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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:[ 

 [ ١٣٩٨مرداد   ٩]  ٢٠١٩ژوئیه  ٣١]تاریخ:[ 

 

 کیان ثابتی 

 بند یا پابند الکترونیکی اجاره و ودیعه بپردازممعین محمدی، شهروند بهایی: باید برای دست

»معین محمدی دهج«، شهروند بهایی ساکن یزد به اتهام »تبلیغ علیه نظام تحت پوشش تبلیغ آیین بهایی در فضای  

 س تحت نظارت سامانه الکترونیکی محکوم شد.مجازی«، طبق رأی دادگاه تجدیدنظر استان یزد به یک سال تحمل حب

بند الکترونیکی در سطح شهر یزد و در مسیر این شهرستان  او تا پایان دوره محکومیت فقط مجاز است با پابند یا دست

 تا محل کارش در شهرک صنعتی »اشکذر« تردد کند. 

ن است. در این سیستم، متهمان یا حبس الکترونیکی و یا نظارت الکترونیکی، به نوعی کنترل متهمان و مجرما

بند یا پابند مجرمان در یک محدوده مشخص در ارتباط با خانواده با استفاده از سامانه الکترونیکی هوشمند مانند دست

 شوند.هشداردهنده کنترل می

تواند بینی شده است و دادگاه میدر »قانون مجازات اسالمی« تصویب و پیش ١٣٩٢نظارت الکترونیکی از سال 

میلیون تومان را با کسب رضایت متهم، به   ١٨محکومان مشمول حبس تعزیری تا پنج سال و یا جزای نقدی تا  

 گذراندن محکومیت تحت نظارت سامانه الکترونیکی محکوم کند.

گوید: »قاضی دادگاه تجدیدنظر از وکیلم معین محمدی در رابطه با چگونگی محکومیت با پابند الکترونیکی می

است تا درخواست پابند الکترونیکی بدهد. در حقیقت، ما به پیشنهاد او درخواست پابند الکترونیکی دادیم. محدوده خو

تردد هم تا محل کارم که شهرک اشکذر بود، تعیین شد. البته تا حکم به اجرا در نیاید، مشخص نیست که برایم از پابند  

لی قاعدتاً آن وسیله به شکلی طراحی شده است که اگر از بدنم جدا  بند الکترونیکی. واستفاده خواهد شد یا از دست 

گیرند که اگر سامانه نظارتی به خاطر شود، به مرکزشان پیغام دهد. گویا زمان نصب هم مبلغی را به عنوان ودیعه می

 اشتباه من مشکلی پیدا کرد، جبران خسارت کنند و اجاره ماهانه هم دارد.« 

کم صادره ناراضی است و معتقد است جرمی مرتکب نشده و فقط تبرئه و اعاده حیثیت است  این شهروند بهایی از ح

است که اگر به این دستگاه شنود نصب شده باشد، در هر   کند. نگرانی دیگر معین محمدی اینکه او را راضی می 

 لحظه حریم خصوصی او نقض خواهد شد. 

های او و ایجاد هشتگ »#زندگی_ در_  در حکم دادگاه بدوی آمده است که فعالیت تبلیغی محمدی از متن توییت

توسط مأموران لباس شخصی در خیابان   ١٣٩۷دی سال  ١٩تبعیض« برای دادگاه احراز شده است. معین محمدی 

رار وثیقه معادل پنج میلیارد لایر تا اعالم  جاری با ق فروردین سال ٢١دستگیر و پس از سه ماه بازداشت موقت، روز 

 و اجرای حکم دادگاه، آزاد شد 

داند. کند و اتهام خود را تنها بهایی بودن میتبعیض را رد می_در_این شهروند بهایی اتهام ایجاد هشتگ #زندگی

دی در اعتراض به نقض حقوق شهرون ١٣٩۷مهر  ١۷روز سه شنبه   ٢١تبعیض در ساعت _در_هشتگ #زندگی

گوید که وایر« می بهاییان، از سوی کارگاه آموزشی »شهروندیار« ایجاد شد. معین محمدی در همین رابطه به »ایران

