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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:[ 

 ١٣٩٩مرداد   ١٨]تاریخ:[ 

 

 کیان ثابتی 

 های دردناک ظلم در یک هشتگ؛ #بهائیان_را_زندانی_نکنید تجربه

 .اندازی شده استهشتگ #بهاییان_را_زندانی_نکنید، به بهانه محکومیت شهروندان بهایی شیرازی راه 

حاکم  به م در بحبوحه شیوع بیماری کرونا در ایران، قوه قضاییه جمهوری اسالمی اقدام به احضار گسترده بهائیان

در این دوران با   قضایی، محاکمه و صدور احکام سنگین قضایی کرد. آغاز آزار و فشارها بر شهروندان بهائی

 مصادف بود. ١٣٩٨به دادگاه انقالب اسالمی شیراز در روزهای پایانی سال  شهروند بهائی ٣۰زمان احضار هم 

ای«، معاون اول قوه قضاییه طی  ی اژهاین احضارها در حالی صورت گرفت که چند روز پیش از آن، »محسن

ای از تمام واحدها و محاکم قضایی خواست تا از هرگونه احضار و جلب افراد در موارد غیرضروری  نامهبخش

های قوه قضاییه کشور و حفظ  گیری و کاهش عوارض ناشی از ویروس کرونا در واحدپیش اجتناب شود و برای

تا پایان  هادادگاه  زمان رسیدگی ی امور محوله در شرایط فعلی،دهسالمت همکاران و مردم و سامان

 به تعویق افتد. ١٣٩٩ فروردین

، احضار، بازداشت، محاکمه و صدور احکام سنگین قضایی برای  ١٣٩٩ماهه نخست سال حال، در سه این با

های انقالب اسالمی کشور به از طرف شعب دادگاه  که حداقل سی شهروند بهائیطوریادامه داشت به  شهروندان بهائی

که جهت اجرای حکم به بند زنان   در بین احضارشدگان، چهار شهروند بهائی محکوم شدند. سال حبس تعزیری ١۵۰

 اعزام شدند.  ندان بیرجند احضار شده بودند پس از چند هفته به دلیل ابتال به بیماری کرونا به مرخصیز

ساکن شیراز به حکم دادگاه تجدیدنظر استان به اتهام تبلیغ و پیروی از آیین بهائی،   در اوایل تیر، دوازده شهروند بهائی

در حالی در انتظار اجرای حکم هستند که   شهروندان بهائیسال و نیم حبس تعزیری محکوم شدند. این  ٣٣مجموعا به 

 شیراز از جمله شهرهایی است که در وضعیت قرمز کرونایی قرار داد. 

اندازی شده است. یکی از  شیرازی راه  هشتگ #بهائیان_را_زندانی_نکنید، به بهانه محکومیت شهروندان بهائی

جای میهنمان با بحران کرونا ت: »متاسفانه در این روزها که جای وایر گفطراحان این هشتگ در همین رابطه به ایران 

جای حفاظت از شهروندان و حفظ درگیر این بیماری هستند، حکومت ایران به وطنانمواجه است و بسیاری از هم 

و   افزایش داده است و با صدور احکام قضایی سالمتی ایشان، فشارها و برخوردهای قضایی را با شهروندان بهائی

برد. زندانی کردن این شهروندان در این  به زندان، ریسک ابتالی آنها را به این بیماری باال می روانه کردن بهائیان

خواهیم از طریق این هشتگ، صدای  اند. ما میها حکم اعدام صادر کرده وضعیت مانند این است که برای آن 

 وطنانشان برسانیم.« مظلوم را به گوش هم  بهائیان

از آنچه در این   های اجتماعی در چند روز گذشته با هشتگ #بهائیان_را_زندانی_نکنیدری از کاربران شبکهبسیا

شیراز را که در این ایام در انتظار اجرای احکام حبس هستند،   اند و رنج بهائیانگذشته، نوشته ها بر بهائیانسال

 اند. یادآوری کرده
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زاده، فرهام ثابت، نورا پورمرادیان، سودابه حقیقت، سهیال  حکیمی، الهه سمیع بهاره قادری، نوید بازماندگان، نیلوفر

حقیقت، شهناز ثابت، شهریار عطریان، فرزان معصومی و احسان محبوب راه وفا افرادی هستند که نامشان در هشتگ  

مایه یک  تواند دستمی بارها تکرار شد. روایت دستگیری و اتهامات هر یک از این افراد  #بهائیان_را_زندانی_نکنید

 داستان تخیلی و باورنکردنی باشد.

