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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[

 

 رادیو زمانه]برگرفته از سایت:[ 

 ۱۳۹۳تیر  ۲۶]تاریخ:[ 

 

 کیان ثابتی 

 ها شهروند بهایی در زندان هستند ده

 .انددهد که بیش از صد شهروند بهایی در دولت یازدهم محاکمه، بازداشت و زندانی شدهها نشان میآمار

شهروند بهایی در حال گذراندن   ۳۴شهر بیشترین تعداد زندانیان بهایی حضور دارند. در این زندان در زندان رجایی

 .سال حبس در زندان هستند ۲۰محکومیت از سه تا 

پنج نفر از مسئوالن سابق جامعه بهایی ایران موسوم به »یاران ایران« در این زندان محبوس هستند: »وحید تیزفهم«، 

سال حبس تعزیری  ۲۰الدین خانجانی«، »عفیف نعیمی« و »بهروز توکلی« هرکدام به عید رضایی«، »جمال »س

 .محکوم هستند

این شهروندان بهایی با گذشت بیش از شش سال از دوران محکومیت همچنان از حق مرخصی محروم هستند. یکی از 

تابستان سال گذشته، عمل قلب داشته است. وی پس از  نزدیکان سعید رضایی به زمانه گفت که این زندانی بهایی در 

شود و تنها هر دو یا سه ماه برای  عمل بدون توجه به توصیه پزشکان مبنی بر استراحت بیمار به زندان منتقل می

 .شودچک آپ به بیمارستان برده می

های چهار و پنج سال در  یتده تن از استادان دانشگاه مجازی بهاییان ایران نیز در حال پشت سر گذاشتن محکوم 

 .شهر کرج هستندزندان رجایی 

هللا مستقیم«، »رامین زیبایی«، کامران رحیمیان«، »کیوان رحیمیان«، »کامران مرتضایی«، »فواد مقدم«، »امان «

»ریاض سبحانی«، »فرهاد صدقی«، »محمود بادوام« و »شاهین نگاری«، شهروندان بهایی هستند که به اتهام 

 .ا دانشگاه مجازی بهایی در زندان رجایی شهر محبوس هستندارتباط ب

امان هللا مستقیم و فواد مقدم از بهاییان ساکن شهرهای شیراز و اصفهان هستند که از محل سکونت خویش برای  

 .اندشهر تبعید شدهگذراندن محکومیت به زندان رجایی

اشد که مسئولین بنده و یکی از دوستان سیاسی را در اینجا  بای می»چند هفته   ای:نامه شهرام چینیان به علی خامنه 

ها آمده نامه سازمان زندان ها و موازین حقوقی که در آئیناند. شرایط غیر انسانی که با هیچ یک از استاندارد نگهداشته

شود. تنها نمی ترین توجهیهمخوانی ندارد. به موارد بهداشتی و غذایی، تامین امنیت جانی، آسایشی و آموزشی کوچک

دو موردی که از سوی مسئوالن زندان مورد توجه قرار گرفته ورود مواد مخدر و افیونی و کتب آسمانی و متون  

 « .اسالمی و تفاسیری از علما و مراجع تقلید است

عزام  هللا مستقیم تاکنون چندین دفعه به دلیل وخامت وضعیت جسمانی به بیمارستان اها، امانبه گزارش خبرگزاری 

شده، ولی مسئوالن زندان بدون توجه به گواهی عدم تحمل حبس که از سوی پزشک قانونی ارائه شده است، او را به  

 .اندزندان بازگردانده 
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جز دو فرد یادشده، هفت شهروند بهایی دیگر هم از شهرهای گرگان و گنبد کاووس در حال سپری کردن محکومیت به

 .در زندان رجایی شهر هستند

همسر یکی از این زندانیان بهایی به زمانه گفت: »به حکم دادگاه بدوی، فرهاد فهندژ به ده سال حبس و کمال کاشانی،  

مند سنایی از گرگان و کوروش زیاری از گنبد هر کدام به پنج سال  پیام مرکزی، سیامک صدری، فواد فهندژ، فره 

