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  !ت كردستانسّنمراسم فارغ التحصيلي طالب دارالعلوم زاهدان در غياب اهل
  

  
  

هاي منـاطق مختلـف،   ر خبر مراسم ساليانه ختم بخاري و دعوت از علما و شخصيت در پي انتشا   89ختم بخاري   

  .ت كردستان به زاهدان جلوگيري كردندسّننيروهاي امنيتي از مسافرت علما و ديگر شهروندان اهل

، نيروهـاي امنيتـي عـصر روز    )اسالم كرد(رساني مكتب قرآن كردستان   هاي رسيده به پايگاه اطالع     گزارش بنابه

 كاك حسن اميني، حاكم شرع و عضو شوراي مكتب قرآن كردستان را به اداره اطالعات فراخوانده 14/4/89دوشنبه 

 حق شركت در مراسم ختم بخاري زاهدان را تاناند كه هيچ كدام از اعضاي مكتب قرآن كردسو به وي اعالم نموده 

  .ندارند

ن و كرمانشاه حاكي از آن است كه نيروهاي اطالعات بـا        از شهرهاي سقز، بانه، مريوان، كامياران، دهگال       خبرها

  .اند كه حق شركت در مراسم ختم بخاري امسال را ندارندها اعالم نمودهاحضار اعضاي مكتب قرآن كردستان، بدان

ن عمومي در مسير سـقز  يرسد كه تعدادي از جوانان آن شهرستان در حالي كه با ماش چنين از بانه گزارش مي    هم

دكتـر   .دج قصد عزيمت به زاهدان را داشتند توسط نيروهاي امنيتي بازداشت و از مسافرت آنان ممانعت شـد                به سنن 

اسـم خـتم   رزاده نماينده پيشين مجلس شوراي اسالمي هم كه از چند روز قبل به منظور شـركت در م            جالليجالل  

 و. يتي زاهدان به تهـران برگردانيـده شـد   بخاري وارد زاهدان شده بود، روز قبل از اجراي مراسم توسط نيروهاي امن      

هاي مالزي و سوريه كه به منظور شركت در اين مراسم به ايران سفر كرده بودند در تهران    تعدادي از اساتيد دانشگاه   

 .ه و تا چند روز هم از بازگشت آنان ممانعت گرديداز عزيمت آنان به زاهدان جلوگيري شد

ت بـه مراسـم خـتم بخـاري         سـّن ر حالي با تجمع و مسافرت شهروندان اهل        به ذكر است نيروهاي امنيتي د      الزم

التحصيلي طالب علوم ديني حوزه دارالعلوم زاهدان كنند كه اين مراسم بيش از دو دهه است جهت فارغجلوگيري مي

  .تبرگزار گشته و تا به حال كمترين زياني براي نظام در پي نداشته اس

اي در ميـان    ت به زاهدان و فشار بر حوزه دارالعلوم، بازتاب گـسترده          سّنشهروندان اهل  خبر ممانعت از مسافرت      انتشار

  .كنندت معني ميسّنرا به تقابل و تضييع حقوق مسلم اهلآن مردم داشته و عمدتاً 
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