[اطالعات شخصی افراد حذف شده است]
[برای وضوح بیشتر فقط مطالب و اخبار مربوط به افراد و جامعه بهائی تایپ شده است]

[برگرفته از سایت ]:خبرگزاری هرانا
[تاریخ ٢٢ ]:اسفند ١٣٩٨

واحد خلوصی ،برای نخستین بار به مرخصی اعزام شد
خبرگزاری هرانا – واحد خلوصی درخشان ،فعال حقوق بشر و یکی از شهروندان بهایی محروم از تحصیل پس از
تحمل حدود  ۴سال و نیم حبس دقایقی پیش برای نخستین بار از زندان رجایی شهر کرج به مرخصی اعزام شد .او از
شهریورماه  ٩۴جهت تحمل دوران محکومیت  ۵ساله خود بازداشت و به این زندان منتقل شده بود.
به گزارش خبرگزاری هرانا ،ارگان خبری مجموعه فعاالن حقوق بشر در ایران ،امروز پنجشنبه  ٢٢اسفندماه ،٩٨
واحد خلوصی درخشان ،فعال حقوق بشر و یکی از شهروندان بهایی محروم از تحصیل با تودیع قرار وثیقه از زندان
رجایی شهر کرج به مرخصی اعزام شد.
پس از شیوع گسترده ویروس کرونا و افزایش نگرانی ها از سرنوشت صدها هزار زندانی ،رئیس قوه قضائیه طی دو
بخشنامه در اسفندماه سال جاری به هدف کنترل وضعیت بهداشتی زندانها شرایطی را برای اعزام به مرخصی
زندانیان اعالم کرد که عمدتا شامل زندانیان مالی و همینطور زندانیان با محکومیت کمتر از  ۵سال می شد.
این شرایط در مورد زندانیان سیاسی سختگیری مضاعفی دارد عالوه بر اینکه مسئوالن قضایی یا سازمان زندانها در
روند اداری مرخصی برخی زندانیان عقیدتی مانع تراشی های فراقانونی می کنند .با این حال در روزهای اخیر
تعدادی از زندانیان سیاسی موفق شدند با توسل به این بخشنامه و تامین قرار به مرخصی اعزام شوند.
اعزام به مرخصی آقای خلوصی بر اساس همین بخشنامه صورت گرفته است.
واحد خلوصی ،فعال حقوق بشر و یکی از شهروندان بهایی محروم از تحصیل در تاریخ  ٢۶مردادماه  ١٣٩۰و در پی
دریافت احضاریهی کتبی و مراجعه به شعبه  ٣دادسرای اوین بازداشت و به بازداشتگاه اطالعات سپاه موسوم به بند ٢
الف زندان اوین منتقل شد .اون نهایتا پس از حدود سه هفته با پایان مراحل بازجویی به زندان رجایی شهر کرج تبعید
و مدتی بعد با تودیع قرار وثیقه به صورت موقت و تا پایان مراحل دادرسی آزاد شد.
آقای خلوصی در خردادماه  ١٣٩۰توسط شعبه  ٢٨دادگاه انقالب تهران به ریاست قاضی محمد مقیسه از بابت اتهامات
"اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور"" ،عضویت و فعالیت موثر در جامعه بهایی و تبلیغ گسترده آن" و "فعالیت تبلیغی
علیه نظام از طریق عضویت و فعالیت موثر در تشکالت مدافع حق تحصیل" با استناد به ماده  ١٣۴قانون مجازات
اسالمی به تحمل  ۵سال حبس تعزیری محکوم شد .حکم صادره مدتی بعد در دادگاه تجدیدنظر نیز عینا تأیید شد.
این شهروند بهایی در تاریخ  ٢٢شهریور  ١٣٩۴جهت اجرای حکم  ۵سال حبس خود بازداشت و به زندان رجایی
شهر کرج منتقل شد .وی از زمان بازداشت تاکنون دوران محکومیت خود را بدون مرخصی سپری کرده بود .این در
حالی است که حدود  ۵ماه از دوران حبس او باقی مانده است.
واحد خلوصی ،پیشتر در سال  ٩۷در حالی که دوره محکومیت خود را در زندان رجایی شهر کرج سپری میکرد از
زندان در کنکور سراسری شرکت کرده و با پیغام نقص در پرونده مواجه شد.
[متن باال رونویسی از اصل سند است .اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفا ً به نشانی
ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]
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