[اطالعات شخصی افراد حذف شده است]
[برای وضوح بیشتر فقط مطالب و اخبار مربوط به افراد و جامعه بهائی تایپ شده است]

[برگرفته از سایت ]:خبرگزاری هرانا
[تاریخ ١٩ ]:اسفند ١٣٩٩

دادگاه تجدیدنظر؛ سوفیا مبینی و نگین تدریسی ،شهروندان بهائی مجموعا به  ١۰سال زندان محکوم شدند
خبرگزاری هرانا – شعبه  ٣۶دادگاه تجدیدنظر استان تهران محکومیت سوفیا مبینی و نگین تدریسی ،دو شهروند
بهائی را عینا تایید کرد .این شهروندان بهائی پیشتر توسط شعبه  ۲۸دادگاه انقالب تهران هر یک به تحمل  ۵سال
حبس تعزیری محکوم شدند.
به گزارش خبرگزاری هرانا ،ارگان خبری مجموعه فعاالن حقوق بشر در ایران ،محکومیت سوفیا مبینی و نگین
تدریسی ،دو شهروند بهائی توسط شعبه  ٣۶دادگاه تجدیدنظر استان تهران عینا تایید شد.
سوفیا مبینی و نگین تدریسی در مرحله بدوی توسط شعبه  ۲۸دادگاه انقالب تهران به ریاست قاضی عموزاد هر کدام
از بابت اتهام “اقدام علیه امنیت کشور از طریق اداره تشکیالت بهائیت و ترویج تعلیمات” با استناد به ماده  ۴٩۸قانون
مجازات اسالمی به  ۵سال حبس تعزیری محکوم شدند.
پیشتر یک منبع مطلع از وضعیت پرونده این شهروندان بهائی در خصوص این حکم به هرانا گفته بود“ :سوفیا مبینی
و نگین تدریسی پیشتر در حالی که در کیفرخواست صادره اتهام آنها “اداره تشکیالت بهائیت” با استناد به ماده ۴٩۸
قانون مجازات اسالمی ذکر شده بود ،توسط قاضی مقیسه در همین شعبه دادگاه بدون تفهیم اتهام ماده  ۴٩٩قانون
مجازات اسالمی یعنی اتهام عضویت در گروه غیرقانونی بهائی با هدف برهم زدن امنیت کشور به ترتیب به  ١۰و ۵
سال محکوم شدند .پس از اعتراض آنها به حکم صادره شعبه  ٣۶دادگاه تجدیدنظر استان تهران ،به رای صادره ایراد
گرفت و پرونده جهت بررسی مجدد به همان شعبه ارجاع داده شد .در نهایت قاضی عموزاد که جایگزین قاضی مقیسه
شده است ،برای هر یک از این شهروندان حکم  ۵سال زندان صادر کرده است”.
در حکم صادره توسط قاضی مقیسه مصادیق اتهامات مطروحه علیه این شهروندان “پرداخت شهریه کالس زبان یک
تبعه افغانستان ،دادن مشاوره روانشناسی رفتاری ،جنسی و اقتصادی ،و نوشتن این جمله در دفتر شخصی که «مردم
این منطقه نیازمند آموزش هستند»” عنوان شده بود.
سوفیا مبینی و نگین تدریسی در تاریخ  ۴آبانماه سال  ٩۶در خالل مراسمی که به مناسبت دویستمین سالگرد تولد
“بهاهللا” پیامبر آیین بهائی برگزار شده بود توسط مأموران اداره اطالعات دستگیر و به زندان اوین منتقل شد .این
شهروندان بهائی پس از مدتی با تودیع قرار وثیقه به صورت موقت و تا پایان مراحل دادرسی از این زندان آزاد شدند.
شهروندان بهائی در ایران از آزادیهای مرتبط به باورهای دینی محروم هستند ،این محرومیت سیستماتیک در حالی
است که طبق ماده  ١۸اعالمیه جهانی حقوق بشر و ماده  ١۸میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی هر شخصی حق
دارد از آزادی دین و تغییر دین با اعتقاد و همچنین آزادی اظهار آن به طور فردی یا جمعی و به طور علنی یا در خفا
برخوردار باشد.
گفتنی است بر اساس منابع غیررسمی در ایران بیش از سیصد هزار نفر بهائی وجود دارد اما قانون اساسی ایران تنها
ادیان اسالم ،مسیحیت ،یهودیت و زرتشتیگری را به رسمیت شناخته و مذهب بهائیان را به رسمیت نمیشناسد ،به
همین دلیل طی سالیان گذشته همواره حقوق بهائیان در ایران به صورت سیستماتیک نقض شده است.
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[متن باال رونویسی از اصل سند است .اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفا ً به نشانی
ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]
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