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گزارش ذيل دربردارنده مجموعه وقايع و موارد نقض گسترده حقوق شهروندان بهايی مربوط به خردادماه سال جاری در 
 . ايران است

در نيمه های شب، هنگامی كه خانواده آقای يحيی هدايتی شهروند بهايی ساكن سمنان در خواب بودند برای : خرداد  1
. چندمين مرتبه، شيشه های منزلشان توسط اشخاصی ناشناس شكسته شد و ضاربان پس ازحمله متواری شدند 

شب گذشته ماموران اداره اطالعات به مراسم عروسی يكی از شهروندان بهايی سمنان كه دركرج برگزار می شد، هجوم  -
. موسيقی مجلس را ترك كردند برده و پس از فيلمبرداری از مجلس و حاضرين با ضبط يكی ازادوات 

بر سردر گورستان بهاييان اصفهان پالكاردی نصب شده كه طبق آن ، اين محل به شهرداری واگذار شده و دفن اموات در  -
. اين محل ممنوع می باشد و متخلفين مورد پيگرد قانونی قرارمی گيرند 

س از دو روز كه اجازه دفن طبق شعائر بهايی داده نمی شود جسد يكی از بهاييان شهرستان سمنان به نام مريم شيرعليان پ -
. در اين روز پس از صدور جواز باالخره دفن شد

روز مرخصی به زندان  15سه زندانی بهايی ياسوج به نامهای علی روانبخش ، زليخا موسوی و روحيه يزدانی پس از  -
. بازگشتند 

 
اصی ناشناس از خيابان ربوده شده بود، آزاد شد و معلوم شد طی اين ارديبهشت توسط اشخ 29شهرام حصيم كه : خرداد  2

نكته قابل توجه اينكه همسر اين فرد طی روزهای گذشته به .مدت با چشمان بسته تحت بازجويی اداره اطالعات بوده است 
ظهار بی اطالعی نيروی انتظامی و اداره اطالعات مراجعه كرده بود ولی تمامی اين مراجع از سرنوشت چنين شخصی ا

. كرده اند 

. سايت خبرگزاری رسمی جامعه بهايی بزبان فارسی برای چندمين بار در اين روز فيلتر شد  -

بدليل دادن نامه تظلم جامعه بهايی به مسئولين شهر سمنان  84آقای گودرز بيدقی شهروند بهايی ساكن سمنان كه در سال  -
ميليون تومان جريمه محكوم شده بود در اين روز برای پرداخت جريمه به دادگاه  5/2 در آنزمان به اتهام تبليغ عليه نظام به

. احضار شد 

 
سه نفر از شهروندان بهايی اروميه به نامهای فرائض رضايی ، اكبر اقدسی و عهدهللا فضلی كه سال گذشته از : خرداد  4

العات احضار شده و از آنها خواسته شد كه تعهدی مبنی بر مسئوالن اداره كننده جامعه بهايی اروميه بوده اند به اداره اط
عدم اجرای فعاليتهای مذهبی، امضاء كنند كه اشخاص مورد اشاره از دادن چنين تعهدی خودداری نمودند و نهايتاً آزاد شدند 

 .

ز دو روز كه در نقطه دستگير شد و پس ا شهرام كمالی يكی از شهروندان بهايی شيراز در اين روز توسط اداره اطالعات  -
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. خردادماه آزاد گشت 6 ای نامعلوم بدون غذا بازجويی می شد در تاريخ 

به آقای عادل فنائيان شهروند بهايی زندانی سمنان بدليل جراحی لثه به مد ت سه روز مرخصی داده شد، پيش از اين نيز به  -
. يك روز مرخصی داده شد ) كروبی بيماری می( عباس نورانی ديگر زندانی سمنان بدليل عفونت معده 

كميته حق تحصيل وابسته به مجموعه فعاالن حقوق بشر در ايران سومين نشست خود را بعد از تهران و شيراز با نگاهی  -
. ويژه به موضوع محروميت از تحصيل بهاييان در ساری برگزار كرد 

 
كه نزديك به صد سال از قدمت آن می گذرد توسط ) ان روستايی در مازندر( قبرستان بهاييان روستای ايول : خرداد  5

. مسئولين منطقه برای فروش به مزايده گذاشته شد 

جلسه دادگاه خانم سهيال مطلبی، شهروند بهايی ساكن ساری كه پيش از اين در سال گذشته مدتی در بازداشت بود در اين  -
قابل ذكر است كه برای اين فرد، دو پرونده يكی در دادگاه ) شدجلسه آخر دادگاه به زمان ديگر موكول ( تاريخ برگزار شد 

انقالب و ديگری در دادگاه عمومی تشكيل شده است كه دادگاه آتی مربوط به پرونده دادسرای عمومی و جلسه دادگاه پرونده 
. ارديبهشت تشكيل شد 28دادسرای انقالب در 

