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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[

 

 جرس(سبز )جنبش راه  ]برگرفته از سایت:[

 ۱۳۹۳اردیبهشت  ۱۷:[ تاریخ]

 

 اعضای هیات مدیره سابق جامعه بهائیان ایران خطاب به اردشیر الریجانینامه 

جرس: در پی ادعاهای اخیر محمد جواد اردشیر الریجانی پیرامون وضعیت بهاییان در ایران و اینکه "هیچکس به 

دی آنان محفوظ خاطر بهایی بودن در زندان به سر نمی برد و اگر بهاییان عملی خالف قانون انجام ندهند حقوق شهرون

بود"، اعضای هیات مدیره سابق جامعه بهاییان ایران طی نامه ای به این مقام ارشد قضایی جمهوری اسالمی،  خواهد

گوشه های از مظالم، تبعیض ها، برخوردهای امنیتی و همچنین نقض حقوق انسانی وارده بر این گروه از شهروندان 

 ولین نظام به شهروندان و اقلیت ها شدند.را بازگو کرده و خواستار تغییر نگاه مسئ

به گزارش جرس، متن نامۀ اعضای هیات مدیره سابق جامعه بهاییان ایران، خطاب به محمد جواد الریجانی، ریاست 

 :ستاد حقوق بشر قوه قضاییه جمهوری اسالمی به شرح زیر است

 به نام خدا

 بشر قوه قضاییهجناب آقای محمد جواد الریجانی ریاست محترم ستاد حقوق 

 با سالم و احترام

ها اسفند ماه برای میلیون ۲۶سخنان تامل برانگیز جنابعالی در برنامه گفتگوی خبری که از شبکه دو سیما در مورخه 

نفر پخش شد، اینجانبان هفت نفر اعضای سابق هیات مدیره جامعه بهاییان ایران را که هم اکنون در زندان به سر 

شت تا به دور از هر قصد و نیتی برای تشویش اذهان و با اجتناب از هرگونه نگاه و گرایش سیاسی بریم بر آن دامی

 .رسانیمنکاتی چند را صرفاً از روی تکلیف، جهت مزید استبصار شما به استحضار می

آنها  ها و در راستردیدی نیست که مسائل بهاییان و مظالم وارده بر آنان موضوع جدیدی نیست و بعضی رسانه

سیمای جمهوری اسالمی، همواره و به طور یک جانبه و سیستماتیک، حمالت و اتهامات ناروای بسیاری را متوجه 

اند و این در حالی است که در طول این سالیان متمادی حتی به یک فرد بهایی اجازه شان نمودهاین دسته از هموطنان

ت غیر منصفانه در همان رسانه به پاسخگویی و رفع شبهات داده نشده است تا بر اساس قانون در برابر اتهاما

 .بپردازند

 جناب الریجانی

اید و پرداختن و توجه به اینکه جنابعالی در بیاناتتان مساله حقوق بشر را یک موضوع با اهمیت جهانی تلقی نموده

ی خرسندی است اینکه در اقدامی یهتر آنچه ماابعاد گوناگون آن را الزم دانستید نکته نویدبخشی است اما از آن مهم

سابقه جنابعالی اظهار فرمودید که در جمهوری اسالمی مبنای رفتار با بهاییان حقوق شهروندی و حفظ امنیت آنان کم

وظیفه حکومت است. ما با استقبال از این نگاه شما مایلیم تصریح کنیم که انتظار بهاییان ایران نیز آن است که حقوق 

 .ن به رسمیت شناخته شده و مراعات گرددشهروندی آنا

تواند اینکه در فرمایشات بهاییان را به عنوان شهروندان این کشور محسوب فرمودید جای بسی خوشوقتی است و می

فرمایید هیچ کس به خاطر بهایی بودن نویدبخش فردایی بهتر در جهت تعامل با این جامعه مظلوم باشد، اما اینکه می

ون انجام ندهند حقوق شهروندی آنان محفوظ خواهد بود و به برد و اگر بهاییان عملی خالف قاندر زندان به سر نمی
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اند نشانگر کنید که هر کجا با بهاییان برخورد شده است البد خالف قانونی انجام دادهگیری میطور ضمنی چنین نتیجه

یک طرف  هایی ازشود با طرح پرسشآن است که در این زمینه حقایق بسیاری از دید شما پنهان مانده لذا تالش می

ها جلب شده شاید که مساعدتی باشد در جهت تحقق وظیفه ذاتی شما به عنوان رییس ستاد نظر جنابعالی به این واقعیت

وطنان آزاد اندیشمان، زیرا که حقوق بشر قوه قضاییه و از طرف دیگر گواهی باشد در برابر تاریخ و وجدان بیدار هم

با نقض فاحش حقوق شهروندی و برخوردهای امنیتی و قضایی بسیار شدید  با کمال تاسف جامعه بهایی ایران همواره

