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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:[ 

 ١٣٩١خرداد   ۴]تاریخ:[ 

 

 هرانا؛ بررسی برخورد امنیتی با دانشگاه آزاد بهائیان پس از یک سال

چند سال پس از انقالب فرهنگی در ایران که   ١٣۶۶موسسه ی آموزش بهائیان ایران در سال  –خبرگزاری هرانا 

سال قبل تاسیس شد،   ۲۵اندیش سیاسی از دانشگاه های کشور شد در حدود موجب اخراج دانشجویان بهایی و دگر

سسه آموزشی تا سال گذشته که برای آخرین  هدف این آموزشگاه، ادامه تحصیل دانشجویان بهایی بوده است، این مو

بار مورد حمله قرار گرفته و غیر قانونی اعالم شد حدود دو هزار شاغل به تحصیل داشته است و در حدود سه هزار  

 .نفر از آن فارغ التحصیل شده و در خارج از کشور به تحصیالت عالی خود ادامه دادند

به صورت رسمی مورد برخورد عوامل اطالعاتی و امنیتی قرار  ۷۷ل این موسسه برای اولین بار در مهر ماه سا

گرفت که چند تن از اسانید شاغل در دانشگاه دستگیر و بعد از یک هفته بازداشت آزاد شدند، هر چند که برخورد  

قضایی با بازداشت شدگان صورت نپذیرفت اما ضربه های زیادی به سوابق موسسه وارد گردید و وسایل این  

 .وعه آموزشی توقیف و مصادره شدمجم

سه بار متوالی نیز این   ۷۷اما این اولین و آخرین برخورد با این دانشگاه مجازی نبوده است بلکه پس از برخورد سال 

آموزشگاه مورد حمله قرار گرفت که آخرین و چهارمین مورد آن در اول خرداد ماه سال گذشته بود، این حمله که به  

وع برخورد با مسئوالن آن مورد اهمیت بیشتری قرار گرفت که بر این اساس ماموران امنیتی در دلیل گستردگی و ن

تن از شهروندان بهایی مرتبط با این آموزشگاه که اکثرا  ٣۰شهرهای تهران، کرج، ساری، شیراز و اصفهان به منزل 

از آن به عنوان آزمایشگاه و محل  از مدیران و اساتید موسسه مزبور بودند حمله ور شدند و برخی محل هایی که

 .کالس ها استفاده میشد در تهران پلمپ و وب سایت آن نیز فیلتر شد

در تهران و کرج آقایان کامران مرتضایی با مدرک تحصیلی فوق لیسانس مخابرات و استاد دانشگاه، رامین زیبایی  

نرژی هسته ای، و سهیل قنبری استاد دانشگاه، فوق لیسانس روانشناسی و استاد موسسه، محمود بادوام فوق لیسانس ا

فرهاد صدقی لیسانس حسابداری و استاد دانشگاه، خانم نوشین خادم فوق لیسانس مدیریت و استاد دانشگاه، شاهین 

نگاری، سهیل قنبری، وحید محمودی و خانم افروز فرمانبرداری که از اساتید این دانشگاه در تهران بودند در همان  

 .اشت روانه زندان شدندموقع بازد

در شیراز اقای امان هللا مستقیم، از اصفهان فواد مقدم، از ساری نوید اسدی و خانم صدف ثابتیان نیز توسط مامورین 

شخص دیگری به نام ریاض هللا سبحانی مرتبط با امور مالی این آموزشگاه نیز  ٩۰خرداد  ۲٣دستگیر می شوند و در 

 .بازداشت شد

ان حمله به دانشگاه، اشخاصی که با قید وثیقه تا رسیدگی قضایی ازاد شده اند: شاهین نگاری، سهیل شدگاز دستگیر

  ٣۷روز تا   ۲١قنبری، خانم افروز فرمانبرداری، امان هللا مستقیم، فواد مقدم، نوید اسدی و خانم صدف ثابتیان که از  

 .دروز بازداشت بوده اند که پس از آن با قید وثیقه آزاد می شون

برخی از اشخاصی )اکثرا مدیران آموزشگاه( که پس از بازداشت اولیه و تا رسیدگی دادگاه کماکان در بازداشت بسر  

بردند آقایان کامران مرتضایی، رامین زیبایی، وحید محمودی، محمود بادوام، فرهاد صدقی، ریاض هللا سبحانی و خانم 

 .نوشین خادم. بودند

https://iranbahaipersecution.bic.org/
https://www.hra-news.org/2012/hranews/1-11151/


 

IRANBAHAIPERSECUTION.BIC.ORG 

روز سلول   ١۴٣بازداشت موقت از سوی دادسرای مستقر در زندان اوین پس از تحمل  افراد یاد شده با صدور حکم

دادگاه انقالب تهران به ریاست قاضی مقیسه مورد   ۲۸از سوی شعبه  ۲۰٩های انفرادی و سوئیت در بازداشتگاه 

 .محاکمه قرار گرفتند

محمودی هر یک به پنج سال زندان و رامین  براساس حکم صادره از سوی این شعبه، کامران مرتضایی و وحید 

زیبایی، محمود بادوام، فرهاد صدقی از مدرسان این موسسه آموزشی نیز به چهارسال زندان محکوم شدند. ریاض هللا 

 .سبحانی مشاور مالی و نوشین خادم دستیار این موسسه آموزشی نیز هر یک چهار سال حبس گرفتند

آزاد بهاییان  -ه بهایی و اقدام علیه امنیت ملی، و فعالیت در موسسه غیر قانونی علمیاتهام این افراد عضویت در جامع

 .ایران اعالم شد

در بازداشت های صورت گرفته در روز یکم خرداد ماه منازل اکثر بازداشت شدگان مورد تفتیش و بازرسی قرار  

ر، حافظه جانبی، گوشی موبایل، کتاب های گرفت که برخی اموال توقیف و ضبط شده از قبیل لپ تاپ، هارد کامپیوت

 .مذهبی و هیچکدام از آنها تا به حال تحویل بازداشت شدگان یا خانواده آنها نشده است

زندان رجایی شهر و خانم  ۴بند  ١۲بازداشت شدگان مرد پس از حکم دادگاه بدوی به زندان رجایی شهر و به سالن 

ن منتقل شد، اکثر بازداشت شدگان در طول بازداشت و تا مرحله صدور حکم  نوشین خادم نیز به بند نسوان زندان اوی

از حق دسترسی به وکیل و مالقات با خانواده های خود محروم بود و از بازجویی ها سخت و فشرده توام با تهدید و 

 .توهین را تحمل نموده اند

رائیده است به طوری که محمود بادوام وضعیت جسمی برخی از این افراد در طول یک سال گذشته رو به وخامت گ

برای چکاپ کامل جسمانی و   ٩١ / ۲ /  ۲۴جهت عمل جراحی ریاض هللا سبحانی در تاریخ  ٩١ /  ۲/ ١۷در تاریخ 

آقای کامران مرتضایی به بیمارستان مدائن تهران   ٩١ / ۲  /۲۶آزمایشات به بیمارستان پارس اعزام شدند. و در تاریخ  

 .برای عمل جراحی اعزام شدند

  ۲تنی است از بین بازداشت شدگانی که پیشتر با قرار وثیقه آزاد شده بودند خانم صدف ثابتیان در دادگاه بدوی به  گف

 .سال حبس تعزیری محکوم شدند ۴سال حبس تعزیری و شاهین نگاری به 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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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