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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[

 

 ران یحقوق بشر در ا یالمللنیب نیکمپ]برگرفته از سایت:[ 

 ١٣٩۵اسفند  ١۶]تاریخ:[ 

 

  محروم است یو مرخص یسال زندان، از درمان پزشک  ٩پس از تحمل  ،ییشهروند بها  ،یبهروز توکل

  ١٣87ماه   بهشتیکه از ارد رانیدر ا یجامعه بهائ یسابق گروه رهبر یاز اعضا  یپسر بهروز توکل ،یتوکل مینع

محروم بوده و  یگفت که پدرش تاکنون از مرخص رانیحقوق بشر در ا یالمللنیب نی است در مصاحبه با کمپ یزندان

  مانده است پاسخیمشروط ب یآزاد یراخانواده او ب یهایریگیاز دو سوم حکم، پ شیگذراندن ب رغمیعل

 .عمل شود دیرگ قلب با یگرفتگ  لیدارد و به دل یقلب یمار یگفت که پدرش ب یتوکل یآقا

  یاعضا زفهمیت دیو وح  ،یمینع فیعف ،یخانجان نی الدجمال  ،ییرضا دیسع ،یآبادکمال بایبه اتفاق فر یتوکل بهروز

حمله همزمان   انیدر جر ١٣87سال  بهشتیارد 2۵  خیهستند که از تار رانیدر ا انیجامعه بهائ یسابق گروه رهبر

اسفند سال    ١۵ خیگروه در تار نیعضو ا گریثابت د ش. مهوبرندیبه منازلشان در زندان به سر م یتی امن یروهاین

نظام متهم و از  هیعل غیبه مقدسات و تبل نیتوه ل،یاسرائ یبرا یدر مشهد بازداشت شده بود. آنها به جاسوس ١٣8۶

اتهامات  نیدر خصوص ا چگاهیه ییسال زندان محکوم شده بودند. مقامات قضا 20دادگاه انقالب هر کدام به   یسو

 .اندنکرده ارائه  یشواهد

  رانیا ییجامعه بها یگروه رهبر ی، اعضا١٣8٩در مرداد ماه  سهیمحمد مق یقاض استیدادگاه انقالب به ر 28شعبه  

سال زندان محکوم   ستیبه ب االرض«ی نظام و رواج فساد ف هیبر عل غیبه مقدسات، تبل نیتوه ،یرا به اتهام » جاسوس

اما دادستان کل کشور حکم دادگاه  افتیسال کاهش  ١0به  دنظریهمان سال در دادگاه تجد وریحکم در شهر نیکرد. ا

اما حکم آنها   ١٣٩۴. در آذرماه افتی شیسال افزا 20داده و مجدداً حکم به   صیتشخ عت ینظر را بر خالف شر دیتجد

 .افتیسال کاهش  ١0به  یقانون مجازات اسالم ١٣۴با اعمال ماده 

از سه جرم نباشد   ش یب  یهرگاه جرائم ارتکاب ری»در جرائم موجب تعز یقانون مجازات اسالم ١٣۴اساس ماده  بر

از سه جرم باشد،   شیب  یو هرگاه جرائم ارتکاب کندیاز آن جرائم حداکثر مجازات مقرر را حکم م کیهر  یدادگاه برا

 لیتبد ای ابدی لیتقل یاز علل قانون یک یاشد به  ازاتمجاز حداکثر مجازات اجراء است و اگر  شیرا ب کیمجازات هر 

. در هر مورد که مجازات  شودی اجرا م یمجازات اشد بعد شود،یاجرا م یاجراء شود، مجازات اشد بعد رقابلیغ ای

 سهاز  شیب یچهارم و اگر جرائم ارتکاب کیاز سه جرم نباشد تا  شیب یفاقد حداقل و حداکثر باشد، اگر جرائم ارتکاب

 ».شودی به اصل آن اضافه م یجرم باشد تا نصف مجازات مقرر قانون

گفت:   نیفرزند او به کمپ یتوکل میاست. نع یشهر کرج زندان ییسال دارد در زندان رجا ۶۵که اکنون  یتوکل بهروز

وقت   چیکردند اما ه یریگی پ یمرخص یبرا یلیمحروم بوده خانواده خ یتا االن پدرم از مرخص ١٣87»از سال 

پدرم دو سوم   ی. از طرفمیدهی نم یمرخص لیبه فالن دل الکه مث ندی گویاند و نمهم به ما نگفته یلیدل چیموافقت نشد. ه

