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 است[ حذف شده]اطالعات شخصی افراد 

 

 ها[]بخش هفتم، اقلیت

 1وظیفه دشوار نظارت بر اجرای قانون اساسی

 

 ۶۳۵]صفحه:[ 

 

 در خصوص نامه یکی از مراجع تقلید

 

 بسمه تعالی

 

 ۸۳ - ۴۳۳۲شماره 

 1۳۸۳دی  1۴تاریخ 

 

 المسلمین جناب آقای خاتمی حضرت حجة االسالم و

 ریاست محترم جمهوری اسالمی ایران

 با سالم

هللا مکارم شیرازی و در خصوص نامه حضرت آیت 1۳۸۳دی  1۰/م مورخ  ۸۳ – ۹1۷1عطف به نامه شماره 

ها آموزش و پرورش و دانشگاه اظهار نگرانی ایشان از نامه نگاری و فعالیت بهاییان و گرفتن امتیازات خطرناکی در

 :در آن حدی که بنده اطالع دارم نکات زیر را حضورتان معروض میدارم

 

ای باشد که با دهم نامههللا مکارم به آن اشاره فرمودند به پیوست ارسال نشده بود احتمال میای که حضرت آیتنامه -1

جامعه بهاییان ایران حدود یک ماه پیش به عنوان  شهیدی از طرف کاتب پور]روفیا[ امضای شخصی به نام روضیا 

عالی ارسال شده و در آن ضمن شکایت از نوع برخورد با بهاییان در خصوص جان و مال و حقوق انسانی حضرت

 ها در کنکور سال جاری نیز گالیه شده است.ها از نحوه برخورد نهایی با آنآن

ها در مجامع خارجی و مورد حمایت خصوص نفوذ و فعالیت بهاییهللا مکارم شیرازی در نگرانی حضرت آیت -۲

ها برای عدم انتخاب رشته و های غربی به جاست. از همین اقدام اخیر دسته جمعی آنها از سوی برخی دولتبودن آن

اعتراض گروهی صرفاً بدین جهت که در کارنامه اعالم نتایج کنکور در ستون مشخصات فردی جلوی دین عنوان 

هاست. و طبیعی است که نسبت به این نوع سالم قید شده بود نشانگر این فعالیت و هدفدار بودن اقدامات آنا

 ها باید هوشیاری الزم به خرج داد.ها و اهداف سازمان یافته آنموضعگیری

ها داده به آنها پرورش یا دانشگاه هللا مرقوم فرمودند در آموزش ودر مورد امتیازات خطرناکی که حضرت آیت -۳

                                                 
]از کتاب: وظیفه دشوار نظارت بر اجرای قانون اساسی، مجموعه مکاتبات و نظریات حقوقی هیأت پیگیری و نظارت بر اجرای قانون  1
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چه که بنده در این زمینه اطالع دارم مربوط به شرکت آنان در کنکور و ورود به دانشگاه و مراكز شده است. آن

عالی مستحضرید عالوه بر روش عملی که برای ممنوعیت بهاییان به شود. همان گونه خود جنابآموزش عالی می

ای را گذراند که به تأیید ی عالی انقالب فرهنگی مصوبهرا، شو1۳۶۹ها و حتی مدارس وجود داشت در سال دانشگاه

ها چه عندالورود و چه در مقام معظم رهبری نیز رسید. در آن مصوبه تصریح شده بهاییان از تحصیل در دانشگاه

نبود  باشند. متن این مصوبه با این که جزء مصوبات علنی و اعالم شده شورای عالی انقالب فرهنگیادامه ممنوع می

داده و دولت جمهوری  ارائهالمللی از جمله کمیته حقوق بشر ولی به زودی به دست بهاییان رسید که در محافل بین

 اسالمی ایران را از این جهت متهم به نقض موازین حقوق بشر نمودند.

