل زاده صدق نمی کند چرا که نامبرده اصال دارای پاسپورت نیست که 

 .دتوانسته باشد از مملکت خارج شو

نیز یک سال به دلیل عضویت در تشکیالت بهایی دوره حبس را گذرانده است  ١٣۶٢قابل ذکر است نامبرده در سال  

” هم بیش از دو هفته است در بازداشت اداره اطالعات مشهد  نوراء نبیل زادهساله وی به نام ” ٢٢و در ضمن فرزند 

 .می باشد

  

  

 

 

 

 

 

 

 

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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