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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[

 

  روز  لیتحل]برگرفته از سایت:[ 

   ١٣٩۵  نیفرورد ٢٨]تاریخ:[ 

 

 !زیِر خط تبعیض  یمردمان ،بهاییان« در ایران«

سوق داد و آنان را به اکثریت و اقلیت نام  یتقسیمِات مذهب یاز بدو ورودش مردم ایران را به سو یاسالم یجمهور

که حاکمیت اساس  یکه غیر از دین حکومت یبه این صورت کسان یِضد انسان یمذهبِ  ینهاد. بر اساس این دستهبندِ 

هستند و  بهرهینیز ب یاجتماع – یحقِوق انسان ینتریدیگر داشته باشد »اقلیت« دانسته که از ابتدای یرا باور داندیخود م

دشوار را باید   ینظام گام بر ندارند عقوبت یسیاستها یایران همان اقلیتها را نیز اگر در راستا یمعموال حکوِمت اسالم

و از نظر   دهاندما اما در زیِر ِخط تبعیض واقع ش یهموطنان بهایِ  یمذهب – یدین یمتحمل شود. پیرو این تبعیضها 

و آنان را »ضاله« خطاب کرده و با آنان به عنوان   آیند یحتا جز اقلیتها هم به حساب نم اشیو رهبر یحاکمیت اسالم

همراه با یک  یقرار گرفته یادداشت یکه در معرض این ظلم حکوِمت اسالم مانیهموطنان بهای ی. یک کندیمجرم رفتار م

( و ما جهت  باشدیما ارسال کرده که )نامش نزد ما محفوظ م یبا بهاییان برا همسلح در مقابل یند از ستاد نیروهاس

 . تبعیضیب یایران یبا آرزو ،کنیمیعینا آن را منتشر م  یتنویر افکار عموم

   به بهاییان در ایران یهجوم حکومت اسالم یاز شیوهها یاز نگاه و تأمل بر یک ییادداشت

عالوه بر   ،محمد باب که به اعتقاد بهائیان یتازه نیست. سید عل یوضوعم ،یهجوم و صدمه به پیروان دیانت بهائ

  یقمر یهجر ١٢۶۶شعبان   ٢٨در  ،را دارد  –»بهاء هللا«  ییعن –مقام مبشر ظهور بعد از خود  ،مستقل یرسالت اله

را موعود   یرا که پیروانش و –بهاء هللا  – ینور یبه جوخه آتش سپردند و تیرباران شد و پس از او میرزا حسینعل

ان چن یچهارماه در سیاه چال طهران با بدترین وضع ممکن و با طوق گردن و پایبند ،دانند یقبل از او م یباب و انبیا

  یماند و پس از این حبس چهارماهه در سرما یسنگین حبس نمودند که تا آخر عمر آثار آن زنجیرها بر بدن او باق

 یسلطان عثمان یبا همکار ،حاکم بر او یناصرالدین شاه و در واقع علما رزمستان به بغداد وسپس در اثر اعمال فشا

تبعید کردند و در این   –آن زمان  یت قلمرو حکومت عثمانتح یشهرها –به استانبول و ادرنه و سرانجام به عکا 

. از آزار و  بود یآن حبس خانگ   یگذراند و باق یاز آن را در حبس انفراد یسالیان ،قریب به چهل سال تبعید از وطن

 یمعتبر م یدر دست است که با مراجعه به کتب تاریخ یشمار یاذیت و کشتار پیروان این آیین اسناد و روایات ب

 حد را بر معتقدان به یک دین در تاریخ معاصر مشاهده و مالحظه نمود. یب  یاز ظلم واراده یتوان شمها

مدرن تر ادامه یافته است. از اعدام بیش  یجدید به شیوه ها ورانمختلف و در د یالبته تا کنون به شکلها یاین ستمکار

به همراه محاصره و   یجنگ روان  ،اول انقالب معاصر ایران که بگذریم یهیجان یدر سالها یزن و مرد بهائ ٢00از 

  یآموزشاعم از  یاز طریق تصفیه هزاران کارگر و کارمند از نهادها و ادارات دولت یو فرهنگ  یو شغل یصدمات مال

  ،بر آنان شد یبسیار یو مال  یروح یو ضربه ها  یو ... که منجر به بیکار یادار – یو درمان یشتبهدا – ینظام –

