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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:[ 

 [ ١٣٩٨مهر  ١۴]  ٢٠١٩اکتبر   ۶]تاریخ:[ 

 

 کیان ثابتی 

 شهروند بهایی در شش ماه  ۶۵محاکمه 

»دادگاه تجدیدنظر، حکم بدوی من و پنج نفر دیگر از بهاییان دیگر را عینا تایید کرده است. بدون اینکه ما در جلسه  

دادگاه شرکت کرده باشیم. وکیل از ما خواسته است فعال خبررسانی نکنیم. شاید بتواند با احاله پرونده به دیوان عدالت،  

انتصاب آقای رییسی در قوه قضاییه، پرونده تعداد زیادی از بهاییان که در    تخفیف بگیرد. طی چند ماه گذشته، از زمان

های گذشته بازداشت و با وثیقه آزاد بودند، دوباره به جریان افتاده است. تعداد زیادی از بهاییان به دادگاه احضار  سال

تجدیدنظر، تایید شد. شاید کم شدن   است. اکثر احکام بدوی درها حکم اشد را برای بهاییان صادر کرده شده و دادگاه

آید. تعداد زندانیان بهایی در پی پایان محکومیتشان در یک سال گذشته به مذاق ریاست جدید قوه قضاییه خوش نمی

های متعدد و صدور احکام زندان برای بهاییان در شش ماه گذشته، تایید همین مدعا است. فراموش نکنیم که محاکمه

حاجتی«، عضو شورای شهر شیراز به دلیل پیگیری بازداشت دو بهایی و محکومیت »مهدی  زندانی شدن »مهدی 

 مقدری«، عضو شورای شهر اصفهان به دلیل حمایت از حاجتی طی همین شش ماه گذشته رخ داد.« 

ست که خواهد نامش فاش نشود. او هم یکی از قربانیانی اوایر است. او می این اظهارات یک شهروند بهایی به ایران 

از ابتدای سال جدید که مقارن با نخستین ماه تصدی پُست ریاست قوه قضاییه کشور توسط »ابراهیم رئیسی« بود، 

 صورت کامل حس کرد. فشارهای قضایی بر شهروندان بهایی را به

بهایی در  های متعدد شهرونداناز تعطیل کردن آسایشگاه سالمندان بهایی در گلشهر کرج تا تفتیش منازل و بازداشت

 هاست.هایی از تشدید برخوردها با آن شش ماه گذشته، نمونه

آخرین مورد، تفتیش تعدادی از منازل بهاییان در تهران و دستگیری دو تن از ایشان در هفته گذشته بود. همه این  

 اقدامات با حکم مقام قضایی به اجرا درآمده است. 

حکم »بهنام اسکندریان« و »اردشیر فناییان« بیش از پنج ماه است که بههای »یلدا فیروزیان«، سه جوان بهایی به نام 

هایشان در زندان سمنان زندانی هستند. بازجویی این سه شهروند  قاضی پرونده بدون ارایه دلیل مشخص به خانواده

 شوند.داری میشدگان در زندان عمومی سمنان نگهبیش از سه ماه قبل به پایان رسیده و بازداشت

های ای در چند سال گذشته، تعداد زیادی از شهروندان بهایی به دادگاهسابقهبه طرز بی ١٣٩٨در شش ماه اول سال  

های انقالب، احضار و محاکمه شدند. احکام قضایی سنگین برای بهاییان، صادر و بسیاری از احکام بدوی در دادگاه

 تجدیدنظر تایید شد.

، تنها در هفته گذشته، سیزده شهروند بهایی در شهرهای مشهد و بندرعباس محاکمه  وایربنا به خبر رسیده به ایران 

 شدند.

پور«، »ساناز اسحاقی«،  های »نیکا پاکزادان«، »نکیسا حاجی روز شنبه ششم مهرماه، پنج شهروند بهایی به نام

است قاضی »باغدهی« به اتهام »نغمه ذبیحیان« و »فرانه دانشگری« در شعبه سوم دادگاه انقالب اسالمی مشهد به ری
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عنوان »تبلیغ آیین بهایی« محاکمه شدند. پرونده قضایی این پنج شهروند بهایی مربوط به »تبلیغ علیه نظام« تحت

 در مشهد است. ١٣٩۴بازداشت ایشان در آبان ماه سال 

یان«، »مارال راستی«،  های »نسیم قنواتای که گذشت، جلسه دادگاه هشت شهروند بهایی به نام همچنین در هفته

