
  رياست محترم جمهوری اسالمی ايران  آقای خاتمیجناب 
اجدادی   سال است که بهائيان در کشور مقدس ايران سرزمين آبا و١٦١بيش از 

حالی  خود که به نام پر افتخار آن به خود ميبالند به علت پيروی از آئين جديد و در
ز همواره که بزرگترين اقليت دينی در اين کشور محسوب می شوند تا به امرو

انواع اذيت و آزار و قتل و کشتار واقع شده و انواع تضييقات و باليا و  معرض
گوناگون را در سبيل ايمان به خداوند تحمل کرده و بنا بر دالئل و  محروميتهای

خالف همه موازين دين و قانون و اخالق در مسائل مختلفه فردی  مدارک موجود بر
 مظالم گوناگون بوده اند و هر زمان در اين ناروا و و اجتماعی دچار تبعيضات

وجود آمده است تحريکات جديدی بر عليه اين  کشور تحوالت سياسی و اجتماعی به
به نحوی تضييع شده است از جمله  اقليت دينی به عمل آمده و حقوق مسلم ايشان

اساسی آن تدوين و   که انقالب اسالمی ايران واقع شد و قانون١٣٥٧در سال 
به ميان   گرديد هر چند صراحتا در اين سند ذکری از حقوق جامعه بهائیتصويب

يکتا و  نيامد ولی با توجه به اينکه قانون اساسی نظام را بر پايه ايمان به خدای
الهی  اختصاص حاکميت و تشريع به او و لزوم تسليم در برابر امر او و معاد و عدل

 ستمگری و ستم کشی و سلطه و کرامت و ارزش واالی انسان و نفی هر گونه
قسط و عدل تعريف می نمود چنين انتظار می رفت که دوران ظلم و ستم  پذيری و

آيد و عدل و داد جايگزين آن شود تا بتوانند تحت حکومت عدل  بر بهائيان به سر
روز به .زندگی خود ادامه دهند ولی مع االسف چنين نشد منبعث از احکام الهی به

شديدتر و دامنه مظالم و تضييع حقوق در شئون   جامعه مظلومروز فشار بر اين
جان و مال و مسکن و شغل افراد مورد  مختلفه زندگی گسترده تر شد به نحوی که

منازل بهائيان هجوم آورده و  عده ای در دهات و بعضی شهرها به. تعرض واقع شد
چنانکه مجبور .نمودند آنان را به زور و عنف مجبور به ترک النه و آشيانه خود

تا مدتها متواری  شدند شبانه فرار اختيار نمايند و در مکانهای امن ساکن شوند و
را ضبط و  بمانند سپس دادگاه های شرع تحت عنوان اعراض از اموال مايملک آنها

اساس و  حتی به فروش رساندند صدها نفر از پيروان اين آئين را بنا بر اتهامات بی
 هزاران کارمند صديق را از.  و اموالشان را مصادره نمودندواهی به اعدام محکوم

 ادارات بدون هيچگونه وجهی اخراج و بعضی از آنها را با زندانی نمودن مجبور به
 کارگران را از کارخانه جات و. بازپرداخت حقوق دريافتی ساليان خدمت خود نمودند

خسارت اخراج و شرکتها اخراج کردند و هيچگونه وجهی بابت سنوات خدمت و 
آنها نپرداختند حتی حقوق تقاعد افراد سالمند و از کار افتاده را که  حق بيمه به

آنان در دوران خدمت به صندوق بيمه و بازنشستگی بود قطع  حاصل پرداخت های
آموزان را از مدارس اخراج کردند و محروميت تيز  در مقاطعی خاص دانش. نمودند

المپيادهای درسی همچنان استمرار دارد  کت درهوشان از مدارس مخصوص و شر
دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی  و به دالئلی از ادامه تحصيل دانشجويان در
دفن اموات را تخريب و تصرف  مراکز. ممانعت به عمل آوردند که هنوز ادامه دارد



 را که مقدسه و متبرکه بهائی نمودند و اجساد را به نقاط نا معلومی بردند و اماکن
. به کلی تخريب نمودند مورد احترام بهائيان سراسر عالم می باشد مصادره و بعضا