اش نوشته است. او سه دفعه در کنکور شرکت کرده و هر سه رفته خود و خانوادهاو در این صفحه از حقوق از دست
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های بازمانده است. عبارت »نقص در پرونده«، ُکدی است که در سال یابی به دانشگاه بار به بهانه نقص پرونده، از راه

 رود.ها به کار میاخیر برای عدم پذیرش پیروان آیین بهایی در دانشگاه

ها، از حق تحصیل دانشگاهی ، بسیاری از بهاییان با وجود قبولی در آزمون ورودی دانشگاه١٣۵۷از بعد از انقالب 

اند اما در میانه تحصیل، از سوی حراست دانشگاه محل ها راه یافته ها به دانشگاهاند. برخی از آن محروم شده

ها گذاشته شده است؛ اعالم برائت از آیین بهایی و ادامه تحصیل و دوم اخراج از  شان دو راه پیش پای آن تحصیل

 دانشگاه.

اشاره کرده، او تمام خاطرات  دانشگاه تنها موضوعی نبوده که معین محمدی در هشتگ #زندگی_در_تبعیض به آن

خود را زیر همین هشتگ مرور کرده است. از پدربزرگ پیرش که به دلیل بهایی بودن، حقوق و  دردناک زندگی

اش قطع و از مادرش که به همین بهانه از کار اخراج شده، نوشته است. داستان جد مادری خود  مستمری بازنشستگی

ب اسالمی فوت کرده ولی اموالش پس از انقالب به اتهام »عضویت در تشکیالت  را تعریف کرده که در پیش از انقال

 مصادره شده است.  ١٣۵٩ رسمی بهایی« و ارتباطش با هفت بهایی اعدام شده در سال 

ها به  از بهاییان سلب شد. کسب و کار آن١٣۵۷حق انتخاب آزادانه شغل از حقوق دیگری است که بعد از انقالب 

 ها مصادره شده است.شود و اموال بسیاری از آن لف پلمپ میهای مختبهانه

رخ داد که فردی با موبایلم تماس گرفت و مرا  ١٣٩۷گوید: »اولین برخورد با من در شهریور سال  معین محمدی می

 ای توضیحات"، به اداره پلیس امنیت یزد احضار کرد. من هم چون احضاریه رسمی دریافت نکرده بودم،برای "پاره

مهرماه، مأموران وزارت اطالعات با در دست داشتن حکم بازرسی به اتهام »اخالل در نظم   ١۵به آن جا نرفتم. 

ام آمدند و تعداد زیادی کتاب، وسایل شخصی مثل کتاب، عکس و هر چیزی  من و خانواده عمومی«، به محل زندگی

ساعتی انجام شد که من در خانه حضور نداشتم. این   که ارتباط با دیانت بهایی داشت را ضبط کردند. تفتیش منزل در

دهد که  اند و این نشان می برخوردهای امنیتی با من، همه قبل از تاریخ ایجاد هشتگ زندگی در تبعیض اتفاق افتاده

ام که بهایی بودن است، اساس و فقط پوششی است تا اتهام واقعیدستگیری و متهم کردن من به ایجاد این هشتگ بی

 ده نشود.«دی

دی ماه، حوالی ساعت   ١٩کند: »صبح روز چهارشنبه گونه تعریف میمعین محمدی چگونگی بازداشت خود را این 

هفت صبح با اتومبیل شخصی در حال خروج از کوچه به خیابان برای رفتن به محل کارم بودم که یک خودروی 

ام را ضبط  ی، من را بازداشت و کلیه مدارک شناساییزانتیا راه را سد کرد و سرنشینان آن با نشان دادن حکم قضای

ام خبر بدهم ولی اجازه ندادند و  ها خواستم بگذارند به خانوادهام فاصله نداشتم و از آن متر با خانه  ۵٠کردند. با آن که  

ید پرهیزگار"، بازپرسی به سرپرستی "وح  ۶بند مرا به دادگاه انقالب اسالمی یزد بردند. در شعبه با چشم بند و دست

 تفهیم اتهام من انجام شد.« 

های مخالف نظام« متهم او را ابتدا به سه اتهام »اقدام علیه امنیت ملی«، »تبلیغ علیه نظام« و »عضویت در گروه

 کرده بودند اما اتهام اقدام علیه امنیت ملی در جریان بازجویی حذف شد. 

