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 است[ حذف شده]اطالعات شخصی افراد 

 

 هاشمی رفسنجانی رئیس محترم مجلس شورای اسالمی ایران حجةاالسالم

ه خود برخوردار باید از حقوق حق  می ة  دهند و طبیعت جامعه بهائیان ایران که بخشی از مردم این سرزمین را تشکیل می

اند تا نظر وکالی محترم اند از اینرو الزم دانستههای گوناگون قرار گرفته ها و تبعیض د متأسفانه مورد بیمهرینگرد

باید نگهبان عدل و قسط اسالمی و حافظ حقوق مردم این سرزمین باشند، به  مجلس شورای اسالمی را، که قاعدتا  

 یق معطوف دارند.برخی وقایع و حقا

نمود، و به ها ابراز انزجار می گفت، و از بیعدالتی سخن می یراندر اها  رژیم جمهوری اسالمی همواره از حقوق اقلیت

ها کشیده بودند به های مذهبی و قومی که محرومیتظل "عدل اسالمی" اقلیت درهمه نوید آزادی و عدالت میداد تا 

داد و تعداد پیروانش از بهائیان که بزرگترین اقلیت مذهبی را در ایران تشکیل میحقوق خود دست یابند. جامعه 

ه خود دست های مذهبی بیشتر بود بر آن امید داشت که پس از سالیان دراز به حقوق حق  مجموع کل پیروان سایر اقلیت

خود برخوردار  یو مدنه مذهبی حقوق حق   ازیابد و در قانون اساسی ایران جامعه بهائیان بعنوان یک اقلیت مذهبی 

ها با عمل همراه باشد. در حالیکه هنوز  گردد و "عدل اسالمی" مفهوم واقعی و عدالت را به جهانیان نشان دهد و قول

العین مشاهده رسد ولی متأسفانه به رأیها بگوش میهای گروهی ایران از عدالت، مساوات و آزادی سخناز رسانه

 گردد. طبیعی یک جامعه بیش از نیم میلیون نفری علنا  پایمال میمیشود که حقوق حقه و 

پس از انقالب بهائیان ایران رسما  و کتبا  به مقامات مسئوول اعالن داشتند که طبق وظیفه وجدانی و عقیده مذهبی در 

کنون طغیان  عمل تا مأمور به اطاعت از نظم و قانون هستند. آیا در ای نداشته و نخواهند داشت و مور سیاسی مداخلها

رود توجیه  می هائی را که بر آنان رفته ونظر اولیای امور ستم دریا عصیانی از آنان مشاهده شده است که بتواند 

جوانی  اند وهای ادارات مختلف با صداقت انجام وظیفه کردههزاران تن از بهائیان که سالیان دراز در دستگاه :نماید؟

اند و در نتیجه رزق یومیه  تی بصرف بهائی بودن اخراج شدهاند بدون هیچ جرم و عل   گذاشتهو عمر خود را مایه 

ها با آنکه طبق قانون اساسی رژیم اسالمی جز خدا کسی حاکم بر وجدان انسان - هزاران خانواده قطع گردیده است

آموزان چنانکه از ثبت نام دانشنیست ولی تعرض به عقاید وجدانی حتی اطفال و نوجوانان را مستثنی نکرده است 

ها اند که باید از ثبت نام آنان در دانشگاه شود. دانشجویان بهائی جزو نفوسی قلمداد شده بهائی در مدارس خودداری می

برخی از  - گرددگیری می از ارسال ارز برای دانشجویان بهائی در کشورهای خارج جلو - جلوگیری بعمل آید

رستان( بهائی، از جمله گلستان جاوید طهران ضبط شده است و مردگان از حق تدفین در زمین های جاوید )قب گلستان

ه و طبیعی یک جامعه حتی سنگ و بنا نیز در از این تعرض به حقوق حق   - اندخود محروم شدهبه  متعلقخدا و محل 

)دویست و سی( مملکت و اقلیم جهان است و باعث  ۰۳۲اند، اماکن متبرکه بهائی که متعلق به بهائیان  امان نمانده

و ده هزار نقطه عالم گشته، تخریب شده است، قابل توجه آنکه برخی  تقدیس خاک ایران در نظر بهائیان بیش از صد

 - از همین اماکن متبرکه بعنوان حفاظت در برابر هجوم متعصبین تحت تصرف بنیادهای رژیم جدید قرار گرفته بودند

