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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[

 

 زمانه ویراد]برگرفته از سایت:[ 

 ۱۳۹۳بهمن  ۲۴]تاریخ:[ 

 

 در زندان ییبها  یهازوج نیولنتا

سال   کیاز آنان در  یادیشمار ز یریو دستگ  ییها بر شهروندان بهاحقوق بشر از شدت گرفتن فشار گزارشگران

گذشته  یهاکه در سال  ییاز احکام قضا یاریاست و بس  رییهر روز در حال تغ ییبها انی. آمار زنداندهندیخبر م ریاخ

 .به اجرا درآمدند  ریاخ یهااند، در ماهصادر شده 

کرمان،  یدر شهرها ییاز ده شهروند بها  شیب تی به آغاز محکوم توانیم ییاحکام قضا ی موارد اجرا نیآخر از

 یبوده که از بعض یاها به گونهبازداشت یدر دو ماه گذشته اشاره کرد. گستردگ ه یتنکابن، اراک، سمنان و اروم

 .نفر در زندان هستند  کیاز  شیب ،ییبها یهاخانواده

اش، فواد سال حبس به همراه نوه ۲۰ تیبا محکوم یخانجان نیالدکرج، جمال شهریی عنوان مثال در زندان رجا به

 .هستند یبا حکم چهار سال حبس، زندان یخانجان

اند و زندان، محکوم شده میبه شش و چهار سال و ن بیکه به ترت ییدو خواهر بها ،ی و نوا خلوص کاین  گر،ید نمونه

دو هم به   نیپدر ا ،یمشهد هستند. منوچهر خلوص آباد لیاکنون در حال گذراندن دوران حبس خود در زندان وکهم

 .حکم است یشده و منتظر اجرا محکوم یریدادگاه انقالب مشهد به شش سال حبس تعز یاز سو یتازگ

پسر و  ایدختر، مادر و دختر  ایبودن دو برادر، پدر و پسر  یزندان لیاز قب یگرید اریبس  یهاباال، نمونه جز موارد به

 .وجود دارد رانیمختلف ا یدر شهرها ییزن و شوهر بها

 یهاتعداد در ماه  نی هستند که البته ا یزندان هیکرج و اروم یدر شهرها «ییموارد اما پنج »زوج بها نیبر ا عالوه

 .افتیخواهد  شیو گرگان افزا رازیش زد،ی یدر شهرها ییاز شهروندان بها گرید یتعداد تیبا آغاز محکوم ر،یاخ

از   یتعداد ۶۰مسبوق به سابقه است و در دهه  ییبها یهاها با خانوادهبرخورد  گونهن یاست که ا یادآوریبه  الزم

 .اعدام شدند رجند،یو ب رازیتهران، ش یدر شهرها ییبها یهازوج

 انیزندان نیا دی. تنها امشوندیم یمعرف هیکرج و اروم یهازندان ییبها یهازوج  ن«،ی گزارش به بهانه »ولنتا نیا در

 یمختلف لیاز مواقع به دال یاریاست که آن هم در بس گریکدیبا  انیزندان مالقات یابرنامه دوره گر،یهمد دارید یبرا

 .شودیلغو م ،ی دولت التیمقارن شدن با تعط ایمالقات با همسر   گامهن یلباس زندان توسط زندان دنیمانند نپوش

 ( یمهاجر )دهقان سیو شم  یدهقان شهاب

ساکن تهران مورد هجوم و   ییاز شهروندان بها یادیتعداد ز یهاخانه  ،یدیخورش ۱۳۹۱ماه سال  ریت ۲۱روز  صبح

 .ماموران وزارت اطالعات قرار گرفت یبازرس

و  یشهاب دهقان شدگان،ریمنتقل شدند. از جمله دستگ  نیبازداشت و به زندان او انییاز بها یهجوم، جمع نیا انیجر در

 سیگذراند. شم یروز آن را در انفراد ۲۴روز بازداشت بود که  ۳۳ ،یمهاجر بودند. شهاب دهقان سیهمسرش، شم

 .آزاد شد یتومان ونیلیم ۱۰۰ قهیروز بازداشت موقت، با وث  ۲۶مهاجر هم پس از 
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 یرقانونیغ التی در تشک  تینظام« و »عضو هیعل غیبه اتهام »تبل یمرداد ماه، شهاب دهقان ۱۲سال بعد در  کی

