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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:[

 ١٣٩٧تیر  ٣٠ ]تاریخ:[

 

 بهائی به اتهام امتحان گرفتن زندانی شد یک شهروند 

این شهروند بهایی که حدود پنج سال پیش توسط مأموران اداره اطالعات مشهد در منزل شخصیاش به اتهام گرفتن  

آزاد بهائیان ایران از پسرش و یک فرد بهائی دیگر دستگیر و سپس محاکمه  -امتحان درسی مربوط به مؤسسه علمی

 ده بود.ش

ل زاده )صراف(«، شهروند بهائی ساکن مشهد پس از احضار از سوی دائره اجرای احکام، جهت اجرای  »فتانه نبی

 حکم یک سال حبس تعزیری، خود را به زندان وکیل آباد معرفی کرد. 

اش به اتهام گرفتن  این شهروند بهایی که حدود پنج سال پیش توسط مأموران اداره اطالعات مشهد در منزل شخصی

آزاد بهائیان ایران از پسرش و یک فرد بهائی دیگر دستگیر و سپس محاکمه  -سی مربوط به مؤسسه علمیامتحان در

 شده بود.

، مأموران اداره اطالعات با ١٣٩۲مرداد سال  ۲۲یکی از نزدیکان این فرد در به ایران وایر گفت: » روز سه شنبه 

که در حال گرفتن امتحان از پسرش، پیمان صراف و یک دردست داشتن حکم کتبی به منزل فتانه وارد شدند و او را 

 جوان بهائی دیگر به نام دایان تیموری بود را بازداشت کردند.« 

آزاد نداشت و فقط همان روز به عنوان یک ممتحن ساده پذیرفته بود که   -فتانه نبیل زاده هیچ سمتی در مؤسسه علمی

امتحان بگیرد: »هنگامی که مأموران امنیتی وارد منزل شدند،  در منزل از پسرش و یکی دیگر از دانشجویان بهائی

 او سؤاالت امتحان را پخش کرده و منتظر نشسته بود تا زمان امتحان به پایان برسد و برگه ها را بگیرد.«

آزاد، یک مؤسسه مجازی مخصوص جامعه بهائی است که توسط بهائیان ایران به هدف رفع کمبود  -مؤسسه علمی

شان که از تحصیالت دانشگاهی محروم هستند، تأسیس شده و به همین دلیل، بسیاری از  رسی فرزندان علمی و د

کنند، مثال اساتید و معلمین اخراج شده بهائی در  های مختلف به طور داوطلبانه به این مؤسسه کمک میبهائیان به شکل

دهند و تعداد زیادی از  دانشجو را انجام می  کنند، گروهی کارهای اداری و ارتباط بین استاد ومؤسسه تدریس می

ها خانهدهند که در اکثر مواقع، صاحب بهائیان هم منازل خود را برای کالس یا امتحان در اختیار مؤسسه قرار می

 مسئول گرفتن امتحان هم هستند. فتانه نبیل زاده هم یکی از این شهروندان داوطلب بود.

های آزاد از سوی مأموران امنیتی در مشهد مسبوق به سابقه است و در سال  -مؤسسه علمیبرهم زدن جلسات امتحان 

ولی در هیچ کدام از این موارد، فردی محاکمه و زندانی نشده و فتانه نبیل زاده  گذشته، بارها این اتفاق افتاده 

  )صراف( اولین فردی است که برای چنین اتهامی به زندان می رود. 

کردند. پس   مأموران امنیتی بازداشت شدگان بهائی را به اداره اطالعات مشهد منتقل  ٩۲گزارش، سال  بر اساس این

از سه هفته، دایان تیموری در مرحله بازپرسی، تبرئه و پیمان صراف هم به قید وثیقه آزاد شد. فتانه نبیل زاده به  

شود. او پس از دو ماه بازداشت موقت به مشهد منتقل میدستور بازپرس پرونده به بند زندانیان بهائی زندان وکیل آباد 

در شعبه سوم دادگاه انقالب مشهد به ریاست   ٩۶شود. فتانه نبیل زاده و پسرش، پیمان در اواسط سال قید وثیقه آزاد می 

فتانه  قاضی سلطانی محاکمه شدند. در هشتم بهمن ماه سال گذشته، حکم بدوی ایشان اعالم و پیمان صراف، تبرئه و 

 نبیل زاده به اتهام تبلیغ علیه نظام به یک سال حبس تعزیری محکوم شد.
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اش   کالسیاتهام تبلیغ علیه نظام هیچ گونه سنخیت و ارتباطی با دلیل بازداشت او که امتحان گرفتن از پسرش و هم

جهت اجرای حکم به زندان وکیل  بود، نداشت. پرونده به دادگاه تجدیدنظر رفت ولی حکم بدوی، تایید و فتانه نبیل زاده

 آباد مشهد احضار شد. 

هاست که بانوان بهائی زندانی زندان وکیل آباد مشهد به دلیل  یک شهروند بهائی از مشهد به ایران وایر گفت: »سال 

شوند، به طوری که حتی هواخوری  رعایت احکام شرعی طهارت و نجاست از سایر زندانیان دور نگه داشته می 

 گیرد تا امکان برخورد بهائیان با دیگران به حداقل برسد.« هم در ساعاتی مجزا از سایر زندانیان انجام میبهائیان 

کنند، می گوید: »هم  او با اشاره به اینکه اگر فردی به اتهام سیاسی، بازداشت شود او را در اتاق بهائیان، زندان می

 هستند.«اکنون دو خانم متهم سیاسی در اتاق بهائیان زندانی 

اند که با زیاد شدن  کردهاین اتاق در انتهای سالن زندان زنان قرار دارد و در گذشته به عنوان انباری از آن استفاده می

زندانیان بهائی زن، به دستور مسئولین زندان به اتاق یا بند زندانیان بهائی زن زندان وکیل آباد تبدیل شد. زندانی بهائی 

نه نبیل زاده، نیکا خلوصی است که بیش از چهار سال را در این بند، زندانی و دارای  دیگر این اتاق بجز فتا

 محکومیت پنج سال حبس تعزیری به اتهام عضویت در تشکیالت بهائی است. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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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