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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[

 

 ریوا ران یا]برگرفته از سایت:[ 

   ١٣٩۴ نیفرورد ۴]تاریخ:[ 

 

 و فروش دیبه نام خر یو مشکل یامصادرهامالک 

از  شیداران پ هیمتعلق به سرما یادیز اریکه در آن اموال و امالک بس یگذرد. انقالب  یم یسال از انقالب اسالم ٣٧

مصادره شد.   یانقالب یبه نفع نهادها  یو مقامات دولت انیهنرمندان، بهائ ،یانقالب، وابستگان دربار و خانواده شاهنشاه

همراه  یادیبا مشکالت ز یمردم عاد انیامالک به خصوص در م واموال  نیو فروش ا دیحال هنوز هم خر نیبا ا

 .کنند یباشد مشارکت م انیدر م  یملک مصادره ا کی یکه پا ی در معامله ا یاست و افراد کم

: »امالک دیگو یم  ریوا رانیرابطه به ا نیآباد تهران است، او در هم وسفیمشاور امالک در محله  میم بهروز

بوده و پس از  یامالک قبل از انقالب متعلق به افراد مختلف نیمحله از تهران وجود دارد، ا ن یدر ا  یادیز یمصادره ا

  ییامداد، ستاد اجرا تهیکم  د،یشه  ادیمستضعفان، بن ادیمثل بن یینهادها اریانها در اخت تی انقالب مصادره شد، حاال مالک 

از محالت   یک یآباد در مرکز شهر  وسفی نکهیبا وجود ا یخرداد و ... است. ول ١۵ ادیبرکت، بن  ادیفرمان امام، بن

ن تر ییدرصد پا  ٣٠حدود  نیانگ یگونه امالک به صورت م نیو فروش ا دیشهر است، نرخ خر متیخوش نام و گران ق

 «.ساخت، قدمت و مساحت است تیفیظ کامالک مشابه، به لحا هیاز بق

درج   ینکته به نوع نی ا یدر سند امالک مصادره ا» دارد:  یحیتوض نیچن  زین متیتفاوت ق نیا لیدر رابطه با دال او

به  یلیامالک تما نی بودن ا یو شک و شبهه غصب  یاز مردم به خاطر مسائل شرع   یبرخ لیدل نیشده است، به هم

گونه امالک  نیو نماز خواندن در ا ستیاز اشکال ن یخالسکونت در آنها ندارد، چون معتقدند اقامت در آنها  ایو  دیخر

 « .ستین زیجا  یصاحب اصل تیاحتمال عدم رضا ای تیعدم رضا لیبه دل زین

به   یکه به منظور پاسخ ده یمذهب یهاتیامالک را در وب سا نیو فروش ا دیخر نه یشبهات موجود در زم یپا رد

 گاهیگونه سوال هاست در پا نیاز هم یک ی نی. ادید توان یم زیشده است ن یمردم راه انداز ینی پرسش ها و شبهات د

 :قم که به آن پاسخ داده شده است هیحوزه علم

کارمندان   یمسکن برا هیخرداد جهت ته ١۵ ادیرا از بن ینیپرورش زم اداره آموزش و شیسال پ ٢٠: حدودپرسش«

را   نیزم نیاز ا یمیرفت. ن رانیبود که پس از انقالب از ا یمتعلق به فرد ثروتمند نیزم ن یکرد. ا یداریخر

از نظر   ایباشد. آ یم  انیفرهنگ  یبرا یبه صورت شهرک گرید میبزرگ کرده و ن اریبس یبه پارک لیتبد یشهردار

مورد الزم   نیصاحب ملک در ا تیهم هستند، اشکال دارد؟ رضا یمنازل که شخص  ن یکردن در ا یزندگ ،یشرع

 »هم بنا شده است، استفاده از مسجد چطور؟ یاست؟ استفاده از پارک مذکور چطور؟ در پارک مسجد

 یدولت جمهور یو مصادر قانون یو از مجار ییمراجع قضا قی: چنانچه مصادره اموال فرد مذکور از طرپاسخ«

در آن متصور   یامالک بال مانع بوده و اشکال  نیکردن شما در ا یزندگ یاز نظر شرع انجام شده باشد، رانیا یاسالم

 « .است رطو ن یو بالطبع استفاده کردن از پارک و مسجد مذکور هم هم ستین

وجود دارد   زین یرانیشناخته شده ا دیاز مراجع تقل گری د یو برخ یهللا خامنه ا تیمنصوب به آ ییفتواها نیبر ا عالوه

مشابه جواب به پرسش مثال زده شده در   یکه پاسخ اغلبشان جواب ییرابطه اظهار نظر کرده اند. فتواها نیکه در هم

  داران یخر الیخ یمنجر به راحت زین  ینید هیمقامات بلندپا یرسم یگونه اظهارنظرها نیا یهمه حت نیباال است. با ا

 «.امالک نشده است  نیو فروش ا دیخر  یبرا یعاد
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  یمدع یپهلو میاز مقامات رژ یک یزن  نکهیبر ا یمنتشر شد مبن  رانیا یداخل  یدر رسانه ها یخبر زین شیپ یچند

اوائل انقالب  یدفتر که از امالک مصادره ا نیو همسرش بوده است. ا یو ملکیما ی محمد خاتم یشده که دفتر کنون

