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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:[ 

 ١٣٩۵  نیفرورد ١٢]تاریخ:[ 

 

 سرپرست نشود؛ دادگاه قبول نکرد ینفرمان نرود زندان و بچه ب کی میگفت 

 « شود؟ ی" چه مریحکمش ببرند، "بش یاجرا  ی" را هم برامانیشدند:»اگر "پ یجمله ختم م نیبه ا شیحرف ها همه

کردم. قرار شد با هم   یحس م شیاز لرزش صدا یکه قرار بود کودکش تنها بماند را به خوب یمادر قیعم ینگران

 .او بخواهد یاما منتشر نشود تا وقت میگفت و گو کن

باشد.   ریکنار بش یتر شی ب ینکند، بتواند روزها یکرد اگر خبر صدور حکم دادگاهش را رسانه ا یتصور م تا«یآز»

شده بود؛ چهار سال زندان به جرم   یدادگاه انقالب قطع ٢8شعبه  سییر «،یا سهی»محمد مق یتوسط قاض تایحکم آز

 .ییدر دانشگاه بها سیتدر

  قیداشت اگر ماجرا را در سکوت بگذراند، ممکن است حبسش به تعو دینکرده و ام افتیدر هیگفت هنوز احضار یم

 «.است یمتیبمانم، غن ریمعلوم بشود: »هر لحظه که بتوانم در کنار بش ریپسرکش، بش فیتا تکل فتدیب

کوشک   مانیکردم؛ »پ افتیدر مانیاز پ امیپ کیسوم آبان سال گذشته،  یعنی ،یپیمکالمه اسکا ن یروز بعد از ا سه

منتقل  نیرا به زندان او تایداشت. او نوشته بود: »امروز آز یریکه او هم پنج سال حبس تعز تایهمسر آز «،یباغ

 «.کردند

معاون دادستان،   شیپ میماه دارد. رفت  ٩پنج سال و  ری: »بشگفتی م تایکند؟ آز یم یتاب یچه طور است؟ ب ریبش دمیپرس

با هم اجرا نشود  کند که حکم ما  یکار میجز من و پدرش ندارد. خواست یپسر ما سرپرست می" و گفتی"خدابخش یآقا

  نیبزند، چه برسد به ا یریکودک لطمات جبران پذ کی تواند به  یو محبوس بودنش م نیاز والد یک ینبود  یچون حت

و از کار   ریما پ نیوالد گر،ینداشته باشد. از طرف د یگریسرپرست د چیکه هر دو با هم در زندان باشند و بچه ه

  یقانونکار راه چیرا ندارند. معاون دادستان گفت ه ریاز بش یکنند و توان نگه دار یم ی افتاده اند و در شهرستان زندگ

 « .دیریقرار بگ  یکه مورد رافت اسالم نیمورد وجود ندارد مگر ا  نیدر ا

و  مانیکه پ ی، زمان١٣٩۴شنبه نهم اسفندماه سال  کیقرار نگرفتند. چهار ماه بعد، روز  یآن ها مورد رافت اسالم اما

  دار یکه موفق به د نیاز ورود به سالن مالقات و قبل از ا شیرفته بودند، پ  نیبه زندان او تایمالقات با آز یبرا ریبش

حکم پنج سال حبس به زندان منتقل  یاجرا یبازداشت و برا یشخص ستوسط سه نفر مامور لبا مانیبشوند، پ  تایآز

 .شد

  یبود. به او حت یبدون احضار قبل مانی»زمانه« گفته بود: »بازداشت پ ویراد مورد به نیدر ا مانیپ کانیاز نزد یک ی

 یبا همسرش را هم ندادند و او را بدون داشتن لباس مناسب زندان، از فرزندش جدا کرده و به مکان ی اجازه خداحافظ

( و لویمرتبه به معاون دادستان )حاج نیچند ،یدر آبان ماه سال جار تایپس از به زندان رفتن آز مانی نامعلوم بردند. پ

