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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[

 

 نگام یلیتحل یخبر تیسا]برگرفته از سایت:[ 

 ۱۳۹۵بهمن  ۱۴]تاریخ:[ 

 

 ران یدر ا انیبهائ یو حقوق اقتصاد یحسن روحان یمنشور حقوق شهروند

را  عهیبا مسلمانان اهل سنت است که ش انیعیرابطه ش  هیشب عیبا اهل تش انیرابطه بهائ یاست که از نظر شکل مشهور

که  عهیش یدارد. چنانکه فقها یدو برخورد تفاوت اساس نیا تیشمارند. اما ماه یم  ن یو خارج از د یخراف یانشعاب

انتساب آنها به دولت  نیآن و همچن روانیبا نجس خواندن پ دپنداشتن یخود م تیجان نهاد مرجع یرا بال تیبهائ  نیآئ

محروم کنند.   یو از حداقل حقوق انسان یرا منزو انیاز همان ابتدا تمام تالش خود را به کار بستند تا بهائ ا،یتان یبر

آنها در   دکه تعدا ی. جماعت دیآ یم انیساله سخن به م ۱۷۰ خیاز تار یمذهب تیاقل ن یدر شرح ستم بر ا نیهم یبرا

  یبا وجود خروج حدود دو سوم آنها از کشور در پ-جهت  نیبرآورد شده و از ا زیتن ن ونی لیم کیدوم تا  یدوره پهلو

از جمله تام کاتم نوشته اند  یشوند. مورخان یمحسوب م رانیدر ا تیاقل تیجمع نیبزرگتر زیتا امروز ن -۵۷انقالب 

فرصت و پر و بال داد و آنها که اغلب   انیبه بهائ عه،یش  تیمحمدرضاه شاه در تقابل با روحان یالدیم ۶۰از دهه 

موفق  نانیو تخصص خود به سرعت توانستند به صنعتگران و کارآر التیتحص یر یبودند با به کارگ  یهودی  شتریپ

  ۲۲ رد یاسالم یکار آمدن جمهور یکنند. پس از رو دایدست پ  یتیریمد یبه مناصب باال یشوند و حت لیتبد رانیا

  رینظ یشد و آنها با اتهامات لیتوسط حکومت تبد یبهائ نییآ روانیسرکوب پ یبرا یبه ابزار تهایموفق نیهم ۵۷بهمن 

  ریخروج از کشور ناگز ایو  نید رییبه توبه و تغ ایبه اعدام محکوم شدند،  ای لیو اسرائ کایو وابسته به آمر یطاغوت

مختلف متفاوت،   یبرخورد آنها با گروه هاشکل  ریی و تغ یانقالب یروهایشدند. طبعأ با فروکش کردن شدت خشم ن

جهت نبوده. از سال  ریی و تغ یهرگز اساس راتییتغ نی از برخورد مواجه شدند. هرچند ا یدیبا اشکال جد زین انیبهائ 

  راداف  نیتن از ا  ۱۱۵تعداد  ۱۳۹۱بازداشت شده اند که دستکم در سال  رانیدر ا یبهائ ۶۰۶ یدیخورش ۱۳۸۳

دو دهه   یاست. اما بازداشتها افتهی شیرقم به دو برابر افزا نیا ۱۳۹۳بردند و تا سال  یهمچنان در زندان به سر م

  یکرد. به تازگ یبررس  یو در ظرف اقتصاد یشگ یاساس هم یصرفنظر از اتهامات ب  دیرا با رانیدر ا انیبهائ ریاخ

  اردیلیهزار م یبه حساب بنک  یدگیرس ی(  برا یصادق حمود )م یاسالم یمجلس جمهور ندهی نما کیبعد از درخواست 

  یمشاور رسانه ا شتری که پ سیپار میمق یاسیبابک داد فعال س ،یاز منبع اموال عموم  رانیا هیقوه قضائ سیرئ  یتومان

آن  ”کند:  یمنتشر شده اشاره م وزی ن ایگو  تیکه در وبسا یادداشتیبوده در  رانیجمهور اسبق ا سی رئ یمحمد خاتم

و عاقبت«  زانیگرفته بودم درباره »م یلیم یسابق( ا  یمقام اقتصاد کیدوست ) کیاز  ۸۸آبان   لیروزها در اوا

