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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[

 

 ایران وایر]برگرفته از سایت:[ 

 [ ١٣٩۴بهمن  ٨] ٢٠١۶ژانویه  ٢٨]تاریخ:[ 

 

 آیدا قجر 

 تشدید تالش های وزارت اطالعات برای محدودیت فعالیت اقتصادی بهائیان

اند به تازگی گذاری به ایران سرازیر شدهدر شرایطی که در دوران پس از تحریم، کشورهای مختلف برای سرمایه

ن است از سوی وزارت  های تجاری که در اختیار بهاییااسامی شرکت اسنادی به دست ایران وایر رسیده که طبق آن 

ها جلوگیری شود تا از مبادله اقتصادی با آن کار ابالغ میهای پیمانطور شرکتها و همیناطالعات به حراست شرکت

 تا به امروز در حال به روز شدن است. ۷٠شود. لیستی به همراه تاریخ و شماره پرونده که از دهه 

خانه که کند؛ در نتیجه این لیست توسط این وزارت فعالیت می های تجاری زیر نظر وزارت اطالعاتحراست شرکت

ابالغ شده، در تالش   ١٣۶٩شود طبق دستور شورای عالی انقالب فرهنگی که در سال زیرمجموعه دولت محسوب می

 است تا با حضور اقتصادی بهاییان طوری برخورد کند که »راه ترقی و توسعه آنان مسدود شود.« 

  /١۶های مورخ ها در جلسهنیوز اسنادی »محرمانه« منتشر کرد که مفاد آنجاری، سایت سحامدر خرداد ماه سال 

به تصویب شورای عالی انقالب فرهنگی رسیده و برای دستور رهبر جمهوری اسالمی به  ۶٩/ ١١/ ٢٠و   ۶٩/  ١١

قی و پیشرفت بهاییان به ای ارسال شده بود. در این سند ممانعت از ترهللا خامنهمحمد گلپایگانی ریاست دفتر آیت

 رو هستند.صراحت ذکر شده است. مطابق همین دستور در حوزه فرهنگی بهاییان با مشکل ادامه تحصیل روبه

ای قوت گرفت. در همان دهه که  هللا خامنهگیری اقتصادی بهاییان پس از صدور دستور آیتمقابله با تجارت و قدرت

های باالی فعالیت اقتصادی قرار داشتند، از  د بسیاری از بهاییان که در رده سیاست ادارات »پاکسازی« تعریف شده بو

ها در خارج از ایران تحصیل کرده بودند و به عنوان مثال در صنایع الکترونیک و کار شدند. شماری از آن کار بی

عصا و واکر روی   صنعت نفت مشغول به کار بودند. حتی مدیر شرکت زیمنس در شیراز نیز پس از اخراج به ساختن

 آورده بود.

های بعد اما شماری از بهاییان کسب و کار کوچک خود را گسترش داده و دوباره وارد چرخه اقتصاد شدند.  در دهه 

ای از  ها صاحب دانشی خاص در حوزه ها حتی در خارج از ایران نیز شهره است. بسیاری از آن نام برخی از آن 

ست ها نیازمند است اما بهایی بودن در ایران دلیلی ها مثل وزارت نیرو به بقای آن هخاناقتصاد هستند که دیگر وزارت 

 و کارهای کوچک و چه در مبادالت اقتصادی بزرگ. برای سرکوب شدن؛ چه در کسب

 جایی کهشود و از آن است که هر ساله به تمامی ادارات دولتی ابالغ می لیستی که در این گزارش منتشر شده؛ فهرستی

های بهایی یا پرسنل  های اقتصادی نام شرکتگردد در نتیجه در عموم پروژهبخش بزرگی از بازار به دولت برمی

های نفت و  سازی و پروژهها به سدسازی، ایجاد کارخانه، راههایی که عمده آن خورد. پروژهبهایی مهر ممنوعه می

 گاز مربوط است. 

