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دی ۱۱, ۱۳۹۶

بی هوشی چندساعته واحد خلوصی، دانشجوی محروم از

تحصیل، در زندان رجایی شهر

یکی از نزدیکان واحد خلوصی، دانشجوی محروم از تحصیل بهایی که از ۲۲ شهریور ۱۳۹۴ در زندان به سر
می برد در مصاحبه با کمپین حقوق بشر در ایران از بی هوشی این زندانی عقیدتی در زندان رجایی شهر خبر
داد و گفت که او نیاز به مرخصی استعالجی برای پیگیری وضعیت درمانی خود دارد اما همچنان از مرخصی

محروم است.

روز چهارشنبه، ۶ دی ماه ۱۳۹۶ خانواده واحد خلوصی با او در زندان رجایی شهر مالقات کرده اند. یکی از
نزدیکان او به کمپین گفت که هنوز علت بی هوشی او که بی سابقه بوده مشخص نیست.

واحد خلوصی، از اعضای «جمعیت مبارزه با تبعیض تحصیلی» که پیشتر با نام کمیته پی جویی حق تحصیل
شناخته می شد و در سال ۱۳۸۸ تاسیس شد. او ۲۶ مرداد ماه ۱۳۹۰ بازداشت و پس از ۲۱ روز سلول انفرادی

در بند ۲ الف سپاه با وثیقه ۲۰۰ میلیون تومانی آزاد شد. آقای خلوصی از سوی شعبه ۲۸ دادگاه انقالب به
اتهام «اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور، فعالیت تبلیغی علیه نظام جمهوری اسالمی» به ۵ سال زندان محکوم
شد که این حکم از سوی دادگاه تجدیدنظر تایید شد. او از ۲۲ شهریور ماه ۱۳۹۴ بدون مرخصی در زندان به

سر می برد.

یکی از نزدیکان واحد خلوصی در مصاحبه با کمپین حقوق بشر در ایران، وضعیت جسمی او را نگران کننده
خواند و گفت: «روز شنبه، دوم دی ماه ۱۳۹۶ در زندان رجایی شهر حالش بد شده و بی هوش شده، برده اند

درمانگاه زندان و سرم زده و به بیمارستان امام خمینی اعزام کرده اند. آنجا سی تی اسکن و ازمایش خون گرفته
اند و گفته اند هنوز معلوم نیست چرا بی هوش شده است. ما نمی دانیم چند ساعت بی هوش بوده و نمی دانیم

علت اش چیست فقط می دانیم که در درمانگاه زندان به هوش آمده و بعد به بیمارستان برده اند.»

او به کمپین گفت: «دکتر گفته علت ناشناخته است باید نوار مغزی گرفته و ام ار ای انجام شود که بفهمیم مساله
چی است اما واحد را به زندان برگردانده اند و حاال خانواده
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درخواست مرخصی کرده اند که حداقل یک هفته مرخصی استعالجی بدهند تا تحت پیگیری و درمان قرار بگیرد

اما نمی دانیم چه خواهد شد چون دو سال و نیم است که چندین بار هم خود واحد و هم خانواده مرخصی تقاضا
داده اند اما موافقت نشده و در پاسخ گفته اند که ضابط اش یعنی سپاه مخالف است. برای آزادی مشروط هم که

پی گیری کرده ایم باز چنین پاسخی داده اند که ضابط مخالف است.»

یکی از نزدیکان واحد خلوصی از مالقات او با خانواده اش در روز چهارشنبه خبر داد و به کمپین گفت: «خودش
گفته که صبح از خواب که بیدار شده سرگیجه داشته. آب میوه خورده و دراز کشیده اما بعد که بلند شده دیگر
نفهمیده چه اتفاقی افتاده. او هیچ وقت چنین سابقه ای نداشته و این اولین بار است که چنین اتفاقی می افتد.

پیش از زندان در سالمتی کامل بوده و حاال افت فشار یا هر دلیل دیگری باید به گفته پزشک اش تحت پیگیری و

آزمایش قرار بگیرد.»

او به کمپین گفت: «واحد کنکور که داد رشته عمران کرمانشاه قبول شد. رفت ثبت نام کند رییس دانشگاه گفته بود
تجدید دین باید بکنید واحد گفته بود دین ام چه ربطی به تحصیل ام دارد؟ او را به دلیل بهایی بودن ثبت نام نکردند.
شکایت کرد به سازمان سنجش و کمیسیون اصل ۹۰ و ریاست جمهوری و هر جایی که فکر کنید رفت و شکایت
کرد. او را بازداشت کردند و گفتند چرا پیگیر هستی؟ چرا شکایت می کنی؟ گفته بود پی گیری ام کامال قانونی
است بعد از نزدیک به یک ماه با ۲۰۰ میلیون وثیقه ازاد شد و بعد ۴ سال، صبح ساعت۷ و نیم داشت می رفت

سرکار که گرفتند و بردند زندان. دو سال و نیم است بی گناه در زندان به سر می برد چون می خواست درس
بخواند و به جای کالس درس، او را به زندان رجایی شهر برده اند و حاال هم همه نگران وضعیت اش هستیم.»

جامعه بهاییان (https://persian.iranhumanrights.org/tag/%D8%A8%D9%87%D8%A7%DB%8C%DB%8C/)، یکی از اقلیت های

مذهبی در ایران است که با بیشترین حجم آزار و اذیت و سرکوب مواجه است. اعضای این اقلیت  مذهبی، از
اینکه بتوانند به صورت آزادانه اعمال مذهبی خود را انجام بدهند، ممنوع هستند و به صورتی سیستماتیک از

تحصیالت عالیه (https://persian.iranhumanrights.org/1395/11/bahai-deprived-of-education/) و همچنین اشتغال و کسب و کار

محروم می شوند. اعضای این اقلیت  مذهبی همچنین با توقیف اموال خود مواجهند و رهبران آنها در زندان به سر
می برند.

سازمان ملل (https://www.bic.org/sites/default/files/a_hrc_34_65_auv_jahangir_report_to_hrc.pdf) آزار و اذیت بهاییان در ایران

را بارها محکوم کرده است. بر اساس ماده ۲۵ منشور حقوق شهروندی
(https://newsmedia.tasnimnews.com/Tasnim/Uploaded/Document/1395/09/29/13950929130054519948991.pdf)، که حسن

روحانی در دسامبر ۲۰۱۶ آن را امضا (https://persian.iranhumanrights.org/1395/09/rouhani-citizens-bill-of-rights/) کرده
است شهروندان آزادی عقیده دارند و تفتیش عقاید ممنوع  شده و هیچ کس را نمی تواند به خاطر عقایدش تحت

تعقیب قرار داد. اگر چه به اعتقاد فعاالن جامعه بهایی، تعقیب قضایی و آزار واذیت بهاییان در طی دولت اول
حسن روحانی افزایش (https://persian.iranhumanrights.org/1396/02/iran-election-and-bahai-community/) پیدا کرده است.
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