 یاخراج دانشجویان بهائ ،مختلف یو نفوس بهاییان به بهانه ها یپر شمار اموال جامعه بهائ یمصادره ها و تصرف ها

و   یپیاپ یحبس ها ، وشهر وطن خویش  از خانه یهزاران بهائ  یو دربدر یآوارگ  ،از دانشگاه ها و بعضاً مدارس

  ،و تبلیغ علیه نظام حاکم یاز جمله اقدام علیه امنیت مل  یواه یبه بهانه ها یجار یپایان ناپذیر به ویژه در سالها

کسب و کار   یپلمب و تعطیل ، آن  یو حبس دراز مدت مدیران مل یاداره کننده جامعه بهائ یساختار شورای یتعطیل

بهائیان یا از طریق  یدین  یدر روزها یواحد صنف یحیرت انگیز از جمله تعطیل یاخیر به بهانه ها یبهائیان درسالها

است که تفصیل هر   یو عاطف  یذهن ،  یروح یازین آزار و شکنجه ها یعدم تمدید یا صدور جواز کسب؛ سرفصلهای
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آن در حد مقاله و یادداشت خود   یبرخواهد ساخت و البته بررس ،ده آنمتعدد از روایت و اسناد اثبات کنن یکتابها ،یک

و   یکه به روشن یاما جان کالم آنکه همچنان این داستان اسف بار غیر انسان ،دیگر است ینیازمند نگاه و تأمل

یران  بهائیان ا یصراحت هر چه تمام سرشار از نقض حقوق بشر و شکستن و زیرپا گذاشتن قوانین و حقوق شهروند

نظام ظاهرا قبول   یاست که آن را رؤسا یاسالم یجمهور یهمان قانون اساس یو مصادیق آن پایمال کردن حت ستا

و برنامه  یآن طراح  ی ادامه دارد و برا یمختلف یبه شکل ها و رویه ها ،دانند یو حافظ آن م یدارند و خود را مجر

است که در این   یبر علیه پیروان آیین بهائ یحرد طراازین موا یشود. اشارت زیر تنها نمایانگر یک  یم یریز

ستاد کل   ١٣٨۴آبان ماه  ٢بینید در تاریخ  یپردازیم. چنانکه در تصویر بخشنامه م یگذرا به آن م یمختصر و با نگاه

  ینیرو ،بسیج مستضعفین ، تحت امر خود شامل سپاه پاسداران یو انتظام ینظام یبه مجموعه نیروها سلحم ینیروها

مسلح « طبق دستور مقام  یدهد که »ستاد کل نیروها یو البته وزارت اطالعات چنین اطالع م ،و ارتش یانتظام

 :مأمور گردیده (یاآیت هللا خامنه) یرهبر

جهت   ،یو فرهنگ  یاجتماع  ،یاقتصاد،یاین فرقه ها اعم از سیاس یاز کلیه فعالیت ها یجامع و کامل گزارش«

  «( کسب کند.بهائیت و بابیتضاله ) یکلیه افراد این فرقه ها  یشناسائ

 :قابل تاکید است که در انتها درج گردیده است

 ›.گردد  یایفاد م یمراتب به منظور تقدیم به محضر مقام رهبر‹

و  یگیرد این است که به جز وزارت اطالعات که وظیفه سازمان یکه با خواندن این ابالغیه شکل م یاز سؤاالت ییک 

و هفت سال در انجام وظیفه   ی این س یگوناگون در ط  یاست و البته به شکلها یاش چنین امور  یو تخصص یحرفه ا 

فشار از طریق کنترل و شنود و رصد ارتباطات  عمالنداشته و پیوسته در حال تجسس و إ یخود کمترین کوتاه یقانون

ضبط   ،تفتیش و زیرو روکردن این مکانها  ،هجوم به خانه ها و محل کسب ایشان ،بهائیان یو حضور یو مجاز یتلفن

مانند جواز کسب و    یو اسناد و مدارک مال یخانوادگ یتلفن و کامپیوتر تا کتابها و آلبومها یاز گوش  یاموال شخص

 یبازداشت و بازجوی ،تا پاسپورت و کارت پایان خدمت و ... یاز شناسنامه و کارت مل یمدارک شناسای و نهسند خا

و   ینظام یپیروان این آئین بوده است ؛ نیروها یبرا  یسنگین همراه با إرعاب و إعمال فشار و پرونده ساز یها