ها اگر خواستار فروش یا ایستی مناقصه برگزار کنند. تمامی این شرکتهای دولتی برای انجام هر خریدی بشرکت

شوند. به عنوان نمونه یکی از نهادهای صادر کننده خرید محصولی به دولت باشند باز هم با این لیست مواجه می 

با این   ها مشارکت داشته باشندخواهند در مناقصه هایی را که میفاکتورهای خرید و فروش حراست است و شرکت

 ها.دهد تا نه در منقاصه شریک شوند و نه در خرید و فروشلیست مطابقت می
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تر به آن اشاره شد  دولتی هستند. لیستی که پیشکاری دولتی یا نیمههای پیماندرصد شرکت  ٨٠از سوی دیگر بیش از 

ای با دولت قراردادی  شود که اگر قرار است برای انجام پروژهکاری نیز ابالغ میهای پیماناز طرف دولت به شرکت 

 بسته شود این ممنوعیت معامله و خرید وجود دارد. 

رو هستند. اگرچه ممکن است استخدام یک های خصوصی نیز با مشکل روبهقتصادی در شرکتبهاییان برای فعالیت ا

ها با تهدید مواجه ها در شهرستانیا دو نفر در شرکتی خصوصی در شهرهای بزرگ به چشم نیاید اما بسیاری از آن 

 دهند.میشود یا خودخواسته از ادامه فعالیت استعفا ها ختم میشوند که یا به اخراج آن می

های خصوصی در تهران مشغول به فعالیت بود برای ایران وایر روایت یکی از بهاییانی که در یکی از این شرکت

ها، به  ها بهایی بودند. اما مدیر شرکت پس از چند ماه از آغاز کار آن نفر آن  ٩کارمند این شرکت  ١۵از   کرد

داده شده که بایستی از پرسنل بهایی شرکت کاسته شود.  گوید که از طرف وزارت اطالعات هشدار شان میهمگی

 که ضرری متوجه شرکت نشود از آن استعفا دادند. تعدادی از این پرسنل نیز برای آن 

طور که  هاست. همانروش دیگری برای جلوگیری از پیشرفت اقتصادی بهاییان مقابله با کسب و کارهای کوچک آن

رسد. در حال حاضر بیشترین ادی مغازه بهایی در شهرستان یا تهران به گوش میهر از گاهی خبری از بسته شدن تعد

چی و داری، تزریقاتها به آن مشغول هستند مشاغلی چون مکانیکی، مغازهشغلی که بهاییان خصوصا در شهرستان

 ها باشد. گوی تامین معیشت روزانه آن تواند پاسخامثال آن است که صرفا می 

است بهایی و به ایران رفت و آمد دارد فشار اقتصادی روی جامعه بهاییان را  ان وایر که تاجرییکی از منابع ایر

گویند امرار معاش بکن  کنند. میشود مقابله میچنین تحلیل کرد: »با هر راهی که فکر کنند باعث پیشرفت بهاییان می

لقایش ببخشیم و گروه گروه ایران را ترک   آورند که عطای بودن در وطن را به تا نمیری. هرچند چنان فشاری می

 ها پاک کردن صورت مساله است و نه حل آن.« کنیم. هدف آن 

که از منبعی وی حتی پیش آمده که معلمی بهایی برای تدریس خصوصی با مشکل برخورد کرده، به طوری به گفته

 است.  اند فالن معلم بهاییناشناس به خانواده شاگرد خبر داده

توان به بهبود فضای اقتصادی  تاجر ایرانی معتقد است که با آزادسازی اقتصاد و خروج آن از اختیارات دولت می این 

توان فعالیت  تر میتر شود احتماال راحتبرای بهاییان امیدوارم بود: »هرچه دست وزارت اطالعات از اقتصاد کم 

 نباشند باز هم تاثیر مثبتی برای ما دارد.« کاران دولتی و نیمه دولتی اقتصادی داشت. حتی اگر پیمان

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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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