 رانینفت ا یشرکت مل سیبه منوچهر اقبال رئ علققرار گرفته، مت یخاتم اریدر اخت ی جمهور استیاست و بعد از ر

که در آن   ستمین یداده که آن ساختمان متعلق به من بوده و راض غامیپ یبه خاتم یدر زمان شاه بوده است که همسر و

  ی از نماز خواندن در دفترش خوددار یو ،یبه محمد خاتم غامیپ نیا دنین رساخبار از زما نینماز خوانده شود. طبق ا

 .خواند یو در خانه نماز م دهکر

امالک   نیو فروش ا دیو رکود بازار خر یاثرگذار لی البته تنها دل یبه امالک مصادره ا یو شک و شبهه شرع رادیا

  یبودن ملک م یکه متوجه مصادره ا یبه محض دارانیاز خر گرید یمشاور امالک:» برخ نی. طبق گفته استین

استدالل که حوصله دردسر را   نیکشند، با ا یمتر آنها از معامله کنار  نییبه مراتب پا متیبا وجود ق یشوند حت

بازپس گرفتن ملک اقدام   یوارثان او برا ای یمالک اصل ندهیآ یاز کجا معلوم که در سالها ندیگو یآنها م م،یندار

 »بماند؟ یشکل باق نیبه هم یکنون تیاز کجا معلوم وضع یحت اینکنند و  یقانون

مشاوران امالک تهران اگر چه   ی. طبق گفته برخستیگونه امالک ن نیبه ا داران یواکنش همه خر نیحال ا نیا با

آنها ندارند، اما در بازار   دیبه خر یلیدهند و تما ینشان نم یواکنش خوب ینسبت به امالک مصادره ا یعاد  دارانیخر

هاست. آنها  نیگونه امالک و زم نیهم افتنی یوجود دارد که کارشان جستجو برا زین یحرفه ا  یدارانیملک تهران خر

کل آنها را  که دارند به سرعت مش یکنند و طبق گفته خودشان با استفاده از ارتباطات یم  یداریگونه امالک را خر نیا

 .کنند یحل م

خالصه  یمسکون یها و امالک و ساختمان ها نیپس از انقالب البته تنها به زم رانیو امالک مصادره شده در ا اموال

 عیانقالب قانون »حفاظت و توسعه صنا یشود. طبق اسناد موجود هنوز شش ماه از انقالب نگذشته بود که شورا ینم

داشت، اما دست   دیاشتغال تاک جادیو ا ی اقتصاد یهاتیکه اگرچه بر گسترش فعال یکرد. قانون بیرا تصو ران«یا

عمدتا  یهابزرگ و شرکت دارانه یاز سرما یبزرگ و مصادره اموال تعداد  عی کردن صنا یمل یدولت را برا

 .باز کرد رانیا یخانوادگ

شد که جز چند   هیکه عمدتاً در بخش صنعت فعال بودند ته یدارانه ینفره از سرما ۵٣ یقانون فهرست نیساس هما بر

گذاران و   هیقانون شدند، سرما  نیا یداشتند اما قربان نیشیپ میرا با رژ یارابطه مینفر معدود اغلب آنان کمتر

خانواده  ،یخانواده خسروشاه ها،ی الجورد برخوردار، یمحمدتق ،یروانیا میمانند؛ محمدرح یمعروف نانیکارآفر

 .افراد بودند  نیاز ا ی)کارخانه ارج(، خانواده برخ یارجمند

شرح  نیبه ا زیاز موسسات، ساختمان ها و کارخانجات معروف مصادره شده در تهران پس از انقالب ن یتعداد

خرم   ی عل میمصادره به نفع دولت. پارک ارم متعلق به رح یامیخودرو متعلق به برادران خ رانیا کارخانه هستند؛

  غاتیمصادره به نفع دفتر تبل یعتمداریکاظم شرهللا  تی متعلق به آ یاسالم غیمستضعفان. دارالتبل ادیمصادره به نفع بن

و هر دو مصادره به نفع   انیالقان بیهر دو متعلق به حب کوو ساختمان پالس مینیقم. ساختمان آلوم هیحوزه علم یاسالم

 یآرسیمستضعفان. شرکت س ادیمصادره به نفع بن انیدیهللا رش فیالله متعلق به قدرت هللا و س  نمایمستضعفان. س ادیبن

به  قمستضعفان. شرکت نفت پارس متعل ادیمصادره به نفع بن  یعبده، محمد خاتم و فاطمه پهلو ی عل یبه سهامدار

  دیکورش متعلق به حم یارهیزنج یهافرمان امام. فروشگاه ییمصادره به نفع ستاد اجرا انیفرمانفرمائ یعبدالعل

مصادره به نفع   یروانیا میمتعلق به رح یمسضعفان. کفش مل ادیه به نفع بنمصادر یامیاخوان و احمد خ یکاشان

و   ننتالی نترکنتیا یهتل الله متعلق به مجموعه هتلها ،ی رکشو یبه سازمان بازنشستگ   یو واگذار یمل عیسازمان صنا

 .یاسالم یغاتیمصادره به نفع سازمان تبل یجعفر میمتعلق به عبدالرح ریرکبیام یمؤسسه انتشارات

ها استقبال  دگاهیدر بخش وبالگ ها، از انتشار همه د ر یوا رانی. استین ریوا رانینظر ا انگریالزاما ب سندهینو دگاهید

 کند. یم

 

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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