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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[

 

 (ایرنای )اسالم یجمهور ی خبرگزار:[ ]برگرفته از سایت

 ۱۳۹۷بهمن  ۱۷]تاریخ:[ 

 

 هاهای شورای شهریدادگاه و احضار؛ روزمره

سپنتا نیكنام در یزد، مهدی حاجتی در شیراز، مهدی مقدری در اصفهان، خلیل اردكانی در كرج،   -ایرناپالس -تهران

شوراهای اسالمی شهر و روستا  رضا مهرداد در نیشابور و محمود میرلوحی در تهران اعضای پنجمین دوره فعالیت

 .ی برخی از آنان نیز حكم حبس نیز صادر شده استاند و براهستند كه در یك سال اخیر احضاریه دریافت كرده

ها خبر »بازداشت« یا »شكایت« از یك عضو شورای شهر در یك سال اخیر هرچند وقت یكبار روی خروجی رسانه 

اند، تعداد دیگری به دلیل اظهارنظردر فضای  گیرد. به جز افرادی كه به اتهام مالی یا اخالقی بازداشت شدهقرار می 

اند و از حضورشان در جلسات شورا ممانعت به شكایت فرد ثالث یا فعالیت سیاسی روانه بازداشتگاه شدهمجازی، 

 ...  .عمل آمده است

 آفرین برای عضو شورای شهر شیرازتوئیت جنجال

هنوز مدت زیادی از بازگشت سپنتا نیكنام به شورای شهر نگذشته بود كه خبر رسید این بار مهدی حاجتی، عضو  

ام تا دو  شورای شهر شیراز بازداشت شده است. حاجتی در توییتر نوشته بود: »ده روز گذشته را به هر دری زده 

ام. نسل ما موظف است مادامی كه مقابل دشمنان خارجی  دوست بهایی بازداشت شده آزاد گردند و به نتیجه نرسیده

وری كه عدالت اجتماعی را به خطر انداخته كم  های قضایی و سایر ام ایستاده است در تالش برای اصالح رویه

 « .نگذارد

روز   ۱۰حاجتی دو روز بعد از این توئیت به جرم »حمایت از بهائیان« بازداشت شد. این عضو شورای شهر شیراز 

میلیارد ریالی آزاد شد اما از حضورش در جلسات شورا ممانعت به عمل آمد. مشكل حاجتی   ۲بعد با سپردن وثیقه 

ماه بدون حضور او   ۴ضور در جلسات شورا نیز مانند سپنتا نیكنام حل شد اما جلسات شورای شهر شیراز برای ح

شد. آن طور كه بهرام پارسایی، نماینده شیراز در مجلس شورای اسالمی خبر داده است او از دیروز در  برگزار می

  .این بازگشت نقش موثری داشته است كند و علی الریجانی، رئیس مجلس درجلسات شورای شهر شیراز شركت می

 ... 

 

 

 

 

 

 

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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