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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[

 

 سحام نیوز]برگرفته از سایت:[ 

 ۱۳۹۵اردیبهشت  ۱۳]تاریخ:[ 

 

 موج تازه ای از فشارها بر کسب و کار بهاییان در بندر عباس

ی در پی فشارهای اخیر بر کسب و کار بهاییان در شهرهای مختلف ایران و خصوصاً شهرهای شمالی کشور، دامنه

 .این اقدامات در جنوب کشور و شهر بندرعباس نیز تشدید شده است

ها و بهایی برای به تعطیلی کشاندن مغازه اماکن این شهر ارعاب و تهدید کسبه که چند سالی است ادارهرغم اینبه 

 های آنان را در دستور کار داشت، در روزهای اخیر به اقدامات خود شدت بخشیده و اقدام به تعطیلی چند مغازهشرکت

 .بهاییان کرده است

 .اندسازی ازجمله عینک سناتور، عینک جزیره و عینک زایس پلمپ شدهینکع های اخیر چند مغازهطی ماه

ماه جاری، یک روز قبل از نهم رضوان که روز تعطیل مذهبی بهاییان است، اداره اماکن به کلیه اردیبهشت  ۸

در همان روز به  هایشان را تعطیل کنند وهای بهایی مراجعه کرده و متذکر شده است که نباید در این روز مغازهمغازه

 .عینک گامرون هم اخطار پلمپ داده شد

تخصصی اداره اماکن بندرعباس صورت  این اقدامات با هدایت شخصی به نآم سروان حسن زند، ریاست دایره عمده

پذیرد که مسئولیت اعمال فشار اقتصادی بر بهاییان بندرعباس را برعهده داشته و با کمک وحمایت اداره اطالعات می

زندگی خصوصی افراد پرداخته و سعی به تشویق آنان به خروج  تحقیق دربارهین شهر به بازجویی و تفتییش عقیده و ا

 .ها شدت بخشیده استآغاز کرده است و با گذشت زمان به آن ۱۳۹۰از کشور دارد. وی اقدامات خود را از سال 

یگیر وضعیت کسب و کار عطاهللا رضوانی یک های گذشته به شدت پحسن زند ازجمله افرادی بوده که در سال

و محدود ساختن فعالیت اقتصادی وی داشت تا در پی قتل این  شهروند بهائی بوده و بارها با تهدید سعی در تعطیلی

 .شهروند بهایی، فعالیت اقتصادی این خانواده برای مدتی متوقف شد

وکار کورش رضوانی سازی سناتور که محل کسبذشته عینکبا این وجود پس از تشدید فشارها بر بهائیان، اسفندماه گ

 .پسر این مقتول بود، پلمپ شد

اداره اماکن همچنین چند شرکت نصب و خدمات آسانسور بهاییان را هم پلمپ کرده و نسبت به پایان فعالیت اقتصادی، 

 .از آنان تعهد گرفته شده است

 

 

 

 

 

 

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

 ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید[
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