  اند؟اطالعات شده  یو جمع آور یچرا وارد این فرآیند استخبار یانتظام

و   ینظم و امنیت در تمام نقاط داخل کشور را بر عهده دارد) از امور راهنمای یوظیفه برقرار یانتظام ینیرو

وظیفه ارتش حفظ استقالل  ،کشور(  یکشف و مقابله با جرائم و مجرمان تا حفظ امنیت راه ها، یدرون شهر یرانندگ

و نهاد زیر مجموعه آن  ) یپاسداران انقالب اسالم هپاو تمامیت ارضي و نظام جمهوري اسالمي ایران است. البته س 

 یو تحکیم پایه ها یاز انقالب و حکومت اسالم  ی( وظیفه اش همانطور که از نامش مشخص است پاسدار»بسیج«

 یو خواسته عموم ی فارغ از رأ  ،بر علیه نظام حاکم بر کشور یو خارج ی قدرت آن و مقابله با هر نوع تهدید داخل

کشور در این بخشنامه ستاد کل  یو انتظام یکنیم به اساسنامه سه مرجع نظام یباشد. ابتدا نگاه یملت م یجار

 یفرمانده یاز رهبر کشور است که طبق قانون اساس ینظام یکه نشانگر تابعیت مطلق این نهادها ،مسلح ینیروها

تنها در سلسله مراتب خود پاسخگو به   حمسل  یمسلح را بر عهده دارد. به تعبیر دقیق تر این قوا ی همه این قوا یعال

مستقل تحت عنوان   یدر دادگاه ها ،خویش  یدرون نهادها ی در تخلفات ادار یباشند کما اینکه حت یم یمقام رهبر

و قوه قضاییه تنها  ] ١.]شودیم یییه به امور آنها رسیدگمستقل از قوه قضا ینظام یتوسط دادسراها ینظام یدادگاه ها

 ]٢است.] ینظام یو صدور احکام مطابق با قوانین و رویه ها یرا دارد و روال دادرس   یو ادار ینقش تامین امور مال

 یانتظام ینیرو

کل قوا ووابسته به وزارت  یاست مسلح در تابعیت فرمانده یایران سازمان یاسالم یجمهور  یانتظام یـ نیرو٢ماده 

 کشور. 

 ]٣.]گرددیایران از طرف فرمانده کل قوا منصوب م یاسالم یجمهور یانتظام یتبصره ـ فرمانده نیرو

 یپاسداران انقالب اسالم سپاه

 هدف  –فصل اول 
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 . یمقام رهبر یعال یاست تحت فرمانده ینهاد یسپاه پاسداران انقالب اسالم – ١ماده 

 تشکیالت  –سوم   فصل

 است یسپاه به عهده مقام رهبر یعال  یایران فرمانده یاسالم یجمهور یقانون اساس  ١١0بر طبق اصل   –  ١٢ماده 

     ... -٣ .فرمانده کل سپاه -٢.  ی:مقام رهبر ١ -در سپاه به ترتیب عبارت است از  یسلسله مراتب فرمانده  –  ٢٨ ماده

است که به   یدر سپاه پاسداران انقالب اسالم یفرمانده کل سپاه باالترین مقام اجرای ، یپس از مقام رهبر –  ٢٩ ماده

  یمسئول است و کلیه ردهها یامور محوله در برابر مقام رهبر یو در تمام شودینصب و عزل م یوسیله مقام رهبر

  ]۴سپاه در برابر او مسئولند...« ] 

 ایران  یاسالم یمسلح جمهور ینیروها ینامه انضباط آیین

 فصل سوم  

 و سلسله مراتب  یاصول فرمانده

  ،فقیه ( است فرماندهان )والیت  یایران با مقام معظم رهبر یاسالم یمسلح جمهور یكل نیرو ها یفرمانده -١۵

ریاست و  ، یفرمانده ،از طرف معظم له   یروسا و مدیران در تمام سلسله مراتب در حدود اختیارات مصوب سازمان

 .دیا مدیریت خواهند ش

تفویض   یاز اختیارات خود را به شخص دیگر یكل قوا تمام و یا قسمت یچنانچه مقام معظم فرمانده - ١۶ ماده

 . دستورات آن شخص در حدود اختیارات تفویض شده الزم االجراء خواهد بود ،فرمایند

ستاد كل سپاه پاسداران انقالب  ،ایران یاسالم یكل قوا در طول ستاد مشترك ارتش جمهور یستاد فرمانده -١7 ماده

