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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[

 

 صدای آمریکا]برگرفته از سایت:[ 

 ۱۳۹۶دی  ۷]تاریخ:[ 

 

 بیش از ده مغازه بهائیان در تبریز پلمب شد 

مغازه کسب و کار  ۱۰خبرگزاری هایی که خبرهای حقوق بشر در ایران را منتشر می کنند گزارش داده اند بیش از  

 .بهائیان توسط نیروی انتظامی در استان آذربایجان شرقی پلمب شده است

 .مغازه که به بهائیان تعلق داشته، پلمب شده است ۱۶هرانا گزارش داده که دست کم  

صدای آمریکا ارسال شده که در آن به جزئیات نام افرادی که مغازه های شان پلمب شده، آماده است:   همچنین لیستی به

شهریار خداپناه )دفتر پخش عینک(، تورج میثاقی، کامبیز میثاقی )عینک فروشی(، پرهام صابری )فروش پوشاک(، 

یی )فروش لوازم خانگی(، محمد حکمران شیوا عیسی خانی )آرایشگاه(، پیام ظفریاب )عینک فروشی(، بهنام آقاباال

)فروش پالسکو(، انیس حکمران )تعمیر عینک(، فرهاد نباتی )عینک فروشی(، بهروز نوردل )عینک فروشی(، 

عنایت مالیی )عکاسی(، بهنام شفیعی )فروش لوازم آرایشی(، علیرضا آقا باالیی )سیم پیچی(، نوید ایقانی )عینک  

 .وازم خانگی(فروشی(، بهروز عیسی خانی )ل

اداره اماکن که زیر نظر پلیس است، بر امور کسبه و مغازه ها نظارت دارد. تاکنون توضیحی درباره پلمب این 

 .واحدها داده نشده است

در یکسال اخیر، کسب و کار پیروان آئین بهایی بارها از سوی اماکن پلمب شده است بطوریکه تنها در سه استان  

 واحد رسید  ۹۰ان و آذربایجان شرقی تعداد اماکن پلمب شده شهروندان بهایی به کرمان، سیستان و بلوچست

دولت حسن روحانی از چهارسال پیش تاکید بر حقوق شهروندی دارد اما اقدام موثری درباره بهائیان صورت نداده  

بود که درباره   است. پیشتر شهیندخت موالوردی، دستیار ویژه رئیس جمهوری ایران در امور حقوق شهروندی گفته

 .ربط مکاتباتی انجام شده استپلمپ محل کار بهائیان با مراجع ذی 

جمهوری اسالمی ایران، آئین بهائیت را به رسمیت نمی شناسد و از زمان انقالب با پیروان آن برخورد های خشنی 

 .انجام داده است. غیر از این، بهائیان اجازه تحصیل در دانشگاه های ایران را ندارند

 

 

 

 

 

 

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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