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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[

 

 ایران وایر ]برگرفته از سایت:[

 1397دی   18 ]تاریخ:[

 

 شهروند بهایی در نیمه اول دی ماه   ۶۰محاکمه و بازجویی بیش از 

 کیان ثابتی 

شهروند بهایی در شهرهای مختلف ایران محاکمه و بازجویی و چهار فرد   ۶۰در نیمه اول دی ماه امسال، بیش از 

 .بهایی جهت اجرای حکم بازداشت شدند

در   1397آذر ماه  ۲۲پارلمان اروپا در روز پنج شنبه تشدید فشار بر شهروندان بهایی در حالی انجام می شود که 

قطع نامه ای درباره ایران، با تاکید بر آزادی »نسرین ستوده«، ضمن محکوم کردن آزار منظم پیروان آیین بهایی، از 

 .حکومت ایران خواست تا به نقض حقوق شهروندانش پایان دهد

متحد »قطع نامه اعتراض به نقض حقوق بشر در ایران« را   آذر ماه نیز مجمع عمومی سازمان ملل ۲۶روز دوشنبه 

های خودسرانه، بازداشت، ممانعت از تصویب کرد. در این قطع نامه، به آزار و اذیت، ارعاب، سرکوب، دستگیری

 .شود، اشاره شده استهای مذهبی میپراکنی که موجب ترویج خشونت علیه بهاییان و دیگر اقلیتحق تحصیل و نفرت

دی ماه، مامورانی با لباس شخصی به منازل هفت شهروند بهایی ساکن اصفهان مراجعه کرده و  1۵روز شنبه  صبح

چهار نفر از آن ها را که در منزل حضور داشتند، بازداشت و جهت اجرای حکم، به زندان اصفهان منتقل کردند. 

س و »سهراب نقی پور« به پنج سال  ماه حب ۲۰»فرزاد همایونی«، »محسن مهرگانی« و »منوچهر رحمانی« به 

است که   139۶و139۵حبس تعزیری محکوم شده اند. این محکومیت مربوط به پرونده بازداشت آن ها در سال های 

و سهراب نقی پور و فرزادهمایونی به همراه  139۵طی آن، محسن مهرگانی و منوچهر رحمانی در تاریخ ششم بهمن 

»احسان اشتیاق«، »سروش پزشکی« و »عنایت هللا نعیمی« در منازل شخصی خود در تاریخ هفتم  فروردین ماه 

 .بازداشت شدند 139۶

ی  آبان ماه همان سال، شعبه یکم دادگاه انقالب اصفهان این هفت تن را به اتهام »عضویت در تشکیالت غیرقانون ۲9

دادگاه تجدیدنظر اصفهان  ۲3بهایی به قصد اقدام علیه امنیت داخلی« به پنج سال حبس تعزیری محکوم کرد. اما شعبه 

ماه حبس کاهش داد. ولی حکم پنج سال   ۲۰محکومیت فرزاد همایونی، محسن مهرگانی و منوچهر رحمانی را به 

 .حبس چهار متهم دیگر را عیناً تایید کرد

سعید دهقان«، وکیل پرونده این چهار تن پس از دستگیری موکالنش در صفحه شخصی فیس بوک خود نوشت:  »

»اینان شهروندان و فرزندان ایران زمین هستند و دل در گرو این سرزمین دارند. فقط بهایی اند و بهایی زاده اند؛  

قانون اساسی در باِب منع تفتیش عقاید احترام  ۲3همین! اگر بنا نیست به عقاید هم احترام بگذاریم، دست کم به اصل 

بگذاریم. اگر سخت است و نمی توانیم، دست کم صادق باشیم، نه این که یکی از ما در رأِس دستگاه دیپلماسی و پشِت  

 ویترین اعالم کند که جرمی بنام بهائی بودن در ایران وجود ندارد و دیگران در دستگاه قضایی، بدون توجه به حقایق

 «  .و اصول مسلِم حقوقی، پی در پی حکم به حبس بهائیان بدهند

اند و او در ادامه در رابطه با اتهام وارده بر موکالنش می نویسد: »برای موکلین من که هر هفت نفر بهائی به دنیا آمده

ن منحل شده است،  که تشکیالِت مربوط به بهائیان در ایرا 13۶۲اند، عضویت مفهومی ندارد... از سال بهائی زاده

 «  .عمالً تشکیالتی وجود ندارد که عضویت در آن معنا داشته باشد

https://iranbahaipersecution.bic.org/
https://iranwire.com/fa/features/29224


 

 
IRANBAHAIPERSECUTION.BIC.ORG 

دهقان در این یادداشت به غیرقانونی بودن دستگیری موکالنش هم اشاره کرده است: »در هیچ یک از قوانین 

اسالمی، بهاییان در   موضوعه کشور، آیین بهاییت غیرقانونی اعالم نشده و نه تنها مطابق فتوای بنیان گذار انقالب

قانون اساسی، تحت تعقیب قرار دادن ایشان   1۴و   ۲3استیماِن جمهوری اسالمی هستند بلکه حتی بر اساس اصول 

یا  ۴98غیرقانونی است. بهاییت یک کیش یا آیین است و نه یک تشکیالت که عضویت در آن معنا یابد و مشمول مواد 

 « .قانون مجازات اسالمی شود  ۴99

داند: »این عبارت )اقدام  یل دادگستری مطرح شدن اتهام اقدام علیه امنیت ملی را هم در این پرونده نادرست میاین وک