اطر دارد: »در این جلسه، بازپرس به تلقین اشتباه و معین محمدی اولین جلسه بازپرسی را به خوبی به خ

چنین نگارش کلمه "طهران" با  های من و دیگران در هشتگ زندگی در تبعیض اشاره کرد. او همآمیزبودن توییتبغض

کینه دانست. من سخنان آقای محمدجواد ظریف را در مجامع  حرف "ط" به جای استفاده از حرف "ت" را نشانه

مدار است و از  ی، دال بر جرم نبودن اعتقاد به آیین بهایی یادآوری کردم که بازپرس گفت ظریف سیاستالمللبین

چنین گفت در قانون به صراحت از بهایی بودن به عنوان جرم یاد نشده است تا جای قوانین کشور اطالع ندارد. او هم

 گذارد. ولی این دلیل بر مجرم نبودن بهاییان نیست.«مماشات را برای ما مجریان قانون در برخورد با بهاییان باقی ب

برند و بدون بسته به محل کار پدرش در شهرک صنعتی اشکذر میپس از بازپرسی، مأموران معین محمدی را دست 

ها پس از تفتیش و ضبط دفاتر حضور و غیاب، فاکتورها، هارد کامپیوتر  شوند. آناطالع قبلی، ناگهان وارد آن جا می

کنند و متهم را هم به اداره اطالعات تحویل های امنیتی، محل را ترک میتگاه »دی وی آر« مربوط به دوربینو دس

 دهند.می
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گوید تا زمانی گیرد ولی در دو بازجویی نخست میاز همان بدو ورود به اداره اطالعات، متهم تحت بازجویی قرار می

شود و متهم در پایان نخواهد داد. باالخره بازجویی از روز پنجم آغاز می بند و رو به دیوار است، پاسخ که با چشم

 گیرد.بازجویی، اولین تماس تلفنی خود را پس از دستگیری با خانواده می

های او در رابطه با هشتگ زندگی در تبعیض و چند مطلب  ها در مورد توییتطبق اظهارات معین محمدی، بازجویی

 اند. اپ« و »تلگرام« فرستاده است، انجام شدهق »واتسکه برای دوستانش از طری

شود. این بند مخصوص  زندان یزد منتقل می ١٠پس از یک هفته، معین محمدی از بازداشتگاه اداره اطالعات به بند 

ها کامل نشده است و مسوول پرونده اجازه هیچ نوع ارتباطی با بیرون آن  زندانیانی است که روند تحقیقات در پرونده

  زندان ٩به بند  ١٠دهد. این بند جنبه تنبیهی دارد. پس از چند روز، معین را با موافقت بازپرس، از بند به زندانی نمی

کنند. این بند تابلو یا مشخصاتی ندارد و اکثر زندانیان زندان  که مخصوص زندانیان سیاسی عقیدتی یزد است، منتقل می

های آن شسته و بند  تر است، هر روز سرویساطالع هستند. نسبت به سایر بندها، تمیز و مرتبیزد از وجود آن بی 

تص به خودشان را دارند. این بند آمار باالیی ندارد و در زمان  هواخوری مجزا و مخ ٩شود. زندانیان بند جارو می

اند. رفتار مسووالن زندان با زندانیان این بند خوب و محترمانه  نفر در آن زندانی بوده ١٨بازداشت معین محمدی، 

حترامی که به  است. زندانیان این بند اجازه خروج و تردد به بندهای دیگر را ندارند ولی مسووالن زندان به دلیل ا

 دهند.هایشان را می گذارند، در اکثر موارد اجازه خروج زندانیان از اتاق ها میآن 

الحفظ برای شرکت در جلسه دادگاه، از زندان به شعبه یک دادگاه ، معین محمدی تحت١٣٩۷در آخرین روز سال 

محمدی به اتهام »عضویت در   پور« برگزار وانقالب یزد برده شد. دادگاه به ریاست قاضی »محمدرضا دشتی 