نظر تائید شد. ایشان یک سوم از حکم پنج سال خود را   حبس محکوم شدند که حکم مزبور عیناً در دادگاه تجدید

 « .اندگذرانده

این فرد مطلع که مایل به ذکر نام خود در زمانه نیست، در پاسخ به این پرسش که دلیل اعزام همسر وی و سایر 

زندان اوین   شهر کرج چه بوده، اشاره کرد که ابتدا آنان را بهزندانیان بهایی از گرگان و گنبد به زندان رجایی

 .شوندشهر تبعید میبرند، ولی پس از چند ماه به همراه سایر زندانیان بهایی به زندان رجایی می

وی در ادامه گفت: »وقتی آنان را گرفتند به این بهانه که پرونده مرتبط با عادل نعیمی )یکی از زندانیان بهایی در 

ها را به گرگان بازگردانند، اما از آنجا  وکال تالش کردند که پرونده تهران( است زندانیان را به تهران فرستادند. البته

فایده بود... از طرف  که حرف وکیل هیچ ارزشی در محاکم قضائی ایران ندارد و از قبل تصمیم گرفته بودند، تالش بی

تر اینکه همه یک شماره تر شود و خنده دارها را هم یکی کردند تا قطورهای فرمایشی پروندهدیگر، مثل همه دادگاه

 «.پرونده دارند

این زن بهایی همچنین اظهار داشت که تاکنون با مرخصی هیچکدام از زندانیان بهایی گرگان و گنبد موافقت نشده و 

 «.کنندشان به کرج سفر می ها هر هفته در روزهای چهارشنبه برای مالقات همسرانخانواده

زندانیان بهایی مایل نیستند که این گروه از زندانیان به گرگان منتقل شوند چون  وی در ادامه اظهار داشت: »خانواده

شان برویم همان جا باشند و ما برای مالقات دهیماینجا بند عمومی است و شرایط بسیار بدی دارد. بنابراین ترجیح می

و مدام نگران رفت و آمد ما در  هر چند برای همسرانمان یک فشار روانی بزرگ است چون اجازه تلفن کردن ندارند 

 «.جاده هستند

شهرام چینیان میاندواب« یکی دیگر از زندانیان بهایی زندان رجایی شهر کرج است که به هشت سال حبس تعزیری  «

 .محکوم است

ان  زند  ۱۲ای به بیت رهبری تنبیه و از بند این زندانی بهایی در روز چهارشنبه هفتم خردادماه به دلیل نوشتن نامه

سیاسی به بند یک که به جرایم خطرناک همچون قتل و سرقت مسلحانه اختصاص دارد، منتقل  -معروف به بند عقیدتی

 .شده است

ای از شرایط غیرانسانی حاکم بر بند یک هللا خامنهای دیگر به آیتچند روز پس از انتقال، شهرام چینیان در نامه

 .کندشکایت می

باشد که مسئولین بنده و یکی از دوستان سیاسی را در اینجا ای میاست: »چند هفته  در بخشی از این نامه آمده

ها آمده نامه سازمان زندان ها و موازین حقوقی که در آئیناند. شرایط غیر انسانی که با هیچ یک از استاندارد نگهداشته

شود. تنها ترین توجهی نمیآموزشی کوچک همخوانی ندارد. به موارد بهداشتی و غذایی، تامین امنیت جانی، آسایشی و

دو موردی که از سوی مسئوالن زندان مورد توجه قرار گرفته ورود مواد مخدر و افیونی و کتب آسمانی و متون  

 « .اسالمی و تفاسیری از علما و مراجع تقلید است

دی منتقل شد. این زندانی بهایی پس این زندانی بهایی در روز پنجم تیرماه به واسطه نوشتن نامه مزبور به سلول انفرا

 .از شش روز حبس انفرادی به بند عمومی انتقال داده شد

 سیاسی زنان زندان اوین -بند عقیدتی 

با آزادشدن »لوا خانجانی« و »ژینوس رحیمی« در روزهای گذشته از زندان اوین، هشت شهروند بهایی در حال 