مقام  یباالتر از آنها است و بر حسب ماموریت و فرامین و تدابیر ابالغو در رده   یانتظام یستاد نیرو ، یاسالم

 .نماید یكل قوا انجام وظیفه م یمعظم فرمانده

مسلح بوده   یایران تابع قوانین و مقررات نیروها یاسالم یمسلح جمهور ینیرو ها یوزارت دفاع و پشتیبان  -١٨ ماده

كل قوا   یمسلح را در قالب قوانین و تدابیر مقام معظم فرمانده یها نیرو یاز دولت است كه مسئولیت پشتیبان یو بخش

حفاظت اطالعات  یدفتر عموم ،كل قوا یفرمانده یسیاس ییدتدفتر عق :(١٩بر عهده دارد . تبصره ) ذیل ماده 

فقیه و حفاظت و اطالعات   یول ینمایندگ ،و حفاظت و اطالعات ارتش یسیاس یعقیدت  یسازمان ها  ،كل قوا یفرمانده

مسلح به عنوان   ینیرو  یو زارت دفاع و پشتیبان ی انتظام یو حفاظت اطالعات در نیرو یسیاس یعقیدت ،در سپاه

و   یتظامان ینیرو ،یسپاه پاسداران انقالب اسالم ،ایران  یاسالم یارتش جمهور ،كل قوا  یاز ستاد فرمانده یبخش

باشد كه با سلسله مراتب مستقل و متمركز مستقیماً تحت امر مقام معظم   یمسلح م ینیروها  یوزارت دفاع و پشتیبان

 .نمایند یمسلح انجام وظیفه م یو در كنار نیروها یرهبر

در اداره امور  مسلح بوده و معظم له را یمعظم كل قوا در نیرو ها یستاد فرمانده ،كل قوا یستاد فرمانده - ٢١ ماده

 .نماید یم یمسلح یار ینیروها

  ششم فصل

ایران بر اساس تكالیف شرعیه و اطاعت   یاسالم یمسلح جمهور یو مدیریت در نیرو ها یپذیرش فرمانده - ۵١ ماده

  ]۵است.« ] یفرمانده یاز نظام والی

  ینظام یقوا یاین گفتار از آن صادر شده است وظیفه هماهنگ  یمسلح که بخشنامه مورد بررس یاما ستادکل نیروها و

بوده و فرمانده آن با حکم آیت هللا  یکل کشور را بر عهده دارد که خود این ستاد تحت امرمستقیم رهبر یو انتظام

  یط ١٣70/١0/٢5ابالغیه مورخه  کل قوا « در   یرمانده قابل ذکر است که » ستاد ف ]۶شود.] یتعیین م یخامنه ا

در وظایف آن ذکر نشده  یمسلح « تغییر نام یافته که تغییر یبه »ستاد کل نیروها یاز آیت هللا خامنه ا یفرمان

 ]7است.]

 یجمهور یقانون اساس  ١١0باید ذکر و توجه شود که طبق اصل  یو انتظام ینظام ی توجه به اساسنامه این قوا با

  یم ی[ با مقام رهبر٨به عبارت دیگر و به تعبیر صریح تر این  ] یو انتظام ینظام یکل قوا  یایران فرمانده یاسالم
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 یخگوگیرد. نهادها پاس یبا نظر رهبر صورت م نحصاراً باشد و نصب و عزل و تایید و رد فرماندهان این قوا با ا

مجلس خبرگان که طبق قانون وظیفه نظارت بر رهبر و  یمجریه و مقننه و قضائیه و حت یاند و قوا یمقام رهبر

کنیم   یروشن شدن این مدعا نگاه م یندارند. برا یبر آن نظارت و توان بازخواست و پاسخگوی ، عملکرد او را دارد

منتشر شده است. او در پاسخ به » یک   ١٣٨۵ل  که سا ی در مصاحبه ا «ی»آیت هللا احمد جنت یبه صحبت ها

  یبر شرایط الزم برا ،یداشته باشیم تا بر طبق قانون اساس یضرورت کارشناسانه وجود دارد که باید افراد کارشناس

شود که آیا نظارت بر  یم رحهم مط ییک پرسش فرع ،امر نظارت داشته باشند. در بحث نظارت یرهبر یا ول

 :گوید یتوانیم نظارت را تعمیم دهیم؟ « چنین جواب م یم یهم وجود دارد؟ یعن یتحت نظر رهبر ینهادها

