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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:[ 

 ١٣٩٨تیر  ٢٣]تاریخ:[ 

  

 نظر؛ یکتا فهندژ سعدی، شهروند بهایی تبرئه شددادگاه تجدید 

دادگاه تجدیدنظر استان فارس حکم بر برائت یکتا فهندژ سعدی، شهروند بهایی ساکن شیراز داد و   –خبرگزاری هرانا 

قرار منع تعقیب وی را صادر کرد. این شهروند بهایی در آذرماه سال گذشته توسط دادگاه انقالب شیراز به صورت  

 .سال حبس تعزیری محکوم شده بود ١١ه غیابی ب

دادگاه تجدید نظر استان  ٢۶به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعاالن حقوق بشر در ایران، شعبه  

 .فارس، یکتا فهندژ سعدی را از اتهاماتی که پیشتر توسط دادگاه انقالب علیه وی مطرح شده بود، تبرئه کرد

سال حبس   ١١دادگاه انقالب شیراز به صورت غیابی به  ٢ماه سال گذشته توسط شعبه این شهروند بهایی در آذر

دادگاه تجدیدنظر استان فارس   ٢۶تعزیری محکوم شده بود. در پی اعتراض وی به رای صادره پرونده مجددا به شعبه 

ایتا در این جلسه دادگاه از  دادگاه تجدیدنظر این شهروند بهایی برگزار شد. وی نه ٩۷اسفند   ٢۶ارجاع شد. در تاریخ  

 .اتهامات مطروحه تبرئه شد

پس از تفتیش منزل و ضبط وسایل شخصی توسط ماموران  ٩٢اسفندماه  ٢۵خانم فهندژ سعدی پیشتر در تاریخ 

 .وزارت اطالعات بازداشت شده بود

  ١توسط شعبه  " و تبانی اجتماع" و  " تبلیغ علیه نظام" ، از بابت اتهامات١٣٩۵خرداد ماه  ٢۷وی سپس در تاریخ  

سال   ٢سال حبس تعزیری محکوم شده بود. این حکم نهایتاً در دادگاه تجدید نظر به  ۵دادگاه انقالب شیراز به تحمل به 

سال حبس تعلیقی کاهش پیدا کرد و پس از نقض در دیوان عالی کشور به شعبه دوم دادگاه انقالب  ٣حبس تعزیری و 

اه نهایتا پس از بررسی مجدد این شعبه و با افزایش حکم از بابت همان پرونده وی را به  شیراز ارجاع داده شد. دادگ

 .سال حبس تعزیری محکوم کرده بود ١١

به دلیل بهایی بودن در ترم هفت رشته زبان انگلیسی از دانشگاه پیام  ٩١گفنتی است خانم فهندژ سعدی پیشتر در سال 

(  ١۰۰روز در بازداشتگاه اطالعات )پالک  ٨٣نیز به مدت  ١٣٩۰بهمن ماه نور مرکز شیراز نیز اخراج شده  و در 

 .میلیون تومانی آزاد شده بود ١۰۰شیراز بازداشت بود و پس از صدور قرار وثیقه 

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 ١٨اعالمیه جهانی حقوق بشر و ماده  ١٨ است که طبق ماده

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

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

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

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

کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی   دای برخورت. اگر به نکته]متن باال رونویسی از اصل سند اس

 ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید[
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