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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[

 

 رادیو زمانه ]برگرفته از سایت:[

 ۱۳۹۸تیر  ۱ ]تاریخ:[

 

 تأیید حکم زندان و تبعید عضو شورای شهر شیراز به دلیل حمایت از بهائیان

دادستان مرکز استان فارس گفته است که مهدی حاجتی، نماینده شورای شهر شیراز به یک سال حبس و دو سال تبعید 

را امنیتی دانسته و گفته که او تا کنون هیچ درخواستی  به طبس محکوم شده است. حیدر آسیابی همچنین پرونده حاجتی

و پیگیری حقوق زندانیان بهایی  مبنی بر عفو و تخفیف مجازات نداده است. نماینده شورای شهر شیراز در پی حمایت

 رتبعید پذیبازداشت شد. حکم تبعید او به طبس در حالی صادر شده که این شهر از چند سال پیش از فهرست شهرهای 

 .کشور حذف شده بود

به گزارش خبرگزاری دولتی دانشجویان ایران )ایسنا(، دادستان مرکز استان فارس از امنیتی بودن پرونده مهدی 

بر اساس شواهد و مدارک از سوی دادگاه صالحه به تحمل »حاجتی، نماینده شورای شهر شیراز خبر داد و گفت 

 « .شده استیکسال زندان و دو سال تبعید به طبس محکوم 

طلب، نایب رئیس کمیسیون عمران، حمل و نقل و ترافیک و از فعاالن سیاسی اصالح ۱۳۵۸مهدی حاجتی متولد 

 .رئیس کمیسیون حقوق شهروندی پنجمین دوره شورای شهر شیراز است

در این شهر بود و  بازداشت شد. دلیل بازداشت او پیگیری دستگیری شماری از بهاییان ۱۳۹۷مهر  ۵حاجتی بار اول 

 .بهاییت عنوان کرد« فرقه ضاله»ایرنا در آن تاریخ علت دستگیری او را حمایت از 

خرداد برای اجرای حکم  ۱۲شنبه پس از صدور حکم حبس برای او ماموران اجرای احکام حاجتی را بار دیگر یک

 .ل کردندآباد شیراز منتقاش بازداشت و به زندان عادلیک سال حبس در منزل شخصی

خرداد در واکنش به  ۱۳پروانه مافی، نماینده تهران و عضو کمیسیون شوراهای مجلس شورای اسالمی دوشنبه 

زندانی شدن مهدی حاجتی گفته بود که برای پیگیری این موضوع در مجلس الزم است شورای شهر شیراز یا خانواده 

نکو، عضو دیگر کمیسیون شوراهای مجلس شورای اسالمی حاجتی شکایتی را به این نهاد ارائه دهند. قاسم میرزایی

 .گذاردنیز اعالم کرد که این موضوع را با رئیس کمیسیون شوراها در میان می

در نظر گرفتن عفو و اعطای هرگونه تسهیالتی به زندانیان، در »دادستان شیراز اما در واکنش به این اظهارات گفت: 

 « .تواند در این خصوص ورود کندن مجلس نیست و فقط دستگاه قضائی میصالحیت مسئوالن دولتی و نمایندگا

آسیابی اتهام مهدی حاجتی، را اقدام علیه نظام دانست و گفت او اکنون در حال گذراندن دوران محکومیت خود در 

 .زندان است و تاکنون هیچ درخواستی مبنی بر عفو یا تخفیف مجازات ارائه نداده

 .است که اتهام حاجتی امنیتی است و ربطی به توئیت او ندارد آسیابی همچنین گفته

 :حاجتی در توییتر خود نوشته بود

ام. نسل ما آزاد گردند و به نتیجه نرسیده بازداشت شدهام تا دو دوست بهایی روز گذشته را به هر دری زده ۱۰»

های قضایی و سایر اموری که الح رویهموظف است مادامی که مقابل دشمنان خارجی ایستاده است در تالش برای اص

 « .عدالت اجتماعی را به خطر انداخته، کم نگذارد
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 ۶او در حالی به تبعید در طبس محکوم شده است که عبدالجواد پارسافر، دادستان عمومی و انقالب شهرستان طبس 

ستان از لیست شهرهای تبعید با پیگیری مقامات قضایی طبس و صالحدید قوه قضاییه این شهر»گفته بود:  ۱۳۹۳تیر 

 « .پذیر حذف شده است

 افزایش فشارها بر جامعه بهاییان

کنند اما قانون اساسی جمهوری اسالمی هزار بهایی در ایران زندگی می ۳۰۰بر اساس آمار منابع غیررسمی بیش از 

شناسد. بر به رسمیت نمیگری را به رسمیت شناخته و مذهب بهاییان را تنها اسالم، مسیحیت، یهودیت و زرتشتی

حقوق بهاییان در ایران همواره به صورت سیستماتیک نقض شده  ۵۷های پس از انقالب همین اساس در طول سال

 .است

های نزدیک به نهادهای امنیتی بازداشت حاجتی نیز در حالی صورت گرفت که در روزهای قبل از آن برخی رسانه

 .ریزی شده داده بودنددر شیراز را در یک عملیات برنامه شهروند بهایی ۴۰کم خبر بازداشت دست

فشارها همچنان بر جامعه بهائیان ادامه دارد. از جمله در سمنان یلدا فیروزیان و بهنام اسکندریان، و اردشیر فنائیان 

دست نیست، بیش از یک ماه و نیم است که در بازداشت هستند. از فیروزیان و اسکندریان در این مدت هیچ خبری در 

و فنائیان تنها یک بار فرصت دیدار با پدرش را یافته، و پدر او بعد از این دیدار فوت کرده است. از او نیز جز این 

 .یک دیدار خبری در دست نیست

سرکوب بهائیان در »چندی پیش دیان عالئی، نمایندۀ جامعۀ جهانی بهائی در دفتر ژنو سازمان ملل، اظهار داشت: 

 « .ها شده استای برای سرکوب و آزار آنگیری هم بهانهدی رسیده که اکنون حتی گالبایران به ح

های مورد اشاره او، مأموران دولتی به منازل و انبارهای چندین شهروند بهائی در روستای مازگان بنابر گزارش

کردند را ضبط و توقیف از آن استفاده می گیریها برای گالبها و وسائلی که آننزدیک قمصر یورش بردند و دیگ

 .کرده اند

ای سیستماتیک و منظم است این هم روش دیگری از طرف مسئولین حکومت ایران برای اجرای برنامه»عالئی گفت: 

 « .که بهائیان را از امرار معاش محروم کنند

به رغم اینکه وسایل ضبط شده روز بعد به صاحبانشان پس داده شد، مأمورین از اهالی روستا تعهد شفاهی گرفتند که 

 .اندها را امرار معاش محروم کردهدیگر نگذارند آنان گالب گیری کنند و از این طریق آن

های مختلف اقتصادی نظیر محدودیت به گفته عالئی، بهائیان این منطقه از چند دهه پیش از سوی مقامات محلی با

 .خرید کاال و محرومیت از خدمات اجتماعی روبرو شدند

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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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