و کم سن و   یروح طیشرا لیرخواست کرده بود به دلد شان ی( مراجعه کرده و از ارپوریاحکام )نص  یاداره اجرا سییر

را آماده کند.  ریروانه زندان کنند تا بتواند بش یسال بودن فرزندش و نداشتن سرپرست، او را با احضار و اطالع قبل

از ورود به سالن   شیو پ رمترقبهیغ یلیبه طور خ شنبه کی. اما میندار یبه او گفته بود برو، فعال با تو کار لویحاج

 « .را در حضور فرزندش بازداشت کردند مانیمالقات، پ
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 «انییبها یآموزش ی با »موسسه عال ١٣8١است که از سال   رازیو زاده شهر ش ١٣۵٩متولد سال  زادهعیرف تایآز

(BIHE) را در موسسه  وتری کامپ یمهندس یکرد. او دوره کارشناس یم سیتدر وتریکامپ یو در رشته مهندس یهمکار

رشته از دانشگاه »پونا« در   نیدر هم زین راارشد خود  یگذرانده و مدرک کارشناس (BIHE) انییبها یآموزش عال

 .کرده بود افتیهند در

 وتریکامپ یرشته مهندس لیدر شهرستان گرگان و فارغ التحص ١٣۵۶متولد سال  زین تایهمسر آز ،یکوشک باغ مانیپ

درس  یموسسه آموزش نیرا در هم وتریو سخت افزار کامپ لیفرانس یو معادالت د یعموم اتیاضیاست که دروس ر

 .داد یم

  رانیدر ا ییدانشگاه بها  دیکه خانه اسات یشروع شد؛ روز ١٣٩0پرونده آن ها از روز اول خردادماه سال   یماجرا

  مانیو پ تایآز یآموزش یه هاکتاب ها و جزو یمورد هجوم ماموران وزارت اطالعات قرار گرفت. همان روز تمام

  یبرا ان«ییبها یعلم –  یدر موسسه آموزش تیضوع قیاز طر یمل تیامن  هیهم ضبط و روز بعد به اتهام »اقدام عل

 .فرا خوانده شدند  ن«ی»او  یبه دادسرا ییبازجو

در دانشگاه بردارم، پرونده من با  سیشدم دست از تدر ی متوجه شدم اگر متعهد م ییبازجو انیگفت: »در جر یم تایآز

من دشوار بود. هدف   یمساله برا نیا رشیبرگردم اما پذ یعاد یتوانستم به زندگ یشد و م یمواجه م  بیمنع تعق

دانستم   یم ییبها انیآموزش را حق مسلم دانشجو یول ستا انییدانشگاه بها یآموزش تیآن ها مختل کردن فعال یینها

آمد. به هر حال، آن   یبودند و از ورودشان ممانعت به عمل م لیمختلف کشور، محروم از تحص یکه در دانشگاه ها

 «.آزاد کردند قهیوث دیروز ما را به ق

را   نیماهه بود. آن ها فرصت ا ١7 ریپرونده خود قرار گرفتند، بش روداریزوج در دادگاه انقالب در گ نیکه ا یزمان

لحظات   نیدادند بمانند و تا آخر حیترج یخارج شوند ول رانیاز ا یبه آسودگ ،یکه قبل از صدور هر حکمداشتند 

 .مرتکب نشده اند یخالف قانون ارک چیچون معتقد بودند ه دندی هم دست از آموزش نکش یآزاد

به   سه،یمق یقاض استیدادگاه انقالب به ر ٢8شعبه   یاز سو ١٣٩۴سال  ماهبهشتیزوج جوان در ارد نیا سرانجام

در موسسه  یقانون ریغ تیفعال قیکشور از طر تیامن ه یبا هدف اقدام عل  تییبها  یرقانونیغ التیدر تشک  تیاتهام عضو

احکام اعتراض کردند اما در   نیمحکوم شدند. آن ها به ا یزیبه تحمل چهار و پنج سال حبس تعز (BIHE) یآموزش

