[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 ٨ ]:اسفند ١٣٩٧

غزاله باقری طاری ،شهروند بهایی به  ۵سال حبس محکوم شد
خبرگزاری هرانا – غزاله باقری طاری ،شهروند بهایی ساکن تهران به  ۵سال حبس تعزیری محکوم و این حکم طی
هفته جاری به وی ابالغ شده است .جلسه دادگاه این شهروند بهایی اواخر آذرماه امسال در دادگاه انقالب تهران
برگزار شده بود .وی در تاریخ  ۲٩مهرماه سال گذشته و در خالل مراسم دویستمین سالگرد تولد بهاهللا ،پیامبر آیین
بهایی ،توسط نیروهای امنیتی بازداشت و  ۲٣روز بعد با تودیع قرار وثیقه آزاد شده بود.
به گزارش خبرگزاری هرانا ،ارگان خبری مجموعه فعاالن حقوق بشر در ایران ،طی هفته جاری ،غزاله باقری
طاری ،شهروند بهایی ساکن تهران ،به  ۵سال حبس تعزیری محکوم شد.
اتهام مطروحه علیه این شهروند "اقدام علیه امنیت کشور از طریق عضویت و اداره تشکیالت بهایی" عنوان شده
است.
خانم باقری طاری در تاریخ  ۲٩مهرماه سال  ٩۶در خالل مراسم دویستمین سالگرد تولد بهاهللا ،پیامبر آیین بهایی که
در منزل شخصی خانم باقری برگزار شده بود توسط نیروهای امنیتی بازداشت و به زندان اوین منتقل شده بود.
به گفته یکی از حاضرین در این مراسم ،نیروهای امنیتی با در دست داشتن حکم وارد منزل خانم باقری طاری شده و
از تک تک حاضرین خواستند تعهدنامههایی را مبنی بر عدم شرکت در جلسات بهایی امضاء کنند .نهایتا پس از تفتیش
کامل منزل و ضبط کتب بهایی و وسایل شخصی و بازداشت صاحبخانه محل را ترک کردند.
غزاله باقری طاری ۲٣ ،روز پس از بازداشت در تاریخ  ۲۲آبانماه  ٩۶با قرار وثیقه  ۲۰۰میلیون تومانی و تا پایان
مراحل دادرسی از زندان اوین آزاد شده بود.
در تاریخ  ۲۶آذرماه  ،٩٧جلسه رسیدگی به اتهامات این شهروند در دادگاه انقالب تهران برگزار شده بود.
شهروندان بهایی در ایران از آزادیهای مرتبط به باورهای دینی محروم هستند ،این محرومیت سیستماتیک در حالی
است که طبق ماده  ١٨اعالمیه جهانی حقوق بشر و ماده  ١٨میثاق 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.
بر اساس منابع غیررسمی در ایران بیش از سیصد هزار نفر بهایی وجود دارد اما قانون اساسی ایران فقط اسالم،
مسیحیت ،یهودیت و زرتشتی گری را به رسمیت شناخته و مذهب بهاییان را به رسمیت نمیشناسد .به همین دلیل طی
سالیان گذشته همواره حقوق بهائیان در ایران به صورت سیستماتیک نقض شده است.

[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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