 قهیآن وث نکهی»با علم به ا رندیگیم هییدر قوه قضا یاسیو متهمان س یکه از بازداشت شدگان عاد ینیسنگ یهاقهیوث

 ایو  شودیاو مصادره م قهی و وث شودیاز ترک کشور م ریزمتهم ناگ ای یعنینخواهد بود و ضبط خواهد شد!«  یموقت

 .کنندیآن استفاده م یو از سود بانک  دارندیاو را تا مدتها نگه م قهیشدن متهم، وث یبعد از زندان یحت یدر موارد نکهیا

  ی. مطلبزندیسر به آسمان م ،یونیلیم یهاقهیوث نیا یه مهم که سود بانکنکت نیبه چند نمونه هم اشاره کرده بود و ا او

تا رقم  خواستندیکن و آشنا، از خانواده متهمان مبه عنوان کارچاق هییافراد در قوه قضا یبرخ نکهیآور بود اکه سرسام 

  یکنند تا در صورت لزوم برا زیوار یو مقامات قضائ یقاض یبانک  حساببه  الحساب«ی را به عنوان »عل یکالن

 " .شود عیاستفاده شود و در کارها تسر قهی شان، از آن پول بعنوان وث  یموقت زندان یآزاد

مدت  یولو برا یگناه یب انیبهائ  یمتعدد یشده و بر اساس گزارشها لیبه روال تبد  انیدر مورد بهائ ایکه گو یاتفاق

  قیطر نیشوند تا از ا یاتهام آزاد م میبازداشت و بدون تفه یلیدل چ یهفته بدون ارائه ه ک ی یبرا یزمان کوتاه مثأل حت
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مسکن  ژهیکنند. از جمله گزارش و یاز آنها اخاذ یجهت آزاد قهیوث اسمآنها مصادره شود و هم به  ییهم اموال و دارا

و افراد   یکند تعداد رهبران بهائ یم حیموضوع را تصر نیا ۲۰۰۶سازمان ملل در سال  ژهیگزارشگر و یمکف

 واست  شیشوند رو به افزا یآزاد م نیوجه الضمان سنگ  افتیبازداشت و سپس با در یاتهام چیکه بدون ه یسرشناس

از سلب  یگذاشتن امالک بازداشت شدگان است که خود نوع قهیبه وث ،یمال یگونه ضمانت نامه ها نیا نیتنها راه تأم 

 .دیآ یبه شمار م تیلک ما

 انیملک و خانه بهائ ۶۴۰کم تا کنون دست ۱۹۸۰از سال " گزارش آورده است:  نیاز ا یگریدر بخش د یکوثر لونیم

مصادره شده است.فهرست اموال مصادره شده نه تنها شامل خانه و اراضى کشاورزى است بلکه اماکن   ران یدر ا

 انیدر جر شیامالک نه از پ نی.صاحبان اردیگ یدر بر م زیآنان را ن ارتگاهیمانند گورستان و ز انیبهائ ۀمقدس

 ."داشته باشند یمربوطه مشارکت اموالشان قرار گرفتند، و نه به آنها اجازه داده شد که در مراحل ۀمصادر

هاى  توسط دادگاه انیاز اقدامات مربوط به ضبط و مصادره اموال بهائ ارىیبراى مثال بس" : دیگو یکوثرى م آقاى

دارد   یبه آنها دسترس یاموال که و  نیصورت گرفته است. برخى از احکام صادره در رابطه با ضبط ا رانیانقالب ا

 ." است هیضاله بهائى هم از نظر قانونى و هم از نظر مذهبى قابل توج ۀاموال فرق ۀمصادر”: داردیاعالم م

 –و خشونت همراه بوده است  دیاکثراً با تهد انیاموال بهائ ۀدر مناطق روستائى مصادر" کند:   یاضافه م نیهمچن او

 " .اخراج اتیعمل  نیو هم ح نشان،یاز اخراج اجبارى افراد از خانه و زم شیهم پ

را هدف قرار   انیبهائ یاقتصاد  انیاعدام و شکنجه، شر یبه جا یاسالم یدهد جمهور یتمام شواهد نشان م چنانکه

از مسئوالن  یاریتوان در سخنان بس یآورده که هدف آن را م ی رو نیآئ نیا روانیپ دیشکنجه سف یداده و به نوع

شود  یشناخته م یاسالم یطلب جمهور اصالح یچهره هامحجوب که از  رضای. از جمله علدیبه وضوح د  یحکومت

