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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[

 

 کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی]برگرفته از سایت:[ 

 [ ١٣٩٨آبان  ٩] ٢٠١٩اکتبر  ٣١]تاریخ:[ 

 

 افزایش فشار بر بهاییان؛ محل کسب چند شهروند بهایی در چابهار پلمب شد/ تصویر

شان از  شهروند بهایی در چابهار به بهانه تعطیلی در اعیاد مذهبیاست که محل کسب چند ها از ایران حاکی گزارش

 است.سوی مقامات قضایی پلمب شده

کم پنج شهروند ، محل کسب دست٩٨ماه آبان  ٨به گزارش کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی، روز چهارشنبه 

 است. قضایی پلمب شدهبهایی در بندر چابهار در استان سیستان و بلوچستان به دستور مقامات 

ها به بهانه تعطیلی روز گذشته محل کسب شماری از شهروندان بهایی به مناسبت دویستمین  شود این پلمبگفته می

 است.گذار آیین بهایی صورت گرفتهسالروز تولد »سید علی محمد باب« پیامبر ایرانی و مبشر ظهور بهاءهللا، بنیان

 اند، عبارتند از: ها که از سوی کمپین احراز شدهاحبان آن های پلمب شده و اسامی صمحل کسب

»عینک سازی توحید« متعلق به شمیم توحیدی و حبیب هللا توحیدی؛ »عینک سازی اشراق« متعلق به احمدعلی  " 

شوکتی؛ مغازه الکتریکی »پرتو الکتریک« متعلق به بهمن غالمرضایی؛ »تاسیسات لوله کشی« متعلق به بهزاد 

 " و واحد صنفی »کاشی و سرامیک« متعلق به بهروز غالمرضاییغالمرضایی 

روز تعطیلی را دارند، اما مقامات قضایی و اداره اماکن به دلیل تعطیلی محل  ١۵صاحبان محل کسب در ایران حق 

 کند.شان با آنان برخورد میهای دینیکسب بهاییان در ایام بهایی و مناسبت

اند  بارها به بهایی ستیزی توسط حکومت جمهوری اسالمی ایران اعتراض کرده گزارشگران حقوق بشر سازمان ملل،

 اند.توجهی این حکومت به معاهدات حقوق بشری دانسته و این سرکوب سیستماتیک را مصداق بارزی از بی 

و  شناسد، از این رو بازداشتقانون اساسی جمهوری اسالمی، بهاییت را به عنوان دین یا مذهب به رسمیت نمی

 زندانی کردن بهاییان نیز در طول چهار دهه کماکان ادامه داشته است.

های خودسرانه،  های آنان، دستگیریهای اخیر، بدرفتاری با بهاییان تشدید شده است و شامل تخریب قبرستاندر سال 

بهایی ایرانی  حمله به منازل، ضبط اموال، اخراج از کار، و سلب حقوق مدنی اساسی از آنها شده است. جوانان

همچنان از حق تحصیالت دانشگاهی محرومند و هر دانشگاهی که دانشجویان بهایی در آن مشغول به تحصیل باشند 

های دولتی محروم هستند و به دلیل اعتقاداتشان از  شود. متخصصین بهایی از انتصاب در شغلوادار به اخراج آنها می

کنند نیز مورد حمله قرار  گیرند. حتی کسانی که از آنها دفاع میهای خصوصی مورد تبعیض قرار میجانب شرکت

 گیرند. می

 

 

 

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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