المللی در هائی است که بر جامعه بهائیان رفته است و با وجود اعتراضات مکرر مراجع بینای از ستممهو این ش

 کنون اقدام قاطع و مؤثری بعمل نیامده است.ه به جامعه بهائیان متأسفانه تاها و اعطای حقوق حق  جلوگیری از بیعدالتی

ایت حق آزادی عقیده و مذهب که بخشی از حقوق بشر را دانیم که توضیحی معروض داریم که منظور از رعالزم می

های مذهبی دهد مقصود فقط اعطای حقوق به ادیان مورد تائید نیست بلکه بیشتر منظور رعایت حقوق اقلیتتشکیل می

باشد زیرا این حق از عقاید پیروان یک دیانت است که حقانیت دیانت آنان مورد تائید زمامداران حکومت وقت نمی

ی مخالفان آن. چه حق و بطالن امری اعتباریست و بسیاری بسیاری دیگر را باطل  گردد نه نظریهبعث میمن

. پس در این صورت عنوان این مطلب که چون حقانیت دیانتی مورد قبول اولیای امور نیست پس پیروان آن شمارند یم

البطالن است ها کامال  غیرمنطقی و بدیهیگردند با معیار حقوق انسان مندتوانند از حقوق مذهبی و حتی مدنی بهرهنمی

غیره نباید از آزادی  چنین بود در آن صورت پیروان اسالم هم در کشورهای مسیحی و بودائی مذهب و رزیرا اگر قرا

غیره ولو  بشر والمللی نظیر حقوق های بینو نیز با تمسخر سازمان ذهب و حقوق مدنی برخوردار گردندعقیده و م
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ها و توان با خلط مسائل و به مسخره گرفتن حقوق انسانهای مزبور از جهاتی کامل نباشند ولی نمیآنکه سازمان

المللی خود را در ارتکاب ظلم مجاز دانست و ستم و تبعیض را موجه قلمداد کرد. ظلم های بینمحکوم کردن سازمان

 صدای اعتراض خود را بلند نکند. ظلم است ولو آنکه هیچ سازمانی در جهان

ای مأمور بررسی کتب، مجالت و مکاتبات جامعه بهائی شدند تا ارتباط آن را با رژیم گذشته و  پس از انقالب عده

مطالعه طبق گزارشی که تسلیم کردند  ها های جهان مورد بررسی قرار دهند. عدۀ مزبور پس از ماه ست دیگر سیا

اند مطلبی که داللت بر وابستگی به رژیم گذشته یا هر اعالن نمودند که در کلیه کتب و مکاتبات بهائی که مطالعه کرده

نی بتلویح اجتماعات محدود بهائی مجاز دانسته شد. البته تردید نبود که باند. بر این م نوع سیاست خارجی باشد، نیافته

و  با سر طلبان فرصتشد  حتی یک سطر از کتب و مکاتبات بهائی داللت بر وابستگی به سیاستی خاص پیدا می اگر

و عالوه بر این  امید ساخت را نا طلبان فرصتداشتند و این موردی دیگر از مواردی بود که  صدای فراوان اعالن می

ی رژیم گذشته و یکی پس از ائیان ایران یکی در دورهبار کلیه مکاتبات و مراسالت موجود در دفتر محفل مل ی به دو

های دوره های ساواک بدست آمد و در برخی روزنامه ای ربوده شد و طبق مدارکی که از پرونده انقالب توسط عده

داشتند تا برای اند، از بودجه ساواک حقوق دریافت می رژیم جمهوری اسالمی انعکاس یافت عده مزبور که دوره دیده

جامعه بهائیان تولید مزاحمت نمایند و به تحریک تعصبات پردازند و متأسفانه پس از انقالب، برخالف انتظار، نفوس 

اند و برای تحریک هر بنیاد، گروه و افراد علیه بهائیان همه کوشش خود را بکار  مزبور مشاغل خود را از دست نداده

 ای ترویج دشمنی و نفرت و تحریک و تقویت تعصبات باشد. ست که شغل عدهمیبرند. البته بسیار جای تأسف ا

ورزند در واقع خود آئین بهایی نیست زیرا آنان با مفهوم نادرست، درک  آنچه مخالفان امر بهایی با آن مخالفت می