های مخالف« محاکمه شد. در طول  های مخالف نظام جمهوری اسالمی« و »تبلیغ علیه نظام و به نفع گروهگروه

  ٢٠برگزاری جلسه دادگاه، هیچ پرسشی از متهم نشد و دفاعیات به صورت مکتوب از وکیل متهم دریافت شد. پس از 

 ه را اعالم کرد و متهم به زندان انتقال یافت.دقیقه، قاضی پرونده ختم جلسه دادگا

در نخستین روز بعد از تعطیالت نوروز، در روز پنجم فروردین، حکم معین محمدی را به وکیل او ابالغ کردند. 

های مخالف نظام )عضویت در جامعه بهایی(، به اشد مجازات، یعنی پنج سال حبس محمدی به اتهام عضویت در گروه

تبلیغ علیه نظام )تبلیغ آیین بهایی(، به اشد مجازات، یعنی یک سال حبس، در مجموع شش سال حبس و برای اتهام 

  تعزیری محکوم شد. 

گوید: »پس از سه ماه، به قید وثیقه آزاد شدم. طوالنی شدن بازداشت موقتم غیرقانونی بود. وکیل هیچ حکم یا او می

ام مشاهده نکرده است. از طرف دیگر، مدت بازداشت ه اول در پروندهای مبنی بر تمدید قرار بازداشت پس از مانامه

متهم نباید از حداقل مجازات حبس مقرر در قانون برای آن جرم تجاوز کند. حداقل مجازات برای من بر اساس اتهام  

 نداشتند.«  تر از سه ماه در زندانداشتن من را بیشتبلیغ علیه نظام، سه ماه است. پس اجازه قانونی برای نگه

خرداد امسال، دادگاه تجدیدنظر در شعبه یازدهم دادگاه تجدیدنظر استان یزد به ریاست قاضی »محمود اسالمی«   ٢٨

تشکیل شد. در این جلسه، قاضی پرونده با صراحت به متهم گفته است که بهاییان در ایران هیچ حق و حقوقی ندارند و  

ظر ما یک دین یا یک عقیده نیست، فقط یک سازمان جاسوسی است و همه  دنبال حقوق شهروندی نباشد: »بهاییت از ن

 اند.«بهاییان جاسوس

روز بعد، رأی دادگاه تجدیدنظر اعالم شد که طبق دادنامه، چون معین محمدی در خانواده بهایی متولد شده و  ٢٠حدود 

ک سال حبس تعزیری به اتهام تبلیغ  های مخالف نظام تبرئه ولی ی»عضویت« نبوده است، از اتهام عضویت در گروه

علیه نظام تأیید شد . براساس این حکم، او اجازه دارد دوره محکومیت خود را تحت نظارت سامانه الکترونیکی در 

 شهرستان یزد و در مسیر یزد تا اشکذر بگذراند.

های باطی با فعالیتمعین محمدی فعال محیط زیست هم هست. او در پاسخ به این پرسش که آیا دستگیری وی ارت

اش داشته است، گفت: »بازداشت و محکومیت من صرفاً به دلیل بهایی بودن است و هیچ مطلبی در این  محیط زیستی

مورد در حکم ذکر نشده است. حتی بازپرس پرونده در اولین برخورد به من گفت تو که اهل طبیعت و کوه و غار 

چه کار داری؟ من فعال محیط زیست هستم و هنوز هم برای بهداشت و   هستی، برو دنبال همان غارنوردی، به تبلیغ

یابی در کنم. حتی در بازداشتگاه اداره اطالعات هم در مورد شایعات مرتبط با گنجسالمت محیط اطرافم فعالیت می

اری در حال  کام صحبت کردم. زیرا این غار توسط گروهی با نفوذ به نام معدنغاری نزدیک یزد با بازجوی پرونده
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گیر این هستم تا از این عملیات تخریبی جلوگیری کنم. زیرا این غار بخشی از  تخریب و فروریختن است. من پی

 گنجینه ملی ما است و متعلق به همه مردم ایران!« 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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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