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واحد خلوصی به  ۵سال حبس تعزیری محکوم شد
خبرگزاری هرانا – واحد خلوصی ،شهروند بهایی و دانشجوی محروم از تحصیل به پنج سال حبس تعزیری محکوم
شد
به گزارش تارنمای جمعیت مبارزه با تبعیض تحصیلی ،واحد خلوصی دانشجوی محروم از تحصیل از سوی شعبه
 ۲۸دادگاه انقالب تهران به ریاست قاضی مقیسه به  ۵سال حبس تعزیری محکوم شد.
حکم مذکور روز چهار شنبه ۱۷ ،خرداد ماه جاری ،طی  ۳صفحه به شیما قوشه ،وکیل وی ابالغ شده است.
بر اساس حکم ابالغی وی به اتهام اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرم علیه امنیت کشور ،عضویت و فعالیت موثر
در جامعه بهایی و تبلیغ گسترده آن ،عضویت و فعالیت موثر کمیته حق تحصیل وابسته به مجموعه فعاالن حقوق
بشر در ایران ،فعالیت تبلیغی علیه نظام جمهوری اسالمی به پنج سال حبس محکوم شده است.
دادگاه وی در پیشتر در تاریخ یکم خرداد ماه جاری برگزار شده بود.
خلوصی در تاریخ  ۲۶مردادماه و در پی دریافت احضاریهٔ کتبی و مراجعه به شعبه سوم دادسرای اوین بازداشت و
مدت  ۲۱روز را در بند -۲الف سپاه در زندان اوین به سر برد.
بررسی موارد حقوقی نقض شده در این گزارش:
• بند  ۴ماده  ۲۳اعالمیه جهانی حقوق بشر :هر شخصی حق دارد که برای دفاع از منافع خود با دیگران
اتحادیه تشکیل دهد و یا به اتحادیههای موجود بپیوندد.
• ماده  ۱۹اعالمیه جهانی حقوق بشر :هر فردی حق آزادی عقیده و بیان دارد.
• بند  ۱ماده  ۱۹میثاق بین املللی حقوق مدنی و سیاسی :هیچکس را نمیتوان بمناسبت عقایدش مورد
مزاحمت اخافه قرار داد.
• بند  ۲ماده  ۱۹میثاق بین املللی حقوق مدنی و سیاسی :هر کس حق آزادی بیان دارد .این حق شامل
آزادی تفحص و تحصیل و اشاعه اطالعات و افکار از هر قبیل بدون توجه به سر حدات خواه شفاهاً یا بصورت
نوشته یا چاپ یا بصورت هنری یا به هر وسیله دیگر به انتخاب خود میباشد.
• بند  ۱ماده  ۲۲میثاق بین املللی حقوق مدنی و سیاسی :هر کس حق اجتماع آزادانه با دیگران دارد از
جمله حق تشکیل سندیکا )اتحادیههای صنفی( و الحاق به آن برای حمایت از منافع خود.
• بخش الف ماده  ۸میثاق بین املللی حقوق اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی :حق هر کس به اینکه به
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منظور پیشبرد و حفظ منافع اقتصادی و اجتماعی خود با رعایت مقررات سازمان ذیربط مبادرت به تشکیل اتحادیه
نماید و به اتحادیه مورد انتخاب خود ملحق شود ،بایستی به رسمیت شناخته شود.
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