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 اندوزی با تصرف اموال بهائیان طرح رهبران ایران برای ثروت 

بهائیان ایران که توسط »ستاد اجرایی  به افزایش مصادرۀ اموال متعلق به  جامعۀ جهانی بهائی نسبت به روند رو 

دولتی  »ستاد اجرایی فرمان امام« سازمانی شبه  ابراز نگرانی کرد. شدیدًا شودفرمان امام« سازماندهی و هدایت می 

 کند.  های وسیعی را در سراسر ایران در اختیار دارد و کامًال تحت نظارت رهبری ایران فعالیت می است که دارایی 

  به درخواسترا ز این روند، دادگاه انقالب استان سمنان دستور مصادرۀ امالک شش بهائی  در جدیدترین نمونه ا 

است. آقای حمید احمدی، مدیر این ستاد در استان سمنان برای اخذ حکم  در کرده صا »ستاد اجرایی فرمان امام« 

 ها اقدام کرده بود. دادگاه جهت این توقیف 

زمان ملل متحد در ژنو گفت: »مصادرۀ امالک بهائیان  خانم دیان عالئی، نمایندۀ جامعۀ جهانی بهائی در سا 

در آزار و اذیت بهائیان ایران است که نشان   بسیار نگران کنندهای جدید و توسط »ستاد اجرایی فرمان امام«، مرحله 

 شود.«ریزی می ها از سوی باالترین سطوح رهبری ایران برنامه دهد این سرکوب می

متعلق به خانم شیدا تٔایید یکی از بهائیان ساکن استان مازندران صادر شد. در   آپارتمانیماه گذشته، دستور توقیف  

متعلق به بهائیان روستای کتا در استان کهگیلویه و بویراحمد در میان بحران آب   سیزده مزرعۀ آبیدسامبر سال گذشته  

های بهائی خانواده  متعلق بهدر مازندران که بیش از صد سال  روستای روشنکوههای کشاورزی در  توقیف شد. زمین 

مصادره شد، و در ماه مارس گذشته یک کمپین جهانی با هشتگ    از آنان کردند بوده و در آنها کشاورزی می 

های کشاورز روستای  هکن کردن خانواد سالۀ مقامات حکومت برای ریشه های چندین تالش  #ایول_خانه_آنهاست

 محکوم کرد. شدیدًا ایول در مازندران را 

لکمالی،  ادستور مصادرۀ امالک بهائیان در سمنان توسط »ستاد اجرایی فرمان امام« توسط آقای محمدقاسم عین 

دولت موظف است  ،  ۴۹قانون اساسی ایران صادر شده است. بر اساس اصل  ۴۹قاضی دادگاه ویژۀ اصل 

اموال  ثابت کند. سوءاستفاده از قانون برای توجیه توقیف هایی را بر اساس احکام اسالمی مشروعیت چنین توقیف 

 . استها انگیزۀ مذهبی این مصادره  گرنشانبه وضوح  بهائیان

https://twitter.com/siminfa/status/1483886187303485440?s=20&t=KBA_XsL9Pgy5ISqbyox2xg
https://www.bic.org/sites/default/files/pdf/iran/seizures_of_bahai_irrigated_farms_in_the_midst_of_iranian_water_crisis_-_farsi.pdf
https://twitter.com/siminfa/status/1457661756088651782?s=20&t=KBA_XsL9Pgy5ISqbyox2xg
https://www.bic.org/sites/default/files/pdf/iran/ivel_campaign_highlights.pdf


 

 

.  هستندایران با به فقر کشاندن و آواره ساختن بهائیان در حال انباشت ثروت برای خود  انگفت: »رهبرخانم عالئی 

های سمنان، مازندران و کهگیلویه و بویراحمد شاید تنها شروع این روند باشد.  های صورت گرفته در استان مصادره 

پراکنده صورت گیرد تا این موضوع توجه  های بیشتر به صورت تدریجی و این خطر وجود دارد که ادامۀ توقیف 

عدالتی و  و این بی  المللی را جلب نکند. مدافعان حقوق بشر در داخل و خارج از کشور باید این حکم جامعۀ بین 

 شوند.«  حکم را محکوم کرده و سریعًا خواستار لغو آنفاحش انصافی بی

های بهائیان در  ها قبل توقیف دارایی جایی که از دهه   -سمنانجامعۀ جهانی بهائی پیش از این هشدار داده بود که 

های سیستماتیک سرکوب بهائیان در سراسر ایران مورد  برای کمپین  آزمایشگاهی  به عنوان -گرفتآن صورت می 

اصر رسمی و  های بهائیان سمنان از نظر شدت، میزان بسیج قوا و هماهنگی عن گیرد. آزار و اذیت استفاده قرار می 

آزار    فاوتشکلهای متها، مقامات محلی و روحانیون و همچنین از حیث غیررسمی از جمله نیروی انتظامی، دادگاه 

 ها و حمالت فیزیکی چشمگیر بوده است.  پراکنی تا خفقان اقتصادی و دستگیری ها از نفرت و اذیت 

 

 

 اطالعات بیشتر: 

تا   ۱۹۷۹ستند و از زمان انقالب اسالمی در سال ترین اقلیت دینی غیرمسلمان در ایران هبهائیان بزرگ  ●

 اند.کنون به طور سیستماتیک مورد آزار و سرکوب حکومت بوده 

 شدند.  اعدام های پس از انقالب بهائی در سال  ۲۰۰بیش از  ●

است خواستار   ای، رهبر ایران، رسیده اهلل علی خامنه که به امضای آیت  ۱۹۹۱مربوط به سال   سندی ●

از تحصیالت و امرار معاش شده  ترقی و پیشرفت جامعۀ بهائی ایران و محروم شدن بهائیان  «مسدود شدن»

 شود.های حکومتی ایران منتشر می است. هر سال هزاران مقالۀ ضد بهائی در رسانه 

ها و  های مسکونی، مغازه از انقالب اسالمی تا کنون صدها ملک متعلق به افراد بهائی از جمله خانه  ●

 شده است. مصادرههای کشاورزی زمین 

سایت جامعۀ جهانی بهائی مراجعه کنید:  برای اطالعات کامل دربارۀ سرکوب بهائیان ایران به وب  ●

bahais-iranian-areas/situation-https://www.bic.org/focus 

 

 

https://iranbahaipersecution.bic.org/fa/taxonomy/term/278?page=1
https://www.bic.org/sites/default/files/pdf/Semnan%20Report-Persian-website.pdf
https://www.bic.org/sites/default/files/pdf/Semnan%20Report-Persian-website.pdf
https://www.bic.org/sites/default/files/pdf/Semnan%20Report-Persian-website.pdf
https://iranbahaipersecution.bic.org/fa/taxonomy/term/285
https://iranbahaipersecution.bic.org/fa/archive/dstwr-alml-mhrmanh-shwray-aly-anqlab-frhngy-bray-mqablh-ba-bhayyan
https://iranbahaipersecution.bic.org/fa/archive?f%5B0%5D=theme%3A97&keywords=&field_year_created%5Bmin%5D=&field_year_created%5Bmax%5D=&field_year_created_persian%5Bmin%5D=&field_year_created_persian%5Bmax%5D=&page=5
https://www.bic.org/focus-areas/situation-iranian-bahais

