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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[

 

 یو مدن یاسیس انیدفاع از زندان نیکمپ]برگرفته از سایت:[ 

 [ ١٣٩٩ ری ت ٢] ٢٠٢٠ژوئن  ٢٢ ]تاریخ:[

 

 رجندیبه کرونا در زندان ب ییشهروند زن بها ۴ یابتال

 .کرونا مبتال شدند روسیبه و رجندیدر زندان ب  ییشهروند زن بها ۴

  «،ی عابد دای»ش  «،ی»سارا محمد یبه نامها ییشهروند زن بها ۴ ،یو مدن یاسیس انیدفاع از زندان نیگزارش کمپ به

به   گرید یهشتاد زندان یکرونا مبتال شده و از ابتال  روسیبه و رجندیدر زندان ب «یمختار میو »مر «یمحمد نیمی»س

 .زندان خبر دادند نیدر ا یماریب نیا

، با اتمام ١٣٩٩خرداد ماه  ۶روز  رجند،یمحبوس در زندان ب ییشهروند زن بها ۴  نیا ده،یاساس گزارشات رس بر

 .منتقل شده بودند  نهیو بند قرنط رجندیبه زندان ب ی دوران مرخص

پرتراکم مانند زندان و نبود  یهاطیآن درمح تیکرونا و احتمال سرا روسیو وعیماه امسال، با ش نیفرورد لیاوا در

محبوس در  انیاز زندان یاریبس ران،یا یهاو گسترش آن به زندان  یاجتماع یگذارو فاصله  نهیمانند قرنط  یریتداب

 .کرونا مبتال شده اند روسیکشور به و یزندانها

با انتشار  ١٣٩٩ماه   نیفرورد ٢٩سازمان ملل در امور حقوق بشر، روز جمعه  ژهیاز کارشناسان و یگروه شتریپ

را  یتیو دو تابع  یدتیعق انیکرونا، زندان روسیابتال به و یخواستند که با توجه به خطر جد یرانیاز مقامات ا یاهیان یب

 .فوراً آزاد کنند

شده بودند. دهها  یمدافعان حقوق بشر زندان یدمشترک خواستار آزا یا هیانیب یط یدهها سازمان حقوق بشر نیهمچن

 یماریب ی بر »خطر جد دیمشترک با تاک  یاهیانیدر ب  (FIDH)حقوق بشر یهاجامعه ی المللن یب ونیفدراس گریعضو د

مدافعان حقوق بشر  یخواستار آزاد ان،یزندان یبرا(« ١٩ دیو »به سرعت رو به گسترش کرونا )کو ر«یگجهان

 .بودند شده یزندان

کرونا در زندانها  روسیبه و انیاز زندان یشمار  یبه ابتال یدر گزارشات یو مدن  یاسیس انیدفاع از زندان نیکمپ 

  یاسیس یزندان ان«،یجالل نبی»ز ن،یمحبوس در زندان او فیدانشگاه شر یدانشجو «یونسی یپرداخته بود. »عل

  «، ی»سام رجب ن،یدر زندان قرچک ورام بوسمح یفعال مدن  «، یرغفاریم الی»ل ن،یمحبوس در زندان قرچک ورام

  یمحکوم به حبس ابد در زندان مرکز یاسیس یزندان «یفیهللا لط بی»حب  ن،یمحبوس در زندان او ستیز طیفعال مح

 کرونا مبتال شده اند. روسیهستند که در زندانها به و یانیاز زندان یسنندج، تعداد اندک

 

 

 

 

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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