قبول شده بود به صراحت گفت  ۱۳۹۲که در کنکور سال  یاز دانش آموزان بهائ یک یرد  لیدال یریگ یدر مواجهه با پ

 .دیبرو ران یاز ا ایو  دیدست بردار یبهائ نیاز آئ ای

 انتید روانیبر پ یاقتصاد  یفشارها”: سدینو یم یاقتصاد  یفشارها نیا یها شهیر حیدر تشر وزین  یبهائ  تیوبسا

بلکه از جنبه   یرا نه تنها از جنبه اعتقاد انیکرده است و بهائ دایپ  یشتریپس از انقالب شدت ب یسالها یط ییبها

خواندن  “یگریو “د یمساله دشمن فرض  جادیبا ا یالماس یدهند.جمهور  یتحت فشار قرار م زین ی و اقتصاد یاجتماع

با مصادره   رانیدر ا یو حکومت  یتیباز کرد. دستگاه امن انیبر بهائ یدست خود را جهت فشار گسترده اقتصاد انیبهائ 

در رسانه ها عنوان کردند   انیاموال بهائ گرید نیمصادره منازل و همچن ،یبانک  یکارخانجات، بلوکه کردن حساب ها

در   ایفراهم شده است و  لیاسرائ یهستند و اموال انان از سو رانیدشمن ا لیارتباط با کشور اسرائ لیبه دل انیبهائ هک

  دیموضوع موجب گرد نیکند که ا یم یمال یکمک ها لیبه کشور اسرائ انیعنوان کرده بودند بهائ  زین یگرید دیجرا

و  یانقالب یامر انیبا بهائ  میرمستقیو غ میمستق یبرخوردها یاممقابله نشود و تم یز یست ییبا بها یرانیدر جامعه ا

و  " یگرید " بر  یاریگرفت تمرکز بس  یصورت م انیکه با بهائ یداخل یدر کشمکش ها نیالزم شمرده شود. همچن

  یعنوان م یپهلو میدر دستگاه و حکومت رژ انیحضور بهائ زیآن ن قیشود و مصاد یعنوان م انیبودن بهائ " دشمن" 

بود  یدالر ونیلیم نیچند هیسرما ینونهاالن و امنا که دارا یبه نام ها ییاعمال دو شرکت بزرگ بها  نیا یشد. ط

، کمک به  لیتحص ایخانه  دیخر یهمچون صادرات کاال، ارائه وام برا یها تی شرکت ها فعال نیمصادره شد،ا

  یاماکن مقدس و حدود هزار مرکز ادار ینگهدارمسئول  " امنا " اشتغال داشت.شرکت  هیریامور خ ریسالمندان و سا

 . بود ییبها یو قبرستان ها التیو تسه  لی، وسا ییبها

 یو شرکت ها یشغل خود را در موسسات دولت ییده هزار بها  ۱۹۸۴سال  ییمجامع بها یاز سو نیتخم  کی براساس

 .اقدام کرد انیبهائ یدولت نسبت به توقف پرداخت حقوق بازنشستگ  نیاز دست دادند و همچن یخصوص

شد   یبراساس ارتباط با دولت متخاصم عنوان م دیاشاره گرد زیهمانطور که در باال ن انیمصادره اموال بهائ لیدل اما

و  یدر انحطاط فرهنگ  یجهان و سع نیاز مفسد تیحما " اتهامات از جمله  نیا انی با بهائ یورز نهیک نیکه در تدو

، " پردازند یم لیاز اسرائ تیو حما دنیو به اعتبار بخش ندهست لیدست پرورده اسرائ ییبها یسازمان ها" ، " یاسیس

دو روز  یتنها ط " کند:  یو اضافه م " وجود داشت. "  کایدولت آمر یبراندازه و حام" و " رانیدر ا ی”شبکه جاسوس

محل کسب  ۱۲۰به  کی نزد ییبها انتید یلیتعط امیدر ا انیمحل کسب بهائ یلیتعط لی به دل ۱۳۹۵آبان ماه  ۱۲و  ۱۱

 یثبت شده است. زمان یدر دولت حسن روحان انیبهائ هی عل یاقتصاد ضیتبع ۸۶۰سه سال دست کم  یپلمب شد و ط
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خود را داشته   شتیو مع خود ارتزاق کنند  یمال نیباشند و نتوانند از تنها منبع تام یشغل  تیشاهد نبود امن  انیکه بهائ