 و اال اند، در ستیزند آلود که در مورد این دیانت جدید جهانی کسب کرده[ غرض]افترائاتات ءنارسا، اطالعات و افترا

تواند داشته باشد که با آئینی به  ای میاگر کسی آثار و کتب بهایی را بنحو بیطرفانه مطالعه کرده باشد دیگر چه انگیزه

 ستیز برخیزد که پرچمدار وحدت عالم انسانی، منادی صلح عمومی، مروج آشتی و دوستی بین کلیه ابناء انسانی، و

 است.مبشر مدنیت جدید جهانی 

گردد تهمتی واهی و نااستوار  یر وابستگی به صهیونیزم که گهگاه عنوان میظنیز الزم به توضیح است که اتهاماتی ن و

گذرد با سیاستی پیوند توان پیروان آئینی را که از تاریخ پیدایش آن صد و سی و هشت سال می زیرا چگونه می است

ر است؟ این بدان میماند که فرزندی بیش از والد خود سن داشته باشد داد که تاریخ تشکیل حکومت آن از چهل سال کمت

 [افترائاتافتراءات ]کند. این آئین از بدو پیدایش خود در معرض انواع و اقسام که البته غیر عادی و مضحک جلوه می

 شده است. ها تازگی ندارد و روش کهنه و فرسوده و شناختهها بوده است. از اینرو اینگونه تهمتو برچسب

اند که جهانیان را به ارتقاء اگر بتوان برای بهائیان جرمی یافت گناهی جز این ندارند که ندای پیامبری را اجابت کرده

در معنوی، اتحاد جهانی، یگانگی دائمی، مکارم اخالقی و حق پرستی دعوت کرده است. این آیۀ شریفه قرآن کریم 

 آنان صادق است که فرمود: مورد

نا» ا َسِمعنا منادیا  ینادی لالیمان ان امنوا برُبکم فامن   رب   (۱۹۱)سوره نساء، آیه «ااَِنن 

ی بهائیان ایران و استاد فلسفه در دانشگاه طهران، ربوده شد اعضای پس از آنکه دکتر داودی عضو محفل روحانی مل  

های خود را تسلیم  می، آدرس و شماره تلفنی بهائیان ایران با دادستانی کل انقالب تماس گرفتند، اسامحفل روحانی مل  

کردند و اظهار داشتند که برای هر نوع سؤال، بازپرسی، محاکمه، حبس و زندان و حتی ما فوق آن آماده هستند و 

ها  احتیاجی نیست که حتی یک پاسدار زحمت مراجعه پیدا کند فقط کافی است که از طریق یکی از آن شماره تلفن

همه اعضای محفل روحانی خود را فورا  به دادستانی کل انقالب معرفی خواهند کرد. نفوسی که با اطالع داده شود و 

تاکنون  ۱۳۳۹این صداقت با حکومت رفتار کرده بودند آیا سزاوار بود که مخفیانه ربوده شوند؟ و چون از تابستان 

اند و بدون هیچ جرم و ل یقینا  شکنجه شدهخبر و اثری از آنان در دست نیست از اینرو احتماال  ب هیچگونه اطالع و

هاشان خودداری شده اند و از تحویل اجساد آنان به خانودهاند و در جائی نامعلوم بخاک سپرده شدهگناهی بقتل رسیده

 است. حال خود تصدیق فرمایند تفاوت ره از کجا تا به کجاست!
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پس از ناپدید شدن اعضای محفل روحانی مل ی بهائیان ایران هشت نفر دیگر از نفوسی که بجای آنان برای تمشیت 

امور روحانی جامعه بهائیان بعنوان اعضای محفل روحانی مل ی بهائیان با رأی افراد جامعه انتخاب شده بودند در 

اعدام شدند و  ۱۳۳۲دیماه  ۷فراوان پس از شکنجه بتاریخ مخفیانه ربوده شدند و به احتمال  ۱۳۳۲آذر ماه  ۰۳تاریخ 

فاق از قتل آنها مخبر گشت. اهل انصاف اجساد آنان به خانواده هاشان تحویل نگردید و جامعه بهائی بر حسب ات 

ن گناه هستند وچودهند که قتل نفوس بدین ترتیب خود نمودار آنست که این نفوس بیتردید بر این نکته گواهی می بی

