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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[

 

 نه مطبوعات بهائیان در آئی]برگرفته از سایت:[ 

 [ ١٣٩٧مرداد   ٢٨]  ٢٠١٨اوت  ١٩]تاریخ:[ 

 

 پلمپ محل کسب یک شهروند بهایی در کاشان

محل کسب یک شهروند بهایی اهل کاشان به دلیل امتناع اداره اماکن از صدور پروانه کسب از  –خبرگزاری هرانا 

 .تاریخ ششم مردادماه سال جاری پلمب شده است

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعاالن حقوق بشر در ایران، محل کسب یک شهروند بهایی به نام 

»جواد ذبیحیان« )صنف عینک سازی( از تاریخ ششم مردادماه توسط مامورین اداره اماکن کاشان پلمب شده و دلیل  

 .ن اداره از صدور پروانه کسب به دلیل بهایی بودن استپلمب امتناع ای

یک منبع مطلع در این رابطه به گزارشگر هرانا گفت: »آقای جواد ذبیحیان از شهروندان بهایی شهر کاشان هستند که 

سازی ایشان از تاریخ ششم مردادماه توسط مامورین اداره اماکن کاشان پلمب شده است. علت پلمب، مغازه عینک

رغم اقدام ایشان جهت دریافت پروانه کسب صرفا به دلیل بهایی بودن به اشتن جواز کار است و اداره اماکن علی ند

 .دهدایشان پروانه کسب نمی

هفته به دستور رئیس اتاق اصناف  ٢نیز به مدت  ٩۵گفتنی است محل کسب آقای ذبیحیان در اردیبهشت ماه سال 

 .ذ پروانه کسب فک پلمب شده بودکاشان پلمب و با تعهدی مبنی بر اخ

تن از شهروندان بهایی در ارومیه که بیش از یک سال   ٢٢هرانا پیشتر نیز در گزارشی از رد درخواست دادخواهی  

گذرد، در دیوان عالی اداری خبر داده بود. پلمب محل کسب این شهروندان صرفا به دلیل  از پلمب محل کسبشان می

 .د در یکی از مناسبت های مذهبی آیین بهایی صورت گرفته استبستن کوتاه مدت محل کسب خو 

جمهور در امور پلمب اماکن کسب بهاییان در ایران در حالی ادامه دارد که شهیندخت موالوردی دستیار ویژه رییس

آذرماه سال گذشته در گفتگو با رسانه ها گفت که راجع به پلمب اماکن تجاری و ممانعت از   ١٢حقوق شهروندی 

بریم  ها، استعالماتی از معاونت حقوقی رئیس جمهور شده است و این بحث را از طریق حقوقی پیش میفعالیت بهایی

 .تا راهکاری برای موضوع بیابیم

گزارشگران حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران در طی حکومت جمهوری اسالمی ایران بارها به بهایی ستیزی  

توجهی دولت ایران به معاهدات حقوق بشری اند و آن را مصداق بارزی از بی هتوسط حکومت ایران اعتراض کرد

 .انددانسته

های مرتبط به باورهای دینی محروم هستند، این محرومیت سیستماتیک در حالی شهروندان بهایی در ایران از آزادی 

ق مدنی و سیاسی هر شخصی حق  المللی حقومیثاق بین ١٨اعالمیه جهانی حقوق بشر و ماده  ١٨است که طبق ماده 

دارد از آزادی دین و تغییر دین با اعتقاد و همچنین آزادی اظهار آن به طور فردی یا جمعی و به طور علنی یا در خفا  

 .برخوردار باشد

تنها گفتنی است بر اساس منابع غیررسمی در ایران بیش از سیصد هزار نفر بهایی وجود دارد اما قانون اساسی ایران 

شناسد، به گری را به رسمیت شناخته و مذهب بهاییان را به رسمیت نمیادیان اسالم، مسیحیت، یهودیت و زرتشتی

 .همین دلیل طی سالیان گذشته همواره حقوق بهائیان در ایران به صورت سیستماتیک نقض شده است

https://iranbahaipersecution.bic.org/
http://fa.iranpresswatch.org/post/6982/%D9%BE%D9%84%D9%85%D9%BE-%D9%85%D8%AD%D9%84-%DA%A9%D8%B3%D8%A8-%DB%8C%DA%A9-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF-%D8%A8%D9%87%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D8%A7%D8%B4%D8%A7%D9%86/
http://fa.iranpresswatch.org/post/6982/%D9%BE%D9%84%D9%85%D9%BE-%D9%85%D8%AD%D9%84-%DA%A9%D8%B3%D8%A8-%DB%8C%DA%A9-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF-%D8%A8%D9%87%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D8%A7%D8%B4%D8%A7%D9%86/
http://fa.iranpresswatch.org/post/6982/%D9%BE%D9%84%D9%85%D9%BE-%D9%85%D8%AD%D9%84-%DA%A9%D8%B3%D8%A8-%DB%8C%DA%A9-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF-%D8%A8%D9%87%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D8%A7%D8%B4%D8%A7%D9%86/
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کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی   دای برخوراست. اگر به نکته]متن باال رونویسی از اصل سند 

 ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید[
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