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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[

 

 ریوا ران یا]برگرفته از سایت:[ 

 ١٣٩٩ ریت ٣]تاریخ:[ 

 

 ییشهروند بها  ٣۰ یقرن زندان برا میون کی

کرونا  ریگهمه یماریدر بحبوحه ب ییآزار و فشار بر شهروندان بها شیاز افزا یاهیانیبا انتشار ب ییبها  یجهان جامعه

  دیاز احکام جد یاسابقهیدر کنار شمار ب راز،یدر ش یینمودن جامعه بها کنشهیبه ر دیاز تهد هیانیب نیخبر داد. در ا

از انتشار  ییبها یشده است. جامعه جهان یها اظهار نگراندر رسانه یراکنپنفرت نی حبس افراد و کمپ دیزندان، تجد

  نیوابسته به دولت اطالع داده است. ا یهادر رسانه  یالد یم دیدر سال جد ییبها نییآ هیعل یغاتیتبل یمقاله حاو ٣۰۰۰

 .وارده، محروم هستند یهااز هرگونه حق جواب دادن به تهمت انییاست که بها  یدر حال

ها معلق مانده بود به  ماه شانیهاکه پرونده رازیدر ش ییبها ۴۰ ر،یاخ یهادر هفته  ، ییبها یگزارش جامعه جهان به

مقام   کیبوده است.  سابقهیب ریاخ یهاشهر در سال  کیبه دادگاه در  انییتعداد احضار بها نیدادگاه احضار شدند. ا

 .خواهد کرد کن«شهیشهر »ر نیرا در ا انییاظهار کرده که بها  رازیدر ش ییقضا

  یاستان تهران حکم بدو دنظریدادگاه تجد  ٣۶خرداد، شعبه  ٣۰ خیدر تار ریواران یبه ا دهیخبر رس نیآخر طبق

در  ییشهروند بها نیو به فرد مذکور ابالغ کرد. ا دییتا  نا  یساکن تهران را ع ییمحقق و مترجم بها ا«،ینی زدی»فاروق ا

 یمل تیامن هیبه اتهام »اقدام عل سهیمحمد مق یقاض استیبه ر ندادگاه انقالب تهرا ۲۸مردادماه سال گذشته در شعبه  

 .محکوم شده بود یریبه ده سال حبس تعز «ییبها  التیاداره تشک  قیاز طر

محسوس آزار و فشار بر شهروندان   شیدر رابطه با افزا ییبها یجامعه جهان انیگواز سخن  یک یفهندژ«،  نیمیس»

 نیچنانقالب و هم یهابه دادگاه ییها بهاو احضار ده ریگفت: »اتفاقات اخ ریواران ی، به ا١٣٩٩ماهه اول  در سه ییبها

آزاد شده بودند   یدتیعق انیاز زندان یگریکرونا با تعداد د یماریب لیبه زندان که به دل ییبها یبرگرداندن چند زندان

است که  یدیشد ضیدهنده تبعنشان نیچنبا آن روبرو هستند و هم رانیدر ا انییاست که بها یگر تعصب مذهبهمه نشان

 « .وجود دارد رانیا ییدر نظام قضا انیینسبت به بها

و   ی روح دیو اِعمال فشار شد انییترس و وحشت در بها جادیفشارها ا  نیا یدر ادامه اظهار داشت که هدف همه او

  ریکرده که تمام کشور درگ دایپ شیافزا یدر زمان هاتیاست که آزار و اذ نیتوجه ااست. نکته قابل شانیبر ا یروان

 ر،یاتفاقات اخ نیقرار دارند و ا  یو روح یاقتصاد نینگ س یفشارها ریز انیرانیبحران سالمت است و تمام ا کی

 .دارد یاست و جنبه مذهب ییبها انتیها به دفقط و فقط اعتقاد آن  لشیوارد کرده که دل انییبر بها یمضاعف یفشارها

و معتقد   داندینم یدیرا مورد جد رازیدر ش انییبها کنشهیبه ر ییمقام قضا کی دیتهد ییبها یجامعه جهان یسخنگو

 .از ابتدا بوده است رانیحکومت ا یاز اهداف اصل یک ی انییو توسعه بها   یاست که مسدود کردن راه ترق 

 دییکه به تا ١٩٩١در سال  یانقالب فرهنگ  یعال  یشورا طور که در سند محرمانه : »هماندیگویفهندژ« م نیمیس»