شوند و بدون اطالع و محاکمه بقتل میرسند. البته حقیقت دلیلی برای قتل آنان وجود ندارد از اینرو مخفیانه ربوده می

کنیم خود تأیید خواهید فرمود که نفس ظلم در بطن خود آتشی پنهان دارد که  انجام مکشوف خواهد شد. تصور می سر

ها در شهرهای مختلف با  نفر نفوس محترمی نظیر دکتر سمندریو نیز حدود نود  هیچ پوششی آن را مخفی نتواند

اند بهتر از همه  اند. کسانی که چنین اتهاماتی را وارد کرده اعدام شده اتهامات واهی نظیر وابستگی به صهیونیزم

 بهایی است.اساس است و فقط مستمسکی ساختگی برای اجرای مقاصد آنان در قتل افراد دانند که این اتهامات بی می

نمایند که شاید بتوانند کنند زیرا تصور میهمانگونه که بطور ضمنی اشارت رفت بهائیان از محاکمه علنی استقبال می

تفاهمات صد ساله که در مورد آئین بهایی ساخته و پرداخته شده و به اذهان القاء گشته، مرتفع  فرصتی بیابند تا سوء

اند برای اند و صدمات و مشکالت فراوان تحمل نموده ها هزار جان فدا کرده دهسازند و حقایقی را که در راه آن 

ای ندارند  همگان توضیح دهند تا معلوم گردد که بهائیان خیر عموم خواهند و ترقی جمهور و جز الفت و محبت اندیشه

کوشند تا وحدت اره میجز صلح و اتحاد و دوستی و آشتی بین ملل و دول و ادیان و اجناس راهی نپویند و همو و

ر فرموده است حقیقی نوع انسان در انجمن بنی آدم جلوه کند و معتقدند آنچه را خداوند برای جهان و جهانیان مقد  

د هیافت و عالم انسانی بمرحلۀ بلوغ خواهد رسید و یگانگی بشر و یکپارچگی عالم به حقیقت خوا دبالمآل تحقق خواه

گیری است و نخستین بوارق آن در  که در بطن مدنیت دنیای کنونی در حال شکل و نظامی جهانی و معنوی پیوست

االرُض َیوَم ُتبدلُ »و این بشارت قرآن کریم که فرمود  عالم جلوه کرده، تولد خواهد یافتهای دانایان  ژرفای اندیشه

و بدین دلیل است که بهائیان همه  در نهایت قوت جلوه خواهد نمود (۹۹قرآن مجید، سوره ابراهیم، آیه )« غیراالرض

اند و با قلوبی مطمئن و ایمانی راسخ در جهت  ها را با صبر و متانت تحمل کرده ها، صدمات و ستممشکالت، تبعیض

اندیشند که آرزوی دیرین پیامبران، متفکران، راهبران و راهروان بوده که در راه خیر و سعادت و ترقی  اهدافی می

 اند. ان تحمل کردهوها و مشکالت فراانسانی رنج صوری و معنوی عالم

گویا یکی از آقایان چنین اظهار نظر کرده و راهنمائی نموده که سرشناسان بهایی را به قتل برسانند بقیه خود بخود 

شوند. این خود نشانه عدم آگاهی وی از قوای روحانی مکنونه در این آیین جهانی است وی عقاید وجدانی،  محو می

ان باطنی و آیین یزدانی را یک نوع سازمان پنداشته و تصور کرده است با قتل نفوسی به اصطالح وی سران ایم

بهایی این آیین از روی کره زمین محو خواهد شد. در صورتیکه بکرات تجربه نشان داده که در مورد عقاید وجدانی 

شجره امر الهی را بارورتر کرده است و تحمل  اعمال جبر و عنف همواره نتیجۀ معکوس داشته و پیوسته خون شهداء

دارتر نموده است. این آئین نیروی خود را از سرچشمه الیزال آسمانی میصدمات و تضییقات عقاید مذهبی را ریشه

کند و به افراد و آحاد حوادث و وقایع عالم، حدود و ثغور بشری عمل می ،گیرد و در سطحی مافوق قیل و قال جهان

 .ای جز تقویت بنیه معنوی اهل ایمان نخواهد داشترد پس قتل تعدادی نفوس سرشناس نتیجهاتکاء ندا

 

 

 

 

 

 

کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفا  به نشانی  دای برخور]متن باال رونویسی از اصل سند است. اگر به نکته

 ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید[