های فیزیکی و گسترده و سازمان دهی شده است. در حالی که اعتقاد  علیه امنیت ملی( مستلزم سلسله اقدامات و برنامه

ست و چنین امری هم اساساً نمی تواند اقدامی باشد علیه  به یک کیش یا آیین، امری شخصی و درونی و بی آزار ا

 «!هم در کشوری که ادعا می شود جزیره ثبات در منطقه استامنیت ملی؛ آن

شهروند بهایی ساکن »بهارستان« اصفهان که در دادگاه بدوی در   9صبح روز سه شنبه چهارم دی ماه، پرونده 

د، در دادگاه تجدید نظر دوباره بررسی و حکم اولیه آن ها عیناً سال حبس تعزیری محکوم شده بودن ۴8مجموع به 

تایید شد. این شهروندان بهایی در اول مهر ماه سال جاری در منازل مسکونی خود دستگیر و پس از دو ماه بازداشت  

  موقت در زندان اصفهان، در شعبه یک دادگاه انقالب این شهر به ریاست قاضی »علی دیانی« به اتهام های

»عضویت در تشکیالت غیرقانونی بهایی به قصد اقدام علیه امنیت داخلی« و »فعالیت تبلیغی علیه جمهوری اسالمی«  

محاکمه شدند. دادگاه بدوی، »افشین بلبالن«، »انوش راینه«، »میالد داوردان«، »فرهنگ صهبا« و »علی ثانی« را  

«، »سهام آرمین« و »فوژان رشیدی« را هر کدام به  هر کدام به شش سال حبس و »سپیده روحانی«، »بهاره زینی

سه سال حبس تعزیری محکوم کرد. هشتم دی ماه به حکم دادستان اصفهان، منزل مسکونی یک فرد بهایی به نام 

زندانی  9»جلیل بهامین« در بهارستان توسط نیروهای وزارت اطالعات تفتیش شد. ارتباط این بازرسی با پرونده 

 .رستان مشخص نیستبهایی دیگر بها

گاه تجدید نظر داد 3۶روز پنج شنبه ششم دی ماه نیز محاکمه یک شهروند بهایی به نام »شهریار سیروس« در شعبه  

در منزلش، در حالی که در حال تدریس کالس نقاشی  139۴تیر ماه سال  9استان تهران برگزار شد. این هنرمند روز 

زندان »اوین«    ۲۰9مرداد به قید وثیقه از بند  ۲8روز حبس، روز   ۵۰بود، توسط ماموران امنیتی بازداشت و پس از 

 .آزاد شد 

دادگاه انقالب اسالمی تهران به ریاست قاضی »محمد مقیسه« این شهروند را به اتهام   ۲8یک سال بعد، شعبه 

قانون مجازات  » ۴98تشکیل و اداره کالس نقاشی در منزل به قصد برهم زدن امنیت کشور« با استناد به ماده »

اسالمی«، به پنج سال حبس تعزیری محکوم کرد. طبق این ماده، هر کس با هر مرامی، دسته، جمعیت یا شعبه  

اداره کند که هدف آن بر هم  ی تشکیل دهد یا جمعیتی بیش از دو نفر در داخل یا خارج از کشور تحت هر اسم یا عنوان

شود. در دادگاه، کالس های  سال محکوم می 1۰زدن امنیت کشور باشد و محارب شناخته نشود، به حبس از دو تا 

 .نقاشی نام برده به جلسات اقدام علیه امنیت داخلی تعبیر شده است

دی ماه، دادگاه تجدیدنظر استان سیستان و بلوچستان نیز محکومیت اولیه شش شهروند بهایی استان  1۰روز دوشنبه 

را از سه سال به شش ماه کاهش داد. »فهیمه اسحاق نورآبادی«، »بهادر کامجو« و »روشن بارقی« هر سه ساکن  

رانشهر و »بیژن اسالمی مهدی چابهار، »هوشنگ مختاری« ساکن سراوان، »علی محمد انوری علی آبادی« ساکن ای

آبان ماه سال گذشته در شعبه سوم دادگاه انقالب زاهدان به   ۲۵آبادی« ساکن خاش، شش شهروندی هستند که در 

ریاست قاضی »محمد رضا صردی« به اتهام عضویت در تشکیالت بهایی، هر کدام به سه سال حبس تعزیری محکوم  

 .شده بودند

دی ماه جهت پاسخ گویی به اتهامات مطروحه به دادگاه انقالب  1۲شاه هم در تاریخ شهروند بهایی اهل کرمان 13

احضار شدند که پس از مراجعه، قاضی پرونده به دلیل عدم مطالعه کامل پرونده، جلسه دادگاه را به زمان دیگری 

از چند روز، به قرار   موکول کرد. این شهروندان در مهر و آذر ماه سال گذشته طی دو مرحله بازداشت و همگی پس

 .میلیون تومان تا زمان دادگاه آزاد شدند 1۰۰وثیقه معادل 

شهروند بهایی ساکن کرج در نیمه اول دی ماه به مرور به اداره اطالعات کرج احضار و بازجویی شدند. در روز   3۲

الس مذهبی مخصوص اردیبهشت ماه، ماموران وزارت اطالعات به منزل یک از این شهروندان که یک ک ۲1جمعه 
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نفر شرکت کننده در   3۲)معلم کالس( را بازداشت کردند. این   بهاییان برگزار کرده بود، مراجعه و »مهرداد حیرانی«

 .بودند نقاشی کالس

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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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