  ۷شیراز که والدین »دریا بازماندگان«  ١٣۵۲تهران و »نوید بازماندگان« متولد  ١٣۵۶زوج »بهاره قادری« متولد 

های مختلف اجتماعی مانند باهم ازدواج کردند و چون هر دو پیش از ازدواج در حوزه ١٣٨۶ساله هستند، در سال 

زیست، بهداشت، میراث فرهنگی، بیماری ایدز، کودکان و... فعال بودند، پس از مبارزه با دخانیات، صلح، محیط

 های مذکور ادامه دادند. وجود دارد، به فعالیت خودشان در زمینه ازدواج نیز با همه مشکالتی که برای بهائیان

 د با تشخیص بیماری سرطان خون برای پروسه ماهه بوکه یازدهدریا به دنیا آمد و هنگامی ١٣٩۲در سال  

اش که دریا، کودکی خردسال و بیماریدرمانی در بیمارستان بستری شد. در طول دوران درمان با توجه به این شیمی

ای قوی برای زنده ماندن دریا تالش کردند. این زوج مهاجم و سنگین بود روزهای بسیار سختی را گذراندند و با اراده

اندازی سایتی به نام »سرطان و کودکی«، تجربیات و دانش خود را در این زمینه در اختیار دیگران  با راه بهائی

کم به موضوعات دیگری مانند آشنایی با عوارض دود دخانیات، اهمیت شستن دست و گذاشتند. در این سایت کم

های مربوط به ایزوله بودن دریا ل محدودیترسانی سرطان دوران کودکی نیز پرداخته شد. به دلیبرگزاری ماه اطالع

اندازی کردند و  زیستی، »سایت سبز باشیم« را راههای محیطو عدم امکان خروج از خانه، برای تداوم فعالیت 

 زیست ارائه دادند. های ساده و کاربردی را برای داشتن یک زندگی سازگار با محیطآموزش

زمان اما در دو محل متفاوت دستگیر شدند. نوید در منزل پدری  هم طور، نوید و بهاره به١٣٩۷ شهریور ۲۴در 

های زندگی بود و بهاره مقابل درب منزلشان جلوی  که با تعدادی از دوستانش در حال مطالعه در زمینه مهارتدرحالی 

 چشم دخترش که آن زمان پنج ساله بود. 

روز    ٣٨وزهای متمادی بازجویی و بازداشت انفرادی )های معاند نظام بود و پس از راتهام اولیه همکاری با گروه

، بهاره و نوید با اتهامات  ١٣٩٩ میلیون تومان آزاد شدند. در اردیبهشت ١۵۰روز بهاره( با تودیع وثیقه  ۴٩نوید و 

های معاند نظام« و »اقدام علیه امنیت ملی« و »تبلیغ علیه نظام« در شعبه یک دادگاه انقالب »عضویت در گروه

یراز به ریاست قاضی سید »محمود ساداتی«، محاکمه و هرکدام به شش سال حبس تعزیری محکوم شدند که مصداق ش

ها شده که اکثر دوستان نوید هر دو اتهام در دادنامه، فرقه ضاله بهائیت ذکر شده بود. این اتهام درحالی متوجه آن 

 شدند. هائیبهاره پس از دستگیری متوجه اعتقاد این زوج به آیین ب  و

 دادگاه تجدیدنظر شیراز، حکم هرکدام از این دو را به دو سال و نه ماه تقلیل داد.  ١۷در تیرماه سال جاری، شعبه  

ابالغ شده که دختر کوچکشان به خاطر شرایط سختی که در دوران   این حکم در حالی به این دو مادر و پدر بهائی

تواند با عدم حضور پدر  که می -طورجدی معتقدند که یک شوک عصبی پزشکان بهدرمان داشته نیاز به آرامش دارد و 

   ممکن است موجب بازگشت بیماری او شود. -و مادر یا یکی از آنان اتفاق بیافتد

سال مربی نمایش و خالقیت   ۲، به منظور امرارمعاش و عالقه شخصی به مدت ١٣۷۰»نیلوفر حکیمی«: متولد 