 نیدر هم زیمحاکمه شد. پس از آن، همسر او ن یاسهیمق یقاض استیدادگاه انقالب تهران به ر ۲۸در شعبه  ،«ییبها

 .رو شدبهشعبه دادگاه با اتهام مشابه رو

احکام، در   نیمحکوم کرد که ا یریسال حبس تعز کیمهاجر را به  سیسال حبس و شم ۴را به  یشهاب دهقان دادگاه،

 .شد دییتا   نا  ینظر ع دیدادگاه تجد

  یمعرف نیحکم به زندان او یاجرا یخود را برا  ه،یاحضار افتیپس از در یسوم خرداد ماه سال جار یدهقان شهاب

 .شهر کرج منتقل شد ییکرد که پس از چند روز به زندان رجا

حکم به   یسرطان، اجرا  یماریب ل یحکم به زندان فراخوانده شده بود که به دل یاجرا یهم برا سی از شهاب، شم شیپ

 .شد  نیزندان او یراه تش،یگذراندن دوره محکوم یبرا یماه سال جار ریهفتم ت ت،ینهاافتاد و او در   قی تعو

  یدوران حبس را سپر ،یدتیعق -یاسیس یزنان زندان ریو سا گرید ییاکنون در کنار هفت زن بهامهاجر هم سیشم

 .کندیم

 سیشم ی : »حال کلدیگو یزمانه م ویمهاجر به راد سی سالمت شم تیوضع نیدر مورد آخر رانیمنبع آگاه در ا کی

بار هم با پابند و  نیاز زندان اعزام شده است. آخر رونی به ب  یمختلف پزشک  یهاشیآزما یخوب است و چند دفعه برا

بوده است. االن زندان است و حالش خوب است و  تبابت ناراح ن یاز ا یلیاعزام شده که خ مارستانی دستبند به ب

 ».هم تحت کنترل است اشیماریب

 ( یمی)نع یو الهام فراهان یمینع عادل

 .بودند ۹۱ماه سال  ریت ۲۱شدگان روز از جمله بازداشت زین ییزوج بها نیا

که مربوط   ییهای دیها و سها، عکسکتاب ،یاز اموال خصوص یاریو بس یها را بازرسها خانه آن ساعت ما موران

 .بودند را ضبط کردند ییبها نییبه آ

احضار شد که   نیمقدس، مستقر در زندان او دیشه یهم به دادسرا  شانیپسر ا ،یمی نع میمرداد ماه همان سال، شم دوم

  قهیوث دیدادگاه به ق یتا زمان برگزار میماه، الهام و شم کیپس از مراجعه، او را هم بازداشت کردند. پس از حدود 

منتقل و پس از  یپس از حدود سه ماه، به بخش عموم کهن یتا ا اندم یچنان در انفرادآزاد شدند، اما پدر خانواده هم 

 .شهر برده شد ییبه زندان رجا یچند

شهروند   نیآزاد نشد. ا قهیوث دی، به ق۹۱ماه  ریدر ت انییبود که پس از بازداشت بها ییتنها شهروند بها  یمینع عادل

 .محروم است زین یو از حق مرخص بردیشهر به سر م ییماه است در زندان رجا ۳۰به  کی نزد ییبها

سابق جامعه   رانیهم که از مد «یمینع فیشهر، برادر کوچک او به نام »عف ییبه زندان رجا یمیانتقال عادل نع هنگام

 .سال حبس بود ستیب  تیشهر مشغول گذراندن محکوم ییاست، در زندان رجا رانیا ییبها

ساکن گرگان و  ییبه همراه هفت شهروند بها یمیجلسه دادگاه عادل نع ،یدیخورش ۱۳۹۲ماه سال  بهشتیارد چهارم

 .زمان برگزار شدشهر منتقل شده بودند، هم  ییه زندان رجاگنبدکاووس که ب

دادگاه انقالب  ۲۸وجود نداشت، اما شعبه  یمیگرگان با عادل نع ییبها انیزندان انیم ی پرونده، ارتباط نیچند در ا هر

 .کرد یدگیجلسه رس کیافراد در  نیبه پرونده ا یا سهیمق یقاض استیتهران به ر

  یرقانونیغ التیو اداره تشک  لینظام«، »تشک  هیعل غیعبارت بودند از: »تبل ییهشت شهروند بها نیوارده به ا اتهامات