پژوه« و »آرش راسخی« در دادگاه نثار«، »فرهاد امری«، »مهران افشار«، »امید آفاقی«، »ادیب حق»شهناز جان

انقالب بندرعباس برگزار شد. پرونده قضایی این هشت شهروند بهایی مربوط به بازداشت این شهروندان در فروردین  

 از، بندرعباس و قشم است.در شهرهای شیر ١٣٩۶و اردیبهشت سال 

سلایر محاکمه شهروندان بهایی از ابتدای سال جاری آغاز شد؛ دادگاه تجدیدنظر استان فارس، دو شهروند بهایی به 

های »پژمان شهریاری«، »محبوب حبیبی« را به شش ماه و »کوروش روحانی« را به سه ماه حبس تعزیری به نام

 . شدند آباد شیرازاردیبهشت جهت اجرای حکم راهی زندان عادل  ١۷این سه تن در اتهام تبلیغ علیه نظام محکوم کرد. 

های »نیما در کرمان برگزار شد. این چهار تن به نام دادگاه تجدیدنظر این چهار شهروند بهایی هشتم اردیبهشت

به اتهام عضویت در  نیا« در دادگاه بدوی هللا امیریزاده«، »آرمان بندی«، »امراله خالقیان« و »احسان رجب

 تشکیالت مذهبی بهایی به پنج سال حبس تعزیری محکوم شده بودند.

همچنین جلسه دادگاه سیزده شهروند بهایی ساکن کرمانشاه دهم اردیبهشت در دادگاه انقالب کرمانشاه برگزار شد. 

هللا شادابی«، »سپیده احراری«، »پیمان قیامی«، »برهان تبیانیان«، »نغمه شادابی«، »سهیال شادابی«، »نعمت

و رسولی«، »امیر کدیور«، »کامبیز مرادی پور« و هللا شهیدی«، »سین»فرزانه امینی«، »فروزان امینی«، »عزت

»امرهللا اسالمی«، سیزده شهروند بهایی کرمانشاهی هستند که به اتهام عضویت در گروه غیرقانونی )تشکیالت  

عنوان تبلیغ بهاییت، محاکمه شدند. پرونده قضایی این هفده تن مربوط به مذهبی بهایی( و تبلیغ علیه نظام تحت

 است.  ١٣٩۶و   ١٣٩۵های ها طی سال دستگیری آن

لقا فرامرزی«، »پونه ناشری«، »مینو های »فرخ ، هفت شهروند بهایی ساکن بوشهر به نامنیمه اول اردیبهشت

ریاضتی«، »فریده جابری«، »عماد جابری«، »اسدهللا جابری« و »احترام شیخی« به اتهام عضویت در تشکیالت 

  ١٣٩۶ری محکوم شدند. حکم صادره مربوط به دستگیری این هفت تن به سال بهایی هرکدام به سه سال حبس تعزی

 گردد.برمی

اردیبهشت به اتهام »عضویت در تشکیالت   ٢۵»فرزاد روحانی« پس از سه ماه و نیم بازداشت موقت در زندان یزد، 

شهروند بهایی به قید وثیقه آزاد شد.  . یک روز پس از دادگاه، این محاکمه شد قصد برهم زدن امنیت کشور«بهایی به

دادگاه تجدیدنظر یک شهروند بهایی دیگر یزد به نام »معین محمدی« در خرداد برگزار شد که او به اتهام تبلیغ علیه  

 نظام تحت پوشش تبلیغ آیین بهایی در فضای مجازی به اشّد مجازات یعنی یک سال حبس تعزیری محکوم شد.

یی ساکن تبریز به اتهام عضویت در تشکیالت غیرقانونی بهایی در شعبه یک دادگاه خرداد، شش شهروند بها ٢١

خانی«، »فرزاد بهادری«، »مونیکا علیزاده«، »کامبیز  انقالب تبریز پشت میز محاکمه ایستادند. »شبنم عیسی

روز بعد، حکم صادقی«، »شهریار خداپناه« و »خیرهللا بخشی« اسامی شش شهروند بهایی اهل تبریز است. چهار 

وپنج روز بعد، دادگاه تجدیدنظر تشکیل شد این شش تن صادر و هرکدام به شش ماه حبس تعزیری محکوم شدند. چهل

 که هر شش نفر از اتهام وارده تبرئه شدند.

بازداشت شده بودند، اعالم شد. »سوفیا مبینی« و »نگین  ١٣٩۶ تیر امسال اما حکم دو شهروند بهایی که آبان

« به اتهام اداره و عضویت تشکیالت بهایی به ترتیب هرکدام به ده سال و پنج سال حبس تعزیری محکوم تدریسی

 شدند.

