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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:[

 ۱۳۹۸خرداد  ۱۲ ]تاریخ:[

 

 عضو شورای شهر شیراز راهی زندان شد 

مهدی حاجتی عضو جوان شورای شهر شیراز که به اتهام تبلیغ علیه نظام از سوی دادگاه انقالب شیراز  -ایرنا -تهران

 .به یکسال حبس محکوم شده بود، با قطعیت محکومیتش در دادگاه تجدیدنظر، راهی زندان شد 

ا گفت: برای برادرم به  مصیب حاجتی برادر مهدی حاجتی روز یکشنبه با اعالم این خبر به خبرنگار قضایی ایرن

خاطر حمایت از دو تن از فعاالن فرقه بهائیت پرونده قضایی تشکیل شد که اتهامات این پرونده تشویش اذهان عمومی، 

 .های معاند ملی و مذهبی و تبلیغ علیه نظام بودعضویت در گروهک

ی به صدور رای برائت شد افزود: به  وی با بیان اینکه پرونده اتهامی تشویش اذهان عمومی در دادگاه عمومی منته

پرونده اتهامی تبلیغ علیه نظام و عضویت در گروهک معاند در دادگاه انقالب رسیدگی شد که نهایتاً دادگاه پس از 

برگزاری دو جلسه، در خصوص عضویت در گروهک معاند رأی به برائت و در خصوص تبلیغ علیه نظام به یکسال  

 .دحبس و دو سال تبعید رأی دا

برادر مهدی حاجتی اضافه کرد: به حکم دادگاه انقالب اعتراض کردیم که پرونده در شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان 

رسیدگی شد و روز گذشته پیامکی مبنی بر صدور رأی در دادگاه تجدیدنظر دریافت کردیم و حوالی ظهر امروز نیز 

 .فت شدپیامکی مبنی بر ارجاع پرونده به اجرای احکام دریا

  امروز، ماموران اجرای احکام به منزل برادرم آمدند و او را به زندان عبدال آباد  ۱۵وی افزد: حدود ساعت  

 .منتقل کردند آباد[]عادل 

 وی گفت: در اینکه محکومیت برادرم تایید شده شکی نیست اما نمی دانیم رای عیناً تایید شده است یا خیر؟

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید[
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