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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:[ 

 ١٣٩٧بهمن  ٢١]تاریخ:[ 

 

 بازداشت و بی خبری از آتسا احمدآئی، شهروند بهایی در زندان اوین تداوم 

با گذشت سه هفته از بازداشت آتسا احمدآئی رفسنجانی، شهروند بهایی ساکن تهران در زندان   –خبرگزاری هرانا 

  ٢۴١بند های انفرادی شود این شهروند بهایی در سلولاوین، کماکان از وضعیت وی اطالعی در دست نیست. گفته می

برد و تاکنون امکان تماس و مالقات با خانواده خود را  زندان اوین مربوط به حفاظت اطالعات قوه قضاییه بسر می

 .نداشته است

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعاالن حقوق بشر در ایران، آتسا احمدآئی رفسنجانی، شهروند 

 .بردزمان بازداشت کماکان در بازداشت و بی خبری به سر می روز از ٢١بهایی ساکن تهران با گذشت 

های مکرر خانواده خانم علیرغم پیگیری" یک منبع مطلع نزدیک به خانواده آتسا احمدآئی به گزارشگر هرانا گفت: 

زندان  خبرند. همچنین مسئولین احمدآئی، وی تاکنون هیچ تماس و مالقاتی نداشته و آنها از وضعیت سالمت ایشان بی

اند. بازپرس پرونده نیز  اوین از پذیرش هر گونه وسایل شخصی، بهداشتی، پول و پوشاک برای ایشان خودداری کرده 

هیچ اطالعی در ارتباط با دلیل بازداشت و اتهامات مطروحه احتمالی علیه وی به خانواده ایشان نداده است. این بی  

های پزشکی، باعث اهی پزشکان معالج مبنی بر نیاز به مراقبتخبری و بالتکلیفی با وجود مشکالت جسمانی و گو

 ." نگرانی بیشتر خانواده احمدآئی شده است

، توسط نیروهای امنیتی و در منزل شخصی خود بازداشت شد و  ٩٧ماه دی  ٣۰آتسا احمدآئی رفسنجانی، در تاریخ 

 .زندان اوین منتقل شده است  ٢۴١های انفرادی بند روز بعد به سلول 

گفتنی است که آتسا احمدآئی در حالی بازداشت و به زندان اوین منتقل شده است که به همراه خانواده خود از پدرش که  

 .کرددچار سکته مغزی شده است، مراقبت می

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  ١۸بق ماده است که ط

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

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

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 برخورصل سند است. اگر به نکته]متن باال رونویسی از ا

 ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید[

https://iranbahaipersecution.bic.org/
https://www.hra-news.org/?p=190454