  نیها مسدود شود، اآن  شرفتیرفتار شود که راه پ یطور  انییبا بها  دینوشته شده با د،یرس یوقت و رهبر جمهورسییر

  یشده است. هدف رانیا انییبا بها ریت که در چهل سال اخاس ییاسند و رفتاره نیا یادامه  قتیهم در حق ریاتفاقات اخ

چند   نیا یهاتیآن را در آزار و اذ میتوان یمربوط به آن همچنان پابرجاست و ما م یسند آمده و راهکارها  نیکه در ا

 « .میماه گذشته هم مشاهده کن
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  راز،یتهران، ش یدر شهرها ییشهروند بها ی، س١٣٩٩حاصله، در سه ماه اول  قاتیها و تحقگزارش براساس

اند؛ که  محکوم شده یریسال و دو ماه حبس تعز ١۴۸انقالب مجموعا به  یهااز طرف دادگاه  رجندیاصفهان، کرج و ب

 :افراد عبارت است از  نیا یاسام

 :تهران

 : ده سالاینیزد یا فاروق

 فرنوش: شش سال صهبا

 :رجندیب

 : شش سال ی صالح هیعط

 : شش سالیمالک عطاهللا

 : شش سال یمید فرزانه

 : شش سال یریقد نینسر

 : شش سالیمختار بنفشه

 : شش سال یمحمد آرزو

 : شش سالیمالک دیسع

 : شش سالیمالک ایرو

 : سه سال و هشت ماه یمید هللارحمت

 :کرج

 د یسال حبس و دو سال تبع کی: ینی ام تورج

 سال کیکهنسال:  نیروئ

 سال کی: ییبا یز هللاروح

 سال  کی: یانصار  ابوالفضل

 سال  کی: ییرضا محمدصادق

 :رازیش

 : هشت سال یمیحک  لوفرین

 : شش سال یمعصوم فرزان

 ثابت: شش سال فرهام

 ی : هفت سال و دو سال انفصال از خدمات دولتزادهعیسم الهه

 : شش سالقتی حق الیسه

 ثابت: شش سال شهناز

 : شش سالقتیحق سودابه

 سال : شش انیعطر اریشهر

 بازماندگان: شش سال دینو
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 : شش سال یقادر بهاره

 : شش سال انیپورمراد نورا

 سال کیمحبوب راه وفا:  هللااحسان 

 :اصفهان

 : شش ماهیخولنجان یموسو مهرداد

 :زدی

 : شش سال یاشتر بایفر

گزارش، حکم   نیشدند که تا زمان انتشار ا یدر مشهد محاکمه گروه ییبها ۵و  رازیدر ش ییشهروند بها ۲۶ نیچنهم

در کرمانشاه به دادگاه انقالب احضار   گرید ییبها  کیدر کرج و  ییفرد بها کیشهروندان اعالم نشده است.  نیا

 .شدند

وزارت اطالعات بازداشت  یروهایاصفهان و رفسنجان توسط ن  زد،ی یدر شهرها ییشهروند بها ١۰ گر،ید یسو از

 :شهرها عبارت است از کیشدگان به تفک بازداشت  یاند. اسامشده

 :زدی

 ان یثاقیو محبوبه م  یآبادی مهد زدانی وایه -یرآبادی ام یبند ترایم -یذوالفقار نیام

 :رفسنجان

 .یاحمد داریو د یمصطفو یبشر -یمینع  دیناه

 :اصفهان

 .ینیو پروانه حس ینیحس انیشا -ینیحس زادشه

سال در خردادماه به اجرا درآمد و او جهت گذراندن   ٩پس از   «یآبادنجف یقیحق دای»و یریسال حبس تعز کی حکم

هللا بنگاله« از  »نعمت یهابه نام گرید ییآباد اصفهان منتقل شد. دو شهروند بها بازداشت و به زندان دولت  ت،یمحکوم 

که   ییبها انیاز زندان یتعداد نیچناند. همزندان احضار شده  هحکم ب یشهر جهت اجرااز قائم « یاحمد ی و »عل رازیش

  یزندان ۵ رجند،یب یزندان ٩اعزام شده بودند، به زندان احضار شدند ازجمله   یکرونا به مرخص یماریب وعیش لیبه دل

 است.  شهریی ساکن گرگان که محکوم به گذراندن حبس در زندان رجا یبوشهر و فرهاد فهندژ، زندان

 

 

 

 

 

 

 

 

 

کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفا  به نشانی   دای برخورباال رونویسی از اصل سند است. اگر به نکته]متن 

 ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید[
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