 .کرد دییرا تا یاحکام دادگاه بدو زین دنظریدادگاه تجد  ١٣٩۴مهرماه سال 

  یسرپرست تیانجامد؟ در نها یبه کجا م ریکه سرنوشت بش  نیزمان بود و اشان به طور همحکم  یآن ها، اجرا  ینگران

پدرش را از   گریروز در هفته مادرش را و روز د کیروزها  نیخانواده داوطلب سپرده شد و او ا کیبه   ریموقت بش

 .کند یزندان مالقات م یها لهیپشت م

و  ریبا بش ی کردم، از مسووالن خواستم چون خداحافظ  یورود به زندان معرف یکه خود را برا ی: »روزگفتیم تایآز

  ندهیبارها خودش با نما مانیپ ی. حتدیقبال او را خبر کن ای دیبفرست هیاحضار مانیپ یمهم است، برا اریاو بس یسازآماده

 «.دیباش رونیدادستان صحبت کرده بود و به او گفته شده بود شما فعال ب

و   تایآز تیمراسم بزرگداشت روز زن، در مورد وضع  یدر زمان برگزار نیکه گذشت، زنان زندان او یمارس هشت

 .خانواده شدند نیا تیبه وضع یدگینوشتند و خواستار رس هییقوه قضا سیی نامه خطاب به ر کیفرزندش 

دادستان   هیانی»هرانا« منتشر کرده، آمده است: »عطف نظر به ب  ینامه که متن آن را خبرگزار نیاز ا ییبخش ها در

که رسما اعالم نمودند حقوق  ییجامعه بها التیتشک  یل یدر هنگام تعط ینجف آباد یکل کشور وقت، حجت االسالم در

  ران یا یاسالم یجمهور یمایس یاز شبکه سراسر هیانیب نیخواهد بود و ا انیرانیا  ریبه مانند سا انییبها  یشهروند

حداقل توقف حکم   ایزوج جوان و  نینسبت به لغو حکم ا میاستدعا دار امد،یپخش شد اما هرگز به مرحله عمل در ن

 «.دییفرزندشان موافقت بفرما یاداره سرپرست یاز آنان برا یک ی

از هم وطنان مسلمان در   یبعد عده ا  یخانواده نبوده است. چند نیبغرنج ا طیشرا یبرا  ی تنها اقدام اعتراض نیا اما

  یبرخورد ابراز شرمسار نیامضا کرده و نسبت به ا هییشکوا کیکودک  ن یا نیزمان والداعتراض به بازداشت هم 

 .شدند ییزوج بها ن یا یکرده و خواهان آزاد
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 «یمیکه بهار امسال را در زندان گذراندند؛ هم اکنون »عادل نع ستندیساکن زندان ن ییتنها زوج بها مانیو پ تایآز

  نیمحکوم به چهار سال زندان و ساکن او «یشهر« و »الهام فراهان ییسال حبس و ساکن زندان »رجا ١١محکوم به 

 .است یریدر حال گذراندن سه سال حکم حبس تعز  رشدر کنار پد زین «یمینع  می،»شمییزوج بها نیاست. فرزند ا

به اتهام   ١٣٩٣اسفندماه سال  ٢8را در زندان گذراندند. آن ها در روز   دشانیو »شبنم متحد« هم ع «یدیرش مانیا»

 میبه سه سال و ن مانیمنتقل شده اند. ا زد یحکم خود به زندان  یاجرا یبرا «یمل تیامن هینظام و اقدام عل هیعل غی»تبل

 .و شبنم به دو سال حبس

  یقیسال حبس تعل کیو  یریهستند که به دو سال حبس تعز ییبها گریزوج د «،یم یو »ناطقه نع «یباغ برزی»فر

 هستند. زدیدوران در زندان  نیمحکوم شده اند و هم اکنون در حال گذران ا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 میل در صفحه تماس با ما بفرستید[ای
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