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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:[ 

 ١٣٩٩مرداد   ١۵]تاریخ:[ 

 

 سال حبس تعزیری محکوم شد  ۶دادگاه تجدیدنظر؛ صهبا فرنوش شهروند بهایی به 

دادگاه تجدیدنظر استان تهران محکومیت صهبا فرنوش، شهروند بهایی ساکن تهران را  ٣۶شعبه  –خبرگزاری هرانا 

م شد که این حکم  سال حبس تعزیری محکو ١۶توسط دادگاه انقالب تهران به  ٩۸عینا تایید کرد. آقای فرنوش دیماه 

 .سال حبس تعزیری تقلیل یافت ۶پس از واخواهی و بررسی مجدد پرونده به 

دادگاه تجدیدنظر استان  ٣۶به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعاالن حقوق بشر در ایران، شعبه  

 .تهران محکومیت صهبا فرنوش، شهروند بهایی ساکن تهران را عینا تایید کرد

دادگاه تجدیدنظر استان تهران به ریاست قاضی احمد زرگر صادر و ابالغ شده   ٣۶س این حکم که توسط شعبه بر اسا

 .سال حبس تعزیری محکوم شده است ۶است. آقای فرنوش از بابت اتهام اداره تشکیالت بهایی به 

  ١۶فرنوش که قبال به  صهبا" محمدهادی عرفانیان کاسب وکیل مدافع آقای فرنوش در این خصوص به هرانا گفت: 

سال کاهش پیدا کرده   ۶انقالب تهران( حکم به  ۲۶سال حبس محکوم شده بود، پس از واخواهی توسط همان شعبه )

 ." سال حبس را عینا تایید کرد ۶دادگاه تجدیدنظر حدود یک ماه قبل حکم  ٣۶بود و نهایتا شعبه 

دادگاه انقالب تهران به ریاست قاضی ایمان افشاری از بابت اتهام  ۲۶توسط شعبه  ٩۸آقای فرنوش پیشتر در دیماه 

های مخالف نظام )ماده سال حبس، از بابت اتهام عضویت در یکی از گروه ١۰به ( ۴٩۸اداره تشکیالت بهایی )ماده 

سال حبس و در مجموع  ١به ( ۵۰۰طریق تبلیغ بهائیت )ماده سال حبس، از بابت اتهام تبلیغ علیه نظام از ۵به  ( ۴٩٩

سال حبس تعزیری محکوم شد. پس از درخواست واخواهی، پرونده مجددا در همین شعبه بررسی و دادگاه آقای   ١۶به 

ئه های مخالف نظام تبرفرنوش را از بابت اتهامات تبلیغ علیه نظام از طریق تبلیغ بهائیت و عضویت در یکی از گروه

 .سال حبس تعزیری محکوم شد ۶و از بابت اتهام اداره تشکیالت بهایی به 

همزمان با فرارسیدن مراسم دویستمین سالگرد تولد “بهاءهللا”، پیامبر آیین   ١٣٩۴آبان ماه  ۲۴صهبا فرنوش در تاریخ 

نتقل شد. ماموران در  بهایی، توسط نیروهای وزارت اطالعات در منزل خود در تهران بازداشت و به زندان اوین م

زمان بازداشت اقدام به شکستن در منزل این شهروند کرده و پس از بازرسی آنجا تعدادی از وسایل شخصی ازجمله  

 .لپ تاپ و تلفن همراه ایشان را ضبط کرده و با خود بردند

به صورت موقت و تا پایان  میلیون تومانی  ۲۰۰دیماه همان سال با تودیع قرار وثیقه   ۲آقای فرنوش نهایتا در تاریخ 

 .مراحل دادرسی از زندان آزاد اوین آزاد شد 

شهروند بهایی دیگر در  ١۵کم ، همزمان با آقای فرنوش، دست ٩۴آبان  ۲۴الزم به یادآوری است صبح روز یکشنبه 

 .شهرهای تهران، اصفهان و مشهد  توسط نیروهای امنیتی بازداشت شدند

 .تاهل و پدر دو فرزند استساله، م ۴۶صهبا فرنوش، حدودا 

به اتهام عضویت در محفل بهاییان کرج در منزل خود   ١٣۵٩آبان   ٩هاشم فرنوش، پدر صهبا فرنوش در تاریخ 

در زندان اوین تیرباران شد. اموال آقای فرنوش نیز در همان زمان مصادره   ١٣۶۰تیرماه  ١بازداشت و در تاریخ 

 .ته استسال داش ۵شد. صهبا فرنوش در آن زمان  
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های مرتبط به باورهای دینی محروم هستند، این محرومیت سیستماتیک در حالی شهروندان بهایی در ایران از آزادی 

المللی حقوق مدنی و سیاسی هر شخصی حق  میثاق بین ١۸اعالمیه جهانی حقوق بشر و ماده  ١۸است که طبق ماده 

آزادی اظهار آن به طور فردی یا جمعی و به طور علنی یا در خفا   دارد از آزادی دین و تغییر دین با اعتقاد و همچنین

 .برخوردار باشد

بر اساس منابع غیررسمی در ایران بیش از سیصد هزار نفر بهایی وجود دارد اما قانون اساسی ایران فقط اسالم،  

شناسد. به همین دلیل طی  نمیمسیحیت، یهودیت و زرتشتی گری را به رسمیت شناخته و مذهب بهاییان را به رسمیت 

 .سالیان گذشته همواره حقوق بهائیان در ایران به صورت سیستماتیک نقض شده است

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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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