 .سیاسی زنان اوین هستند -عقیدتیگذراندن دوران محکومیت در بند 

ترین زندانی ترین حکم و قدیمیسال زندان، دارای باال  ۲۰آبادی« هرکدام با محکومیت مهوش ثابت« و »فریبا کمال«

 .سیاسی زندان اوین هستند -ین زنان بند عقیدتیدر ب
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خورشیدی،   ۱۳۸۷اردیبهشت ماه سال  ۲۵آبادی در خورشیدی و فریبا کمال ۱۳۸۶اسفندماه سال  ۱۵ مهوش ثابت در

 .اندبازداشت شده اند. آنان تاکنون زندانی و از حق هرگونه مرخصی محروم بوده

خادم« سه تن از استادان دانشگاه مجازی بهاییان ایران هستند که به اتهام  فاران حسامی«، »نسیم باقری« و »نوشین «

 .همکاری با موسسه مزبور به چهار سال حبس محکوم هستند

الهام فراهانی« یکی از آخرین شهروندان بهایی ایران است که برای گذراندن محکومیت چهارساله خود در زندان  «

 .بردسر میاوین به

اردیبهشت ماه همراه شمیم  ۲۱شهر است که در روز یکشنبه می« یکی از زندانیان زندان رجایی او همسر »عادل نعی

 .نعیمی )پسر(، بازداشت و به زندان اوین منتقل شد

با آزادشدن »لوا خانجانی« و »ژینوس رحیمی« در روزهای گذشته از زندان اوین، هشت شهروند بهایی در حال 

 .سیاسی زنان اوین هستند -عقیدتیگذراندن دوران محکومیت در بند 

یکی از نزدیکان فراهانی، درباره چگونگی دستگیری این مادر و فرزند بهایی برای رادیو زمانه گفته است: »روز  

اردیبهشت ماموران به منزل شمیم در کرج مراجعه کردند تا او را برای اجرای حکم دستگیر کنند، اما چون  ۲۰شنبه 

تند. صبح روز یکشنبه، هنگامی که شمیم آماده شده بود تا خود را به زندان معرفی کند  شمیم در منزل نبود، رف

ماموران دوباره مراجعه و او را بازداشت کردند. خانواده شمیم برای خداحافظی به مقابل در زندان اوین رفتند که یک 

خواهند او را دستگیر کنند وجه شد که میمامور از داخل زندان آمد و سراغ الهام )مادر شمیم( را گرفت. الهام چون مت

خواهد با او  بالفاصله به منزل رفت تا وسایلش را جمع کند... مامور گفت که بگویید الهام بیاید چون پسرش می

ای برای شمیم تحویل گرفته نخواهد شد. وقتی الهام برگشت او را دستگیر  خداحافظی کند و تا مادرش نیاید هیچ وسیله

 « .افظی به زندان منتقل کردندو بدون خداح

شهر و اوین منتقل شدند، یک زوج بهایی بودند. »شهاب دهقانی« در روز  آخرین شهروندان بهایی که به زندان رجایی 

شنبه سوم خرداد ماه برای گذراندن محکومیت چهار سال حبس، خویش را به زندان معرفی کرد. یک ماه بعد، همسر  

مهاجر« هم پس از احضار برای گذراندن حکم یک سال حبس، خود را به زندان اوین معرفی  وی به نام »شمیس 

 .کرد

سال و نیم تا شش سال حبس در   هایی از چهاردر حال گذراندن محکومیت  هشت زندانی بهایی، شش زن و دو مرد،

زندان وکیل آباد مشهد هستند. همچنین سه فرد بهایی دیگر هم چندین هفته است که در بازداشتگاه اداره اطالعات مشهد  

 .زندانی هستند

زاده« و »سیما اشراقی«، شش  نیکا خلوصی«، »نوا خلوصی«، »رزیتا واثقی«، »سونیا احمدی«، »نورا نبیل«

