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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[

 

 ریوا ران یا]برگرفته از سایت:[ 

 ١٣٩٧مهر  ٨]تاریخ:[ 

 

 بهانه است، موضوع شاهچراغ است انییاز بها تیحما راز؛یدر ش یفعاالن مدن

از دو  تی در حما یتییبه خاطر پست تو رازیشهر ش یشورا سهییر اتیعضو ه «،یحاجت یخبر بازداشت »مهد انتشار

  نیاز ا تیکاربران در حما یاز سو یاجتماع یهادر شبکه یادیز یهابازداشت شده، واکنش ییتن از شهروندان بها

در مجلس  رازیش ندهینما «،ییاو، »بهرام پارسا داشتکرد. چند ساعت بعد از خبر باز   جادیا یرازیساله ش ٣٩ ندهی نما

توسعه حرم   یبرا راز،یش  یخیاماکن تار بیمقابل تخر یحاجت یخود نوشت: »مهد ترییدر صفحه تو یاسالم یشورا

از مردم، قابل   یگروه یشد. بازداشت او به بهانه دفاع از حقوق شهروند یسازبه پرونده دیو تهد ستادی"شاهچراغ" ا

تر با  دهان منتقدان پاکدست و دلسوز را با اتهام ببندند. در صورت ادامه بازداشت، بیش می. اجازه ندهستین رشیپذ

 ».زنمی مردم حرف م

  یمجلس شورا« ٩۰اصل   ونیسیو عضو »کم د« یام ونی»فراکس یگوسخن  سه،ییر اتیعضو ه نیکه ا هرچند

بازداشت شده اشاره نکرده اما علت  ییاز دو جوان بها تی خود به حما تییدر تو میبه طور مستق رانیا یاسالم

 .بازداشت را مشخصا مطرح کرده است

  ییام تا دو دوست بهازده  ی روز گذشته به هر در  ١۰که سبب بازداشت او شده، نوشته است: » یتییدر تو یحاجت

است، در   ستادهیا یکه مقابل دشمنان خارج ی. نسل ما موظف است مادامامدهینرس جهیبازداشت شده آزاد شوند اما به نت

 ».نگذارد اندازند، کم یرا به خطر م یاجتماع لت که عدا یامور ریو سا ییقضا ییهاهیاصالح رو یتالش برا

افراد به   نیوگو کرده است. اگفت رازیساکن ش یاسیو س  یاز فعاالن مدن یبا تعداد ر«یواران یواکنش ها، »ا نیا یپ در

افراد استفاده    نیا یاز نام مستعار برا  ل،یدل نیگزارش ذکر شود. به هم نیشان در انخواستند نام ،یتیامن لیخاطر مسا

 .شده است

است   یرا کیفقط  نیگفتند که ا هایاسیشهر شد، همه س ی که وارد شورا ی: »روزدیگو یم ر«یواران یبه »ا محمد««

است،   یرا کیاما چون  ستیاز او ساخته ن یکار یعنیاز او استفاده کرد.  شودیخوب م یداخل یرهایگی و در را

 یبرا کندی مند است. سرش درد مبسیار دغدغه  ونگرفتند. جوان  ی او را جد  یلیبهتر است سمت خودمان باشد. خ

 یگذاشته است. تنها كس یمبارزه با فساد اجتماع یبرا شهیو توانش را هم ی. کل انرژیو انسان یمسایل اجتماع یبرا

فیلم   كردند،یچراغ خراب ممردم را در اطراف حرم شاه  یهاخانه  كه داشتند ییبود كه تنها بلند شد رفت و از لودرها

ها را قطع كرده بودند که ساکنان آن ها را  حرم، برق خانه یامنااتیکرد. با زد و بند ه یاو موضوع را رسانه فتگر

است که در مشهد،   ییایهمان ماف قایچراغ دقشاه یامنا اتیکار مردم شد. ه ریگ یگرفت و پ لم یف یبدهند. مهد یفرار

هم که بهرام  شیگونه پاپوش درست کردند. چند روز پ نیش ایدارد. با آن ها در افتاد که برا یآستان قدس رضو

 ».بوده است نیمنظورش هم  زند،یتر با مردم حرف م شیکرده بود اگر آزاد نشود، ب تییتو ییپارسا

  یبه شدت با انصاف و پ ی: »آدمدیگویم یحاجت یاست که در مورد مهد ی رازیاز شهروندان ش گرید یک ی ن«،یحس«

است که به فکر مردم   یکس ،یرازیمسووالن ش نی. بردی گینم ی او را جد یاست. چون دغدغده مردم را دارد، کس ریگ

ام، ر تماس بودهکه من با او د ییها. در سال آیدیم مسال  یافرزند دختر دارد و از خانواده  کیو قشر مستضعف است. 