شورای  1۳۸۲آذر  ۲۵مورخ  ۵۳۰آمد در جلسه های زیادی که در این زمینه به عمل میبه دنبال شکایات و پیگیری

عالی انقالب فرهنگی پیشنهاد شد در فرم تقاضانامه ثبت نام آزمون سراسری به جای سؤال مربوط به دین داوطلبان 

دهید آن را مشخص نمایید: کلیمی، مسیحی، گونه سؤال طرح شود: چنانچه به سؤاالت معارف غیراسالم پاسخ میاین

وطلب خواسته شود دین خود را بیان کند با سکوت و یا اعالم خود نوع زرتشتی. بر این اساس بدون این که از دا

کند و نتیجتاً معارف دینی را که مایل است امتحان دهد از بین چهار دین اسالم، کلیمی و مسیحی و زرتشتی اعالم می

به یکی از ادیان یک فرد بهایی نیز اگر بهایی بودن خود را اعالم نکند بدون این که ملزم باشد وابستگی خود را 

انجام شد و  1۳۸۳تواند ثبت نام نموده و در کنکور شرکت نماید که همین کار در کنکور سال رسمی اعالم نماید می

ا هشتصد نفر بهایی حسب اطالع شفاهی داده شده به هیأت در آزمون سراسری شرکت یای حدود هفتصد ظاهراً عده

 احتماالً نموده و تعدادی قریب چهارصد یا پانصد نفر آنان نمره قبولی که مجاز به انتخاب رشته باشند را حائز گردیدند 

ها ارسال ی سازمان سنجش برای آناند. در کارنامه اعالم نتایج که از سوای از آنان نمرات خوبی هم کسب کردهعده

شده در ردیف مشخصات فردی طبق فرم رایج ستون دین نیز وجود داشت که برای این عده از داوطلبان کلمه اسالم 

 قید شده است.

ً ها هم همین امر باعث اعتراض دسته جمعی آنان شده و قبول شدگان آن حاضر برای انتخاب رشته نشدند حدود  عموما

ً پانصد نامه  هاست. توضیح سازمان سنجش این با یک مضمون برای هیأت ارسال شد که نشانگر اقدام جمعی آن تقریبا

ها از انتخاب رشته است ولی به هر بود که قید اسالم در کارنامه نه دلیل مسلمان بودن این افراد و نه محرومیت آن

فرم کارنامه اصوالً حذف کردند و گفته شده در آینده  اصوالً ها را اصالح نموده و ستون دین را حال برخی از کارنامه

 اند به هر صورت امسال هم نتوانستند وارد دانشگاه شوند.ها نیز اصالح خواهد شد البته بهاییان داوطلب مدعی

و به هر حال با اقدام اصالحی شورای عالی انقالب فرهنگی و سازمان سنجش تنها ارفاقی که در مورد ورود به 

توانند در کنکور شرکت نموده و معارف دینی برای بهابیان شده این است که اگر اظهار نکنند بهایی هستند میدانشگاه 

را هم یا معارف اسالمی با یکی از ادیان اقلیت رسمی امتحان دهند و در صورت کسب نمره قبولی انتخاب رشته 

شورای عالی انقالب فرهنگی به شرحی که  1۳۶۹مصوبه سال  ظاهراً نموده و عنداالقتضاء وارد دانشگاه شوند ولی 

قبال مرقوم افتاد هنوز به قوت خود باقی است و از این جهت بهاییان که ظاهراً تجری بیشتری پیدا کرده و به دنبال 

مطرح کردن خود هستند به این مقدار راضی نیستند و لذا به بهانه مذکور از انتخاب رشته نیز در موعد مقرر 

 باید دید در سال جاری وضع چگونه خواهد بود؟خودداری کردند. 

ً بنده هیچ اطالع دیگری در خصوص امتیازی که  ها داده شده ندارم در آموزش و پرورش و یا در دانشگاه به آن احیانا

توانند در اختیار جناب عالی های مربوطه و وزارت اطالعات میطبعاً اطالعات الزم در این خصوص را وزارت

 بگذارند.

هللا مکارم شیرازی نیز در ذیل نامه خود به اشاره فرمودند نکته قابل توجهی که وجود دارد و حضرت آیت -۴

مشکالت حکومت اسالمی در این زمینه است که خوب است علمای اعالم موضوع را از لحاظ شرعی و فقه حکومتی 

هایی که متدین گروه اصوالً ن فرقه و روشن نموده و تکلیف دولت را مشخص نمایند، حدود رعایت حقوق شهروندی ای

ای که افراد این گروه حق حیات و حقوق اولیه ایآ را روشن کنند. به یکی از ادیان شناخته شده در قانون اساسی نیستند

