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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:[ 

 ١٣٩١اردیبهشت  ١٨]تاریخ:[ 

  

 هرانا؛ زندانیان بهائی قائم شهر از حق مالقات با خانواده خود محروم هستند

نفر از شهروندان بهایی قائمشهر، پس   ۴درپی ادامه آزار و اذیت بهاییان در قائمشهر و بازداشت  –خبرگزاری هرانا 

 .روز تنها خانم راحله معصومی که باردار است، اجازه مالقات با بستگان خویش را پیدا کرده است ١٩از گذشت 

روز تنها خانم راحله معصومی   ١٩ئمشهر، پس از گذشت بنا به اطالع گزارشگران هرانا، در پی بازداشت احبای قا

اجازه مالقات حضوری با بستگانش داده شده است و آقایان   برد،و در بند عمومی زندان قائمشهر بسر می  که باردار

ساحل میری )همسر راحله معصومی(، انیس مطیعی و سروش مطیعی تا کنون اجازه مالقات با بستگان خود را پیدا  

 .اندنکرده

طی حکمی که به امضا بازپرس پرونده انیس و سروش   ٩: ٣۰ساعت  ١٣٩١ / ۲ /١٨ست، صبح روز یکشنبه گفتنی

مطیعی و اداره اماکن قائمشهر رسیده است »کارگاه تولیدی آلبوم عکس تابان« ایشان که دارای پروانه کسب و تمامی 

ه در سالی که نام آن را توسط دولت سال »حمایت از  نفر کارگر فعال آن مجموع ١۵های قانونی بوده با اخراج مجوز

 .اند، پلمپ گردیدسرمایه و تولید ملی« نام نهاده

 :بررسی موارد حقوقی نقض شده در این گزارش 

زندانیان باید با نظارت الزم، اجازه ارتباط برقرار کردن با خانواده و : کنوانسیون حقوق زندانیان ٣۷ماده  •

انی معین را داشته باشند. این ارتباط می تواند شامل نامه نگاری و تماس تلفنی یا  دوستان خود در فواصل زم

 .مالقات حضوری در زندان باشد 

کلیه محکومان و متهمان تحت  :ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشورنامه اجرایی سازمان زندان آئین  ١٨۰ماده  •

باشند و این  داشتن ارتباط با بستگان و آشنایان خود مینامه مجاز به نظارت کامل و طبق مقررات این آیین

 .پذیردها انجام میارتباط بوسیله مالقات و مکاتبه

 

 

 

 

 

 

 

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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