
 
  

IRANBAHAIPERSECUTION.BIC.ORG 

 

 

 است[ حذف شده]اطالعات شخصی افراد 

 

 ریاست محترم مجمع تشخیص مصلحت نظام جناب آقای هاشمی رفسنجانی

ضمن عرض ادب و احترام و خیر مقدم ورود شما به خطه کرمانشاه، درگاه خداوند را شاکرم که فرصتی دست داده  

پدران و اجدادم در این سرزمین به دنیا آمده و سالها است که تکالیف است تا به عنوان یک شهروند بهائی که خود و 

خود را بدون کم و کاست به این سرزمین ادا نموده و در عین حال انتظار دارم که خود و فرزندانم از حقوقی برابر با  

 سایر ایرانیان برخوردار باشیم، مطالبی را به شما معروض دارم.

چیزی نیست مگر همان حقوقی که در قانون اساسی برای همه شهروندان مقدر  هاستهخواالزم به ذکر است که این 

 دیتأکشده و قوانین مربوط به حقوق اجتماعی و اقتصادی بر آن صحه گذارده و شرع مقدس اسالم نیز بر رعایت آن 

عوت نموده است، ولی نموده و جامعه جهانی بشری نیز با اعالمیه حقوق بشر کلیه ملل و اقوام را به رعایت آن د

به صرف اعتقادات مذهبی خود، بطور منظم و مستمر مورد تبعیض و ظلم  امخانوادهدر طول این سالها من و  متأسفانه

 :اندنبودهو تا کنون هیچ یک از نهادها و ارگانها نیز پاسخگوی ما  میاگرفته قرار 

سازمان  متأسفانهورودی دانشگاه قبول شده ولی  آزموندر اوالً مطلع باشید که فرزند جوان من در سال گذشته  -١

 یهایریگسنجش به بهانه واهی و به علت اعتقاد وی به آئین بهائی وی را از حق مسلم تحصیل محروم نموده و پی 

در بر نداشت. امیدوارم که با هدایت و رهبری و  یاجهینتمستمر ما به سازمان سنجش و شخص آقای نوربخش هیچ 

ما و دولت محترم ، این حق مسلم که بعد از انقالب فرهنگی از جوانان بهائی سلب شده به ایشان بازگردد و این  تدبیر ش

 . بهائی رفع شود یهاخانوادهظلم فاحش از 

به استخدام در دوایر دولتی شهر ما هستند ولی با تبعیض مضاعفی   مندعالقه ثانیاً همسر و فرزند جوان من  -٢

برای ثبت نام در کالسهای  راً یاخ، حتی کندیمسلب  هاآن روبرویند که امکان استخدام برای پیروان آئین بهائی را از 

آئین بهائی با  )مانند خیاطی و آرایشگری( نیز ستون مذهب مقرر شده و به این طریق پیروان یاحرفه آموزش فنی و 

 . امیدوارم که با هدایات شما، این تبعیض مسلم و ظالمانه منسوخ گردد.گردندیممانع روبرو 

ثالثاً در کتب درسی مدارس در مواردی مطالب کذبی بر علیه اعتقادات ما ذکر شده که موجب رنج و ناراحتی  -٣

منجر شده  هاآن به اهانت و ظلم از طرف معلمین بر ، و حتی در مواردی گرددیم هاآنفرزندانم و اعمال تبعیض بر 

و مغایر اصول تحقیق و تعلیم و تربیت متوقف  ناعادالنهاست. امیدوارم که در وزارت آموزش و پرورش این رویه 

شود. همچنین فرزندان من از شرکت در مدارسی مانند تیزهوشان، حتی در صورت قبولی در آن محرومند که این نیز 

 کار است.تبعیضی آش

و در عوض  کنندیممنتشر  هارسانه سالهای دراز است که دشمنان متعصب آئین بهائی هر تهمتی را بدون مانع در  -٤

تحت نظر  یهارسانه بعدمن . وزارت ارشاد اسالمی الزم است ترتیبی مقرر دارد که دهندینمبه ما  ییپاسخگوامکان 

ً ایشان در مقابل کتب و مقاالت و اخبار سراسر کذبی که  پاسخگو باشند و یا  کنندیمبر علیه جامعه بهائی منتشر  مرتبا

در همان نشریات منتشر شود تا امکان دفاع در   میسینویمکه  بهائیان در مقابل این افترائات  یاهیجواب یهانامه حداقل 

 هائیان فراهم شود. مقابل این اتهامات برای ما ب

. در حال  باشدیمدیگری نیز  شماریب یهای عدالتالزم به ذکر است که جامعه بهائی در کشور ایران مورد مظالم و بی 

در زندان و یا در   اساسیبحاضر تعداد بسیاری از افراد بهائی بدون رعایت تشریفات قانونی و به اتهامات واهی و 

داشته   به عهدهای هیئتی که اداره احوال شخصیه جامعه بهائی را در سطح ایران اعض جملهمنتحت تعقیب هستند. 

این حمالت مستمر موجب ترس و نگرانی همیشگی خانواده ماست.  ،برندی مبیش از پنج سال است که در زندان بسر 

  یهادرختو  هاگلقبور و  یهاسنگو  ردیگی مقرار  توزانهنهیکبهائی مورد هجوم  یهاقبرستان هر از چندی  جملهمن

  جملهمنو در این سالیان دراز با مرتکبین این اعمال برخوردی قانونی صورت نگرفته است.  شودیممحل تخریب 
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را   هاآن و در مواردی  شودیممحل کار افراد بهائی از طرف نیروهای انتظامی و یا اطالعاتی مورد تعرض واقع 

و از این بابت همیشه نگرانی از دست دادن کار و ممر   ندینمای مخود  یهاتیعالفمجبور به تعطیل و یا محدود کردن 

 معاش برای افراد بهائی وجود دارد. 

 امیدوارم که در مسیر رفع این مظالم، هدایات شما راهگشای مسئولین امور باشد. ثابت و برقرار باشید.

 با تقدیم احترام بهروز شادابی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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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