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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:[ 

 ١٣٩۶اردیبهشت  ١٠]تاریخ:[ 

 

 شهروند بهایی کرمان و رفسنجان از دو سال پیش / سند ۴۲پلمب محل کسب 

شهروند بهایی در شهرهای کرمان و رفسنجان از دو سال پیش با فشار نهاد  ۴۲محل کسب   –خبرگزاری هرانا 

فی های این شهروندان برای بازگشایی اماکن صناطالعات و توسط اداره اماکن این شهرها پلمب شده است. پیگیری

ای دربر نداشته است. این شهروندان صرفا به خاطر یک روز تعطیلی به بهانه اجرای آئین دینی خود از  خود، نتیجه

 .فعالیت اقتصادی محروم شده اند 

شهروند بهایی در  ١۷به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعاالن حقوق بشر در ایران، محل کسب  

به دلیل »تعطیلی  ١٣٩۴بهشت ماه اردی  ٩شهروند بهایی در شهر رفسنجان از تاریخ   واحد صنفی ۲۵شهر کرمان و 

 .یک روزه دینی« توسط اداره اماکن پلمب شده است

رغم  علی " یک منبع نزدیک به شهروندان بهایی در این دو شهر، با اعالم این خبر به گزارشگر هرانا گفت: 

 ."اندان هنوز موفق به بازگشایی محل کسب خود نشده و از کار بازماندههای متعدد از دو سال پیش این شهروندپیگیری

اداره اماکن کرمان گفته است که دستور از اداره اطالعات است و ما مجبور به  " این منبع آگاه در ادامه اظهار داشت: 

 ." اجرا هستیم

آوریل، اول اردیبهشت( یکی از اعیاد مهم دین بهائی محسوب می شود. روزهای اول، نهم،  ۲١عید رضوان )مطابق 

و دوازدهم عید اعظم رضوان از ایام محرمه دین بهائی محسوب است. یعنی کسب و کار تجاری در این ایام حرام  

 .است

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

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

قانون نظام صنفی،   ۲۸اس بند ب ماده شود که براساقدام 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 

 

 

 

 

 

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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