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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[

 

 رادیو زمانه]برگرفته از سایت:[ 

 ۱۳۹۴آبان   ٢۴]تاریخ:[ 

 

 واحد صنفی بهاییان   ۱۵بهایی و پلمپ  ۱۶بازداشت 

شان در یک روز تعطیل بهایی، ها احتماال به این دلیل بوده که صاحبان یک شهروند بهایی گفته است که پلمپ مغازه

 .ها اما مشخص نیستبودند. علت بازداشت  شان را تعطیل کردههایمغازه

 .اندرهای مختلف بازداشت شدهشهروند بهایی در شه ۱۶رسد از ایران خبر می

های برخی شهروندان بهایی در شهرهای آبان با مراجعه به خانه  ٢٤شنبه ماموران وزرات اطالعات صبح روز یک

 .اندنفر را بازداشت کرده  ۱۶تهران، اصفهان و مشهد، 

 :اسامی افراد بازداشت شده از این قرار است

 .ب، یاور حقیقت، نوید اقدسي و هلیا مشتاقتهران: صهبا فرنوش، نگار باقري، نوا منجذ

 .آیین. یگانه آگاهي، متین جانمیان، عرشیا روحانی، نوید همتاصفهان: كیوان و پروین نیک

 .مشهد: ساناز اسحاقی، نیكا پاكزادان، فرزانه دانشگری و نغمه ذبیحیان

 .درباره علت بازداشت این افراد خبری منتشر نشده است

های ساری،  واحد صنفی متعلق به شهروندان بهایی را در شهر ۱۵اماکن نیروی انتظامی،   از سوی دیگر اداره

 .شهر و تنکابن استان مازندران، پلمپ کردقائم

یک شهروند بهایی در ایران با تایید این خبر به ارگان خبری مجموعه فعاالن حقوق بشر در ایران )خبرگزاری  

آبان،   ٢۳ها، روز شنبه ها احتماال به این دلیل است که صاحبان آن هرانا(، گفته است که پلمپ کردن این مغازه

 .بودند شان را تعطیل کردههایمغازه

های پلمپ شده هم به آیین خود عمل کرده و  طیالت مذهبی بهاییان بوده و صاحبان بهایی مغازهشنبه گذشته یکی از تع

 .شان را باز نکرده بودندهایمغازه

روز تعطیل مذهبى وجود دارد که گاهی با تعطیالت رسمى در تقویم  ۹به گفته این شهروند بهایی در آیین بهاییت، 

کنند، مىها را تعطیل ها جایز نیست و بهاییان این روز، کسب و کار در این روزایران همزمان نیستند: »در آیین بهایی

 «.کنندها هم قبول نمیها را ندارید و بهایىگوید حق تعطیل کردن کار در این روز اما اداره اماکن مى 

شده است: در  اسامی شهروندان بهایی صاحب واحدهای صنفی پلمپ شده، در خبرگزاری هرانا به این شرح منتشر

شهر ساری، اشکان خلیلی )سیم پیچی(، بهزاد ذبیحی )عینک فروشی(، بزرگمهر حر )عینک فروشی( و هوشمند گلی 

 .)پوشاک(

دوست )عینک فروشی(،  بازی فروشی(، سهراب لقایی )عینک فروشی(، سهیل حقخواه )اسبابشهر، نیما نوعدر قائم 

 .یشی و بهداشتی( و چنگیز درخشانیان )آرایشی و پزشکی(فرزاد ثابتی )آپاراتی(، نیما میری )آرا
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هللا ایقانی )تعمیرکار پور )فروشنده و نصاب کولر(، روحدر شهر تنکابن، امید قادری )فروشنده دزدگیر(، فرهاد تقی

 .پور )فروشنده و نصاب کولر( یخچال(، میشل و آرمین اسماعیل

ست که اداره اماکن پیش از این نیز بارها انجام داده است: محل کسب تیپلمپ محل کار شهروندان بهایی از جمله اقداما

 .... سه شهروند بهایی در تنکابن پلمپ شد، محل کسب دو شهروند بهایی در کرج پلمپ شد و

 در همین زمینه: کاهش مداوم حقوق شهروندان بهایی 

  ۵۰پلمپ بوده است. همچنین تعطیل کردن واحد صنفی بهاییان در شهر ساری هم در شش ماه اول سال جاری  ۳٢

محل کسب در رفسنجان، شش محل کسب در جیرفت، شش محل کسب در نشتارود تنکابن  ٢۳محل کسب در کرمان، 

هایی از ادامه فشارهای اقتصادی بر  آباد، نمونهشهر، ویالشهر و نجفو چندین محل کسب و کار دیگر در یزد، قائم 

 .گرفتن جمهوری اسالمی، آغاز شده است ه است. فشارهایی که از ابتدای قدرتبهاییان ایران در سال گذشت

قانون نظام صنفی نوشته است که تعطیلی غیرمجاز واحدهای صنفی در    ٢۸نامه اجرایی ماده هرانا با بررسی آیین

که »در حالی روز باشد و ثانیا بدون اطالع مراجع رسمی باشد،  ۱۵صورتی مشمول پیگیری است که اوال بیش از 

ها موضوع روز در کل سال کمتر است و شهروندان بهایی بار ۱۵جمع کل تعطیالت رسمی مذهبی بهاییان از 

 « .اندتعطیالت رسمی و مذهبی خود را با مراجع ذیربط در میان گذاشته

 .نتشر شده استهایی از تشدید فشارهای امنیتی بر بهاییان در شهرهای مختلف ایران مدر چند سال گذشته، گزارش

 .انداز زمان روی کار آمدن جمهوری اسالمی بهاییان زیادی از محل کارشان اخراج یا از تحصیل منع شده

نفر هم ناپدید   ۱۵اند و بهایی اعدام شده  ٢۰۰المللی بهایی، در دوران پس از انقالب در ایران، حدود به گفته جامعه بین

 .اندشده

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی   دای برخورباال رونویسی از اصل سند است. اگر به نکته]متن 

 ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید[
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