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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[

 

 خبرگزاری هرانا]برگرفته از سایت:[ 

 ١٣٩٧مهر  ۵]تاریخ:[ 

 

 شورای شهر شیراز به دلیل حمایت از شهروندان بهایی بازداشتی در شیرازبازداشت یک عضو 

یک عضو هیات رئیسه شورای اسالمی شهر شیراز گفت که مهدی حاجتی عضو این شورا عصر   –خبرگزاری هرانا 

شهروندان  تن از  ۲پنجشنبه به دلیل حمایت از بهاییان بازداشت شد. آقای حاجتی پیش از این با انتشار یادداشتی از 

 بهایی که هفته گذشته در شیراز دستگیر شدند، حمایت کرده بود. 

به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از ایرنا، قاسم مقیمی شامگاه پنجشنبه افزود: “بازداشت این عضو شورای شهر در  

 ارتباط با اتهام حمایت از بهاییان صورت گرفته است”.

ریزی العاده برای شامگاه پنجشنبه در همین ارتباط برنامهاز جلسه ای فوق وی ادامه داد: “شورای اسالمی شهر شیر

 کرده است”.

نوذر امامی دیگر عضو شورای شهر شیراز نیز با تایید این خبر گفت: “پرونده حاجتی پیش از این در دادگاه عمومی 

 و انقالب شیراز در حال بررسی بوده است”.

تن از شهروندان بهایی که هفته گذشته در شیراز دستگیر شدند، حمایت   ۲ی از حاجتی پیش از این با انتشار یادداشت

 کرده بود.

از فعاالن سیاسی اصالح طلب، نایب رئیس کمیسیون عمران، حمل و نقل و ترافیک و   ١٣۵۸مهدی حاجتی متولد 

 عضو کمیسیون حقوق شهروندی دوره پنجم شورای شهر شیراز است.

قضایی ایران -بهایی در شهرهای مختلف کشور با افزایش فشار از سوی نهادهای امنیتی های اخیر شهروندانطی هفته

 اند.روبرو شده

های “سودابه حقیقت“، “نورا پورمرادیان“، “نوید هرانا نیز در گزارشی از بازداشت شش شهروند بهایی به نام

و   ۲۴وفا” طی روزهای ” و “احسان محبوب راهزادهبازماندگان”، “بهاره قادری)همسر نوید بازماندگان(”، “الهه سمیع

 شهریورماه توسط نیروهای امنیتی شهر شیراز خبر داده بود. ۲۵

 

 

 

 

 

 

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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