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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[

 

 خبرگزاری هرانا]برگرفته از سایت:[ 

 ١٣٩٧دی   ٢٩]تاریخ:[ 

 

 یک شهروند بهایی در بیرجند فک پلمب محل کسب 

دی ماه به دستور مقامات    ١۵محل کسب فرشید دیمی، شهروند بهایی در بیرجند که در تاریخ  –خبرگزاری هرانا 

 .دی ماه فک پلمب شده است  ١٧قضایی پلمب شده بود، در تاریخ 

،  ١٣٩٧ماه دی   ١٧نبه به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعاالن حقوق بشر در ایران، روز دوش

 .محل کسب فرشید دیمی، شهروند بهایی در بیرجند فک پلمب شد

دی    ١٧یک منبع نزدیک به این شهروند بهایی در این خصوص به گزارشگر هرانا گفته است که صبح روز دوشنبه 

 .ماه بدون اعالم هیچ دلیلی فروشگاه آقای فرشید دیمی در بیرجند فک پلمب شده است

 .ماه، به دستور مقامات قضایی پلمب شده بوددی  ١۵ین شهروند بهایی در بیرجند روز شنبه محل کسب ا

محل کسب فرشید دیمی که در آن به فروش لوازم  " تر به گزارشگر هرانا گفته بود: این منبع نزدیک به آقای دیمی پیش

ساله دارد؛ علیرغم اینکه حق عضویت اتحادیه و مالیات ایشان طی این   ٢۰جانبی کامپیوتر مشغول بوده است، سابقه 

سال قبل پروانه کسب این محل بدون ارائه دلیل خاصی تمدید نشده است. از  ١۰ها پرداخت شده است از حدود سال

ه این محل کسب به دستور مقامات قضایی پلمب شده و تاکنون تنها پاسخ مسئولین این بوده که دستور از  صبح روز شنب

 " .آیدمقامات باال صادر شده و کاری از دست ما بر نمی

حق  " منشور حقوق شهروندی  ٧٧ممانعت از فعالیت اقتصادی بهاییان در ایران در حالی ادامه دارد که طبق ماده 

که آزادانه و بدون تبعیض و با رعایت قانون، شغلی را که به آن تمایل دارند انتخاب نمایند و به آن  شهروندان است 

های سیاسی و یا نظر در گرایشتواند به دالیل قومیتی، مذهبی، جنسیتی و یا اختالفکس نمیاشتغال داشته باشند. هیچ 

 " .اجتماعی این حق را از شهروندان سلب کند

کنند. اما بر اساس باور دینی خود اماکن کسب خود را به هدف اجرای مناسک مذهبی تعطیل میشهروندان بهایی 

های انتظامی و امنیتی علیرغم حقوق مشخص قانونی و شهروندی افراد در عمل به باورهای دینی خود و نحوه دستگاه

 .مدیریت اماکن تجاری خود، به پلمپ اماکن کسب آنان اقدام می کنند

قانون نظام صنفی،   ٢۸شود که براساس بند ب ماده پلمب مراکز صنفی شهروندان بهایی در حالی انجام میاقدام به 

 .روز در سال واحد صنفی خود را بدون اطالع اتحادیه تعطیل نمایند ١۵توانند تا سقف صاحبین واحد صنفی می 

جمهور در امور وردی دستیار ویژه رییسپلمب اماکن کسب بهاییان در ایران در حالی ادامه دارد که شهیندخت موال

راجع به پلمپ اماکن تجاری و ممانعت از  " آذرماه سال جاری در گفتگو با رسانه ها گفت که  ١٢حقوق شهروندی 

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

 " .وع بیابیمتا راهکاری برای موض

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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