که مدارک و  بدين ترتيب انواع و اقسام مظالم را بر جامعه بهائی روا داشتند
اساس  اين روند همچنان ادامه يافت و بهائيان بر. مستندات آن کال موجود است

 تبوعه خود کتبا و شفاها تظلم و دادخواهیاصول اعتقادی خويش کرارا به دولت م
نمودند و رويه و تصميمات آنها را که بر خالف آيات قرآنی و شرع انور و قانون 

ميثاقهای بين المللی بود به سمع مسئوالن امور رساندند و بر اين نکات  اساسی و
ا به که جامعه بهائيان ايران با وجود تمام فشارها و تعديات ابد پافشاری نمودند

نمی زتد خير خواه دولت و ملت است و در هيچ حزب و  اعمال خالف قانون دست
اصول و مبانی اعتقادی خود پای بند است و در  دسته سياسی مشارکت نمی نمايد به

. دوستی و اتحاد اديان گام بر می دارد مسير خدمت و محبت به ابنا بشر و صلح و
احقاق حق پيروان آئين بهائی  آزادی ومع االسف توجهی ننمودند و گامی در جهت 

 . برنداشتند
و آيات قرآن مجيد مورد توجه قرار می  وقتی اين اعمال را از ديدگاه شرع انور

اسالم را بر مبنای برادری و برابری  دهيم مالحظه می کنيم که خداوند ديانت مقدسه
و تقوی را داده و صرفا فضل  ظاير آن قرارنصرف نظر از عقيده رنگ و قوميت و 

 سوره الحجرات ١٣شريفه  مستند اين مطلب آيه. نزد خود قابل اکرام دانسته است
و جعلناکم شعوبا و  يا ايهاالناس انا خلقناکم من ذکر و انثی:"است که می فرمايند

از نظر ديانت مقدسه  "قبايال لتعارفوا ان اکرمکم عند اهللا اتقيکم ان اهللا عليم خبير
پيروی کند و   دين آزادند و هر کس می تواند از دين خوداسالم مردم در قبول

شريفه  هيچکس حق ندارد دين خود را به زور و عنف به ديگری تحميل نمايد آيات
ديانت  از نظر. مبين اين امر است" لکم دينکم ولی الدين ..." "ال اکراه فی الدين "

 از امنيت مال و جانمقدسه اسالم مردمی که تحت لوای اين آئين زندگی می نمايند 
و ناموس برخوردار بوده و هيچکس حق ندارد به مال و جان و مسکن افراد 

من قتل نفسا او فسادا فی االرض فکانما قتل :"هتک حرمت نمايد تعرض نموده يا
و رحمتی وسعت کل "آيات . رحمت صلح و دوستی است اسالم دين"الناس جميعا

حاکی از رحمت خداوند نسبت به تمام قبائل  "ما ارسلناک اال رحمه للعالمين" "شيئ
 .مذهب و عقيده می باشد ملتها و کل بشر صرف نظر از قوم نژاد رنگ
کنيم توجه به   را بررسی می وقتی از ديدگاه قانون اساسی ايران اين وقايع

 اصل سوم اين تصوير را ٩ و٨ و١٤ و بندهای ٢٣ و ٢٢ و ٢٠ و١٩ و١٤ اصول
 سند تساوی در برابر قانون محفوظ و   ميدهد که آنقانون اساسی به دست از

 برخورداری  مال و شغل و مسکن و آزادی عقيده انتخاب شغل مصون بودن جان و
برخورداری از روند عادالنه دادرسی مشارکت در  از تامين اجتماعی دادخواهی و

حق آموزش و پرورش و امسال اينها  اداره امور عمومی کشور و برخورداری از
به رسميت می شناسد و  رف نظر از هر نوع وابستگی قومی زبانی و مذهبی راص



از اين حقوق  مبين اينست که اتباع و شهروندان بدون هيچگونه تبعيضی می توانند
  .بهره مند گردند

