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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[

 

 ]برگرفته از سایت:[ ایران امروز

 ۱۳۸۷مهر  ۱۲]تاریخ:[ 

 

 جرم دگراندیشیمحاکمه و زندان به 

شهروند بهائی در یزد که با شغل آزاد پیگرد خودسرانه شهروندان بهائی در شهرهای مرکزی ایران ادامه دارد. یک 

اموال روبروست، دختری در شیراز به به موفقیت نسبی دست یافته، حکم حبس و تبعید گرفته و با توقیف و مصادره 

شود، پدر دختر که به این سختگیری صبحگاهی محاکمه میسین سر صف خاطر خندیدن در هنگام قرائت دعای آل یا

 گردد.دگراندیش به چندسال حبس تعلیقی محکوم میشود! یک دانشجوی کند نیز محاکمه میاعتراض می

شهروند آزار و پیگرد خودسرانه شهروندان بهائی در شهرهای مرکزی ایران همچنان ادامه دارد. یک  –ایران امروز 

اموال هائی در یزد که با شغل آزاد به موفقیت نسبی دست یافته، حکم حبس و تبعید گرفته و با توقیف و مصادره ب

صبحگاهی محاکمه روبروست، دختری بهائی در شیراز به خاطر خندیدن در هنگام قرائت دعای آل یاسین سر صف 

دگراندیش در شیراز به شود! یک دانشجوی ه میکند نیز محاکمشود، پدر دختر که به این سختگیری اعتراض میمی

 گردد.چندسال حبس تعلیقی محکوم می

  توقیف مغازه و لغو پروانه کسب تبعید، حبس،

 میت از تحصیل در دانشگاه همچنان شهروندان بهائی در ایران از حق تحصیالت عالی محروم هستند و این محرو

اگر رسد که به نظر می امرار معاش از راه شغل آزاد ندارند. در همین حال،ای جز ادامه دارد. شهروندان بهائی چاره

 با مشکالت جدی روبرو خواهد شد. یک شهروند بهائی در شغل آزاد به موفقیت نسبی دست پیدا کند،

خویش اعتقاد  شهروند یزد است که فاقد هرگونه سابقه کیفری است. ایشان به دلیل ساله، ۴۵آقای مهران بندی امیرآباد، 

 کمند است. رکت کامپیوتری میثاق از تحصیالت دانشگاهی محروم بوده و به شغل آزاد روی آورده است. ایشان مدیرش

میالدی، آقای  ۲۰۰۸اگوست  ۲۸مصادف با  ۱۳۸۷شعبه اول دادگاه انقالب اسالمی یزد، در تاریخ هفت شهریور 

"تبلیغ تبانی بر ضد امنیت داخلی و خارجی کشور و  به اتهام "اجتماع و  ۸۷-۲۸۶مهران بندی را به موجب دادنامه 

 ۵۰۰مواد به نفع گروههای مخالف نظام ونگهداری تجهیزات ماهواره ای" با استناد به  علیه نظام جمهوری اسالمی و

محکوم کرد. ک کرمان قانون مجازات اسالمی به سه سال و نیم حبس و سه سال تبعید از شهر یزد به شهرباب ۶۱۰و 

اجتماعی و فعالیت سال محرومیت از حقوق  ۵افزون برآن، پروانه کسب شرکت میثاق کمند لغو گردیده و ایشان به 

 ای نیز محکوم گشته است.رایانه تجاری

سفارشات لق به و متع و انبار آقای مهران بندی و کلیه وسایل و اموال موجود در آن که عمدتأ قطعات کامپیوتری مغازه

 نامبرده توسط مامورین پلمپ و توقیف گردیده است.  مشتریان شرکت بوده است و کلیه حسابهای بانکی

روز آن در انفرادی و  ۴۰بیش از  ماه در بازداشت موقت بسر برده که ۳این در حالی است که نامبرده بیش از 

 ویژه های بخش مراقبت  قلبی و تنفسی چندین بار در بهداری زندان و قرنطینه وزارت اطالعات بوده و به دلیل مشکل

(CCU) .بستری گردیده است 

 موقتمخالفت نموده است و ایشان هم اکنون در بند  دادگاه با تخفیف قراربازداشت موقت و مرخصی آقای مهران بندی

 زندان مرکزی یزد بسر می برد.
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  ت دعای آل یاسین سر صف صبحگاهیر حین قرائمحاکمه به خاطر خندیدن د

دختربهائی  ۶کند. وی به همراه نسیم حقیقت، دانش آموزی است که در دبیرستان حضرت معصومه شیراز تحصیل می

محاکمه وی به شود. دیگر به خاطر خندیدن در حین قرائت دعای آل یاسین سر صف صبحگاهی از مدرسه اخراج می

 شیراز هنوز ادامه دارد. دادگاه کیفری ۱۱۳قدسات" در شعبه اتهام "اهانت به م

کند. در نتیجه، خود ایشان نیز به اتهام هللا حقیقت، پدر نسیم، به حکم اخراج دختر خویش اعتراض میآقای عنایت

اسالمی شیراز و  انقالب علیه نظام جمهوری اسالمی وبه نفع گروههای مخالف نظام" توسط شعبه اول دادگاه "تبلیغ

 شود.ک سال حبس تعلیقی محکوم میدادگاه تجدیدنظر فارس مورد محاکمه قرار گرفته و به ی ۱۵شعبه 

 ی یک دانشجوی دگراندیشمحاکمه

نظام)مارکسیستی( و اتهام "عضویت در گروههای مخالف  آقای یونس میرحسینی، دانشجوی حقوق دانشگاه شیراز، به

دادگاه تجدید نظر فارس  ۱۵انقالب اسالمی شیراز و شعبه  اسالمی" توسط شعبه اول دادگاه جمهوریتبلیغ علیه نظام 

 .سال محکوم گردیده است ۴تعلیقی به مدت  ماه حبس ۳۶به 

ری دادگستفرهاد دادفر، اعضای کمیسیون حقوق بشر کانون وکالی  وکالت افراد نامبرده را آقایان غالمحسین رییسی و

هرمز هاشمی اند. آقای فارس، برعهده دارند. ایشان در گذشته نیز به دفاع از حقوق بشر شهروندان دگراندیش پرداخته

اتهام "اهانت به شیراز بوده و به  و خانم ماندانا کمالی سروستانی که از اعضای اصلی اداره کنندگان جامعه بهاییان

دو وکیل از اتهامات ئی شیراز مورد محاکمه قرار گرفته بودند، با دفاع این دادگاه جزا ۱۰۸مقدسات اسالم" در شعبه 

 وارده تبرئه شدند.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید[
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