دهم. شما تّوجه دارید که بر   یاست که در ّحد مختصر به آن پاسخ م ی: این بحث بسیار مفّصلیهللا شیخ احمد جنت آیت«

کیفیت انتخاب آن ها و آیین  ،قانون مربوط به تعداد و شرایط خبرگان  »در اصل یکصد و هشتم  ،یطبق قانون اساس

آنان   ینگهبان تّهیه و با اکثریت آرا یاولین شورا یفقها یلهنخستین دوره باید به وس یجلسات آنان برا ینامه داخل

رهبر انقالب برسد. از آن پس هر گونه تغییر و تجدید نظر در این قانون و تصویب   ینهای تصویب شود و به تصویب  

  ینوشتیم با اعضا یاین قانون را م  یوقت «  در صالّحیت خود آنان است. ،سایر مقّررات مربوط به وظایف خبرگان

 ،کردیم یهم در ارتباط بودیم و مشورت م یو ظاهرا با شهید بهشت یّربان یهمچون مرحوم آقا ،نگهبان یشورا

خبرگان انتخاب  ،خبرگان شد و مطابق آن یبرا یرا تدوین کردیم و حضرت امام هم تصویب کردند که قانون یاصول

ازدهم است که اصل یکصدوی یوظیفه ا ،جلسه تشکیل داده و کار را شروع کردند. بنابراین ، شدند و براساس آن قانون

کمیسیون تحقیق بود و  ،از آن ها یتشکیل شد که یک  یکمیسیون های ،انجام امور یبه عهده خبرگان گذاشته است. برا

  ،یموحد ینامش در آن زمان هیأت تحقیق بود که من هم در آن عضویت داشتم و پنج شش نفر از دوستان همچون آقا

بحث شد که چه   ،که شما سؤال کردید یع به همین موضوعدر آن عضو بودند. در آن کمیسیون راج   و یکن یمهدو

کنیم که تدبیر و مدیریت ایشان   یاست. به عنوان مثال بررس یزیرنظر مقام معظم رهبر یزیاد یباید کرد؟ نهادها

با تدبیر  یشود که رهبر یمعلوم م ،ندکن یکنند یا نه؟ اگر درست عمل م یچگونه است؟ آیا این نهادها درست عمل م

شود که چند   یآن ها را بگیرند. قرار شد بررس یتذکر بدهند و جلو ،بکنند یو تأییدشان کنند و اگر احیانا خطای است

اگر قرار است   ،انتخاب شوند. به عنوان مثال یافراد کارشناس ،هر نهاد یاست و برا ینهاد و مرکز زیر نظر رهبر

از   یشود یانه؟ هیأت یکنند یا نه؟ و مدیریت صحیح اعمال م  یشود که با تدبیر عمل م یمسلّح بررس یدرباره نیروها

کنند. همچنین نسبت به قوه قضاییه و صدا و سیما و.     یباشند که آن ها نظارت و بررس یکارشناسان مسائل نظام

 .عمل شود همین گونه

چون شأن ایشان اّجل از این بود که   ،البته ما در زمان حضرت امام اصالً به خود اجازه ندادیم که وارد قضیه شویم...

الزم در ایشان نبود و  یها یدر صفات و ویژگ یبخواهیم با ایشان در این خصوصیات صحبت کنیم و هیچ تردید

پس از رحلت حضرت امام قدس سره   یول ،نکردیم ی پیگیرن قضیه را در آن زما ،به تحقیق نبود. بنابراین  یاحتیاج

شد که   یاز هیأت تحقیق سؤال م ،داد یمسأله دوباره مطرح شد که چه کنیم؟ هر گاه مجلس خبرگان جلسه تشکیل م

که باید  خبرگان بر این بود  یاز اعضا  یانجام داده اید؟ راجع به این قضیه بحث کردیم. نظر عده زیاد یشما چه اقدام

شود یا نه؟ در   یکند که آیا درست اداره م یتحقیق و بررس یزیر نظر مقام معظم رهبر یتحقیق در نهادها أتهی

تذکر بدهند یا سؤال کنند که چرا این گونه   ،در غیر آن صورت ،است یمدیریت به قوه خود باق ،صورت مثبت بودن

  ،چندین جلسه صحبت شد ،در میان گذاشتیم یرهبرمقام معظم است؟ نظر اکثریت بر این بود تا این که موضوع را با 

دهیم و ایشان   یبحث هم شد و صرف این نبود که ما بگوییم این کار را انجام م  ،ایشان با این نظر موافق نبودند