آنها ترک کشور و حضور در کشور سوم   یروبرو یها نهیاز گز یک ی روبرو شوند  زین  یگریباشند و با مشکالت د

 " .باشد یم یجهت ادامه زندگ

منشور   یعنی یوعده حسن روحان نیاول  ۲۰۱۶دسامبر  ۲۱دوشنبه  روزید د؟یگو یچه م یاسالم یجمهور نیقوان اما

موکول شده اما دستکم   ندهیآن به شش ماهه دوم سال آ یکه هر چند ضمانت اجرا  یمنتشر شد. منشور یحقوق شهروند

بر  دیآ  یم ریاز آن در ز یمنشور چنانکه مواد نیخورد. چرا که ا یدر آن به چشم نم یدینقطه ام چیه انیبهئ یبرا

  یمذهب ضیاز جمله تبع ضیو مانند آن بر رفع هر گونه تبعشده  نیتدو یاسالم یجمهور یاساس مواد قانون اساس

 ییضمانت اجرا ی که الزم االجرا و دارا یقانون اساس نکهیا کیشده است. اما دو مشکل عمده وجود دارد  دیتأک

در قانون   نکهیا گریشود و نکته د ینم تیرعا عهیدر مواجهه با مخالفان مسلمان ش یامروز حت تاشود  یخوانده م

  یشناخته نم تیبه رسم یمذهب تیبه عنوان اقل یحت  انیمنشور، بهائ نیو به تبع آن در ا یاسالم یجمهور یاساس

 .شوند

  ایدر ذهن کودکان شود  یاسیو س یمذهب ،یقوم یتنفرها یریگحق ندارد موجب شکل کسچیه-۱۱۰: ماده منشور

  جاد یدر ذهن کودکان ا یجمع یهارسانه ای  تیترب ایآموزش  قیمذهب خاص را از طر اینژاد  کیخشونت نسبت به 

 .کند

 یهاو اصول برنامه  یکل یمشقانونخط ۸، ماده ۱۳۶۴مصوب  -قانون مطبوعات ۶ماده   -۱۱۰: ماده یقانون اساس

 یاسالم یقانون الحاق دولت جمهور ۲۹و  ۲۸، مواد ۱۳۶۱مصوب  – رانیا یاسالم یجمهور یمایسازمان صداوس

در خصوص اصالح»اهداف،   یفرهنگ انقالب  یعال یبند )ج( مصوبه شورا –حقوق کودک  ونیبه کنوانس رانیا

 .۱۳۸۹مصوب  -و ضوابط نشر کتاب« هااستیس

 گریبا د یخود و همراه یفرهنگ  اتیمشارکت در ح یدارند از امکانات الزم براشهروندان حق-۹۹: ماده منشور

 تیبا رعا یو آداب و رسوم فرهنگ  یو قوم ینید یهانییآ ییها، برپاها، انجمنتشکل سیشهروندان ازجمله در تأس

 .برخوردار باشند نیقوان

 یو ششم قانون اساس ستیاصول دوازدهم، چهاردهم، نوزدهم و ب -۹۹: ماده یقانون اساس

 .برخوردارند یفرهنگ  نیاز حق ارتباطات ب ی هبو مذ یقوم یهاشهروندان فارغ از تفاوت-۹۷: ماده منشور

 .یو ششم و هشتاد و سوم قانون اساس ستیو ب ستمیاصول چهاردهم، پانزدهم، نوزدهم، ب -۹۷: ماده یقانون اساس

دارند   لیرا که به آن تما یقانون، شغل تیو با رعا ضیحق شهروندان است که آزادانه و بدون تبع-۷۷: ماده منشور

نظر در اختالف ایو   یتیجنس  ،یمذهب ،یتیقوم لیبه دال تواندینم کسچیو به آن اشتغال داشته باشند. ه ندیانتخاب نما 

 .سلب کند دانحق را از شهرون نی ایااجتماعیو  یاسیس یهاشیگرا

 .یو هشتم قانون اساس ستی و ب ستمیاصول نوزدهم، ب -۷۷: ماده یاساس قانون

را  یگرید تیمالک  تواندینم یمقام ایشخص  چیشهروندان محترم است. ه یشخص تیحق مالک -۷۵: ماده منشور