و اعالميه جهانی حقوق بشر  در مقررات بين المللی و در صدر آن منشور ملل متحد
آزاديهای اساسی بدون  همه بر تساوی افراد بشری و برخورداری آنان از حقوق و
 و ٥٥مواد  مقدمه و: تبعيض از حيث نژاد جنس زبان يا مذهب تصريح شده است

 مصوب دولت( اعالميه جهانی حقوق بشر ٢ منشور ملل متحد و ماده ٧٦ و ١٣
 ١٨ميثاق بين المللی حقوق مدنی و سياسی و مواد  ٢ماده ) ١٣٢٤ايران در سال 

ع فکنوانسيون ر) ١٣٥٤مصوب دولت ايران در سال  (٢٦ و ٢٥و  ٢٤  و١٩و 
مقاوله ) ١٣٤٦مصوب دولت ايران در سال (يونسکو  تبعيض در تعليم و تربيت

وب سازمان بين صاستخدام و اشتغال م  در مورد رفع تبعيض در١١١نامه شماره 
تبعيضات ناروا بر جامعه  کل بر) ١٣٦٣مصوب دولت ايران در سال ( المللی کار 

 .بهائی ايران داللت دارند
 ميالدی به ١٩٩٠بشر در اسالم که در سال  از جمله در اعالميه جهانی حقوق

-٢ حق حيات -١  مبانی حقوقی تصويب اعضا کنفرانس اسالمی رسيد به طور کلی
 حق مساوات -٥مسئوالنه   حق آزادی-٤ت  حق تعليم و تربي-٣  حق کرامت انسانی

آنها را ارتکاب خطا در  در مقابل قانون را برای کليه انسانها شناخته و عدم انجام
 .دين به شمار آورده است

قانونی و اجتماعی که به طور اختصار به شمه ای از  علی رغم کليه موازين الهی و
ن در اوائل انقالب تصميمی جمهوری اسالمی ايرا آن اشاره شد در دايره حاکميت

متوليان فرهنگی کشور تحت . نمود اتخاذ شد که بشريت را دچار بحت و حيرت
شاغل به تحصيل در  عنوان انقالب فرهنگی تصميم گرفتند دانشجويان بهائی

گذراندند از  دانشگاه ها و موسسات عالی کشور را که بعضا ترمهای پايانی را می
بهائی  د داوطلبان جديد تحصيالت عالی صرفا به علتدانشگاه ها اخراج و از ورو

 شورای انقالب فرهنگی طی ١٣٦٩بودن جلوگيری به عمل آورند و سپس در سال 
ای مدون صراحتا جوانان بهائی را از تحصيالت عاليه محروم و باب  مصوبه

استعدادهای فطری عده ای از جوانان اين مرزو بوم را مسدود  پرورش و شکوفائی
 در ١٣٨٢سال ادامه يافت تا اينکه در آذر ماه   اين وضعيت قريب بيست.مودن

رسما اعالم شد که برای ) علوم نشريه وابسته به وزارت(نشريه پيک سنجش 
داوطلبان سئوال نمی  اولين بار در تقاضانامه شرکت در آزمون سراسری از دين

نمايد که  کت میشود و فقط پرسيده می شود داوطلب در آزمون چه معارف دينی شر
  قانون اساسی الزاما در١٣داوطلبان بهائی به علت محدوديت مذکور در اصل 

معارف اسالمی شرکت می نمايند پس از اخذ کارت ورودی و شرکت در آزمون و 
مرحله اول مالحظه شد موفقيت جوانان بهائی چشمگير بوده و بالغ بر  اعالم نتائج

 رتبه های يک تا چهار رقمی و بيشتر بوده اند نفر از آنها حائز  نفر که صدها٨٠٠
انتخاب رشته می باشند پس از دريافت کارنامه داوطلبان بهائی  واجد شرايط برای



صادره دين داوطلب اسالم قيد شده است و اين دوگانگی  متوجه شدند در کارنامه
بهائی گرديد و متاسفانه خبر مسرت بخش  تصميم موجب حيرت و تعجب جامعه