  مهر ١۴در  اطالع بودند اما اوها از مذهب خانم حکیمی بیشیراز بود. کودکان و والدین آن ای در کودک در موسسه

روز به قید وثیقه آزاد شد. اتهامات  ١۲عنوان مربی در موسسه کودک، بازداشت و پس از به دلیل کار کردن به  ١٣٩۷

اساس  ماه اتهامات بی ۷آزادی و گذشت  های معاند نظام بود اما پس ازاولیه او تبلیغ علیه نظام و عضویت در گروه

 دیگر به او نسبت دادند که اتهامات جدید شامل: »توهین به رهبری« و »توهین به مقدسات« است.

سال و نه ماه تقلیل پیدا  ۵سال حبس تعزیری محکوم کرد که طبق حکم دادگاه تجدیدنظر به  ١٣دادگاه بدوی، او را به 

و نداشتن منبع درآمد و از طرف دیگر، با عدم امنیت و هر لحظه امکان اجرای حکم  کرد. او این روزها با بیکاری 

 در شرایط قرمز کرونا در شیراز مواجه است. 

ساله است. او مربی خالقیت و کاردستی کودکان پیش از دبستان بوده  ۷زاده«: متاهل و دارای یک فرزند »الهه سمیع

که کسی از مذهب ایشان خبر نداشته و براساس  بیان شده است علیرغم آن اش فعالیت در مؤسسه است و دلیل دستگیری

،  ١٣٩۷ شهریور ۲۴در  کرده است. این شهروند بهائیای که در آن مشغول بوده، کار میاصول و قوانین موسسه 
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های معاند نظام بود؛ اما شود. اتهامات اولیه: تبلیغ علیه نظام و عضویت در گروهروز آزاد می  ۲٨بازداشت و پس از 

ماه با افزایش وثیقه اتهام جدیدی با عنوان »استفاده از عناوین علمی« به اتهامات او اضافه شد. دادگاه بدوی،   ۷بعد از 

 گاه تجدیدنظر به دو سال و نه ماه تقلیل پیدا کرد.سال حبس تعزیری محکوم کرد که حکم مذکور در داد ۷او را به  

و نوشتن مقاله و ارائه به مجمع  های تلگرام بهائیبه دلیل عضویت در کانال  ١٣٩۵ بهمن ۲۴»فرهام ثابت«: در  

است، بازداشت شد و پس از یازده روز انفرادی آزاد شد. دادگاه بدوی، او را به   عرفان که یک مجمع غیردولتی بهائی

های معاند به شش سال و دادگاه تجدیدنظر، به دو سال حبس تعزیری محکوم  تبلیغ علیه نظام و عضویت در گروه اتهام

اند این بوده که »نباید چیزی درباره دینتون بخوانید کرد. فرهام معتقد است مشکلی که از ابتدای دستگیری با او داشته

 اش بنویسید.«چه برسد به اینکه درباره 

، مربی موسیقی کودکان که برای امرارمعاش و عالقه شخصی این شغل را داشته  ١٣۶٩رادیان«: متولد »نورا پورم

روز بازداشت شد. دادگاه   ۲۷به مدت  ١٣٩۷شهریور۲۵عنوان مربی موسیقی در است. به دلیل کار با کودکان به 

ه شش سال حبس و دادگاه تجدیدنظر، او  های معاند نظام ببدوی، او را به اتهامات تبلیغ علیه نظام و عضویت در گروه

های او تحت نظر موسسه، والدین و اصول و قوانین علمی  را به دو سال و نه ماه حبس محکوم کرد. تمامی فعالیت

 گرفته و کسی تا زمان دستگیری، از مذهب نورا اطالع نداشته است.صورت می

لیسانس  و »فوق  BIHE سی« از دانشگاه آنالین بهائیساله، متاهل. دارای »لیسانس روانشنا ٣۲»سودابه حقیقت«: 

سالمت روان کودک، نوجوان و خانواده« از دانشگاه متروپولیتن لندن است. تا پیش از دستگیری در یک کلینیک  

کودک و خانواده بود. در   خدمات روانشناسی و مشاوره در حوزه روانشناسی تحت نظارت بهزیستی مشغول به ارائه 

