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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[

 

 خبرگزاری هرانا]برگرفته از سایت:[ 

 ١٣٩۵مهر  ٢۵]تاریخ:[ 

 

 شهروند بهایی محکوم به حبس طوالنی در تهران و کرج ٩نگاهی اجمالی به وضعیت 

فریبا کمال آبادی، جمال الدین خانجانی، مهوش ثابت، عفیف نعیمی، سعید رضایی، بهروز توکلی    –خبرگزاری هرانا 

  ٩عیمی و فرهاد فهندژ،  بعالوه عادل ن ”یاران ایران“و وحید تیزفهم هفت عضو هیئت اداری جامعه بهایی موسوم به 

شهر کرج و اوین تهران دوره حبس بلند مدت  های رجاییسال در زندان  ١۰شهروند بهایی هستند که با احکام حبس 

 .خود را سپری می کنند

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعاالن حقوق بشر در ایران، »یاران ایران« نام گروهی است که  

کردند. این گروه جایگزین »محفل ملی ایران« شد که در واقع  اری جامعه بهایی را در ایران هدایت میهای ادفعالیت

بود. فریبا کمال آبادی، جمال   نظام اداری و تشکیالتی بهاییان بود. این محفل با فشارهای حکومت ایران تعطیل شده

کلی، هفت مدیر جامعه بهایی بعالوه عادل نعیمی  الدین خانجانی، مهوش ثابت، عفیف نعیمی، سعید رضایی، بهروز تو

شهر کرج و اوین های رجایی ساله در زندان  ١۰شهروند بهایی هستند که با احکام حبس  ٩و فرهاد فهندژ، جمعا 

 .شوندنگهداری می

ب گزارش پیش رو به معرفی این زندانیان عقیدتی و شرح اجمالی سرگذشت آنان به هدف تنویر افکار عمومی و جل

 توجه مدافعان حقوق بشر می پردازد؛ 

شد. بعد از بازداشت به   توسط ماموران امنیتی در مشهد بازداشت ١٣۸۶مهوش شهریاری ثابت در پانزدهم اسفند 

، شش تن دیگر از بهاییان عضو گروه ١٣۸۷شد. در اردیبهشت ماه سال زندان اوین منتقل  ٢۰٩های انفرادی بند سلول

اش تفهیم ماه اولیه بازداشت ٢۰شدند. ثابت در طی تهاماتی مشابه با اتهامات مهوش ثابت بازداشت »یاران ایران« با ا

، دادسرای امنیت تهران از صدور قرار مجرمیت ١٣۸۷بهمن  ٢٣اتهام نشد و اجازه تماس با وکیل هم نداشت. در  

برای مهوش ثابت و شش تن دیگر از مدیران جامعه بهایی به اتهام »جاسوسی برای اسرائیل، توهین به مقدسات و  

، به اتهام »جاسوسی، توهین به مقدسات، تبلیغ  ١٣۸٩خرداد   ٢٢ها در تبلیغ علیه نظام جمهوری اسالمی« خبر داد. آن 

بود که مهوش ثابت به همراه م و رواج فساد فی االرض« به بیست سال زندان محکوم شدند. این درحالی  برعلیه نظا

الدین خانجانی، عفیف نعیمی، سعید رضایی، بهروز توکلی و وحید تیزفهم در آخرین جلسه  آبادی، جمالفریبا کمال

 .حاضر به حضور در دادگاه نشدند دادگاه خود و در اعتراض به غیرعلنی و غیرحقوقی بودن رویه دادگاه،

، دادگاه تجدید نظر پس از حذف اتهاماتی چون جاسوسی و همکاری با دولت اسرائیل، این  ١٣۸٩شهریور  ٢۴در 

شد. اما نهایتا حکم دادگاه تجدید داد. این حکم به صورت شفاهی به وکیل خانم ثابت ابالغ  سال کاهش  ١۰حکم را به 

 .یافتسال افزایش  ٢۰شد و مجددا به   کشور، برخالف شریعت تشخیص دادهنظر از سوی دادستان کل 

 .قانون مجازات اسالمی به ده سال تقلیل پیدا کرد  ١٣۴با اعمال ماده  ١٣٩۴این حکم در آذرماه 

شهر پس از ابالغ حکم دادگاه بدوی، مهوش ثابت و شش عضو دیگر جامعه بهاییان به زندان رجایی  ١٣۸٩در مرداد  

  ٢۰۰شده بودند. در پی انتقال این گروه به زندان رجایی شهر، مهوش ثابت به همراه فریبا کمال آبادی به بند قل منت 

شهر این دو در پی انحالل بند زنان زندان رجایی   ١٣٩۰شدند. در سیزدهم اردیبهشت زندان گوهردشت کرج فرستاده 