 .برندسر میآباد مشهد بهیی هستند که در زندان وکیلشهروند زن بها

شوند و اجازه ارتباط و حرف زدن با  به گفته یک فرد مطلع، زنان بهایی در اتاقی مجزا از سایر زندانیان نگهداری می

و راه رفتن  سایر زندانیان را ندارند. در اتاق زنان بهایی همیشه بسته است و مثل سایر زندانیان اجازه خروج از اتاق 

 .در سالن را ندارند. این ممانعت آن چنان شدید است که حتی ساعت هواخوری بهاییان با سایر زندانیان متفاوت است

های نیکا و نوا خلوصی، آخرین زندانیان بهایی مشهد هستند که این فرد مطلع به زمانه گفت: »دو خواهر بهایی به نام

آباد فرستاده شدند. البته نیکا همراه پدر گیر و برای اجرای حکم به زندان وکیل در روز دهم فروردین ماه در منزل دست

همان شهر، بازداشت و پس از دو روز به مشهد منتقل   برد که توسط ماموران درسر میو مادرش در شهر بابلسر به

 «.شد. نیکا به شش سال و نوا به چهار سال و نیم حبس تعزیری محکوم هستند

شوند و اجازه فرد مطلع، زنان بهایی زندان وکیل آباد مشهد در اتاقی مجزا از سایر زندانیان نگهداری می  به گفته یک

ارتباط و حرف زدن با سایر زندانیان را ندارند. در اتاق زنان بهایی همیشه بسته است و مثل سایر زندانیان اجازه  

آن چنان شدید است که حتی ساعت هواخوری بهاییان با   خروج از اتاق و راه رفتن در سالن را ندارند. این ممانعت

 .سایر زندانیان متفاوت است
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آباد مشهد هستند. یکی از نزدیکان این دو  زاده« و »جالیر وحدت« از دیگر زندانیان بهایی زندان وکیلداور نبیل«

نفر هر کدام به پنج سال  زندانی در مورد وضعیت ایشان به زمانه گفت: »داور شوهر خواهر جالیر است. این دو 

گذرد، ولی مسئوالن از اعطای  زندان محکوم هستند. با آنکه حدود چهارسال از دوران محکومیت این دو فرد می 

کنند... شش یا هفت ماه قبل، زندانیان سیاسی را از ایشان جدا کردند و این دو تن در  مرخصی به ایشان خودداری می

شوند. احتماالً این اقدام از جهت مسائل نجس و  غیر ایرانی )خارجی( نگهداری می  با تعدادی زندانی بندی جداگانه

 «.پاکی است

خردادماه، ماموران اداره اطالعات مشهد به یک جلسه مذهبی بهاییان که در منزل یکی از   ۱۲غروب روز دوشنبه 

پس از بازرسی کامل منزل و  خلوصی« برگزار شده بود، مراجعه کردند وشهروندان بهایی این شهر به نام »می

های »شایان تفضلی« و »دری امری« را بازداشت  بازجویی از حاضران، صاحبخانه و دو تن از میهمانان به نام

کردند. با آنکه یک ماه از بازداشت این شهروندان بهایی گذشته است همچنان ایشان در بازداشت اداره اطالعات  

 .هستند

موجود، »ساقی فدایی« آخرین شهروند بهایی بازداشت شده در طی روزهای گذشته است. ساقی  بر اساس اطالعات 

 .خلوصی )دیگر زندانی بهایی( استدختر می

تیرماه به ستاد خبری اداره اطالعات مشهد احضار و پس از چند ساعت بازجویی، آزاد شد.   ۱۷شنبه او در روز سه 

هنگام خروج از اداره اطالعات اما دوباره توسط ماموران امنیتی که در اتومبیل منتظر وی بودند، دستگیر و پس از 

 .بازرسی منزل به بازداشتگاه اداره اطالعات مشهد منتقل شد

 های دیگرزندان 

ر طی چندماه گذشته، چندین تن از زندانیان بهایی از زندان سمنان آزاد شدند. »پویا تبیانیان«، »افشین ایقانی« و د