 
. سايت پروژه های بهايی فيلتر می شود : خرداد  6

در طی روزهای اخير بعضی از صاحبان مشاغل خصوصی در خرم آباد به اداره اطالعات احضار شدند و از آنها  -
. خواسته شد كه كارمندان بهايی خود را اخراج كنند 

 
چهارمين نشست كميته حق تحصيل در كرمانشاه برگزار شد و تعدادی از دانشجويان محروم از تحصيل بهايی در : خرداد  7

. شرح چگونگی محروميت خود پرداختند آن به

 
طبق احضاريه دادگاه انقالب سمنان قرار بوده دادگاه آقای سيامك ايقانی در اين روز تشكيل شود كه تشكيل نشد و : خرداد  9

. موكول شد تير – 9 به تاريخ ديگری –

 
اداره اطالعات فراخوانده شد و به وی دو شهرام صفاجو شهروند بهايی اهل كرج كه چندی قبل آزاد شده بود به : خرداد  10

. هفته مهلت داده شد كه برای خود وكيلی پيدا كند 

دو شهروند بهايياهل مشهد به نامهای بابك روحی و عزت هللا احمديان به دادگاه انقالب فراخوانده شدندكه بدليلی نامعلوم  -
. جلسه محاكمه ايشان به وقت ديگری موكول شد 

 
. فيلتر شد " بهاييان ايران " گوبال: خرداد  12

روز ديگر  20ساعت خاتمه يافت و قرار شد دادگاه تا  6دادگاه خانم سوسن تبيانيان شهروند بهايی سمنان تشكيل و پس از  -
. حكم اين شهروند را اعالم كند

 
كندريان وعادل فنائيان از سه نفر از شهروندان بهايی زندانی سمنان به نامهای عباس نورانی ، طاهروردی اس: خرداد  16



. خرداد به مرخصی آمدند  19اين تاريخ تا 

 
حكم آقای پويا تبيانيان شهروند بهايی زندانی سمنان در دادگاه تجديد نظر از دو سال و نيم به دو سال تقليل پيدا : خرداد  17

. كرد 

به قيد وثيقه آزاد شده بود، به دادگاه  آقای انور مسلمی شهروند بهايی ساكن ساری كه سال گذشته مدتی بازداشت و -
. به يك سال حبس محكوم شد "  تبليغ عليه نظام " فراخوانده شد و به اتهام 

هزار تومان 300ماه زندان و پرداخت  9حكم خانم سهيالمطلبی ديگر شهروند بهايی ساری اعالم شد و طبق آن ايشان به  -
. جريمه نقدی محكوم شد 

 
اوين، بازداشت  209هيئت سابق اداره كنندگان جامعه بهايی ايران كه بيش از يك سال است دربند  هفت عضو: خرداد  18

می باشند با خانواده های خود در اين روز مالقات كابينی داشتند و به خانواده های خود اطالع دادند كه پس از يك سال 
آن است كه هر چند اين افراد در اين مدت تحت انواع  پرونده شان در اختيار وكالء قرارداده شده است، نكته قابل توجه

. فشارهای روحی و روانی قرار داشته اند ولی بتازگی از نظر تغذيه نيز مورد محروميت و فشارقرار گرفته اند

 
. جلسه دادگاه آقای علی احسانی شهروند بهايی سمنان تشكيل شد : خرداد  19

در بازداشت اداره  87اسفند  11رستم بهی فر و پيمان روحی كه از تاريخ  دو تن ازشهروندان بهايی يزد به نامهای -
تشكيل " ، " تبليغ عليهنظام " آقای بهی فر را به اتهامات  اطالعات شهرستان مزبور بوده اند پس از گذشت سه ماه، دادگاه 

و نيم زندان محكوم كرد كه دو سال به سه سال  " جاسوسی و ارسال خبر" و" گروه و دسته با هدف بر هم زدن امنيت كشور 
سال  5به يك سال زندان محكوم كه شش ماه آن به مدت " تبليغ عليه نظام"سال تعليق شد و آقای روحی به اتهام  5آن مدت 
. تعليق شد

 
. بيش از بيست سايت و وبالگ مرتبط با جامعه بهايی فيلتر شدند: خرداد  21

 
يكی ( ای منازل دو شهروند بهايی سمنان به نامهای يحيی هدايتی و عادل فنائيان نيمه شب شيشه ه 3درساعت : خرداد  24

. توسط موتور سوارانی ناشناس با سنگ شكسته شد) اززندانيان سمنان 

بشير زاهدی يكيار دانشجوی بهايی هنگامی كه برای امتحان پايان ترم در جلسه امتحان حضور يافت متوجه شد برگه ای  -
شد از سازمان سنجش حكم اخراج شما آمده  د ندارد، وقتی به مسئولين دانشكده مراجعه كرد به اين فرد گفته به نام وی وجو