شود یا نه؟ چون باید   یاستفاده م یچنین مطلب یشد که آیا اصوالً از قانون اساس یمفصل یبلکه بحث ها ،مخالفت کنند

  یبه ما داده و بر عهده ما گذاشته است؟ آیا مفاد اصل یکصدویازدهم قانون اساس یچه اختیار یکه قانون اساس مبدانی

تحقیق کنیم که آیا طبق وظایفشان   ،یدفتر رهبر یحت ، ارتباط دارد یکه با رهبر یاین است که از هر نهاد و مرکز

و مستند  یمستدل و منطق یبگذاریم؟ ایشان خیل یآن را به حساب رهبر ،ر صورت تخلفکنند یا نه؟ بعد هم د یعمل م

گوید. بلکه این اصل در این مقام است که   یفرمودند که اصل یکصد و یازدهم این را نم ییک بحث نسبتا طوالن یو طّ 

ه آیا وجود دارد یا نه؟  کنند ک یوظیفه خبرگان است که بررس ،آمده یرهبر یکه در اصل یکصد و نهم برا یشرایط

به عنوان مثال رییس قوه  ،کند یکنید. عملکرد ما با عملکرد این تشکیالت فرق م یباید عملکردها را بررس شماپس 

کنید که آیا به عدالت    یکنم. این انتصاب ها را بررس یکنم و یا رییس صدا و سیما را نصب م یقضاییه را نصب م

اگر به تدبیر و   ،نیست و شرط از بین رفته یحرف آندر   ،پس اگر خدشه وارد کند کند یا نه؟ یوارد م یمن خدشه ا 
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در این  ،شود که من تدبیر ندارم و این کار من خالف تدبیر و مدیریت است یمعلوم م ،زند یمدیریت من ضربه م

دارد که در سراسر   یدانکارمن ،تشکیالت دارد ، دارد یقضات زیاد  ،اقدام کنید. اما قوه قضاییه ،توانید یصورت شما م

مسلح   ینیست. در مورد نیروها یمسؤولیتش با رهبر ، کرد یاقدام خالف یدر بخش یاگر کس ،کشور فعالیت دارند

نیست.  ،تحقیق و سؤال کند یمّسلح امکان این که کس یاین که در نیروها یبرا ،فرمودند: اصالً حرفش را نزنید

ایجاد   یمّسلح وارد شود و راجع به مسائل یادر میان نیروه یشود کس یاین حرفها نیست. مگر م یجا ،مّسلح ینیروها

که با  ایشان داشتیم و بحث  یدو سه جلسه ا یتواند کار کند. به هر حال ط یشبهه کند؟ در این صورت فرمانده نم

کرد و این پرسش ها را طرح   یأملتوان درنگ و ت ی[»…اینک م ٩با این موضوع مخالفت کردند.. ] ،شد یزیاد یها

 :نمود

  یو انتظام یمسلح نظام یبه قوا یاطالعات در مورد جامعه بهائ یتجسس و جمع آور ینیت و هدف واگذار -١

 چیست؟

  چه بوده است؟ یو ابالغ و عمل به فرمان رهبر یحاصل از این طراح یدستاوردها- ٢

نتیجه گرفت که به  ی توان به صراحت و روشن یم، یپاسخ به سوال اول بسیار ساده و فارغ از هر نوع پیچیدگ در

و پیروان آن« را مخالفان این باور   یآئین بهائ ی»اضمحالل و برانداز یزیرکانه و حساب شده نیت ناروا یطرز

  یمسلح و توانمند محول کرده اند و در مجار یبه گروه ،مقتدرترین شخصیت کشور یسیاسِ  یمذهب یبه رهبرِ  یمذهب

( است و  ی) در واقع عدم پاسخگوی یو منطقه امن پاسخگوی یمصونیت قانون یدارا  یبه جریان انداخته اند که از سوی

است از جمله نفوذ در سایر   یو غیر ماد یاقتدار و قوه ارعاب به کمک تهدید و امکانات ماد یدیگر دارا  یاز سو

 ،مقاومت و ...  یپایگاه ها  ، یسیاس یعقیدت ،حفاظت اطالعات،حراست ینهادها از طریق شاخه ها وارگان ها 

و  یتلفن یو ایمیل ها و پیامک ها ینظیر کنترل و شنود مکالمات تلفن ییا مجاز یو عین  یامکانات تجسس ) فیزیک 