ناشی از عدم بردباری دینی و تحمل دگراندیشی روبرو بوده است، باشد که از این پس با تغییر نگاه مسئولین محترم 

 .نظام شاهد استیفای واقعی حقوق این جامعه باشیم

بیست نفر از بهاییان از دختر جوان شانزده ساله تا پیرمرد نود و پنج  جناب الریجانی، آیا اعدام بیش از دویست و -۱

ساله، در حالی که بر اساس اسناد و مدارک به قریب به اتفاق آنان اعالم شده بود چنانچه از عقیده خود تبری بجویند و 

یا در صورتی که شخصی یابند، موافق قوانین شهروندی صورت گرفته؟ و آاسالم بیاورند از مرگ و زندان رهایی می

 سازد؟اش او را از جرم منتسب مبرا میمرتکب جرمی شده باشد نفس تبری از عقیده

های دولتی، حتی قطع حقوق بازنشستگی آنان و ها هزار کارگر و کارمند بهایی از ادارات و سازمانآیا اخراج ده -۲

ق رعایت حقوق شهروندی است؟ به دلیل اینکه خصوصی مصدا در بسیاری موارد ممانعت از اشتغال ایشان در بخش

هیچ جرمی توسط ایشان احراز نگردیده بود لذا مسئولین علت اخراج آنان را در احکام صادره "عضویت در فرقه 

توانید یک فرد بهایی شاغل در ادارات اکنون جنابعالی میضاله بهایی" ذکر نمودند و نهایتاً جناب الریجانی آیا هم

رفی نمایید؟ مسلماً جواب منفی است زیرا در حال حاضر هیچ ارگان دولتی مجاز به استخدام بهاییان دولتی را مع

 .نیستند

المعامله نمودن همگی آنان بر اساس حقوق شهروندی صورت آیا مصادره دستجمعی اموال بهاییان یزد و ممنوع- ۳

اند امروز که اوائل انقالب طفل شیرخواره بودهگرفته است؟ جناب الریجانی، کسانی که در زمان صدور این حکم در 

اند. آیا اطفال شیرخوار یا متوفیانی های دچار مشکالت عدیداند همچنان برای انجام هرگونه معاملهتشکیل زندگی داده

 اند؟ها از درگذشتشان سپری شده بود همگی مجرم بودهکه در زمان صدور حکم سال

مند ها هزار جوان عالقهها بعد از انقالب فرهنگی و محروم نمودن دهایی از دانشگاهآیا اخراج هزاران دانشجوی به-۴

به تحصیل از تحصیالت عالیه طی سی و چند سال گذشته صرفاً به دلیل اعتقاداتشان موافق حقوق شهروندی است؟ و 

های متعدد به شنامهرود؟ مطمئناً جنابعالی صدور بخمصداق حمایت نظام از بهاییان غیر مجرم به شمار می

ای در راستای حمایت تحصیلی نام و نهایتاً اخراج دانشجویان بهایی را به هر بهانههای کشور مبنی بر عدم ثبتدانشگاه

ها موجود است و متاسفانه توسط حاکمیتی دانید. این بخشنامهاز جامعه بهایی و با رعایت حقوق شهروندی آنان نمی

 .دانیدملش را با بهاییان مبتنی بر حقوق شهروندی میصادر شده است که شما تعا

 ۱۳۶۹ترین مقامات کشوری در اسفند شما را به تامل در مصوبه شورای عالی انقالب فرهنگی که با نظارت عالی-۵

در مورد بهاییان صادر گردیده است و مقایسه آن با قانون اساسی کشور و قوانین حقوق بشر و حقوق شهروندی 

 -نام نشوند. باند ثبتدر مدارس چنانچه اظهار نمایند بهایی -نیم. در این مصوبه تصریح شده است که الفکدعوت می

ها چه در حین ورود و چه در دوران تحصیل چنانچه احراز شود در دانشگاه -در مشاغل دولتی وارد نشوند. ج

 ۱۳۸۶شود که در سال اطالع شما عرض می جلوی پیشرفت آنان گرفته شود. برای مزید -اند اخراج گردند. دبهایی

که گروهی از دانشجویان بهایی اخراج شده از دانشگاه به دیوان عدالت اداری شکایت بردند، در احکام صادره تصریح 

شده است که اخراج شما مبتنی بر مصوبه شورای عالی انقالب فرهنگی است. سوال این است که این مصوبه چه 

بهاییان و رعایت حقوق شهروندی آنان دارد؟ و اگر به دیده انصاف بنگریم آیا همین مصوبه مبین مناسبتی با حمایت از 

 ی برخورد نظام با بهاییان نیست؟نوع نگاه و نحوه

جناب الریجانی، صادقانه مایلیم وجدانتان را در مقابل این پرسش قرار دهیم که: آیا بهاییانی که برای جوانان محروم -۶

اند تا بتوانند بدون استفاده از امکانات دولتی و در منازل خود و از عه خود شرایطی را فراهم نمودهاز تحصیل جام