 .»ییبها  یرقانونیغ التیدر تشک  تیو »عضو «ییبها

سال حبس محکوم شدند.  ۱۰تا  ۵به  گریسال حبس و متهمان د ۱۱او به  ،یمیعادل نع یصادر شده برا  یرا   طبق

 .شهر هستند ییشان در زندان رجاافراد در حال گذراندن دوران حبس نیا یهمگ 

سال دارند و   ۶۳ یمینع ی: »آقادیگویزمانه م ویبه راد یمیعادل نع یسالمت جسمان  تیمنبع آگاه درباره وضع کی

را   شانیزندان هم تاکنون خوب بوده است. دو دفعه ا یدگیخاطر کهولت سن است که رسبه شتریشان ب مشکالت
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قلب،   یهارگ یبابت گرفتگ  گرید  یقرار است چند لبتهاند. امنتقل کرده مارستانیو درمان به ب نهی معا یالحفظ براتحت

 ».منتقل شود مارستانیبه ب

 التیدر تشک  تینظام« و »عضو هیعل غیبه اتهام »تبل قه،یوث دیبه ق ی آزاد( اما چند ماه پس از یمی)نع یفراهان الهام

  دیدر دادگاه تجد نا  یع ،یدادگاه انقالب به چهار سال حبس محکوم شد که حکم بدو ۲۸محاکمه و به حکم شعبه  «ییبها

 .دیرس دیینظر به تا  

 .محکوم شد یریبه سه سال حبس تعز یاسهیمق یها توسط قاضاتهام نی)فرزند خانواده( هم بر اساس هم یمینع  میشم

در   شد،ی آماده م نی خود به زندان او یمعرف یبرا میکه شم یهنگام ،یماه سال جار بهشتیارد ۲۱ شنبه،کی روز

 .منزل توسط ما موران بازداشت و به زندان منتقل شد

هنگام،  نیا مراجعه کردند که در  نیبا او به زندان او ی خداحافظ یبرا م،یهمراه همسر و خواهر شم یفراهان الهام

 .منتقل شد نیحکم به بند زنان زندان او یاجرا یبازداشت و برا ،یکتب ه یاحضار افتیبدون در

 تی اکنون در کنار پدرش )عادل( در حال گذراندن دوران محکومانتقال داده شده است و هم   یین رجاهم به زندا میشم

 .است

امور سه عضو   ریگیشان در خارج از زندان پدختر دارند که در حال حاضر دختر  کیپسر و   کی ییزوج بها نیا

 .است خانواده یزندان

 (ی)اتحاد یاشرف میو نس یاتحاد سارنگ

  انییبها یهابه خانه  یتیامن یروهاین ۹۱ماه  ریت ۲۱هستند که در هجوم  ییزوج بها ن یسوم ،یاتحاد میو نس سارنگ

 .زندان شدند ی در تهران، بازداشت و پس از اعالم حکم راه

 .آزاد شدند قهیروز حبس، به قرار وث ۲۳پس از  یاشرف میو نس یروز حبس انفراد ۳۳پس از  یاتحاد سارنگ

  نیجهت از ب ییبها التیدر تشک  تینظام« و »عضو هیعل غیبه اتهام »تبل ۹۲خرداد ماه سال  ۲۲در  یاشرف مینس

محکوم شد.  یریبه سه سال حبس تعز یاسهیمق یقاض استیدادگاه انقالب تهران به ر ۲۸در شعبه  «،یمل تیبردن امن

دادگاه انقالب محاکمه و به پنج سال حبس    ۲۸در شعبه   الهمان س ماه ید  ۲۵اتهامات، در  نیهم هم با یسارنگ اتحاد

  نیتبرئه کرد و حکم ا یقانون ریغ التیدر تشک  تیرا از اتهام عضو ییزوج بها نیا دنظریاما دادگاه تجد د،یمحکوم گرد

 .کاهش داد یریسال حبس تعز کیدو را به 

که شما جزء   گفتندیبه ما م هایی حقوق بشر گفته است: »در بازجو یالمللنیب نیگو با کمپ ودر گفت یاتحاد سارنگ

 یهاتیو حکم صادره هم اصال  عادالنه نبود. فعال هایی. روند بازجودیبرو رانیاز ا دیو با دیستین رانیشهروندان ا

 زیصلح آم میهاام. همه کارنظام نداشته  هیمسلحانه عل ای یشورش تیال. من هرگز فعشودینظام نم هیعل غیکه تبل یمذهب