»بهفر خانجانی« ازجمله این زندانیان هستند که در اتاقی مجزا از سایر زندانیان در حال گذراندن محکومیت خویش  

 .هستند

یی سمنان، بیش از یک ماه است که توسط اداره اطالعات سمنان سوسن تبیانیان« یکی دیگر از شهروندان بها«

بازداشت شده است. یک فرد مطلع به زمانه گفت که به این زندانی اتهاماتی زده شده که او تاکنون آنها را نپذیرفته و 

 .بردسر میبه همین دلیل در بازداشت به 

ر زندان هستند، ولی اکثر این زندانیان در شهرهای  شهروند بهایی تا زمان تهیه این گزارش د ۶۰با آنکه حداقل  

ها، در زندان یزد فقط یک شهروند بهایی به نام تهران، کرج، مشهد و سمنان زندانی هستند. بر اساس آخرین گزارش

های »ایرج لهراسب« و »طناز محمدی« در روز  »شمیم اتحادی« محبوس است. البته دو شهروند بهایی دیگر به نام

 .هشتم تیرماه به طور جداگانه در منازل خویش توسط ماموران اداره اطالعات یزد بازداشت شدند یک شنبه

های جمهوری اسالمی هستند. این در  فهرست زیر، اسامی زندانیان بهایی است که تا زمان تهیه گزارش فوق در زندان 

 .د و اطالعاتی از آنان در دسترس نیستها شهروند بهایی دیگر نیز در شهرهای مختلف ایران هستنحالی است که ده 

  ۲۰جمال الدین خانجانی، وحید تیزفهم، عفیف نعیمی، سعید رضایی و بهروز توکلی )هر کدام  :شهر کرجزندان رجایی 

سال حبس(، شهرام   ۱۰سال حبس(، فرهاد فهندژ )  ۱۱سال حبس(، عادل نعیمی ) ۱۲سال حبس(، نوید خانجانی )

حبس(، کوروش زیاری، فواد فهندژ، پیام مرکزی، سیامک صدری، فرهمند سنایی، کمال  سال  ۸چینیان میاندواب )

  ۵کاشانی، ایقان شهیدی، فواد مقدم، امان هللا مستقیم، عزیزهللا سمندری، کیوان رحیمیان و کامران مرتضایی )هرکدام 

ان، رامین زیبایی، فرهاد سال حبس(، کامران رحیمیان، شاهین نگاری، شاهرخ طائف، پیمان کشفی، افشین حیرتی

سال حبس( و شمیم نعیمی و دیدار  ۴صدقی، فواد خانجانی، شهاب دهقانی، ریاض سبحانی و محمود بادوام )هرکدام 

 .سال حبس( ۳رئوفی )هرکدام 

سال حبس(، نوشین خادم، الهام   ۲۰مهوش ثابت و فریبا کمال آبادی )هرکدام   :سیاسی زنان زندان اوین -بند عقیدتی

 .سال حبس( ۱سال حبس( و نسیم اشرفی و شمیس مهاجر )هر کدام  ۴هانی، نسیم باقری و فاران حسامی )هر کدام فرا
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رزیتا واثقی، جالیر   -سال حبس(، سونیا احمدی، سیما اشراقی، نورا نبیل زاده ۶نیکا خلوصی ) :آباد مشهدزندان وکیل

خلوصی، ساقی فدایی و دری امری )بازداشت  ضلی، میسال حبس(، شایان تف ۵زاده )هر کدام وحدت و داور نبیل

 .موقت(

سال حبس( و  ۴ماه حبس(، بهفر خانجانی ) ۳سال و  ۴سال حبس(، افشین ایقانی ) ۷پویا تبیانیان ) :زندان سمنان

 .سوسن تبیانیان )بازداشت موقت(

 .سال(، ایرج لهراسب و طناز محمدی )بازداشت موقت( ۳شمیم اتحادی ) :زندان یزد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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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