داشتن   ،( یتلفن یاز طریق تهدید یا تماس ها یو ایجاد وحشت ) حت ییا روان یو سرکوب جسم یدستگیر ،امثالهم( 

  یو مال یو جان یو ذهن ی و روح یو حبس و شکنجه و اعمال فشار جسم یبازجوی یامن برا یبازداشتگاه ها و مکانها

اطاعت از   خود موظف و متعهد به یقانون مند و قانون مدار که طبق اصول اعتقاد یتعبیر ساده تر شهروند بهائ  به و

وطن و کمک به پیشرفت و  یو خیرخواه یقوانین کشور متبوع خود است و مامور به وفادار یحکومت و پیرو

 یو محرومیت از حقوق ابتدای یمجاز ،یماد،یدر صورت هرگونه تهدید یا هجوم فیزیک  ،سرزمین خویش یآبادان

که بر   یروزمره خود است و دیگر رخدادهای ینونکه حاصل تالش و کار قا یها و اموال یخویشتن و دستبرد به دارای

متعدد و  یخبر یآژانس ها یو حت یحقوق بشر یبهائیان و رسانه ها یها یشود و اخبار خبرگزار یآنان واقع م

و احقاق حق خود ندارد چرا که طبق   یدادخواه یبرا یو پناه یگواه و مستند ساز این رویدادهاست؛ مرجع ،معتبر 

هیچ نهاد قانون مند کشور  یو بازپرس یهیچ پرسش حقوق یپاسخگو ،یو انتظام ینظام یروال و وضع موجود نهادها

 .در امور بهائیان نبوده و نیستند

ن مشاهده نمود.  توان به وضوح در تحرکات و اقدامات اخیر سپاه پاسداران بر علیه بهائیا یاما پاسخ سوال دوم را م و

دیگر در   یاز جمله مصادره و تخریب مزار بهائیان در شیراز به قصد تبدیل آن به فرهنگسرا و ورزشگاه و اقدامات

در این دو قرن   یدیگر دارد. اینکه دشمنان این اعتقاد مذهب یتاردیگر در گف یسطح کشور که خود نیازمند نگاه و تأمل

چه  ،یپیرو آیین صلح و محبت جهان یاین جمعیت دین ی راج ها و آواره ساختن هااعدام ها و اخ ،کشتارها  یگذشته ط

  حاصل چه  یاسالم یو حت یو کشور یجهان یو قانون یبر بسته اند و از این همه پایمال کردن اصول انسان یطرف

گوید و هم اذهان منصف و با وجدان   یساله این آییِن بهزیستن به آن پاسخ م ١7٢است که هم تاریخ   یسوال ،کرده اند 

تأسف دارد که باید هنوز با خواسته » بهاء هللا » پس از بیش از یک   یهمچنان جا ییابد. بار یآن را به وضوح در م

 :طلبد یچنین م یاله گاهآنجا که از بار ،همنوا و هم کالم بود ،سده

 را عدل عنایت فرما و علماء را انصاف  اُمرا

٢0١6/١/ ٢6 

رسیدگي به جرائم مربوط به وظایف خاص   -١قانون دادرسي نیروهاي مسلح جمهوري اسالمي ایران: ماده  -[١]

 ،پلیس قضایي ،شهرباني،ژاندارمري ،سپاه ،نظامي و انتظامي اعضاء نیروهاي مسلح جمهوري اسالمي ایران ”ارتش
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این قانون در صالحیت دادگاههاي خاص   مواداي انقالب اسالمي و هر نیروي مسلح قانوني دیگر“ بر طبق كمیتهه

 :تفصیل بیشتر ن.ک. به ینظامي است.« برا

http://rc.majlis.ir/fa/law/show/91072 

و ماده   ٢٢.٢.١٣64ایران مصوب  یاسالم یمسلح جمهور ینیروها ی ن.ک. به » قانون اصالح قانون دادرس -[٢]

 :زیر ی« در نشان١.4.١٣6١و  ١.٨.١٣60مصوب  یارتش به دادگستر یواحده الحاق سازمان قضای

http://rc.majlis.ir/fa/law/show/91745 

[٣] http://www.ghanoonbaz.com/anavin/Niroye_entezami/Niroye_entezami.htm -  

 : نگهبان یو شورا یاسالم یمجلس شورا ١5/ ١٣6١/6اساسنامه سپاه ... مصوب   -[۴]

http://rc.majlis.ir/fa/law/show/90595 

و  یرج در سایت معاونت حقوقایران« مند یاسالم یمسلح جمهور ینیروها ینقل از» آیین نامه انضباط -[۵]