ما بدون در نظر   یهااما در پرونده میآوری ام. ما مراسم خودمان را به جا مبه کار حکومت نداشته یبوده و اصال  کار

 ».شودی اعمال نظر م ،یگرفتن اعترافات و موارد قانون

دچار شوک   یر یدو ماه قبل از دستگ  می: »نسدی گویزمانه م ویبه راد  ییزوج بها نیمنبع آگاه در رابطه با ا کی

گرفت که در آن   یقانون یاز پزشک  یاخطرناک است. او تحت درمان بود و سارنگ نامه اریشده بود که بس یآنفالکس

زندان بگذراند. ما فکر   طیبدون استرس و دور از مح وآرام  یطیدوران درمان را در مح دیشده بود همسرش با  دییتا  

 یکه او برا بهشتیارد  ۱۶شنبه اما متا سفانه روز سه ابدیبهبود  اشیماریوقت بدهند تا ب میچند ماه به نس دیشا میکردیم

حکم   یاجرا  یاجا بر همان مراجعه کرده بود، بازداشت و از  رآبادیام ابانیدر خ یشگاهیبه آزما یپزشک  شیانجام آزما

 ».آمده است ی درمان به مرخص ی بار برا کیمدت،  نیدر ا میمنتقل شد. البته نس نیبه زندان او

خود   ن،یدر او میماه و پس از مالقات با نس ریت ۲۸ماه، سارنگ هم احضار شد. او  ری : »اواسط تدیگوی در ادامه م او

شهر است. سارنگ   ییکرد و در حال حاضر مشغول گذراندن دوران حبس خود در زندان رجا یرا به زندان معرف

به   کینزد م،یصورت حکم او و نس ن یچون در ا دانخوشحال است که او را احضار کرده گفتیم اشیاز معرف شیپ

و   یشان را در راحتمشترک یسامان، زندگنابه تیو خواهند توانست پس از سه سال استرس و وضع شودیهم تمام م

 ».آرامش ادامه دهند
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 ( انیمی)رح یو فاران حسام  انیمیرح کامران

  ن یمسئوالن و استادان ا  یریو دستگ  یدیخورش ۱۳۹۰در خرداد ماه سال  رانیا انییبها یحمله به دانشگاه مجاز یپ در

سسه علم سسه بودند،   نیا یشناسکه از استادان بخش روان  «یو همسرش، »فاران حسام ان«یمی»کامران رح ،یمو  مو 

 .احضار و بازداشت شدند نیاو ی دادسرا به حاتیتوض یاپاره  یادا یماه برا وریشهر ۲۲شنبه روز سه 

اعالم    رانیا یاز نظر نظام آموزش شانیا یبودن مدرک دانشگاه اعتباریب ،ییدو شهروند بها نیبازداشت ا هیاول لیدل

 .شد

ارشد   یشناسخود را در دانشگاه کارلتون کانادا گذرانده و پس از اخذ مدرک کار یعال التیاما تحص ییزوج بها نیا

 .بازگشته بودند رانیبه ا

و انتقال دانش خود   گرانیبه مشاوره با د یآموزش  یهاها و کارگاهکالس لیبا تشک  رانیپس از بازگشت به ا شانیا

 .دارند یتیترب یشناسروان نهیهم در زم ییهافیها و تا لترجمه ییدو جوان بها نیدند. امشغول بو

کودکان« هر دو از »مارشال روزنبرگ« از جمله   زیآمو »آموزش محبت «یبدون خشونت، زبان زندگ ارتباط«

درمان   یو درمانگران برا نیوالد یو »دوباره احساس خوب: راهنما انیمیترجمه شده توسط کامران رح یهاکتاب

 .هستند یاز جمله آثار فاران حسام «،اند« و »اگر فرزند شماقرار گرفته  یکه مورد سوء استفاده جنس یکودکان

چنان تحت  آزاد شد اما کامران هم  یتومان ونیلیم ۱۰۰ قهیپس از هفتاد و پنج روز بازداشت موقت با وث یحسام فاران

با اتهامات  ییدو شهروند بها  ن یهمان سال، ا آذر ماه ۲۶و  ۲۳ یقرار داشت. در روزها  نیاو ۲۰۹در بند  ییبازجو

دادگاه انقالب  ۱۵در شعبه  «،یمل تیبر هم زدن امن صدبه ق یو »اجتماع و تبان «ییبها  التیدر تشک  تی»عضو

