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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[

 

 هرانا ی خبرگزار]برگرفته از سایت:[ 

 ١٣٩٧اسفند   ٨]تاریخ:[ 

 

 ن یدر زندان او ییشهروند بها ،یآتسا احمدآئ تیوضع ن یاز آخر یگزارش

ساکن   ییشهروند بها ،ی رفسنجان یسرنوشت آتسا احمدآئ ،یتی امن-ییقضا ینهادها ییعدم پاسخگو –هرانا  یخبرگزار

از ابهام فرو برده بود. گزارش شده است  یبازداشت شده است را در هاله ا  یسال جار ماهید ی تهران که از ابتدا

 ییشهروند بها نیفرزند خود مطلع شده اند. ا سرنوشتروز بازداشت، از   ٣٨سرانجام امروز پس از  یخانواده احمدآئ

 .برد یبسر م نیدر زندان او هییحفاظت اطالعات قوه قضا هم اکنون با قرار بازداشت تحت نظر 

،  ٩٧اسفندماه  ٨امروز چهارشنبه   ران،یمجموعه فعاالن حقوق بشر در ا یهرانا، ارگان خبر یگزارش خبرگزار به

چند نفره  یهابه سلول  ن یزندان او ۲۴١بند  یانفراد یهاساکن تهران از سلول  ییشهروند بها ،یرفسنجان یآتسا احمدآئ

 .بند منتقل شده است نیا

از زمان بازداشت اجازه   یبه گزارشگر هرانا گفت: "خانم احمدآئ ییشهروند بها  نیبه خانواده ا کیمنبع نزد کی

پول و   ،یبهداشت ،یشخص لیهر گونه وسا رشیاز پذ نیزندان او نیمالقات و تماس با خانواده خود نداشته و مسئول

، به خانواده  ۲۴١چند نفره بند  یهابه سلول  یو لپس از انتقا یکردند. روز جار یم  یخوددار شانیا یپوشاک برا

 ."را خواهند داشت یاسفند ماه امکان مالقات با و ١١ کشنبهی گفته شده است که از روز  یو

 .ستیدر دست ن یقیگزارش اطالع دق نیا میتا لحظه تنظ ییشهروند بها نیا هیمطروحه عل  یاتهامات احتمال از

خود بازداشت و روز    یو در منزل شخص یتیامن یروهای، توسط ن٩٧ ماهی د  ٣۰ خیدر تار  ،یرفسنجان یاحمدآئ آتسا

منتقل شده  نیزندان او  ۲۴١موسوم به بند  هییبازداشتگاه حفاظت اطالعات قوه قضا یانفراد  یهااز سلول یک یبعد به 

 .بود

عمدتا از پدرش   ریاخ یمنتقل شده است که در ماهها ن یبازداشت و به زندان او یدر حال یاست که آتسا احمدآئ یگفتن

 .کردیشده است، مراقبت م یکه دچار سکته مغز

 یدر حال کیستماتیس ت یمحروم نیمحروم هستند، ا ین ید یمرتبط به باورها یهای از آزاد رانیدر ا ییبها شهروندان

حق   یهر شخص یاسیو س یحقوق مدن یالمللنیب ثاقی م ١٨حقوق بشر و ماده  یجهان  هیاعالم ١٨است که طبق ماده 

در خفا   ای یو به طور علن یجمع ای ی آن به طور فرد ظهارا یآزاد نیبا اعتقاد و همچن نید رییو تغ ن ید یدارد از آزاد

 .برخوردار باشد

فقط اسالم،   رانیا ی وجود دارد اما قانون اساس ییهزار نفر بها صدیاز س شیب رانیدر ا یررسمیاساس منابع غ بر

  یط لیدل نی. به همشناسدینم تیرا به رسم انییشناخته و مذهب بها تیرا به رسم یگر یو زرتشت تیهود ی ت،ی حیمس

 نقض شده است. کیستماتیبه صورت س رانیدر ا انیگذشته همواره حقوق بهائ  انیسال

 

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

 ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید[
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