 .شدندمجددا به زندان اوین برگردانده شدند، اما دو هفته بعد  به زندان قرچک ورامین منتقل
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دستگیر شد و بار سوم از سال    ۸۴)مدیران جامعه بهایی( دو بار در سال   " یاران ایران“آبادی از اعضای فریبا کمال

دادگاه انقالب تهران با اتهامات »جاسوسی برای اسرائیل، توهین به مقدسات و تبلیغ علیه  ٢۸دستگیر و در شعبه  ۸۷

سال، نهمین سال   ١۰سال حبس محکوم گردید. این شهروند بهایی با تقلیل حکم به   ٢۰ی اسالمی« به نظام جمهور

 .گذراندحبس خود را در بند زنان زندان اوین می

در تهران که به دلیل اعتقادات مذهبی خود زندانی است. پدرش هم که   ١٣۴١شهریور  ٢٢آبادی متولد فریبا کمال

هللا طایفی نصرآبادی«  با »روح ١٣۶١بازداشت و شکنجه شد. فریبا در سال  ١٣۶۰هه  پزشکی بهایی بود که در د

های ورقا، الحان و ترانه است. او که مانند سایر بهاییان پس  م پیمان ازدواج بست که حاصل این ازدواج سه فرزند به نا

د را در دانشگاه غیررسمی و های رسمی کشور را نداشته، تحصیالت خوهاز انقالب اجازه تحصیل در دانشگا

ای بهایی ادامه داده است و از این دانشگاه کارشناسی مطالعات بهایی و کارشناسی ارشد مطالعات تکمیلی را مکاتبه

 .دریافت کرده است

  ٢۸بازداشت و در شعبه  ۸۷در سنگسر و ساکن تهران، در اردیبهشت ماه سال  ١٣١٢جمال الدین خانجانی، متولد  

قالب تهران با اتهامات »جاسوسی برای اسرائیل، توهین به مقدسات و تبلیغ علیه نظام جمهوری اسالمی« به دادگاه ان

برد، با تقلیل حکم های زیادی به علت کبر سن رنج میسال حبس محکوم گردید. این شهروند بهایی که از بیماری ٢۰

 .شودشهر کرج نگهداری میسال در زندان رجایی ١۰به 

تجارت خود را به خاطر بهائی بودن از دست داد. در   ١٣۵۷دار موفقی بود که بعد از انقالب اسالمی وی، کارخانه

کارخانه آجرسازی او که اولین کارخانه ماشینی از این نوع در ایران بود، پیش از آن که به اجبار بسته شود، چندصد  

 .به کار اشتغال داشتندنفر 

عضو آن توسط حکومت   ٩بود که چهار نفر از   ١٣۶٣آقای خانجانی عضو سابق محفل ملی بهائیان ایران در سال 

 .ایران اعدام شدند

اش بود مزرعه ای با تجهیزات ماشینی تأسیس کند، اما بعدها آقای خانجانی توانست در زمینی که متعلق به خانواده

دودیت های متعددی برای او ایجاد کردند و ادارۂ مزرعه را با دشواری روبرو ساختند. این مسئولین دولتی مح

ها به فرزندان و بستگان آقای خانجانی هم تعمیم داده شد از جمله جلوی پرداخت وام به آنها گرفته شد،  محدودیت

 .ر آنها به خارج از ایران جلوگیری شدهای کسب آنها را بستند، داد و ستد تجاری آنها را محدود کردند، و از سفمحل

 .، آقای خانجانی حداقل سه بار دستگیر و زندانی شده بود١٣۸۷پیش از دستگیری اخیر در سال  

به دانشگاه شیراز وارد و در رشته ماشینهای کشاورزی در سال   ١٣۵۵در آبادان، درسال  ١٣٣۶سعید رضایی متولد 

 .فارغ التحصیل شد ١٣۵٩

اوین منتقل و پس از چندی به  ٢۰٩ر شهر شیراز توسط مأمورین امنیتی بازداشت و به بازداشتگاه و د ١٣۸۴در سال

، تعدادی از جوانان به خاطر فعالیتهای انسان دوستانه یعنی کمک تحصیلی به ١٣۸۵قید وثیقه آزاد می گردد. در سال 

هر نیز انجام می گرفت دستگیرمی  دانش آموزان بی بضاعت در مناطق محروم شهر شیراز که با مجوز شورای ش

نفر بودند در حبس نگاه   ۵۴شوند. درهمان روز اول، جوانان غیربهائی آزاد می شوند ولی جوانان بهائی که بالغ بر

 .دو دختر سعید رضائی نیز دیده می شوند " مأمن" و  " مارثا" داشته می شوند که در میان آنان 

