[اطالعات شخصی افراد حذف شده است]
[برای وضوح بیشتر فقط مطالب و اخبار مربوط به افراد و جامعه بهائی تایپ شده است]

[برگرفته از سایت ]:خبرگزاری هرانا
[تاریخ ٢١ ]:آبان ١٣٩٧

محل کسب یک شهروند بهایی شهر اهواز پلمب شد  /تصاویر
خبرگزاری هرانا – محل کسب دست کم یک شهروند بهایی شهر اهواز که محل کسب خود را در یک مناسبت مذهبی
تعطیل کرده بود به دستور مقامات قضایی و توسط اداره اماکن این شهر پلمب شد .طبق قانون شهروندان می توانند تا
 ١۵روز در سال بدون دلیل خاصی اماکن کسب خود را تعطیل کنند با اینحال این قانون برای شهروندان بهایی لحاظ
نمی شود و در هر مناسبت مذهبی که طبق باورهای دینی آنان کسب و کار باید متوقف شود اداره های انتظامی و
اماکن به پلمب اماکن کسب آنان اقدام می کنند.
به گزارش خبرگزاری هرانا ،ارگان خبری مجموعه فعاالن حقوق بشر در ایران ،امروز دوشنبه  ٢١آبانماه  ٩٧محل
کسب دستکم یک تن از شهروندان بهایی ساکن اهواز به دستور مقامات قضایی پلمب شده است.
هویت این شهروند "سهراب درخشان" ،توسط هرانا احراز شده است.
یک منبع مطلع در این خصوص به گزارشگر هرانا گفت" :ساعت  ١٢ظهر امروز محل کسب یکی از شهروندان
بهایی ساکن اهواز در پی تعطیلی دو روزه بهاییان در روزهای  ١۸و  ١٩آبانماه به دستور مقامات قضایی پلمب شد".
در تیرماه سال گذشته نیز محل کسب دست کم  ١١شهروند بهایی شهر اهواز که محل کسب خود را در یک مناسبت
مذهبی تعطیل کرده بودند توسط اداره اماکن این شهر پلمب و پس از دو ماه در تاریخ  ١۶شهریورماه  ٩۶فک پلمب
شد.
هرانا پیشتر نیز در گزارشی از پلمب محل کسب دو شهروند بهایی در آبادان به نامهای آرام آزادی و آرمان آزادی در
ارتباط با مناسبات مذهبی روزهای اخیر بهاییان از تاریخ  ١۴آبانماه به دستور مقامات قضایی خبر داده بود.
شهروندان بهایی بر اساس باور دینی خود اماکن کسب خود را به هدف اجرای مناسک مذهبی تعطیل میکنند .اما
دستگاههای انتظامی و امنیتی علیرغم حقوق مشخص قانونی و شهروندی افراد در عمل به باورهای دینی خود و نحوه
مدیریت اماکن تجاری خود ،به پلمپ اماکن کسب آنان اقدام می کنند.
اقدام به پلمب مراکز صنفی شهروندان بهایی در حالی انجام میشود که براساس بند ب ماده  ٢۸قانون نظام صنفی،
صاحبین واحد صنفی میتوانند تا سقف  ١۵روز در سال واحد صنفی خود را بدون اطالع اتحادیه تعطیل نمایند.
پلمب اماکن کسب بهاییان در ایران در حالی ادامه دارد که شهیندخت موالوردی دستیار ویژه رییسجمهور در امور
حقوق شهروندی  ١٢آذرماه سال جاری در گفتگو با رسانه ها گفت که "راجع به پلمپ اماکن تجاری و ممانعت از
فعالیت بهاییها ،استعالماتی از معاونت حقوقی رئیس جمهور شده است و این بحث را ازطریق حقوقی پیش میبریم تا
راهکاری برای موضوع بیابیم".
[متن باال رونویسی از اصل سند است .اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفا ً به نشانی
ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]
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