. است و ديگر اجازه تحصيل نداريد

 
ساله بهايی ساكن شيراز كه قهرمان نوجوانان ايران و مدارس كشور ميباشد پس از  16خشايارزارعی نوجوان : خرداد  25

بدستور حراست اداره كل " بهايی بودن " ابی تيم ملی جودو نوجوانان و پيروزی بر حريفان بدليل شركت در مسابقات انتخ
. تربيت بدنی از عضويت در تيم ملی نوجوانان ايران محروم شد و از همراهی تيم ملی در مسابقات ارمنستان بازماند 

 
بازرسی منزلش توسط نيروهای اطالعات به حكم  از شهروندان بهايی سمنان پس از" منيژه منزويان " خانم: خرداد  27



. به نقطه نامعلومی منتقل شد  دادستان بازداشت 

 
در طی روزهای گذشته چهار شهروند بهايی ساكن قائمشهر به نامهای فرزانه احمدزاده ، اميليا فنائيان، ترانه  : خرداد  28

هزار تومان 300ودند به دادگاه فراخوانده شدند و هر كدام به سنائی و شهناز سعادتی كه زمستان گذشته يك ماه در بازداشت ب
. جريمه نقدی محكوم شدند 

كه وی نيز در زمستان گذشته مدتی بازداشت بود به دادگاه احضار " پگاه سنائی " يكی ديگر ازشهروندان قائمشهر به نام  -
. ميليون تومان جريمه يكی را انتخاب كند 2يا و حكم وی اعالم شد، طبق اين حكم ايشان می تواند ميان يكسال زندان 

مشفق سمندری شهروند بهايی ساكن بابل كه بيش از دو ماه است توسط اداره اطالعات اين شهر بازداشت شده در هفته  -
گذشته هنگامی كه به دادسرای انقالب آورده می شد تصادفا مادرش را در دادگاه می بيند كه اين تصادف در واقع اولين 

قابل ذكر است مدتی است اداره اطالعات شهرستان بابل با احضار . القات وی با خانواده پس از بازداشت محسوب می شودم
در ضمن برادر . و تحت فشار قرار دادن چند نفر از دوستان آقای سمندری سعی دارد اعترافاتی از ايشان عليه وی بگيرد

. ش به اداره اطالعات احضار شده استمشفق سمندری به نام مشتاق سمندری نيز هفته پی

 
: اسامی شهروندان زندانی بهايی در حال حاضر عبارتست از 

 
) تهران ( بهروز توكلی  –4) تهران ( جمال الدين خانجانی   –3) تهران (فريبا كمال آبادی   –2) تهران (مهوش ثابت   –1
  –9) تهران ( صهبا رضوانی   –8) تهران ( يدرضايی سع  –7) تهران ( وحيد تيزفهم   –6) تهران (عفيف نعيمی   –5

سمنان ( پويا تبيانيان   –12) سمنان ( طاهروردی اسكندريان   –11) سمنان ( عباس نورانی   –10) سمنان ( عادل فنائيان 
هاله   –16 )شيراز (ساسان تقوا  –15) يزد ( مهران بندی   –14) يزد ( رستم بهی فر   –13) يزد ( پيمان روحی   –12)

علی   –20) ياسوج ( روحيه يزدانی   –19) ياسوج ( زليخا موسوی   –18) شيراز ( رها ثابت   –17) شيراز ( روحی 
  –24) ساری ( محمد رضا كندی   –23) ساری ( فؤاد نعيمی   –22) بابل ( مشفق سمندری   –21) ياسوج ( روانبخش 

) سمنان ( ژه منزويان منی  –25) تهران ( شهرام چينيان مياندواب 

 
گزارش فوق در زمانی مخابره می شود كه در طی روزهای اخير هموطنان عزيز ايرانی با نقض گسترده و آشكار حقوق 

انسانی شان مواجه هستند، هر روز خبر جديدی از ضرب و شتم، بازداشت و حتی كشته شدن هموطنانمان را می بينيم و می 
. رامی و به اميد روزی كه صلح و دوستی جای دشمنی و عدم تحمل را در ايران بزرگ بگيردياد همه اين عزيزان گ. شنويم

شهروندان بهائی برای . کمبته بهائيان مجموعه فعاالن حقوق بشر در ايران با اين نوع برخوردها مواجه بوده و کامالً آشناست
. رفع خشونت و برقراری مدارای ايدئولوژيک در ايران دعا می کنند

 
 ميته بهائيان مجموعه فعاالن حقوق بشر در ايرانک
 


