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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:[ 

 ١۴٠١خرداد  ٢۵]تاریخ:[ 

 

 شهر کرج  ییدر زندان رجا یفرهاد فهندژ، شهروند بهائ تیوضع ن یاز آخر یگزارش

ساله خود را در زندان   ١٠ تیسال از دوران محکوم نیآخر یزندان یفرهاد فهندژ، شهروند بهائ –هرانا  یخبرگزار

 .کندیم یشهر کرج سپر ییرجا

،  ١۴٠١خرداد  ٢۵امروز چهارشنبه   ران،یمجموعه فعاالن حقوق بشر در ا یهرانا، ارگان خبر یگزارش خبرگزار به

 .بردیشهر کرج بسر م ییدر زندان رجا یفرهاد فهندژ، شهروند بهائ

  ییزندان رجا ۴بند  ١٠ یتیسالن امن یساله خود را در فرع  ١٠ تیسال از دوران محکوم نیفهندژ هم اکنون آخر یآقا

  یاست و از نارحت ی گوارش یها یماریمبتال به ب نی شینامساعد زندان پ طیشرا لیدل. او به  کندیم یشهر کرج سپر

 .بردیرنج م زین یقلب

بند امن   یانفراد یهااز سلول یک یمثبت اعالم شدن تست کرونا به  یدر پ ۹۹مهرماه   ١٠ خیدر تار شتریفهندژ پ یآقا

بند امن   یانفراد یهااز سلول  یک یدر  یروز نگهدار ١۳، پس از  ۹۹مهر  ٢٢شنبه زندان منتقل شد. روز سه  نیا

زندان   ۴بند  ١٠ یتیسالن امن یکامل به فرع یکرونا و بهبود دیاعالم شدن تست جد ی شهر کرج با منف ییزندان رجا

به  یشهروند بهائ نیبر اعزام ا یشهر مبن ییازندان رج سیو رئ یو با وجود نامه بهدار شتریبازگردانده شد. پ

 .درخواست مخالفت کرده بود  نیبا ا یدادستان ،یمرخص

توسط ماموران  ١۳۹١مهرماه  ٢۶ خیاست. او در تار هیدریدر شهرستان تربت ح  ١۳۳۸متولد  یشهروند بهائ نیا

 استیدادگاه انقالب تهران به ر ٢۸توسط شعبه  یفیدر منزل خود در گرگان بازداشت و بعد از هفت ماه بالتکل یتیامن

 .محکوم شد یریسال حبس تعز ١٠به  «ییالت بهایو اداره تشک  ییبها نییآ غیبه اتهام »تبل سهیمحمد مق یقاض

 .سال حبس محکوم شده بود ۶ه و ب ریدستگ  زیسال داشت ن ٢۴که  یزمان ١۳۶٢فهندژ، در سال   فرهاد

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

حق   یهر شخص یاسیو س یحقوق مدن یالمللنیب ثاقی م ١۸حقوق بشر و ماده  یجهان  هیاعالم ١۸است 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 یهزار نفر بهائ صدیاز س شیب رانیدر ا یررسمیاساس منابع غ بر

  یط لیدل نی. به همشناسدینم تیرا به رسم انیشناخته و مذهب بهائ  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 برخور]متن باال رونویسی از اصل سند است. اگر به نکته

 ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید[
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