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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:[

 ١٣٩٨تیر  ۲۵]تاریخ:[ 

 

 کیان ثابتی 

 جاِن کوروش پردیس، زندانی بهایی در خطر است 

اش، بازداشت  کوروش پردیس شهروند بهایی چهل و پنج روز پیش توسط ماموران وزارت اطالعات در منزل شخصی 

 .و جهت اجرای حکم به زندان اوین منتقل شد

ر عقایدش، به جای خانه، در زندان زندگی  نام عقیدتی است که به خاط»کوروش پردیس« یکی از صدها زندانی گم

 کند. می

روز پیش توسط ماموران وزارت اطالعات در منزل شخصی خود بازداشت و جهت اجرای حکم، به زندان   ۴۵او 

 »اوین« منتقل شد. 

گرفتگی عروق، وایر« خبر داده که سالمتی این زندانی عقیدتی به دلیل پیوند کلیه و مشکل یک منبع مطلع به »ایران 

در زندان به خطر افتاده است و هرگونه مسامحه در انجام امور پزشکی، زندگی او را به صورت جدی به مخاطره 

 اندازد. می

 پزشک معالج کوروش، گواهی عدم تحمل حبس داده اما تاکنون توجهی به این دستور پزشکی نشده است.

ا مراجعه به منزل کوروش پردیس، پس از چند ساعت  بود که مأموران وزارت اطالعات ب ١٣٩۵شهریور سال 

او، وی را به اتهام بهایی بودن و تدریس شیمی به چند دانشجوی بهایی در  بازرسی و ضبط تعدادی از وسایل شخصی 

 های حومه تهران دستگیر کردند.یکی از شهرک

دادگاه انقالب اسالمی تهران به  ۲٨ر شعبه پردیس پس از دو هفته به قید وثیقه آزاد و یک سال بعد، جلسه دادگاه او د

ریاست قاضی »محمد مقیسه« برگزار شد. دادگاه به کوروش پردیس به اتهام »عضویت در تشکیالت بهایی«، پنج  

گاه به عضویت رسمی جامعه بهایی در نیامده بود ولی که این شهروند بهایی هیچسال حبس تعزیری داد. با وجود این 

 ش پذیرفته نشد و حکم بدوی بدون تشکیل دادگاه تجدیدنظر به تایید رسید.تقاضای تجدید نظر

ای اشتباه صادر شده است. چون اعتقاد  گوید: »این حکم اساساً بر پایه ادله یکی از نزدیکان کوروش پردیس می

 بوده است.« کوروش پردیس به آیین بهایی، باوری قلبی و درونی بوده و او هرگز عضو رسمی جامعه بهایی ایران ن

ها  شده کند که پس از پیروزی انقالب اسالمی، به دلیل آزار و فشارهای حکومت بر تازه بهاییاو یادآوری می 

های اداری بهاییان، هیچ فرد جدیدی به جز فرزندان خانواده  -شده( و تعطیل شدن تشکیالت مذهبی  )مسلمانان بهایی

 نیامد.«ها به عضویت رسمی جامعه بهایی ایران در آن 

ها شناسند. او سالکرده و دارای مدرک فوق لیسانس شیمی میاطرافیان کوروش پردیس او را به عنوان یک تحصیل

شود حراست دانشگاه متوجه تغییر آیین او از اسالم به بهاییت در دانشگاه تدریس کرده ولی پس از آن که متوجه می

 دهد. اج شود، از تدریس انصراف میکه رسماً از دانشگاه اخرشده است، پیش از این  
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ای شد. پیش از نخستین بازداشت، به اما پس از استعفا از دانشگاه، مشغول تدریس در سازمان آموزش فنی و حرفه 

کرد.  های اطراف تهران درس شیمی را به صورت خصوصی تدریس میتعدادی از جوانان بهایی ساکن در شهرک

اعث شدند تا قاضی او را متهم به عضویت در تشکیالت بهایی کرده و به حبس های جسته و گریخته بهمین فعالیت

  محکوم کند. 

خرداد سال جاری، یک روز پیش از تعطیالت نیمه خرداد، مأموران نیروی انتظامی به صورت ناگهانی و بدون  ١٣

پنج سال حبس، به زندان  فرستادن احضاریه، به منزل کوروش پردیس مراجعه و او را بازداشت و برای اجرای حکم 

 اوین منتقل کردند. 

که قاضی داخل زندان با دیدن شرایط این شهروند در زمان دستگیری به شدت دچار ضعف و بیماری بود به طوری 

اش را برای گرفتن عدم تحمل حبس به پزشکی قانونی ارسال کند. دهد که پروندهوخیم سالمتی پردیس، به او وعده می

اش در معرض خطر جدی قرار  تر شده و سالمتیم گذشته، مشکالت جسمانی این زندانی عقیدتی بیشطی یک ماه و نی

 گرفته است ولی تاکنون هیچ اقدام مؤثری در جهت بهبود سالمتی او در زندان انجام نشده است.

یری، محکوم و زندانی شده است، به حبس تعزچه ارتباط با بهاییان عنوان های اخیر، چند شهروند به دلیل آن در ماه

 اند.شده

  ١٣٩۷»علی ثانی«، شهروند ساکن »بهارستان« اصفهان که همراه هشت بهایی ساکن این شهر در مهرماه سال 

بازداشت شد، تحت عنوان »مسلمان جذب شده به بهاییت« و به اتهام عضویت در »تشکیالت بهایی« و »فعالیت 

به شش سال حبس تعزیری محکوم شد. این حکم عینا در دادگاه تجدیدنظر  تبلیغی علیه نظام از طریق تبلیغ بهاییت«،

 به تأیید رسید. این زندانی عقیدتی از زمان دستگیری تاکنون در بازداشت است.

»محمدرضا)کسری( طیفوری«، دیگر شهروند اصفهانی طبق حکم دادگاه انقالب اسالمی این شهر نیز به همین اتهام  

تبلیغ علیه نظام از طریق تبلیغ آیین بهایی با تکثیر فیلم »باغبان«، به پنج سال حبس تعزیری محکوم شد. این حکم در  

جهت اجرای   ١٣٩۷آذر ماه   ۲۶کسری طیفوری در تاریخ دادگاه تجدیدنظر به یک سال حبس تعزیری تقلیل یافت. 

 حکم به زندان اصفهان منتقل شد. فیلم باغبان ساخته »محسن مخملباف« 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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