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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[

 

   رادیو فردا ]برگرفته از سایت:[

 ١٣٩٩بهمن  ٢٢]تاریخ:[ 

 

 هاستاد اجرایی فرمان امام؛ هم قلک نظام، هم کارگزار فشار بر زندانیان و اقلیت

 یوحنا نجدی 

دلیل انتصاب محمد مخبر، رئیس ستاد اجرایی فرمان امام،  منتشر شد، اما به  ١٣٩٩بهمن  ٢٢این یادداشت نخستین بار 

خاطر اهمیت اطالعاِت یادداشت بازنشر و به  ١۴۰۰مرداد  ١۷جمهوری ابراهیم رئیسی در اولی ریاستبه معاون

 .شودمی

بر صدر اخبار نشسته است؛ های اخیر نام »ستاد اجرایی فرمان امام« چندین بار در هفته :یادداشتی از یوحنا نجدی

داری آمریکا اضافه شد و حدود دو هفته پیش از آن  های وزارت خزانه ماه گذشته رئیس آن به لیست تحریماواخر دی 

 .ها از »اولین تزریق انسانی واکسن ایرانی کرونا« بر بازوی دختر این ستاد خبر داده بودندنیز رسانه

هللا خمینی با هدف شناسایی و روح ١٣۶۸ماه سال اردیبهشت ۶پاراگرافی روز   ستاد اجرایی فرمان امام« با حکم دو»

مصادرهٔ اموال وابستگان به رژیم پیشین در مهلت یک ساله تأسیس شد. او یک ماه و اندی بعد درگذشت و فرمانش تا  

اندازی  ستادی برای پیگیری و اجرای آن راه  ١٣۷٣ای در سال  که علی خامنهحدود پنج سال بعد مسکوت ماند تا این

 .عنوان نخستین رئیس این ستاد منصوب کردکرد و یکی از معتمدانش یعنی محمد شریعتمداری را به 

به  -از داروسازی تا نفت و گاز-های مختلف به این ترتیب، آن ستاد موقِت »پیگیری فرمان امام«، با ورود به عرصه 

شود. با این های اقتصادی جمهوری اسالمی یاد میترین کارتلعنوان یکی از بزرگ از آن بهنهادی تبدیل شد که اینک 

های امنیتی و قوه قضاییه به  حال، بخش بزرگی از کارکرد »ستاد اجرایی فرمان امام« مشخصاً در خدمت دستگاه

 .است های اقلیتمنظور فشار بیشتر بر مخالفان سیاسی این نظام و گروه

 ... 

ای ستاد علیه شهروندان بهایی است؛ از جمله در اواخر تابستان سال گذشته منابع های مصادرهبخش بزرگی از فعالیت

در منطقه نیاوران تهران  -یکی از بهاییان کارآفرین و ثروتمند  -نژاد مصادره منزل مسکونی خانواده ایران خبری از 

گونه امالک حاضر  هایی بالفاصله بعد از صدور احکام قضایی در این خبر دادند. ماموران ستاد در چنین پرونده

های شماری  ها و اموال و خانهند. در مثالی دیگر، زمینکنند تا ملک را سریع تخلیه کن شوند و ساکنان را مجبور میمی

 .از بهاییان ساکن روستای ایول در استان مازندران هم به نفع ستاد اجرایی مصادره شده است

اش با نهادهای امنیتی برای پیشبرد این فشار به حدی است که گاه همزمان در چند  دامنهٔ قدرت ستاد اجرایی و نزدیکی

کم هفت ها بهایی در دستزند. از جمله، در اواخر زمستان سال گذشته، خانه ده شور دست به اقدام میشهر و استان ک

مورد هجوم و بازرسی مأمورانی  -های بهداشتی درباره کرونا بدون رعایت پروتکل – شهر ایران به طور همزمان 

 .قرار گرفت که خواستار ضبط اسناد مالکیت این شهروندان شده بودند

های قوه قضاییه  ستاد اجرایی از رابطه تنگاتنگی با سپاه پاسداران و قوه قضاییه برخوردار است به طوری که دادگاه

های ستاد اجرایی را ضمن استناد به فتوای شماری از مراجع تقلید در جمهوری اسالمی همچون علی  اغلب شکایت

»احراز بهایی بودن نامبردگان« و »عضویت در فرقه   ای و ناصر مکارم شیرازی، با عبارات مشابهی همچونخامنه
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ً کنند. خامنهضاله بهاییت«، عیناً تأیید و برای اجرا ارسال می  که »همه   گفته ای در پاسخ به یکی از استفتائات صراحتا

 «.پیروان فرقه گمراه بهاییت محکوم به نجاست هستند

 ... 

های یادشده نه تنها در ساختار حقیقی نفوذ و قدرت اجرایی ستاد اجرایی مشخصاً به منظور فشار اقتصادی بر گروه

شود. برای مثال صادق الریجانی، رئیس  وقی جمهوری اسالمی نیز تحکیم میبلکه به طور رسمی در ساختار حق

تر کردن خطاب به مراجع قضایی، با گسترده ١٣٩٢خردادماه سال   ٢۷ای به تاریخ پیشین قوه قضاییه، در بخشنامه

فقیه« یاد کرد و به   تنها نهاد مأذون در مورد اموال مربوط به ولی» عنوان »امواِل در اختیار ولی فقیه«، از ستاد به

ها »مكلف«  این ترتیب بر دامنهٔ وظایف و حدود اختیارات ستاد افزوده شد. بر اساس این بخشنامهٔ الریجانی، دادگاه

 «.شدند در رسیدگی به این اموال »به نفع ستاد اجرایی فرمان امام اقدام نمایند

افکار عمومی و حتی برای بسیاری از متخصصان امور  در تحلیل نهایی، اگرچه »ستاد اجرایی فرمان امام« در میان 

های رهبر ترین قلک ها شرکت ریز و درشت و یکی از اصلی مثابه نهادی اقتصادی با ده ایران در سایر کشورها به

کردن ترین کارکردهای آن تالش برای منکوبشود، اتفاقاً و در عین حال یکی از مهمجمهوری اسالمی شناخته می

 .هاستهای آن ها در داخل ایران با اهرم فشار اقتصادی بیشتر و مصادره اموال و داراییاسی و اقلیتفعاالن سی

 .گذردسال از عمر آن می ٣١نهادی که ابتدا قرار بود تنها یک سال فعالیت کند، امروز 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید[
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