اند؟ آیا تدریس خصوصی براساس قوانین شده های مجازی به ادامه تحصیل بپردازند، مرتکب چه جرمیطریق شبکه

پردازند به امور تحصیلی جوانان می کشور جرم است؟ آیا منصفانه است نفوسی که خالصانه به تدریس و تمشیت
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های طوالنی مدت محکوم شوند؟ آیا این اقدام تالش در جهت عقب نگه داشتن فرهنگی این جامعه نیست؟ چگونه حبس

 توان مجموعه این اقدامات را حمایت نظام از حق تحصیل بهاییان تلقی نمود؟می

دولت و موسسات نیمه دولتی و حتی خصوصی، مصادره اموال جناب الریجانی، اخراج کلیه کارمندان و کارگران -۷

های کشاورزی و صنعتی و بر اساس اسناد و مدارک موجود، تعطیلی صدها محل کسب و شخصی بهاییان در بخش

ها و مهای واهی، اخراج بسیاری از بهاییان روستانشین و مصادره داکار بهاییان در شهرهای مختلف به بهانه

ورزی آباء و اجدادی ایشان و مشکالت عدیده و مستمری که همواره در مسیر اشتغال و کسب و کار های کشازمین

باشد. البته ای که به قول شما تحت حمایت نظام مشغول به کارند، نمیبهاییان وجود دارد ابداً قابل مقایسه با فعالیت عده

شود و سوال اینجاست که قبال شهروندانش محسوب میناگفته پیداست که هرگونه حمایتی وظیفه ذاتی هر حاکمیتی در 

آیا این موانع و مشکالت متنوع و مستمر در جهت تحقق یکی از بندهای مصوبه شورای عالی انقالب فرهنگی یعنی 

 جلوگیری از رشد اقتصادی بهاییان نیست؟

د از چه منظری مالحظه نمود؟ جناب الریجانی، مصادره اماکن متبرکه و موقوفات بهایی در سراسر ایران را بای-۸

ارتکاب جرم کدام بهایی موجب شده است تا تمامی اماکن اجتماع و نیایش بهاییان در شهرها و روستاهای مختلف 

پذیرید که یک بهایی حق مصادره گردد؟ شما که به تعامل با بهاییان بر مبنای حقوق شهروندی اعتقاد دارید مسلماً می

به وصیتش مطابق آئین و آداب بهایی و در جای مناسبی که حاکمیت هر مملکتی موظف به دارد که بعد از فوت بنا 

ها سلب شده است. تامین آن است مدفون شود اما جای شگفتی است که حتی این حق از مردگان بهایی در این سال

افقت دارد؟ بیرون کشیدن های بهایی با رعایت حقوق شهروندی آنان موجناب الریجانی، آیا مصادره و تخریب قبرستان

 رود به نظر جنابعالی صداق چیست؟اجساد از قبور که در هر آئینی عملی بسیار ناپسند به شمار می

 جناب الریجانی

االطراف و نقض حقوق شهروندی بهاییان است و البته نقض حقوق های جامعای از محرومیتآنچه بیان شد شمه

های فرهنگی، هنری، سیاسی و اجتماعی نیز خواهان دگراندیشان در حوزه شهروندی مختص بهاییان نیست بل سایر

گونه که های جهانی حقوق بشر هستند و همانتامین حقوقی برابر بر اساس اصول مصرحه در قانون اساسی و اعالمیه

ت اوالً وضع ایم آنچه برای تضمین حقوق شهروندی ملت شریف ایران شدیداً مورد نیاز اساز پیش نیز بیان داشته

قوانینی است که با صراحت کامل حافظ این حقوق باشد و ثانیاً تاسیس ساختارهایی است که اجازه ندهد اجرای این 

قوانین موکول به تفسیرهای مستبدانه و دلخواهانه گردد. ما اعتقاد داریم که یگانگی و برابری و آزادی تمام مردم 

اصلی است روحانی که منبع و سرچشمه آن آفریننده یکتایی است که تمامی  صرفاً ساختاری مدنی و قانونی نیست بلکه

نوع بشر را از تراب واحد خلق فرموده است که حتی با وجود ساختارهای مدنی و قانونی، اعتقاد به یگانگی و برابری 

اساس بسیار مناسب  و احترام به حقوق دیگران از اصولی است که باید از وجدان و باور فرد سرچشمه بگیرد. بر این

پارچه به ملت ایران را تقویت های قانون، نگاه یکخواهد بود که اولیای محترم جمهوری اسالمی با استفاده از ظرفیت

نظر از عقیده و قومیت و بر اساس حقوق شهروندی از مزیت ایرانی بودن کرده اجازه ندهند ملت شریف ایران صرف

 .مند گردندبهره

 ه سابق جامعه بهاییان ایراناعضای هیات مدیر

 

 

 

 

 

 

 

 

کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی  دای برخورهویسی از اصل سند است. اگر به نکت]متن باال رون

 ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید[
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