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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:[ 

 ١٣٩٠آذر    ٣]تاریخ:[ 

 

 های مذهبی فعال در صنوف استان کرمانشاه / به همراه سندهرانا؛ درخواست شناسایی اقلییت

ای رسمی به ریاست پلیس ناظر بر اماکن عمومی فرماندهی انتظامی استان کرمانشاه در نامه –خبرگزاری هرانا 

های مذهبی موجود در صنوف این استان و معرفی ایشان به پلیس  تان خواست در شناسایی اقلییتمجمع صنفی این اس

 .همکاری کند

آبان ماه به مجمع   ١١بنا به اطالع گزارشگران هرانا از کرمانشاه، این نامه که در طبقه بندی محرمانه به تاریخ 

 .راحت خواسته شده استصنفی استان کرمانشاه ارسال شده است از ریاست این مجمع به ص

ها، کلیمیان، مسیحیان، دراویش های مذهبی از جمله بهائیان، وهابیدر شناسایی اتباع بیگانه، اهل سنت و سایر اقلییت

و پیروان اهل حق و ارسال اسامی و مشخصات از جمله آدرس و تلفن محل کسب ایشان به پلیس ناظر بر اماکن این 

 .استان همکاری نماید

های اخیر های مذهبی فعال در صنوف مختلف کشور در طی ماههای اخیر فشار بر اقلییتگفتنی است، در طی ماه

های شهروندان پس از تفتیش اخطاریه ای دریافت کرده و یا به صورت  افزایش چشمگیری یافته و بسیاری از مغازه

 .موقت پلمپ شده اند

شهروندان بهایی این شهر نیز پس از پلمپ محل کسب خود همچنان  بر اساس گزارشات رسیده از سمنان برخی از 

 .بالتکلیف در انتظار تصمیم گیری نهایی اداره اماکن به سر می برند

 :سند مربوط به این گزارش در پی می آید

 :بررسی موارد حقوقی نقض شده در این گزارش 

کار مشروع خویش است و  هر کس مالک حاصل کسب و :قانون اساسی جمهوری اسالمی  ۴۶اصل   •

 .هیچکس نمیتواند به عنوان مالکیت نسبت به کسب و کار خود امکان کسب و کار را از دیگری سلب کند

تفتیش عقاید ممنوع است و هیچ کس را نمی توان به صرف داشتن   :قانون اساسی جمهوری اسالمی  ۲٣اصل   •

 .عقیده ای مورد تعرض و مواخذه قرار داد

مند شود: این هر شخصی حق دارد از آزادی اندیشه، وجدان و دین بهره :جهانی حقوق بشراعالمیه  ١۸ماده  •

ها حق مستلزم آزادی تغییر دین یا اعتقاد و همچنین آزادی اظهار دین یا اعتقاد، در قالب آموزش دینی، عبادت

 .ی استها و مراسم دینی به تنهایی یا به صورت جمعی، به طور خصوصی یا عمومو اجرای آیین 

 .هر فردی حق آزادی عقیده و بیان دارد :اعالمیه جهانی حقوق بشر ١٩ماده  •

 .هیچ کس را نباید خودسرانه از حق مالکیت محروم کرد :اعالمیه جهانی حقوق بشر ١۷ماده  ۲بند  •

هیچکس را نمی توان بمناسبت عقایدش مورد  :میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی ١٩ماده  ١بند  •

 .اخافه قرار داد مزاحمت
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هر کس حق آزادی بیان دارد. این حق شامل آزادی   :میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی ١٩ماده  ۲بند  •

تفحص و تحصیل و اشاعه اطالعات و افکار از هر قبیل بدون توجه به سر حدات خواه شفاهاً یا بصورت 

 .انتخاب خود می باشدنوشته یا چاپ یا بصورت هنری یا به هر وسیله دیگر به 

هر کس حق آزادی فکر، وجدان و مذهب دارد. این   :میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی ١۸ماده  ١بند  •

حق شامل آزادی داشتن یا قبول یک مذهب یا معتقدات به انتخاب خود، همچنین آزادی ابراز مذهب یا 

طورعلنی یا در خفا در عبادات و اجرای آداب و اعمال و  معتقدات خود، خواه بطور فردی یا جمعی، خواه به 

 .تعلیمات مذهبی می باشد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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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