که جلوه ای از تامين آزادی  ی آفرين عدم پرسش از دين داوطلبان کنکوروشاد
در امر آموزش و  عقيده و تالشی در راه تحقق مبانی حقوق بشر و رفع تبعيضات

که  پرورش از ناحيه دولت جمهوری اسالمی بود عمر کوتاهی داشت و از آنجائی
شته را نوعی تبری از قبول شدگان مرحله اول با توجه به اين کارنامه انتخاب ر

خود می دانستند از اين اقدام و بالطبع از رفتن به دانشگاه منصرف شدند و  عقيده
روش جامعه بهائی است به ارسال تظلم نامه ها به مقامات ذی ربط  آنطوری که

سنجش آموزش کشور تلفنی به معدودی از کسانی که تظلم نامه  پرداختند و سازمان
اعالم داشت که به شکايتشان رسيدگی و ستون دين  ته بودهايشان را دريافت داش

تصريح نمودند که به تمام هم کيشان  را از کارنامه هايشان حذف نموده است و
مراجعه نمايند و اين امر مجددا  اطالع دهيد تا برای تصحيح کارنامه و انتخاب رشته
راجعه و به به سرعت م بارقه اميدی در دل جوانان بهائی دميد و مجاز شدگان

مالحظه شد که   کمال تاسف در هنگام اعالم نتائجاانتخاب رشته پرداختند ولی ب
پذيرفته شده  تعداد انگشت شماری از داوطلبان بهائی تنها در رشته زبان انگليسی

افکار  اند که به نظر می رسد اعالم اسامی اين افراد معدود صرفا به جهت انحراف
 د در حالی که دالئل و مستندات محکم و غير قابلبين المللی صورت گرفته باش

انکاری وجود دارد که می بايست اغلب شرکت کنندگان بهائی در کنکور سراسری 
لذا همچنان . شناخته شده بودند در دانشگاه های کشور پذيرفته می شدند که مجاز

سر جهان و تمام را اعضای جامعه بهائی در ايران و سذهن اين سئوال در
بشر باقی می ماند که آيا اتخاذ چنين تصميمات غير  نديشان و طرفداران حقوقآزادا

ماهيت آن آشکار و هدف آن ايجاد تبعيض   که عادالنه و تشبث به چنين روشهائی
عدل و انصاف می باشد؟ آيا  و تضييع حقوق مسلمه يک جامعه مظلوم است موافق

تحصيل علم و دانش و  نی ازات ديدمی توان عده ای طالب کمال را به صرف اعتقا
  بروز استعدادات خدادادی آنها محروم و ممنوع نمود؟

 سال از دوران حکومت اسالمی می گذرد بهائيان در برابر هر ٢٥تقدير  به هر
ييقات شديد پر دامنه موجب نشد که ضو تعديات گوناگون و ت جفائی وفا نمودند

ارند و همچنان به حکم ايمان و الهی پا فراتر گذ هرگز سر موئی از منتهج قويم
انتظار دارند که اولياء محترم امور در اين  اعتقاد به حبل صبر و تحمل متمسکند و

مدت قابل توجهی است دريافته باشند  مدت طوالنی که برای رفع شبهه و سوء ظن
حقانيت جميع اديان و مرسلين و  که بهائيان معتقد به وحدانيت الهيه و معترف به

احکام شريعت خود از  ح و مصدق کليه کتب آسمانی می باشند و بنا بربقای رو
طريق  حکومت و مقررات مملکتی اطاعت می کنند و در تامين منافع وطن از

 خدمات فرهنگی و اجتماعی و اقتصادی و عمرانی ساعی و جاهدند و برای استقرار
مله صلح عمومی و فضائل و کماالت عالم انسانی و تحقق آرمانهای بين المللی از ج



حال انتظار اينست که . عالم انسانی از هيچ تالش و فداکاری دريغ نمی ورزند وحدت
تامين آزادی جامعه بهائيان ايران و اعاده حقوق مسلوبه و رعايت حقوق  نسبت به

 .موجب اصول قانون اساسی اقدام عاجل معمول فرمايند انسانی آنان به
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