 ».نداشته یاجهیهم نت نیاما ا میاهم کرده یریگیمشروط است پ یاش را گذرانده و مشمول آزادحکم

دادگاه صادر کننده  ،یر یبه حبس تعز تی، در مورد محکوم١٣٩2مصوب  یقانون مجازات اسالم ۵8استناد ماده  به

 کیموارد پس از تحمل  ریاز ده سال پس از تحمل نصف و در سا شیدر مورد محکومان به حبس ب تواندیحکم م

 .مشروط را صادر کند ی دزااحکام، حکم به آ  یاجرا  یقاض ایدادستان  شنهادیسوم مدت مجازات به پ
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  70از  شیقلب او ب یاز رگها یک یپدرش در زندان گفت: »پدرم مشکل قلب دارد  یفعل تیدر باره وضع یتوکل یآقا

منتقل کردند اما بدون مداوا به زندان باز گرداندند. پزشکان   مارستانیبه ب کباریدارد.   یبه جراح ازیدرصد گرفته و ن

زندان   طیدارد که با شرا یکاوریو ر ژهیو یهایدگی به رس ازیدارد و بعد از عمل ن ی نیگفته بودند که عمل قلب سنگ 

 مارستانیبه ب بردن یبرا  نکهیا لیکرده بودند که عمل نکند. بعد از آن هم به دل هیتوص نیهم یو برا ستین ریامکان پذ

  تیوضع نیبا ا اندهنشده و گفت مارستانیحاضر به رفتن به ب انیاز زندان گریپدرم و چند نفر د زنندیم بندی دستبند و پا

بر اساس  میهست دواریاست اما ما ام یاز حکم پدرم باق گرید میسال و ن کیاست و  یتی وضع نی. فعال چنمیروینم

 ».کرده آزاد شود یاش را سپراز دو سوم حکم شیب نکهیقانون او بتواند با توجه به ا

شد و بعد   دیناپد کبارهیپدرم  ١٣8۴گفت: »سال  نیشده بود. پسر او به کمپ یهم زندان ١٣8۴در سال   یتوکل بهروز

که   رفتیو همه اقوام ما مشهد هستند. پدرم از تهران به مشهد م میهست ی. ما مشهدیدر اطالعات مشهد زندان میدیفهم

که باز او را گرفتند. آن   ١٣87طور ماند تا  نینشد و هم گزاربر یبود. آن موقع دادگاه یماه زندان ۴شد و  دیناپد

 ".بودن بازداشت کرده بودند لیموقع هم به دل

 یگفت: "پدر من روانشناس یتوکل میاخراج شده است. نع یستیبودن از بهز ییبها لیگفت که پدرش به دل  نیبه کمپ او

که از نظر   یو به کسان یداشتند با عنوان توانبخش یمرکز کیاستخدام شده بود. آنجا  یستیخوانده و در سازمان بهز

  ١٣۶0کنند. سال  دایبتوانند پ یکار و حرفه و شغل کیکردند یمشکل داشتند کمک م یسالم بودند و از نظر جسم یذهن

توانست حساب   یوقت نتوانست به کار خود برگردد. نه م چیه گریبودن اخراج کردند و د ییپدرم را به خاطر بها

مغازه کوچک  کی ترکمن صحرا و پدرم  میمدت رفت کیداشته باشد  توانستینم یشغل چیداشته باشد و ه یبانک 

 ".بود نید همکر شدیکه م یانداخت. در واقع تنها کار اهر ینجار

  ر،یاخ ی. در سالهادهندیم لیرا تشک  ران یدر ا رمسلمانیغ یمذهب تیگروه اقل نیبزرگتر رانیدر ا ییبها نییآ ی اعضا

خودسرانه، حمله به منازل، ضبط   یهایریآنان، دستگ  ی قبرستانها بیشده است و شامل تخر دیتشد انییبا بها یبدرفتار

 التیهمچنان از حق تحص یرانیا ییشده است. جوانان بها نهااز آ یاساس یاموال، اخراج از کار، و سلب حقوق مدن

. شودیباشند وادار به اخراج آنها م لیدر آن مشغول به تحص ییبها انیکه دانشجو یمحرومند و هر دانشگاه یدانشگاه

 یخصوص یاعتقاداتشان از جانب شرکتها  لیمحروم هستند و به دل یدولت یهااز انتصاب در شغل ییبها نیمتخصص

 .رند یگیمورد حمله قرار م زین کنندی که از آنها دفاع م یکسان ی. حترندیگیقرار م ضیتبع  مورد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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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