 الزمه ادامه حیات در جامعه امروزی است دارند یا خیر؟
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طل دارند و تبعه جمهوری اسالمی ایران هستند توان همه افراد یک فرقه و گروهی که اعتقادی خاص هرچند باآیا می

کنند از حقوق شهروندی از باشند و برخی از آنها جاسوسی هم میهای معاند میبه اعتبار این که مورد حمایت دولت

ها مانند دیگر اتباع ها و مراکز آموزش عالی محروم کرد؟ با این که از آنجمله رفتن به مدرسه و ورود به دانشگاه

 گردند.حکومت، مالیات گرفته میشود و به خدمت سربازی هم مكلف می

بدیهی است جاسوسی برای بیگانگان جرم است و جرم بزرگی است چه مسلمان مرتکب این جرم شود چه غیر مسلمان 

ولی جرم و مجازات جنبه شخصی دارد هر کس ثابت شد مرتکب چنین جرمی شد، باید مجازات قانونی آن را نیز 

اند و به همین جهت از بسیاری شود حکم کلی صادر کرد که اعضای یک گروه جاسوسمی واقعاً مل شود ولی آیا متح

اند، از حقوق اولیه اجتماعی موسوم به حقوق شهروندی از جمله حق دستیابی به آموزش و آموزش عالی نیز محروم

ا روشن و حکم واقعی آن را بیان کنند که تكلیف حقیقتاً آقایان علمای بزرگوار خوب است به طور جدی این مسأله ر

 دولت در مقام تقنین و قضا و اجرا نیز روشن شود.

های مربوطه ناظر المللی است که در کمیتهاز سوی دیگر دولت جمهوری اسالمی ایران عضو برخی از معاهدات بین

 ات قراردادی خود توضیح دهد.نقض تعهد یابر اجرای آن معاهدات باید حضور پیدا کند و راجع به انجام 

در این خصوص باید اوالً از لحاظ ماهوی موضع جمهوری اسالمی ایران راجع به این گونه معاهدات مشخص شود 

و عضو  دولت ایران کنوانسیون مبارزه با تبعیض در آموزش مصوب کنفرانس عمومی یونسکو را تصویب کرده مثالً 

های عضو متعهدند آموزش عالی را به طور مساوی قابل دستیابی مزبور دولتکنوانسیون  ۴آن معاهده است طبق ماده 

برای همه بر مبنای صالحیت و توانایی شخصی و بدون تبعیض از هر حیث از جمله مذهب و عقیده سیاسی قرار 

 دهند.

تواند بگوید کند؟ آیا میالمللی چه باید بگویی به آن در محافل مربوطه بینالمللی و پاسخدولت در برابر این تعهد بین

کنند خود را ملزم به اجرای این معاهده در مورد آناش عقیده باطلی دارند و جاسوسی بیگانه میچون جمعی از اتباع

 داند؟ها و فرزندانشان نمی

ای با تشریح نقض حقوق شهروندی خود همدردی ها در همین محافل به گونهثانیاً از لحاظ تبلیغاتی نیز همین گروه

در دو سال پیش در جریان برگزاری اجالس کمیته رفع  مثالً کنند، دیگران را با خود و علیه دولت ایران جلب می

های ایران را با ترجمه انگلیسی آن در دنامه یکی از دادگاهتبعیض نژادی در مقر سازمان ملل در ژنو، بهاییان متن دا

بین حضار پخش کردند که طبق آن فردی که عمداً یک نفر بهایی را به قتل رسانده بود به لحاظ اینکه مقتول بهایی و 

مطالب غیرمسلمان بود نه محکوم به قصاص و نه ملزم به پرداخت دیه شده بود. پر واضح است که انتشار این گونه 

 کند.چه ذهنیت و قضاوت منفی را نسبت به رعایت حقوق انسانی در نظام جمهوری اسالمی ایران ایجاد می

هللا موارد از این قبیل زیاد است و حقیقتاً جا دارد علمای بزرگوار اسالم از جمله فقیه روشن بینی چون حضرت آیه

کومت و موضع گیری دولت را در این قبیل امور مکارم شیرازی با رهنمودهای علمی و ارشادی خود تکلیف ح

 روشن نمایند.

 

 حسین مهرپور

 قانون اساسی یبر اجرامشاور رییس جمهور و رییس هیأت پیگیری و نظارت 

 

 

 

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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