های »بهمن صالحی«،  شهروند بهایی به نام ٩شعبه دوم دادگاه انقالب اسالمی بیرجند به ریاست »سید حجت نبوی«، 

، »فیروز احمدی«، »سهراب مالکی«، »سیمین محمدی«، »مریم مختاری«، »بیژن احمدی«، »ساغر محمدی«

»خلیل مالکی« و »شیدا عابدی« را به اتهام عضویت در تشکیالت غیرقانونی و مخل امنیت ملی بهایی و تبلیغ علیه 

 تیر محاکمه کرد. ١٢نظام از طریق بهاییت را بدون اجازه حضور به وکیل در  

ن به شش سال حبس تعزیری محکوم شدند. حکم مذکور پس از سه روز، حکم دادگاه اعالم و هر یک از این شهروندا

بدین شکل است که همه متهمان پرونده به اتهام عضویت در تشکیالت بهایی به پنج سال و به اتهام تبلیغ آئین بهایی به 
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  ١٣٩۶ مهر ٢٩ها در روز شهروند بهایی مربوط به دستگیری آن ٩. پرونده قضایی این اندمحکوم شده یک سال حبس

 است.

دادگاه انقالب اسالمی تهران به ریاست قاضی مقیسه، حکم به ده سال حبس تعزیری »فاروق  ٢٨مرداد امسال، شعبه 

توان به ترجمه »شیاطین شهر نیا، محقق و مترجم بهایی است که ازجمله آثار او می نیا« داد. آقای ایزدی ایزدی

م علیه امنیت کشور از طریق اداره تشکیالت بهایی، به  لودون« اثر »آلدوس هاکسلی« اشاره کرد. او به اتهام اقدا 

 چنین مجازات سنگینی محکوم شد.

برگزار شده بود. پرونده قضایی این شهروند بهایی مربوط به  ١٣٩۷ جلسه دادگاه این شهروند بهایی در اسفند

امات »سیما  مرداد، جلسه دادگاه رسیدگی به اته٢۷است. همچنین روز یکشنبه  ١٣٩۵ دستگیری او در بهمن

پور« برگزار شد. این شهروند بهایی به عضویت  بهروزی« در شعبه یک دادگاه انقالب یزد به ریاست قاضی »دشتی

در تشکیالت معاند بهایی و تبلیغ بهاییت متهم شده است. پرونده قضایی این شهروند بهایی مربوط به احضار و  

 ت در فضای مجازی است. بازجویی وی در اسفند سال گذشته در رابطه با فعالی

دادگاه تجدیدنظر استان تهران به ریاست قاضی »زرگر«، حکم بدوی پنج سال حبس  ٣۶شهریور امسال نیز شعبه 

سال گذشته در   تعزیری »ثمین مقصودی« شهروند بهایی ساکن تهران را عینا تایید کرد. این شهروند بهایی اردیبهشت

ت قاضی مقیسه به اتهام اداره تشکیالت بهایی، محاکمه و به پنج سال حبس  دادگاه انقالب تهران به ریاس ٢٨شعبه 

 است.  ٩۶ تعزیری محکوم شده بود. پرونده قضایی این فرد مربوط به بازداشت او در مهر

دادگاه انقالب کرمان، »کیمیا مصطفوی« و »کیمیا رضوانی« را به اتهام عضویت در تشکیالت بهایی و تبلیغ علیه 

 م را به شش سال حبس تعزیری محکوم کرد. پرونده قضایی این دو تن مربوط به بازداشت ایشان در دی نظام، هرکدا

شهریور، »روحا ایمانی« شهروند بهایی ساکن کرمان که در آبان سال قبل توسط   ١٢سال گذشته است. همچنین در 

حضار کرد تا گذراندن طول محکومیتش  ماه حبس تعزیری محکوم شده بود، به زندان کرمان ا ٩دادگاه انقالب یزد به 

 است.  ١٣٩۴ آغاز شود. پرونده قضایی این زندانی بهایی مربوط به بازداشت او در اردیبهشت

.  شد شهریور جهت اجرای محکومیت یک سال حبس تعزیری راهی زندان سپیدار اهواز ٣٠»میترا بدرنژاد زهدی«  

وند بهایی را از پنج سال به یک سال کاهش داد ولی در کمتر از  دادگاه تجدیدنظر استان، در مرداد حکم بدوی این شهر

 است.  ١٣٩۵ دو ماه، حکم به اجرا درآمد. پرونده قضایی وی مربوط به بازداشت او در اسفند

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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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