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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[

 

 خبرگزاری هرانا]برگرفته از سایت:[ 

 ١۴٠٠بهمن  ٢٧]تاریخ:[ 

   

 ابراز نگرانی جامعه جهانی بهائی از روند رو به افزایش مصادره اموال بهائیان در ایران 

مصادرۀ اموال متعلق به بهائیان ایران که توسط به افزایش  جامعۀ جهانی بهائی نسبت به روند رو –خبرگزاری هرانا 

شود شدیدا ابراز نگرانی کرد. در ادامه افزایش روند مصادره »ستاد اجرایی فرمان امام« سازماندهی و هدایت می

اموال بهائیان در ایران، دادگاه انقالب استان سمنان دستور مصادره امالک شش شهروند بهائی را به درخواست »ستاد  

 .ی فرمان امام« صادر کرده استاجرای

به گزارش خبرگزاری هرانا، دفتر جامعه جهانی بهائی در سازمان ملل متحد در ژنو، با انتشار بیانیه ای، از افزایش  

روند مصادره اموال بهائیان ایران توسط ستاد اجرایی فرمان امام خبر داده و نسبت به این موضوع ابراز نگرانی 

 .کرد

ونه از این روند، دادگاه انقالب استان سمنان دستور مصادرۀ امالک شش بهائی را به درخواست »ستاد  در جدیدترین نم

اجرایی فرمان امام« صادر کرده است. آقای حمید احمدی، مدیر این ستاد در استان سمنان برای اخذ حکم دادگاه جهت 

 .ها اقدام کرده بوداین توقیف

های وسیعی را در سراسر ایران در اختیار دارد و  دولتی است که دارایی شبه ستاد اجرایی فرمان امام« سازمانی»

 .کندتحت نظارت رهبر جمهوری اسالمی فعالیت می

دیان عالئی، نمایندۀ جامعۀ جهانی بهائی در سازمان ملل متحد در ژنو گفت: »مصادرۀ امالک بهائیان توسط »ستاد  

دهد این  ر نگران کننده در آزار و اذیت بهائیان ایران است که نشان میای جدید و بسیااجرایی فرمان امام«، مرحله 

 « .شودریزی میها از سوی باالترین سطوح رهبری ایران برنامهسرکوب

یکی از بهائیان ساکن استان مازندران صادر شد. در دسامبر   شیدا تأیید ماه گذشته، دستور توقیف آپارتمانی متعلق به

در استان کهگیلویه و بویراحمد در میان بحران آب توقیف  روستای کتا ۀ آبی متعلق به بهائیانسال گذشته سیزده مزرع

های بهائی بوده و  در مازندران که بیش از صد سال متعلق به خانواده روستای روشنکوه های کشاورزی درشد. زمین

مپین جهانی با هشتگ  کردند از آنان مصادره شد، و در ماه مارس گذشته یک کدر آنها کشاورزی می

روستای  های کشاورزهکن کردن خانوادسالۀ مقامات حکومت برای ریشه های چندین#ایول_خانه_آنهاست تالش

 .در مازندران را شدیداً محکوم کرد ایول

الکمالی، قاضی  دستور مصادرۀ امالک بهائیان در سمنان توسط »ستاد اجرایی فرمان امام« توسط آقای محمدقاسم عین 

، دولت موظف است مشروعیت چنین ۴۹قانون اساسی ایران صادر شده است. بر اساس اصل   ۴۹دادگاه ویژۀ اصل  

اموال بهائیان به وضوح   قانون برای توجیه توقیفهایی را بر اساس احکام اسالمی ثابت کند. سوءاستفاده از توقیف

 .ها استنشانگر انگیزۀ مذهبی این مصادره

خانم عالئی گفت: »رهبران ایران با به فقر کشاندن و آواره ساختن بهائیان در حال انباشت ثروت برای خود هستند. 

راحمد شاید تنها شروع این روند باشد. های سمنان، مازندران و کهگیلویه و بویهای صورت گرفته در استانمصادره

های بیشتر به صورت تدریجی و پراکنده صورت گیرد تا این موضوع توجه این خطر وجود دارد که ادامۀ توقیف
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عدالتی و  المللی را جلب نکند. مدافعان حقوق بشر در داخل و خارج از کشور باید این حکم و این بیجامعۀ بین

 « .کرده و سریعاً خواستار لغو آن حکم شوند انصافی فاحش را محکومبی

های بهائیان در آن  ها قبل توقیف داراییجامعۀ جهانی بهائی پیش از این هشدار داده بود که سمنان، جایی که از دهه 

های سیستماتیک سرکوب بهائیان در سراسر ایران مورد استفاده  گرفت، به عنوان آزمایشگاهی برای کمپینصورت می

های بهائیان سمنان از نظر شدت، میزان بسیج قوا و هماهنگی عناصر رسمی و غیررسمی گیرد. آزار و اذیت ی قرار م

ها از  ها، مقامات محلی و روحانیون و همچنین از حیث شکلهای متفاوت آزار و اذیتاز جمله نیروی انتظامی، دادگاه

 .ی چشمگیر بوده استها و حمالت فیزیکپراکنی تا خفقان اقتصادی و دستگیرینفرت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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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