میلیون تومان آزاد شد که حدود یک سال بعد، مبلغ  ١۵۰روز به قید وثیقه  ۲۵، بازداشت و پس از ١٣٩۷شهریور 

میلیون تومان افزایش یافت. به دلیل فعالیت در زمینه روانشناسی و مشاوره، در کلینیک مزبور   ۲١۰وثیقه به 

زمان با بازداشت او پلمپ شد و  ک ماه همکرد به مدت یشناختی که سودابه در آنجا کار میبازداشت شد. کلینیک روان

ها عنوان  رغم اینکه در بازجوییبه مسئولین آنجا هشدار داده شد که تمامی ارتباطات خود را با او قطع کنند. علی 

ای که سودابه شخصا برای مالقات برخی از  کار کردن با افراد مسلمان است، اما خانه شد که خط قرمز شما بهائیان می

این اتفاقات اعم از   ن بهائی« خود در نظر گرفته بود نیز بعد از آزادی او، برای مدتی پلمپ شد. همه»مراجعی

دستگیری و پلمپ محل کار در حالی رخ داد که حتی یک شاهد در تایید اتهامات وارد بر او وجود ندارد. این شهروند 

ظام در دادگاه بدوی به شش سال حبس تعزیری محکوم  های معاند ن به اتهام تبلیغ علیه نظام و عضویت در گروه بهائی

 شد که حکم مذکور در دادگاه تجدیدنظر به دو سال و نه ماه تقلیل پیدا کرد. 

به دلیل همکاری داوطلبانه با انجمن   ١٣٩٨»سهیال حقیقت« و »شهناز ثابت«، به ترتیب در مرداد و شهریور سال 

های شده در ایران است که با هدف کمک به خانوادهمن رسمی و ثبت»نارانان« بازداشت شدند. »نارانان« یک انج

با حکم قاضی ساداتی به اتهام تبلیغ علیه   در ایران تاسیس شده است. این دو شهروند بهائی  ١٣۷۵معتادین از سال 

عزیری ارجاع شده به شش سال حبس ت های مخالف نظام که هر دو به پیروی از آیین بهائینظام و عضویت در گروه

 محکوم شدند که دادگاه تجدیدنظر، حکم بدوی را به دو سال حبس تغییر داد. 

توسط نیروهای  ای مذهبی مربوط به آیین بهائیدر جلسه  ١٣٩٨  آبان ۷شنبه »شهریار عطریان«: در روز سه

یه نظام و عضویت اطالعات سپاه در شیراز دستگیر شد. شعبه اول دادگاه انقالب شیراز، او را به اتهامات »تبلیغ عل

های مخالف نظام« به شش سال حبس تعزیری محکوم کرد. جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات این شهروند در گروه

صورت غیابی و بدون اطالع آقای عطریان و وکیل مدافع وی، برگزار و  به  ١٣٩٩  خرداد ۲٩شنبه بهایی روز پنج

 دوی، عینا تایید شد.سال حبس تعزیری آقای عطریان در مرحله ب ۶محکومیت 

از  مامورین اداره اطالعات استان فارس، سه شهروند بهائی ١٣٩٨ مهر ۲٩»فرزان معصومی«: صبح روز دوشنبه 

شان، بازداشت کردند. دلیل بازداشت این شهروندان بهائی، جمله فرزان معصومی را پس از بازرسی منازل شخصی 

وط به آیین بهائی عنوان شده است. شعبه یک دادگاه انقالب شیراز ای مذهبی مربساماندهی امور برای برگزاری جلسه 

به ریاست قاضی ساداتی، فرزان را به اتهام تبلیغ علیه نظام و عضویت در گروه معاند به شش سال حبس تعزیری 

 محکوم کرد که دادگاه تجدیدنظر، حکم بدوی را به دو سال تقلیل داد. 
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توسط ماموران اداره اطالعات استان فارس در   ١٣٩۷ شهریور ۲۴ز شنبه  »احسان محبوب راه وفا«: احسان در رو

در دادگاه بدوی به یک سال حبس تعزیری  شیراز، بازداشت و پس از یک ماه به قید وثیقه آزاد شد. این شهروند بهائی

 میلیون تومان جریمه نقدی تبدیل کرد.محکوم شد که دادگاه تجدیدنظر، حکم مذکور را به یک

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 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[

https://iranbahaipersecution.bic.org/