  ایاو ممانعت، مزاحمت  تی مالک  ای ینسبت به حقوق مال ایکند  فیتوق ایضبط  ا یاموال او را مصادره  ایسلب، 

 .موجب قانونکند، مگر به جادیا تیمحدود

  یقانون مدن ۳۱و  ۳۰مواد   ،یو دوم و چهل و ششم و چهل و هفتم قانون اساس ستیاصول ب -۷۵: ماده یقانون اساس

 ۱۳۰۷مصوب  –

کارآمد،   یالگو جادیو ا ران یا ینظام حقوق یارتقا یبرا یتیقوا و مراجع حاکم ریسا یدولت با همکار-۶۷: ماده منشور

 .اقدامات الزم را معمول خواهد داشت ،یحقوق دادخواه تیبر رعا دیبا تأک

 .یاصل سوم قانون اساس ۱۴بند  -۶۷:  ماده  یاساس قانون

صالح و با   یهااتهام او در دادگاه  کهنیمگر ا شودیمجرم شناخته نم کسچیاصل بر برائت است و ه-۵۷: ماده منشور

و   ییمرجع قضا یطرفیبودن جرم و مجازات، استقالل و ب یعادالنه ازجمله اصل قانون  یاصول دادرس تیرعا
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و با حضور   یزمان معقول و بدون اطاله دادرسدر مدت یدگیرس ،ییجزا تیبودن مسئول یقضات، حق دفاع، شخص

 .و اصول مربوط صادر شود نیمستدل و مستند به قوان دیاثبات شود. احکام با ل،یوک

 یفریک یدادرس نییقانون آ  ۴ماده  ،یو شصت و هفتم قانون اساس کصدیو هفتم و  یاصول س -۵۷: ماده یقانون اساس

 .۱۳۸۳مصوب  – ی مشروع و حفظ حقوق شهروند یهای واحده قانون احترام به آزادماده  ۲بند  -۱۳۹۲مصوب  –

صرف  به توانیرا نم  کسچیممنوع است و ه دیشعقا یبرخوردارند. تفت شهیاندیشهروندان از حق آزاد-۲۵: ماده منشور

 .مورد تعرض و مؤاخذه قرارداد یادهیداشتن عق

مشروع و حفظ حقوق   یهای قانون احترام به آزاد  – یو سوم قانون اساس ستیاصل ب -۲۵: ماده یقانون اساس

 ۱۳۸مصوب  – یشهروند

 ریو نظا یاجتماع ،یشغل ،ییقضا ،یحقوق ،یتیثیح ،یمال ،یجان تیحق دارد از امن یهر شهروند -۱۳: ماده منشور

و کرامت   تیثیمشروع شهروندان و ح یهای حقوق و آزاد ت،یامن نیبه نام تأم  دینبا یمقام چیآن برخوردار باشد. ه

  میتعرض به حر ژهیوبه یعموم تیامن نینام تأم به یرقانونیقرار دهد. اقدامات غ دیآنان را مورد تعرض و تهد

 .مردم ممنوع است یخصوص

 لیقانون تشک  -یو پنجم قانون اساس ستیو سوم و ب  ستیو دوم، ب ستیاصول سوم، نهم، ب -۱۳: ماده یقانون اساس

 .۱۳۶۲مصوب  – یاسالم یوزارت اطالعات جمهور

و   یخدمات بهداشت رینظ یشهروندان به خدمات عموم یدر دسترس ژهیوبه ضناروایاعمال هرگونه تبع  -۸: ماده منشور

  ضناروایو تبع یو اقدام منجر به فاصله طبقات میاز هرگونه تصم دیممنوع است.دولت با  یو آموزش یشغل یهافرصت

 کند ی خوددار ،یاز حقوق شهروند  تی و محروم

  ۴۸اصل   یقانون نحوه اجرا – یاساس امقانونیو س ستمینوزدهم، ب زدهم،یاصول سوم، س-۸:  ماده  یقانون اساس

، قانون  ۱۳۹۰مصوب  – نیسرزم شیآما یکل یهااستیس -۱۳۸۰مصوب  رانیا یاسالم یجمهور یقانون اساس

 . یاصل چهل و سوم قانون اساس ۱و بند  ۱۳۸۶مصوب  – یخدمات کشور تیریمد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید[
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