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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[

 

 )هرا( رانیمجموعه فعاالن حقوق بشر در اسایت:[ برگرفته از ]

 1387آذر  4]تاریخ:[ 

 

 هنري یک بهائي قرباني نقض حقوق بشر اثر

هنرمندان بهایي در شهر شیراز )با هویت محفوظ( اقدام به ساخت ماکتي  یکي از :مجموعه فعاالن حقوق بشر در ایران

از منزل مسکوني حضرت باب ) یکي از مقدسات دیانت بهایي که منزل مسکوني وي اثري تاریخي و براي بهاییان 

وق مقدس بود و پس از پیروزي انقالب تخریب شد( نمود و براي انجام این شاهکار هنري که شبیه سازي مکان ف

 .متر و با استقاده از چوب و سنگ و آجر و ... بوده است ؛ پنج سال وقت صرف مي نماید 10به  1الذکر در مقیاس 

، از طرف اداره اطالعات شیراز منزل شخصي ایشان را مورد تفتیش قرار داده و عالوه بر  86در شهریور ماه سال 

امپیوتر شخصي ، رسیور ماهواره ، آلبوم عکسهاي این ماکت ) که در زیرزمین منزل نگهداري مي شده ( ، ک

 .و کتاب را نیز با خود مي برند  CD خانوادگي و تعداد زیادي

هنرمند مذکورز بالفاصله نسبت به این اقدام شکایتي تنظیم نموده و در طول بیش از یک سال اخیر بارها به منظور 

و ستاد خبري استان فارس مراجعه مي نماید اما در  پس گرفتن اثر شخصي و هنري و احقاق حق خویش ، به دادگاه

نهایت این پاسخ را دریافت مي نمایند که "چون این اثر هنري در ارتباط با عقیده ي ایشان و دیانت بهایي بوده ، به 

 ."هیچ وجه مسترد نخواهد شد

و پذیرفته شده مي باشد که هر وقایع فوق در حالي اتفاق افتاده است که این امر در همه جاي دنیا کامال ً بدیهي 

هنرمندي اساسا ً در حوزه ي عالیق و باورهاي خویش اقدام به خلق یک اثر هنري نماید ، اما متأسفانه حتي هنر و 

شعاع قرار گرفته و نه تنها استعداد این قبیل افراد نیز تنها به واسطه ي اعتقادات شخصي و مذهبي اشان تحت ال

هنري به سایر هنردوستان داده نمي شود ، بلکه خلق آن نیز اقدامي مجرمانه و مستحق مجازات و ي ارائه ي اثر اجازه

 .پرونده سازي تلقي مي گردد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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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