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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:[ 

 ١٣٩٧ آذر  ١٩]تاریخ:[ 

 

 شهروند بهایی در کرمان؛ رد دادخواست در دیوان عدالت اداری/ اسناد ١٧تداوم پلمب محل کسب 

ماه از پلمب محل کسبشان   ۴۴تن از شهروندان بهایی در کرمان که بیش از  ١٧دادخواهی   –خبرگزاری هرانا 

ده است. موضوع دادخواست گذرد، در دیوان عدالت اداری بررسی و قرار رد دعوا برای دادخواهی آنان صادر شمی

محدودسازی فعالیت اقتصادی بهاییان و " این شهروندان ابطال صورتجلسه شورای تامین استان کرمان مبنی بر 

 ٩۴ماه بوده است. پلمب محل کسب این شهروندان در اردیبهشت " بازگشایی توسط اداره کل اطالعات استان کرمان

 .های مذهبی آیین بهایی صورت گرفته استصرفاً به دلیل بستن کوتاه مدت محل کسب خود در مناسبت

تن از شهروندان   ١٧به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعاالن حقوق بشر در ایران، دادخواهی 

لی اداری بررسی و رای دادگاه بر گذرد در دیوان عا ماه از پلمب محل کسبشان می ۴۴بهایی در ارومیه که بیش از 

 .رد شکایت صادر و به آنها ابالغ شد

  ۲۰موضوع دادخواست این شهروندان از دیوان عدالت اداری ابطال صورتجلسه شورای تامین استان کرمان مصوب 

بوده  مبنی بر محدودسازی فعالیت اقتصادی بهاییان و بازگشایی توسط اداره کل اطالعات استان کرمان ٩٣مهرماه 

 .طرح شکایت شده بود ٩۴است که در سال 

به دلیل »تعطیلی یک روزه دینی«  ١٣٩۴اردیبهشت ماه   ٩شهروند بهایی در شهر کرمان از تاریخ  ١٧محل کسب 

 .توسط اداره اماکن پلمب شده بود

های متعدد این رغم پیگیریپیشتر یک منبع نزدیک به شهروندان بهایی کرمان به گزارشگر هرانا گفته بود: “علی 

اند. اداره اماکن کرمان گفته است که شهروندان هنوز موفق به بازگشایی محل کسب خود نشده و از کار بازمانده

 ."دستور از اداره اطالعات است و ما مجبور به اجرا هستیم

سال و نیم از تن از شهروندان بهایی در ارومیه که بیش از یک  ۲۲پیشتر نیز در مردادماه سال جاری دادخواهی 

 .گذرد، در دیوان عالی اداری بررسی شده و قرار رد دعوا برای دادخواهی آنان صادر شده بودپلمب محل کسبشان می

آبان ماه سال جاری گزارش مفصلی از فشار بر جامعه بهایی و بازداشت شهروندان باورمند به  ۲۸این خبرگزاری 

ش شهروندان بهایی در شهرهای مختلف کشور از ابتدای سال جاری  این آیین منتشر کرده بود. بر اساس این گزار

تن از دانشجویان  ۵۸اند. محروم شدن دست کم رو بودهتاکنون با موج جدیدی از فشار و نقض آشکار حقوق بشر روبه

دانشجوی بهایی در مقاطع مختلف از  ١١بهایی طی کنکور سراسری سال جاری از ادامه تحصیل، اخراج حداقل 

های تن از شهروندان بهایی از محل کار شخصی یا شرکت ۶ها، ممانعت از فعالیت اقتصادی و اخراج دستکم نشگاهدا

شهروند بهایی به  ۲۴تن از شهروندان بهایی توسط نیروهای امنیتی، محکومیت  ٧۲خصوصی، احضار و بازداشت  

ستیزی،  ای در راستای بهاییفرهنگی و رسانهسال تبعید، ارائه گسترده محصوالت اصطالحاً  ٩سال حبس و  ۴۶تحمل 

پلمب شدن و تداوم پلمب محل کسب بسیاری از شهروندان بهایی، تخریب قبور و ممانعت از دفن شهروندان بهایی در  

های بهاییان در شهرهای مختلف تنها قسمتی از افزایش فشار بر شهروندان این جامعه از ابتدای سال جاری تا  آرامستان

 .ماه بوده استآبان   ۲۸روز 
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کنند. اما شهروندان بهایی بر اساس باور دینی خود اماکن کسب خود را به هدف اجرای مناسک مذهبی تعطیل می

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

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

قانون نظام صنفی،   ۲۸شود که براساس بند ب ماده اقدام به پلمب مراکز صنفی شهروندان بهایی در حالی انجام می

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

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

عت از  آذرماه سال جاری در گفتگو با رسانه ها گفت که “راجع به پلمپ اماکن تجاری و ممان ١۲حقوق 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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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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