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 زندانیان بهائی با شرایط دشوارتری روبرو شدند

 

به بخش زندانی بهائی  ۱۵در حرکتی ناگوار و خشن توسط مسئولین زندان گوهردشت کرج تعدادی از زندانیان از جمله 
 اند. ای دارد منتقل شده های امنیتی ویژه زندان که شرایطی نامساعدتر و نظارتجدیدی از این 

های زندان گوهردشت توسط مسئولین به بخش  ، زندانیان یکی از بخش۲۰۱۷ژوئیه  ۲۹ها حاکی است که روز  گزارش
  های آن دوربین شویی ستنوسازتر زندان منتقل شدند که تجهیزات امنیتی بیشتری دارد از جمله این که حتی در حمام و د

 مداربسته و میکروفون نصب شده است.

این انتقال بدون اطالع قبلی صورت گرفت و زندانیان اجازۀ نیافتند وسایل شخصی خود حتی موارد ضروری مانند دارو و 
 را همراه خود ببرند.  لباس

ار شرایط وخیم زندانیان که برخی از آنان از های زندانیان قطع شد و اخب بالفاصله بعد از این انتقال، مالقات خانواده
 برند ایجاد نگرانی کرده است. های جدی رنج می بیماری

وقایع اخیر زندان گوهردشت بسیار » خانم دیان عالئی، نمایندۀ جامعۀ جهانی بهائی در سازمان ملل در ژنو گفت: 
باورهایشان زندانی هستند بلکه هم اکنون با فشار مضاعف  کننده است. این بهائیان نه تنها به طرزی ناعادالنه به دلیل نگران

 «اند که هیچ توجیهی ندارد و حتی با خود قانون ایران نیز در تضاد است. و رفتار نامناسبی مواجه

توانند از بخشی به بخش دیگر زندان منتقل شوند ولی این اقدام باید با اطالع قبلی صورت  بر طبق قانون، زندانیان می
 شود. ها انجام می . انتقال زندانیان معموالً با هدف بهبود شرایط آنبگیرد

گونه  تر به این مسئله رسیدگی نمایند و به این خواهیم هر چه سریع از مسئولین مربوط می»خانم عالئی در ادامه گفت: 
 «قبولی از زندگی در زندان را تضمین نمایند. آمیز پایان دهند و سطح قابل رفتار خشونت

 اند. ها تنها به دلیل اعتقادات دینی خود دستگیر شده بهائی در ایران زندانی هستند که همگی آن ۹۵اکنون حدود  هم
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