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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:[

 ۱۳۹۴اردیبهشت  ۲۹]تاریخ:[ 

 

 شغل ممنوع برای بهائیان ۳٠دستور اداره اماکن نیروی انتظامی؛ 

فرماندهی نیروی انتظامی با انتشار دستوری از اداره اماکن نیروی انتظامی سراسر کشور خواسته که برای کنترل،  

ها در  ها فراهم گردد و از حضور وسیع آن محدودیت و نظارت بر عملکرد بهاییان زمینه های شناسایی و کنترل آن

 جامعه جلوگیری شود.

صادر شده و هم چنان به قوت خود باقی است،   ۱۳۸۶بنا به گزارش ارسالی به »سحام«، در این نامه که در سال  

 های الزم صادر گردیده است. چهاربند دستورالعمل

تنها باید در رسته ها و   ها در مشاغلی با درآمد باال شد و بهاییاندر بند دوم این نامه آمده که باید مانع از حضور آن 

 هایی که در حد متعارف درآمد دارند، فعالیت داشته باشند.شغل

 ممنوعیت کار در مؤسسات فرهنگی، تبلیغاتی و اقتصادی از دیگر موارد مورد اشاره است. 

طال سازی   های سه گانه فوق آمده است: »بهائیان نباید در جرائد، نشریات، جواهر ودر این نامه در توضیح ممنوعیت

فروشی، مسافرخانه ر سازان، مؤسسات توریستی و اتومبیل کرایه، ناشران، و کتابوداران، گراساعت سازی، چاپخانه 

نت مشغول به کار و فعالیت و کافی رایانه نت،برداری، گیمداران، هتل داران، آموزشگاه های خیاطی، عکاسی، فیلم 

 باشند.«

 ]سند[

 نیروی انتظامی []آرم

 [ ]آرم

 جمهوری اسالمی ایران

 ۱۳۷  / ۲  / ۲۲شماره: 

 ۱۳۸۷فروردین  ۱۹تاریخ: 

 دارد: پیوست

 تهران اداره نظارت بر اماکن عمومی ]فرماندهی انتظامی استان[  از: پلیس اطالعات و امنیت عمومی ف.ا.ا.

 عمومی روسای پلیس اطالعات و امنیت  –به: فرماندهان محترم انتظامی شهرستانهای تابعه 

 موضوع: بررسی صالحیت افراد گروهکی و فرق ضاله بهائیت 

 سالم علیکم

با صلوات بر محمد و آل محمد )ص( و با احترام، به استناد دستورالعمل واصله از ریاست محترم پلیس اطالعات و 

( و با  ۱۳۸۵اسفند  ۲۱مورخه  ۱۴ / ۳٠  / ۵ / ۲  / ۳۱نظارت بر اماکن عمومی )بشماره  –امنیت عمومی ناجا 
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پروانه کسب و حضور موجه و قانونی آنها در  عنایت به افزایش مراجعات وابستگان به فرقه ضاله بهائیت جهت اخذ

المقدور  جامعه اصناف پس از اخذ پروانه، ضروری است بمنظور کنترل و نظارت مستمر بر فعالیت آنان و حتی

جلوگیری از حضور وسیع آنان در سطح صنوف حساس و مهم و سازمانهای صنفی و همچنین افراد گروهکی  

  ۱۷مورخه  ۱۴ / ۳٠ /  ۷ /  ۱٠٠ار دادن موارد ذیل برابر دستورالعمل شماره متقاضی پروانه کسب ضمن مد نظر قر

نماید اقدام  های قابل طرح در کمیسیون را مشخص می)کمیسیون بررسی نهائی( که نوع پرونده ۱۳۸۲اردیبهشت 

 گردد.

 الف( فرق ضاله بهائیت:

آوری آمار به تفکیک )میزان پراکندگی، نوع رسته شغلی( نسبت به شناسائی افراد بهائی شاغل در صنوف و جمع  (۱

 اقدام نمایند. 

های شغلی آمد زائی باال جلوگیری و صرفا با صدور مجوز یا پروانه کسب در رسته ( از فعالیت آنان مشاغل با در۲

 که بتوانند در حد متعارف امرار معاش نمایند موافقت گردد.

های شغلی حساس )فرهنگی، تبلیغاتی، اقتصادی نظیر جراید و  ( از صدور مجوز فعالیت برای افراد مذکور در رسته ۳

ساعت و چاپخانه داران، و گراور سازان، مؤسسات توریستی و اتومبیل کرایه،  نشریات، جواهر و طال سازی و

نت، رایانه، داران، آموزشگاههای خیاطی، عکاسی و فیلمبرداری، گیمناشران کتابفروشان، مسافرخانه داران، هتل 

 نت( جلوگیری بعمل آورند.کافی

های شغلی مشروط به ئیت جهت فعالیت در رسته( در راستای اجرای احکام شرعی برای پیروان فرقه ضاله بها۴

چلوکباب و  -۴اغذیه فروشان و مواد غذائی   -۳رستوانت و سلف سرویس  -۲تاالرهای پذیرائی   -۱طهارت )

قنادی و   -۸بستنی و آبمیوه و نوشابه  -۷فروشندگان مواد پروتئینی و سوپر مارکت  -۶خانه قهوه -۵خورشت چلو

 اپ پروانه صادر نمیگردد. شکافی -۹فروشی شیرینی

 ]ُمهر[ فاکس شد

 سحام نیوز 

بند چهارم این نامه با اشاه به نجس و ناپاک دانستن بهاییان از اداره اماکن نیروی انتظامی خواسته که »از حضور  

چلوخورشت،  ها، اغذیه فروشان و مواد غذایی، چلوکباب و ها در تاالرهای پذیرایی، رستوران و سلف و سرویس آن 

خانه، فروشندگان مواد پروتئینی و سوپر مارکت، بستنی و آب میوه و نوشابه، قنادی و شیرینی فروشی و کافی  قهوه

 شاپ، جلوگیری شود.«

 گفتنی است پس از پیروزی انقالب اسالمی فشارهای زیادی بر جامعه بهاییان ایران وارد شده است.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید[
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