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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:[ 

 ١٣٩٣فروردین   ٢٠]تاریخ:[ 

 

 وضعیت نیکا خلوصی، زندانی بهاییخبری از بی

روز هیچ اطالعی در دست   ١٠از محل نگهداری نیکا خلوصی شهروند بهایی با وجود گذشت  –خبرگزاری هرانا 

 .نیست

بنا به اطالع گزارشگران هرانا، ارگان خبری مجموعه فعاالن حقوق بشر در ایران، با گذشت بیش از ده روز از  

بهایی ساکن مشهد در شهر بابلسر از محل نگهداری این شهروند بهایی هیچ اطالعی بازداشت نیکا خلوصی شهروند  

 .دردست نیست

فروردین ماه ماموران امنیتی  ١٠یکی از نزدیکان این فرد بهایی در این رابطه به هرانا گفت: »در روز یک شنبه 

اش  ه و نامبرده را که در کنار خانوادهبابلسر با حکم جلب سیار به منزل یکی از خویشان نیکا خلوصی در بابلسر رفت

کنند. ماموران با آنکه فقط حکم جلب نیکا را در مسافرت نوروزی بوده است را جهت اجرای حکم بازداشت می

کنند و لپ تاب و تعدادی از کتب مربوط به آیین بهایی را هم ضبط اند ولی منزل خویشاوند او را هم بازرسی می داشته 

یکا را به زندان ساری برده تا با هواپیما به مشهد اعزام کنند اما پس از یک روز تحت این عنوان که  کنند. ابتدا نمی

گویند که بعد از تعطیالت به مشهد  اش میکنند و به خانواده پرواز کنسل شده وی را به بند عمومی زندان بابل منتقل می

  ١۶اش تلفنی گفتگو داشته است اما ناگهان از روز شنبه  ها نیکا هر روز با خانوادهشود. در طی این روز اعزام می

دهند… پس از دو روز نیکا در تماس تلفنی کوتاهی رسد و مسئولین هم پاسخی نمیفروردین هیچ خبری از نیکا نمی

شود. پس از این، در  دهد که مدت دو روز است که در سلول انفرادی در ساری نگهداری میاش اطالع میبه خانواده

گوید نیکا در مشهد گیرد و فقط میشناس با یکی از اعضای خانواده نیکا تماس تلفنی میوز سه شنبه یک خانم نار

 «.است

گوید: »با توجه به اینکه نوا خلوصی، خواهر نیکا در زندان مشهد است و  این فرد مطلع در دنباله اظهارات خود می

خلوصی ده روز پیش جهت اجرای حکم بازداشت شده، مشخص   هیچ اطالعی از نیکا ندارد و از طرف دیگر، نیکا

 «.کننداطالعی می نیست چرا تاکنون به زندان مشهد برده نشده است و مسئولین هم از وضعیت وی اظهار بی

گوید: »با توجه به اینکه نیکا خلوصی ساکن مشهد و حکم حبس او را هم دادگاه انقالب مشهد وی در دنباله سخنان می 

باشد صادر نموده، نگهداشتن وی پس از بازداشت جهت اجرای حکم در شهری دیگر از منظر قانونی خالف می

باشد لذا نگهداری او در سلول انفرادی که در دوران  همچنین پرونده نیکا خلوصی بسته شده و او دارای حکم می 

 «.شودشود، غیر قانونی محسوب میبازجویی اعمال می

باشد همچنین نوا خلوصی )خواهر(  که نیکا خلوصی دارای محکومیت شش سال حبس تعزیری می الزم به ذکر است

فروردین ماه در مشهد بازداشت و  ١٠باشد که نامبرده نیز در تاریخ ماه حبس می ۶سال و  ۴هم دارای محکومیت 

 .جهت اجرای حکم به زندان وکیل آباد مشهد منتقل شده است

 

کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی   دای برخورصل سند است. اگر به نکته]متن باال رونویسی از ا

 ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید[
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