درآمده و در اردیبهشت   " یاران ایران" درهمان سال وی به عضویت هیات مدیره ملی جامعه بهائیان ایران موسوم به 

بار دیگر به وسیله ماموران امنیتی او و سایراعضاء این هیات بازداشت و به زندان اوین منتقل می گردند.  ١٣۸۷سال 

گذرانیده و از مالقات با خانواده و وکالی خود محروم می   ٢۰٩ماه را در سلولهای انفرادی بازداشتگاه ۴نزدیک به 

ماند. در این مدت و حتی در سالهای بعد با درد شدید از ناحیه کیسه صفرا دست به گریبان بوده است بعد از سپری  

شدن دوسال وچند ماه درهمان بازداشتگاه و پس از دادگاهی عجیب و غیرمنصفانه به حکمی کامالً عجیب تر 

یاران  " دادگاه انقالب اسالمی به ریاست قاضی مقیسه برای هرکدام از  ٢۸رمنصفانه محکوم می گردد. شعبه وغی

سال برای عضویت و خدمت به  ١۴۰سال حبس را در نظر می گیرد، مجموعاً  ٢۰از جمله سعید رضائی  " ایران

این   ۶ماه با زندانیان عادی در بند۶دت جامعه ای مذهبی و عقیدتی . پس از این حکم به زندان رجائی شهر منتقل و م
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، جایی که دیگر زندانیان عقیدتی سیاسی از جمله فعالین مدنی و روزنامه ۴بند ١٢زندان بوده و پس از آن به سالن 

 .سال تقلیل بافت ١۰نگاران و سازمانها و احزاب مختلف در آن بسر می برند منتقل شد. حکم وی نیز به 

  ۸۷ل در مشهد و ساکن تهران، از مدیران سابق جامعه بهایی ایران در اردیبهشت ماه سا ١٣٣۰بهروز توکلی متولد 

دادگاه انقالب تهران با اتهامات »جاسوسی برای اسرائیل، توهین به مقدسات و تبلیغ علیه  ٢۸بازداشت و در شعبه 

سال در زندان   ١۰سال حبس محکوم گردید. این شهروند بهایی با تقلیل حکم به   ٢۰نظام جمهوری اسالمی« به 

 .شودشهر کرج نگهداری میرجایی

به عنوان مددکار اجتماعی به کار مشغول بود. اما در این زمان به علت  ( ١٣۶۰) ١٩۸۰دهه  بهروز توکلی، تا اوائل 

اعتقاد به آئین بهائی از کار دولتی اخراج شد. آقای توکلی پیش از دستگیری اخیر نیز به طور متناوب بازداشت و 

ن هیچ جرمی، در سلول انفرادی  گرفت. وی سه سال پیش از بازداشت، برای مدت چهار ماه، بدومورد آزار قرار می 

 .زندانی بود که در نتیجه دچار مشکالت جدی کلیوی و مفصلی شد

التحصیل رشتۀ روانشناسی است. او پس از اتمام دو سال خدمت سربازی )در رتبۀ ستوانی(، و  آقای توکلی فارغ 

صص شد و تا زمانی که، به  گذراندن دوره های آموزشی تکمیلی، در رشته مراقبت از معلولین جسمی و ذهنی متخ

 .علت بهائی بودن، از کار برکنار شد به کار دولتی اشتغال داشت

آقای توکلی، هنگامی که هنوز دانشجوی دانشگاه بود، به عضویت در شورای حاکمۀ محلی بهائی )محفل روحانی 

کرد. این نهادهای  محلی( در شهر مشهد انتخاب شد و بعد از آن در شورای محلی دیگری در شهر ساری خدمت  

( به دستور دولت تعطیل شد. وی همچنین در چند کمیته جوانان عضویت داشت  ١٣۶۰)  ١٩۸۰مشورتی در اوائل دهۀ  

به عضویت هیئت معاونت در آمد. بعد از آن که آقای توکلی از شغل دولتی خود محروم شد،   ١٩۸۰و در اوائل دهۀ 

هائی کوچک نّجاری در شهر گنبد تأسیس کرد و در همان شهر، کالسبرای تکفل خانواده و امرار معاش، یک کارگاه 

 .نیز برای مطالعات بهائی برای جوانان و بزرگساالن به راه انداخت

  ۸۷در ارومیه و ساکن تهران، از مدیران سابق جامعه بهایی ایران در اردیبهشت ماه سال  ١٣۵٢وحید تیزفهم متولد 

ب تهران با اتهامات »جاسوسی برای اسرائیل، توهین به مقدسات و تبلیغ علیه دادگاه انقال ٢۸بازداشت و در شعبه 

