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 سرویس خبری جامعه بهائی]برگرفته از سایت:[ 

 ( 2006یه ئ ژو 2) ١۳۸۵ تیر ١١ ]تاریخ:[

 

 مصادره میکندسازمان ملل متحد میگوید ایران اموال و دارائى هاى بهائیان را 

 )سرویس خبرى جامعۀ جهانى بهائى( 2006یه وئژ 2ژنو، 

به موجب گزارشی از سازمان ملل متّحد که هفتۀ پیش در جریان یک کنفرانس مطبوعاتى انتشار یافت، بهائیان ایران 

 .با سیاست هاى تبعیض آمیز مسکن در آن کشور روبرو هستند

بر اساس این گزارش که میلون کوثرى، گزارشگر ویژۀ سازمان ملل متحد در امور مربوط به مسکن مکفى، در روز 

ملک و خانۀ بهائیان در  6۴0تا کنون دست کم  ١٩۸0به رسانه هاى گروهى ارائه داد، از سال   2006ژوئن   2٩

 .ایران مصادره شده است

مصادره شده نه تنها شامل خانه و اراضى کشاورزى است، بلکه اماکن مقّدس آقاى کوثرى میگوید: »فهرست اموال 

بهائیان مانند گورستان و زیارتگاه آنان را نیز در بر میگیرد.« به گزارش آقاى کوثرى: "صاحبان این امالک نه از  

وطه مشارکتی داشته  پیش در جریان مصادرۀ اموالشان قرار گرفتند، و نه به آنها اجازه داده شد که در مراحل مرب

 ".باشند

"آقاى کوثرى میگوید، براى مثال بسیارى از اقدامات مربوط به ضبط و مصادرۀ اموال بهائیان توسط دادگاه هاى 

انقالب ایران صورت گرفته است. به گفته آقای کوثری، برخى از احکام صادره در رابطه با ضبط این اموال که وی  

ارد: "مصادرۀ اموال فرقۀ ضالۀ بهائى هم از نظر قانونى و هم از نظر مذهبى قابل به آنها دسترسی دارد اعالم مید

 ".توجیه است

هم  -آقاى کوثرى می افزاید، در مناطق روستائى مصادرۀ اموال بهائیان اکثراً با تهدید و خشونت همراه بوده است 

 .جپیش از اخراج اجبارى افراد از خانه و زمینشان، و هم حین عملیات اخرا

آقاى کوثرى، گزارشگر ویژۀ سازمان ملل متحد نسبت به شواهد موجود، که به گفته وی: »از رفتاری آشکاراً تبعیض 

 .آمیز در خصوص ضبط اموال بهائیان، از جمله مسکن آنان حکایت دارد« ابراز نگرانی کرد

ه حاکى از ادامۀ ضبط و آقاى کوثرى در کنفرانس مطبوعاتى گفت، وى همچنان گزارش هائى دریافت میکند ک

 .مصادرۀ امالک بهائیان است

صداى آمریکا به نقل از آقاى کوثرى گزارش داد که: »در دوسال گذشته تعداد رهبران بهائى و یا افراد سرشناسى که  

بدون هیچگونه اتهامى بازداشت و سپس با پرداخت وجه الضمان بسیار سنگین آزاد شده اند، افزایش یافته است.« به  

فته آقای کوثری: "تنها راه تأمین اینگونه ضمانت های مالى، به وثیقه گذاشتن امالک بازداشت شدگان بوده است، که  گ

 این خود نوع دیگرى از سلب مالکیت است."

گزارش ساالنۀ سازمان ملل متحد که به عنوان بخشى از یک طرح شش ساله براى بررسى سیاستهاى مسکن در 

بطه با حق انسانها براى برخوردارى از یک سطح زندگى قابل قبول تهیه شده، امسال بر  کشورهاى گوناگون در را

مسئلۀ تبعیض در مسکن تمرکز دارد، و عمدتاً مبتنی بر نتایج دیدارهاى گزارشگر ویژۀ سازمان ملل متحد از ایران و  

 .است 200۵کامبوج در طول سال 
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یون حقوق بشر سازمان ملل متحد منتشر شود، اما با توّجه به  این گزارش قرار بود در ماه مارس و در جلسۀ کمیس

 .تغییرات سازمانی و تاًسیس شورای حقوق بشر، انتشار رسمی آن توسط آقای کوثری تا هفتۀ پیش به تعویق افتاد

متحد   دیان عالئى، نمایندۀ ارشد جامعۀ بین المللى بهائى در سازمان ملل متحد در ژنو، میگوید: "گزارش سازمان ملل

مؤید این واقعیت است که مصادرۀ اموال، بخشى از ایذاء و آزار منظم و سیستماتیک بهائیان ایران توسط دولت آن  

 ".کشور است

خانم عالئى میافزاید: »آنچه آقاى کوثرى در گزارش خود به طور مستند به آن اشاره میکند مشکلى است که متاًسفانه 

و بوده اند.« بگفتۀ خانم عالئى: "ضبط و مصادرۀ اموال همراه با ممنوعیت بهائیان ایران مدتهاست با آن روبر

دسترسى به آموزش عالى، تبعیض در محل کار و جلوگیری آشکار از فعالیتهای سازمان یافتۀ بهائیان در ایران  

ى ایران، و در  نمایانگر تالش فراگیر دولت براى تنگتر کردن حلقۀ محدودیتها به منظوراضمحالل تدریجی جامعۀ بهائ

 عین حال گریز از محکومیت جهانی است."

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی   دای برخورهویسی از اصل سند است. اگر به نکت]متن باال رون

 ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید[
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