حکم، در دادگاه  نیمحکوم شدند. ا یریمحاکمه و هر دو به چهار سال حبس تعز یاتصلو یقاض استیتهران به ر

 .شد دییتا   دنظریتجد

در   ،یشهر منتقل شد و تاکنون بدون داشتن حق مرخص  ییبه زندان رجا ما  یپس از جلسه دادگاه، مستق  انیمیرح کامران

 .بردی زندان به سر م نیا

مراجعه کرده بود،   نیاو یپرونده همسرش به دادسرا یریگ یپ یکه برا ی، هنگام۹۱ماه سال  ریت ۲۵اما در   فاران

گذراندن حکم چهار سال حبس، به بند زنان  یاش، بازداشت و برابا کودک سه ساله  یو خداحافظ یبدون اطالع قبل

 .منتقل شد نیزندان او

مادربزرگ  شیفرزند کامران و فاران، هنگام بازداشت پدر و مادرش، دو ساله بود. او ابتدا پ ان«،یمیرح نیآرت«

 انیمیرح وانیک ش،یاعدام شده بود( و عمو تیی به اتهام اعتقاد به بها یدیخورش ۱۳۶۳در سال  نیبزرگ آرت)پدر

شهر شد. او   ییزندان رجا یحکم پنج سال حبس، راه ن گذراند  یبرا ۹۱هم در مهر ماه سال  وانیاما ک کردیم یزندگ

  یاقهیچند دق یدارهایحضور پدر و مادرش درک کرده، تنها د یچه او از گرماپنج ساله است. آن  یاکنون کودک نیآرت

 .شهر است ییو زندان رجا نیسالن مالقات زندان او یهاشهیها از پشت شآن 

 (یو فرحناز مقدم )اغصان یاغصان نیفرد

  «یاغصان ن یبه محل کار »فرد هیما موران اداره اطالعات اروم ، یدیخورش ۱۳۹۱ماه سال بهمن ۱۱چهارشنبه،  زرو

بردند. ما موران در آنجا پس از   اشیکامل محل، او را بازداشت کرده و به منزل شخص شیمراجعه و پس از تفت

 زیرا ن نیفرحناز مقدم، همسر فرد ،ییبها نییمربوط به آ یهاو کتاب لیوسا هی کامل منزل و ضبط کل یبازرس

 .بازداشت و به اداره اطالعات منتقل کردند

 .آزاد شدند قهیوث دیبه ق کهنیدر بازداشت موقت بودند تا ا هیماه در زندان اروم نیچند ییزوج بها نیا

 .برخوردار بودند یزندان  کیامکانات   نیو فرحناز در دوران بازداشت، از کمتر نیفرد

ها از مالقات در دوران حبس موقت، مدت ییپدر و مادر بها ن یاز آن بود که ا یمنتشر شده حاک  یخبرها یبعض

 .اندشان محروم بودهفرزندان 
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  ی انجام عبادات شخص ای انیزندان ریصحبت با سا بودند، از یزندان گری د ییدو نفر که همراه چهار شهروند بها نیا

رفتار،   نیمنع شده بودند. به آنان اخطار داده شده بود که در صورت مشاهده ا انیزندان  ریمانند نماز و دعا در مقابل سا

 .افزوده خواهد شد شانتیبه محکوم 

چابک  یقاض استیبه ر هیو فرحناز مقدم در شعبه اول دادگاه انقالب اروم یاغصان  نیفرد  ،یبهار سال جار در

 .محاکمه شدند

و جذب مسلمانان« و  ییبها  انتیبه نفع د یغیتبل تیفعال قیاز طر یاسالم ینظام جمهور هیعل غیها »تبلآن  اتهام

ها،  اتهام نی(« بود. بر اساس اییاداره کننده جامعه بها ی)شورا انییدر محفل بها تیعضو قیاز طر ی»اجتماع و تبان

نظر به سه سال حبس  دیدر دادگاه تجد یاما حکم بدو  شدند،هر کدام به شش سال حبس محکوم  ییدو شهروند بها نیا

 .افتیکاهش 

 .گذارندیدوران حبس خود را م  هیاکنون در زندان اروم فرحناز

از »آزادگان جنگ« محسوب  یک یبوده و  ریو عراق، حدود سه سال در عراق اس رانی هم که در دوران جنگ ا نیفرد

 شد. هیزندان اروم یگذراندن سه سال حبس، راه  یبار برا نیا شود،یم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفا  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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