پاپوش درست   شی. مثل روز مشخص بود که باالخره براامده یاز او ند یزیچ ،یاجتماع ی از انصاف در کارها ریبه غ
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  یکارها یگرفت برا یاز شهردار  لبوردیهم ب یکودکان کار بود. تعداد تیوضع ریگ یپ شیخواهند کرد. از چند سال پ

طرح مبازره با  میمان خواستکه با دوستان  یموارد که بعد از چند روز سپاه همه را جمع کرد. زمان نیو ا یوزشآم

  یکرد و پ تیاز ما حما یحاجت یگفتند "خط قرمز" است اما آقا م،یرفت یهر مسوول شی پ م،یرا شروع کن یکودک آزار

  خواهدیم یکار یشهره است. هر کس  یمدن فعاالن نیب رازی. در شمیموفق شو یتا حد میکارمان شد که توانست ریگ

. کنندیدردسر درست م شیچراغ براشاه ی. مثل روز مشخص بود که سپاه و امنایحاجت  دیگویم یشروع کند، فور

 ».است یدارآدم شجاع و مردم 

 رانیا ستیز طیسازمان مح یاجتماع -یو مشارکت فرهنگ  یو معاون سابق نوآور ستیز طیفعال مح «،یمدن کاوه«

را از قلم   یحاجت ی نوشته است: »جرم جوان بودن مهد « یبا هشتگ »جوان ناراض ،یحاجت یاز مهد تیدر حما

پروا   یو ب کنندیم یتیابراز نارضا پردهیب تپد،یم یران یو ا ران یا یکه قلبشان برا  یاز جوانان اندازهی. آنها بمیندازین

 .»هراسندیو بهبود دارند، م رییتغ  یبرا یرشد و رهبر تیو هر گونه ظرف ندیگو یاز مشکالت م

فقط چهره فرزندش  دم،یکه خبر بازداشتش را شن یا: »لحظهدیگویم رازیدر ش یاز فعاالن مدن گرید یک ی مهناز«،«

با  م،یکرد یم یده به توجه و کودکان کار را سازمان  ازمندین یهابچه میکه داشت شیچشمم آمد. چند سال پ یجلو

 نما،یبچه ها به س نیرفت و آمد ا نهیهز نیتام ی. برارد بگذا ارمانیدر اخت گانیکه سانس را میهماهنگ کرد یینما یس

بود.  یفرهنگ  ونیس ی. آن زمان دودمان در کممیشهر است، رفت یشورا ی از اعضا یک یدودمان" که او هم  الینزد "ل

  ۵۰از  شیکه همان روز ب ی. در حالستیما ن یو در حوزه کار می" ندارخودی"ب یکارها  نیا یگفت ما بودجه برا

را نوشت و  نیهم نستاگرامشیدر ا یحاجت ی" داده بود. مهدرازیوصال ش انیبه "کانون رهپو یتومان کمک مال ونیلیم

  هیکرا یهزار تومان برا ۴۰ ای ٣۰شورا نوشت"  یفرهنگ ونیسیکرد. او در انتقاد به خانم دومان و کم تیاز ما حما

 یتومان کمک به اردوها ونیلیم ۵۰اما پرداخت  ستیتو ن فهیکودکان کار وظ یبرا نمای شهر تا س نییاتوبوس از پا کی

  نمایبه س دیهستند و با هم بچه  هانیبه اردو بروند، ا دیاگر آن ها بچه هستند و با  د؟یکنیوصال م انیکانون رهپو

 نهیخودش هم هز بیو از ج ستادیکنار ما ا یاما حاجت میبروند." آن ها به ما کمک نکردند چون وابسته به سپاه نبود

من جلو  دیبگذار گفتیما بشود، مبا  یتیامن یهاکه احتمال داشت خطر داشته باشد و برخورد ییکارها یکرد. برا

 ».ستین رازیکدام از مسووالن ش چیاست اما از جنس ه امبری بچه پ میبگو خواهمی. نمرومیم

که وارد شورا   یرا از زمان ی: »مهددیگویطلب است. او ماصالح  انیبه جر کینزد یاسیاز فعاالن س یک ی »سجاد«،

و   رازیشهر ش یعضو شورا نیترشهر شد. جوان  یحضور در شورا یدایکه کاند ی. در واقع، از زمانشناسمیشد، م

دارد و در هر اتفاق  یادیز یاست، دغدغه اجتماع ایریب یشهر است. آدم یعضو شورا نیتریحساببدون تعارف، آدم 

کرد  یم یمتخصص نبود اما سع لیاز مسا یلیحضور داشته است. خودش در خ  یو حقوق شهروند یفرهنگ 

شناس و فعال روان  یکار را کرد. او تعداد نیکودکان کار هم یمتخصصان را دعوت کند و کار را جلو ببرد؛ مثال برا

را  ییها. بارها شده است که پروژهمیکودکان" را جلو برد لبوردیکودک و مسووالن شهر را دعوت کرد و پروژه "ب 

در   یفرهنگ  یبوده که اگر قرار است کار نیا شهیهم شرکت کرده است اما شرطش هم  یتحاج یو آقا میشروع کرده ا

انجام بشود،  یاست کار رارگفت اگر ق یشهر نباشد. م یانجام شود، فقط در دو سه منطقه باال یحوزه حقوق شهروند

پرکردن روزمه   یدوست ندارم فقط برا گفتی قسمت آن. م نیتا باالتر رازینقطه ش نیرتریدر کل شهر باشد؛ از فق دیبا

 یاو خِط قرمز ندیگویشهر پشت سرش م یشورا یتنها بود. همه اعضا  شهیشهر هم  یخود کار کنم. در شورا یکار

درست کنند. وگرنه   شیپاپوش را برا نیچراغ سبب شده است ااو با سپاه و مسووالن شاه یریدرگ دیاست. بدون ترد

 ندگان؟« ینما یمابق ای آوردیرا م یرا نیترشیب یحاجت یمهد دینیبگذارند، بب انتخابات مجدد کی ندی ایب

 

 

 

 

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

 ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید[
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