  : http://hvm.ir/lawdetailnews.asp?id=45410ی( به نشانیاسالم یامورمجلس) شورا

 : بیشتر نگاه کنید به یآشنای یبرا -[۶]

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%AF_%DA%A9%D9%

84_%D9%86%DB%8C%D8%B1 

%D9%88%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D9%85%D8%B3%D9%84%D8%AD_%D8

%AC%D9%85%D9%87%D9%88 

%D8%B1%DB%8C_%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C_%D

8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7 %D9%86  

کل قوا« به »ستاد کل   یتغییر عنوان »ستاد فرمانده یبرا  یو سرلشکر محسن رضای ی مان به دکتر فیروزآبادفر -[7]

نقل از  «یبه »ستاد مشترک سپاه پاسداران انقالب اسالم «یمسلح« و »ستاد کل سپاه پاسداران انقالب اسالم ینیروها

 :زیر ینشان

http://farsi.khamenei.ir/message¬content?id=2556 

_تعیین سیاست هاي كلي نظام جمهوري اسالمي ایران پس از مشورت با مجمع   ١وظایف و اختیارات رهبر  -[٨]

فرماندهي كل   ۴_فرمان همه پرسي.   ٣_نظارت بر حسن اجراي سیاست هاي كلي نظام. ٢تشخیص مصلحت نظام. 

: الف_ فقهاي شوراي  استعفا_نصب و عزل و قبول   ۶الن جنگ و صلح و بسیج نیروها. _اع ۵نیروهاي مسلح. 

نگهبان.ب_ عالي ترین مقام قوه قضائیه.ج_ رئیس سازمان صدا و سیماي جمهوري اسالمي ایران.د_ رئیس ستاد 

_حل   7ظامي. مشترك.هـ_ فرمانده كل سپاه پاسداران انقالب اسالمي.و_ فرماندهان عالي نیروهاي نظامي و انت

معضالت نظام كه از طرق عادي قابل حل نیست, از طریق مجمع  حل_ ٨اختالف وتنظیم روابط قواي سه گانه. 

_امضاي حكم ریاست جمهوري پس ازانتخاب مردم, صالحیت داوطلبان ریاست جمهوري   ٩تشخیص مصلحت نظام. 

 دنتخاب به تایید شوراي نگهبان و در دوره اول به تاییاز جهت دارا بودن شرایطي كه دراین قانون مي آید باید قبل از ا 

_ عزل رئیس جمهور با در نظر گرفتن مصالح كشورپس از حكم دیوان عالي كشور به تخلف وي  ١0رهبري برسد. 

_عفو یا تخفیف   ١١از وظایف قانوني, یا راي مجلس شوراي اسالمي به عدم كفایت وي بر اساس اصل هشتاد و نهم. 

.رهبر مي تواند بعضي از وظ ایف و  قضائیهمین در حدود موازین اسالمي پس از پیشنهاد رئیس قوه مجازات محكو

از نگاه   ی: »رهبرعنوان ،یمقام رهبر یاختیارات خود را به شخص دیگري تفویض كند. ن.ک به پایگاه اطالع رسان

 «: قانون

http://www.leader.ir/fa/law 

 » :یتحت نظر رهبر یتحت عنوان » نظارت بر نهادها نقل از »پایگاه انتخابات«  -[٩]

http://www.irentekhabat.ir/fa/Question/View/121/%D9%86%D8%B8%D8%A7%D8%

B1%D8%AA¬%D8%A8%D8%B1%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%AF%D9%87%D

https://iranbahaipersecution.bic.org/


 

IRANBAHAIPERSECUTION.BIC.ORG 

8%A7%DB%8C%D8%AA%D8%AD%D8%AA%D9%86%D8%B8%D8%B1%D8%B1

%D9%87%D8%A8%D8%B1%DB%8C  

فصلنامه حکومت  ، ی وظایف و اختیارات خبرگان ملت؛ گفتگو با احمد جنت ،از »گفتگوها و مقاالت: شرایطشده  نقل

:  ی« به نشان ١٣٨5پاییز 4١،شماره  ، یاسالم

http://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/138726 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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[

https://iranbahaipersecution.bic.org/

