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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[

 

 هرانا ی خبرگزار]برگرفته از سایت:[ 

 ۱۳۹۵اسفند   ۳ ]تاریخ:[

 

 اظهارات متناقض دادستان مرکز مازندران در مورد پلمپ مغازه بهاییان 

مازندران،  علیرغم گذشت بیش از سه ماه از پلمب گسترده اماکن کسب شهروندان بهایی استان  –خبرگزاری هرانا 

دادستان مرکز این استان که از جمله مهمترین تصمیم گیرندگان در این موضوع است با بیان اظهارات و مواضع 

متناقض در عین تداوم بی توجهی به شرایط دشوار این شهروندان تظلم خواه، موجب سردرگمی شهروندان بهایی 

 .تاستان در پیگیری مطالبه بازگشایی اماکن کسب خود شده اس

روز از پلمپ گسترده  ۱۰۰به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعاالن حقوق بشر در ایران، بالغ بر  

واحد صنفی بهاییان استان مازندران می گذرد. در طی این مدت دادستان مرکز استان مازندران، اسدهللا   ۹۴و همزمان 

 .واحدهای صنفی بهاییان عنوان نموده است جعفری، اظهارات متناقضی در ارتباط نقش خود در پلمپ

به گفته ی چند تن از مغازه داران بهایی مازندران که واحد صنفی ایشان پلمپ گردیده است، در   –موضع اول 

روزهای نخست بعد از پلمپ واحدهای صنفی، دادستان جعفری در پاسخ به ایشان عنوان نمودند ” دستور پلمپ واحد 

خودم امضاء کرده ام و مامورین اداره اماکن تنها ضابط قضایی می باشند.” ایشان عنوان می  های صنفی بهاییان را 

نمودند که بهاییان با تعطیل کردن واحدهای صنفی خود در تعطیالت بهایی، قصد تبلیغ علیه نظام دارند. به همین دلیل  

 .داز ورود و رسیدگی به مسأله پلمپ واحدهای صنفی بهاییان اجتناب می کردن

همزمان در دادستانی یکی از شهرهای مازندران، حکم امضاء شده ی دادستان جعفری به دادستان های سایرشهرهای  

آبان ماه مغازه های خود  ۱۲و  ۱۱استان مشاهده شد. در آن حکم قید گردیده بود که چنانچه شهروندان بهایی در تاریخ 

ان اقدام شود. همچنین در نامه ای دیگر خطاب به معاون امنیتی را تعطیل نمایند، نسبت به پلمپ واحد های صنفی ایش

استاندار مازندران عنوان نمودند که بهاییان از اسرائیل دستور می گیرند و قصد بر هم زدن امنیت استان را دارند، به  

د را تعطیل آبان مغازه های خو  ۱۲و   ۱۱همین دلیل درخواست کردند که چنانچه ایشان در تعطیالت مذهبی خود در  

 .نمودند، نسبت به پلمپ واحدهای صنفی ایشان اقدام شود

بالغ بر دو ماه است که دادستان مرکز مازندران، اسدهللا جعفری، موضع کامال متفاوتی در قبال پلمپ   –موضع دوم 

یی که واحدهای واحدهای صنفی بهاییان این استان اتخاد نموده اند. ایشان خطاب به چند تن از مراجعه کنند گان بها

صنفی شان پلمپ شده بود،عنوان نمودند : “بنده دست بر روی قرآن می گذارم که هیچ نقشی در پلمپ مغازه های  

بهاییان استان مازندران ندارم و حکم پلمپ واحدهای صنفی ایشان را بنده امضاء نکرده ام و دستوری به مأمورین 

داده ام! چنانچه مأمورین اداره اماکن تخلفی مرتکب شده اند، می توانید اداره ی اماکن مبنی بر پلمپ مغازه های شما ن

از ایشان شکایت نمایید و مطمئن باشید که رسیدگی خواهد شد.” با اینحال همچنان از رسیدگی به مسأله پلمپ واحدهای  

 .صنفی بهاییان امتناع می نماید

ابطان دادگستری با دادستان است. همچنین بر اساس آیین دادرسی کیفری، ریاست و نظارت بر ض ۳۲به موجب ماده 

قانون نظام صنفی، باید پلمپ واحدهای صنفی با اطالع اتحادیه ها صورت بگیرد و اداره اماکن   ۲۸ماده  ۱تبصره 

ضابط اجرایی اتحادیه می باشد. این در حالی است که تمامی اتحادیه های ذیربط از علت پلمپ واحدهای صنفی بهاییان 

 .پ ها هیچ نقشی نداشته اندمازندران اظهار بی اطالعی نموده اند یا بیان کرده اند که در این پلم
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آذر   ۲۴در تاریخ  –حجه االسالم تقوی فرد  – دادستان جعفری علیرغم دستور ریاست کل دادگستری استان مازندران 

از پیگیری تظلم ارجاع شده به ایشان، امتناع نمودند. متن پاراف ریاست کل دادگستری استان مازندران به   ۱۳۹۵

 :شرح زیر است

 ” تقوی فرد -ری، با توجه به سابقه، بررسی و نتیجه را اعالم فرمایید. ریاست کلجناب آقای جعف”

به خاطر نقض حقوق بشر از  ۱۳۹۰الزم به یادآوری می باشد که اتحادیه اروپا، دادستان اسدهللا جعفری را در اسفند 

 .جمله شهروندان بهایی مازندران تحریم کرد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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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