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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:[ 

 ١٣٩٩مهر  ٢٢]تاریخ:[ 

 

 بند عمومی زندان رجایی شهر کرج منتقل شد فرهاد فهندژ به 

روز نگهداری در یکی از   ١٣مهر پس از  ٢٢شنبه فرهاد فهندژ، شهروند بهایی زندانی امروز سه  –خبرگزاری هرانا 

های انفرادی بند امن زندان رجایی شهر کرج با منفی اعالم شدن تست جدید کرونا و بهبودی کامل به فرعی  سلول

زندانی محبوس در  ١١٩زندان بازگردانده شد. هرانا روز گذشته در گزارشی از تایید ابتالی  ۴بند  ١۰سالن امنیتی 

 .زندان رجایی شهر کرج به ویروس کرونا توسط بهداری این زندان خبر داد

،  ١٣٩٩مهرماه  ٢٢شنبه به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعاالن حقوق بشر در ایران، امروز سه 

 .زندان رجایی شهر کرج بازگردانده شد ۴هاد فهندژ، شهروند بهایی از بند امن به بند فر

این زندان پس از منفی اعالم شدن تست جدید کرونا و بهبودی  ۴بند  ١۰شود انتقال آقای فهندژ به فرعی سالن گفته می

 .کامل ایشان صورت گرفته است 

های انفرادی بند ر پی مثبت اعالم شدن تست کرونا به یکی از سلولمهرماه امسال د  ١۰آقای فهندژ پیشتر در تاریخ 

امن این زندان منتقل شد. پیشتر و با وجود نامه بهداری و رئیس زندان رجایی شهر مبنی بر اعزام این شهروند بهایی 

 .به مرخصی، دادستانی با این درخواست مخالفت کرد

توسط  ١٣٩١مهرماه  ٢۶ستان تربت حیدریه است. او در تاریخ  در شهر ١٣٣۸فرهاد فهندژ، شهروند بهایی متولد 

دادگاه انقالب تهران به   ٢۸ماموران امنیتی در منزل خود در گرگان بازداشت و بعد از هفت ماه بالتکلیفی توسط شعبه 

 .سال حبس تعزیری محکوم شد ١۰ریاست قاضی محمد مقیسه به اتهام »تبلیغ آیین بهایی و اداره تشکیالت بهایی« به 

سال حبس محکوم شده بود. وی به دلیل   ۶سالگی( نیز دستگیر و به  ٢۴در سن  ) ١٣۶٢این شهروند بهایی در سال 

 .شرایط نامساعد زندان پیشین مبتال به بیماری های گوارشی است

شهر کرج به ویروس کرونا  زندانی محبوس در زندان رجایی  ١١٩هرانا روز گذشته در گزارشی از تایید ابتالی 

 .توسط بهداری این زندان خبر داد

در این زندان شماری از زندانیان سیاسی دیگر از جمله، آرش صادقی مبتال به نوع بدخیم سرطان استخوان به نام  

کندروسارکوما و افشین بایمانی و ابوالقاسم فوالدوند هر دو مبتال به بیماری قلبی مدت محکومیت خود را سپری  

کنند؛ همین امر جان آنان را در صورت ابتال به بیماری کرونا در معرض خطر جدی قرار خواهد داد. پیشتر یک  می

  ٢منبع مطلع از شرایط این زندانیان در این خصوص به هرانا گفت: “زندانیان سیاسی در زندان رجایی شهر از تاریخ 

  ۴بند  ١۰القات نداشتند. زندانیان سیاسی محبوس در سالن  تا خردادماه امسال به دلیل کرونا امکان م ٩۸اسفندماه 

ها برقرار شد و  ها حاضر به مالقات نیستند. اما متاسفانه پس از خردادماه مالقاتکماکان برای حفاظت از خانواده

احتماال این ویروس از طریق مالقات شرعی برخی زندانیان وارد شده است. به عالوه اینکه بعضی از زندانیان 

 " !حاضر به رعایت پروتکل های بهداشتی نیستند و مسئولین زندان هم سخت گیری و نظارتی بر این مسئله ندارند

ای ضمن ابراز نگرانی از  ، کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل با انتشار بیانیه١٣٩٩مهرماه  ١۵شنبه روز سه 

تابعیتی، فعاالن محیط زیست و بازداشت -ندانیان دوزندانی کردن مدافعین حقوق بشر، وکال، شهروندان خارجی و ز
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های کشور از دولت ایران خواست  آمیز به ویژه در شرایط شیوع ویروس کرونا در زندانهای مسالمتشدگان اعتراض 

تر آزاد کند. در این بیانیه با اشاره به تجهیزات ناکافی، کمبود آب و وسایل ضدعفونی  تا این افراد را هر چه سریع 

 .عدالتی در خصوص مدافعین حقوق بشر پایان دهدها، از دولت ایران خواسته شده است تا بی ننده در زندانک

هایی از چهار نامه را رویت کرده که از طرف مقامات سازمان الملل چندی پیش اعالم کرد نسخه سازمان عفو بین

نوشته شده و زنگ خطر را درباره کمبود شدید  کند، به وزارت بهداشتها که زیر نظر قو قضائیه فعالیت میزندان 

تجهیزات حفاظتی شخصی، مواد ضدعفونی کننده و تجهیزات و لوازم پزشکی کلیدی به صدا درآورده است. وزارت  

های واگیردار به شکلی  های ایران همچنان در مقابل شیوع بیماریپاسخ گذاشته و زندان ها را بی بهداشت این درخواست

 .فاقد تجهیزات الزامی استباری فاجعه

ها، فروردین امسال در خصوص حفظ سالمت زندانیان  این درحالی است که اصغر جهانگیر رئیس سازمان زندان

 ." ایران باید به عنوان مبتکر حمایت از حقوق زندانیان در دنیا شناخته شود" مدعی شد که 

زارشی جامع از وضعیت زندان رجایی شهر کرج و  بحران کرونا؛ گ" هرانا مردادماه امسال در گزارشی با عنوان 

به وضعیت زندانیان سیاسی و امنیتی در زندان رجایی شهر کرج پرداخت و نسبت  " جدیدترین لیست زندانیان سیاسی 

 .به احتمال شیوع کرونا در میان زندانیان محبوس در این زندان هشدار داده بود

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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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