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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

 ۱۳۹۷مهر  ۷ ]تاریخ:[

 

 توئیت، بیشتر شبیه بهانه استنماینده شیراز: دستگیری عضو شورای شهر شیراز به دلیل 

ایرنا: نماینده شیراز در مجلس شورای اسالمی با بیان اینکه فردا در صحن علنی بهارستان بازداشت مهدی حاجتی 

پیگیری خواهد کرد گفت: این موضوع را با استاندار شیراز که رئیس شورای تامین استان هستند مطرح کردم، ایشان 

با مسئوالن ذی ربط صحبت کرده اند.وی ابراز امیدواری کرد این مساله با درایت، هرچه   پیگیر ماجرا بودند و گفتند

 .زودتر حل و فصل شود

او با اعتراض نسبت به بازداشت هایی از این قبیل گفت: آقای حاجتی توئیتی داشتند که در آن از حق شهروندی دو تن  

شان از عنوان دوست برای این شهروندان بهایی استفاده از شهروندان شیرازی سخن گفته بودند. برخی می گویند ای

 .کرده اند که اگر واقعا ایشان به این دلیل بازداشت شده باشند، عجیب است

سخنگوی فراکسیون امید مجلس یادآور شد: در بسیاری موارد کلمات دوست، برادر و مانند اینها استفاده می شود در  

در مورد آقای حاجتی که از این شهروندان بهایی با عنوان دوست یاد   صورتی که فقط اصطالح خطابی می باشد.

 .کردند هم همین مساله صدق می کند

پارسایی اضافه کرد: آقای حاجتی در توئیتی به عنوان نماینده مردم شیراز در شورای شهر بر اساس مراجعاتی که به  

دستگیری دو شهروند شده بودند. بعد از پیگیری ها هم در  ایشان داشتند و درخواستی که از ایشان شده بود، پیگیر 

 .توئیتی اطالع رسانی کردند

او با بیان اینکه دستگیری آقای حاجتی به دلیل این توئیت بیشتر شبیه بهانه است گفت: بارها در کشور ما مسئوالن بر 

 .اس پیگیر بازداشت این شهروندان بوده اندحقوق اقلیت ها از جمله بهائی ها تاکید کرده اند؛ آقای حاجتی هم بر این اس

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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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