سال در زندان   ١۰سال حبس محکوم گردید. این شهروند بهایی با تقلیل حکم به   ٢۰نظام جمهوری اسالمی« به 

 .شودشهر کرج نگهداری میرجایی

در آن شهر  ( ١٣۸۷)  ٢۰۰۸تا اوائل سال وحید تیزفهم، عینک ساز و صاحب مغازۂ عینک سازی در شهر تبریز، 

 .کرد و پس از آن به تهران نقل مکان نمودزندگی می

او در شهر ارومیه متولد شد و کودکی و جوانی خود را در آنجا گذراند. پس از کسب دیپلم در رشتۀ ریاضی در سن  

بعداً در مؤسسۀ عالی معارف سالگی به تبریز آمد تا در رشتۀ عینک سازی به تحصیالت خود ادامه دهد. وی  ١۸

 .بهائی، وابسته به مؤسسه آموزش عالی بهائی )علمی آزاد(، نیز در رشتۀ جامعه شناسی به تحصیل مشغول شد

  ٢۸بازداشت و در شعبه  ۸۷عفیف نعیمی شهروند بهایی و از مدیران سابق جامعه بهایی ایران در اردیبهشت ماه سال 

»جاسوسی برای اسرائیل، توهین به مقدسات و تبلیغ علیه نظام جمهوری اسالمی« به دادگاه انقالب تهران با اتهامات  

های زیادی از جمله مشکل انعقاد خون، بیهوشی های سال حبس محکوم گردید. این شهروند بهایی که از بیماری ٢۰

سال در   ١۰قلیل حکم به ی گلو در زندان رنج برده، با تدوره ای، ناراحتی شدید غدد لنفاوی و تورم حاد در ناحیه 

 .شودشهر کرج نگهداری میزندان رجایی 

در منزل خود دستگیر و   ٩١مهرماه سال  ٢۶در تربت حیدریه و ساکن گرگان در تاربخ  ١٣٣۸فرهاد فهندژ، متولد 

دادگاه انقالب تهران به اتهام »تبلیغ آیین بهایی و اداره تشکیالت بهایی« توسط   ٢۸بعد از هفت ماه بال تکلیفی در شعبه 

 .سال حبس محکوم شد ١۰قاضی مقیسه به 

سال حبس محکوم شده  ۶سالگی( نیز دستگیر و به  ٢۴در سن ) ١٣۶٢شایان ذکر است، این شهروند بهایی در سال  

 .به بیماری های گوارشی استبود. وی به دلیل شرایط نامساعد زندان پیشین مبتال 
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تیر ماه سال   ٢١شدگان روز در تهران و همسرش الهام فراهانی )نعیمی( از جمله بازداشت ١٣٣١عادل نعیمی متولد 

هایی دیها و سیها، عکسها را بازرسی و بسیاری از اموال خصوصی، کتابها خانه آن بودند. مأموران ساعت  ٩١

ند را ضبط کردند. دوم مرداد ماه همان سال، شمیم نعیمی، پسر ایشان هم به دادسرای  که مربوط به آیین بهایی بود

شهید مقدس، مستقر در زندان اوین احضار شد که پس از مراجعه، او را هم بازداشت کردند. پس از حدود یک ماه،  

که پس از  چنان در انفرادی ماند تا اینالهام و شمیم تا زمان برگزاری دادگاه به قید وثیقه آزاد شدند، اما پدر خانواده هم 

 .حدود سه ماه، به بخش عمومی منتقل و پس از چندی به زندان رجایی شهر برده شد

خورشیدی، جلسه دادگاه عادل نعیمی به همراه هفت شهروند بهایی ساکن گرگان و  ١٣٩٢چهارم اردیبهشت ماه سال 

 .زمان برگزار شد، همگنبدکاووس که به زندان رجایی شهر منتقل شده بودند

دادگاه انقالب  ٢۸هر چند در این پرونده، ارتباطی میان زندانیان بهایی گرگان با عادل نعیمی وجود نداشت، اما شعبه 

 .ای به پرونده این افراد در یک جلسه رسیدگی کردتهران به ریاست قاضی مقیسه

تبلیغ علیه نظام«، »تشکیل و اداره تشکیالت غیرقانونی  اتهامات وارده به این هشت شهروند بهایی عبارت بودند از: »

 «.بهایی« و »عضویت در تشکیالت غیرقانونی بهایی

سال حبس محکوم شدند.  ١۰تا  ۵سال حبس و متهمان دیگر به  ١١طبق رأی صادر شده برای عادل نعیمی، او به 

 .هستندشان در زندان رجایی شهر همگی این افراد در حال گذراندن دوران حبس

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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/

