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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[

 

 یفارس یسیبیب]برگرفته از سایت:[ 

   ۲۰١۷ هیژوئ ۹ - ١۳۹۶ ریت ١٨ ]تاریخ:[

 

 ان یبهائ یاجتماع یهاتیمحروم دیو مذهب، کل ن یسوال از د

از   نشانیو آئ نیکشور که د نیآن دسته از شهروندان ا  یبرا رانیاستخدام در ا یهاو مذهب در فرم نیدرباره د سوال

 .شده است لیبزرگ تبد یبه بحران شودیشناخته نم تیحکومت به رسم یسو

است، اما    یعشر یاثن  یجعفر یکشور اسالم و مذهب رسم نیا یرسم نید  ران،یا ی قانون اساس  ١۲اصل   براساس

 در انجام  مذاهب ن یا روانیو پ کامل احترام  ی "دارا ید یز ،یحنبل ،یمالک  ،یشافع ،یاعم از حنف یاسالم گریمذاهب د

را تنها   یحیو مس یمیکل ،یزرتشت انیرانیهم ا یاساس  نونقا ١۳آزادند". اصل  خودشان فقه طبق ،یمذهب مراسم

بر   ینید ماتیو تعل هیخود آزادند و در احوال شخص ین یکه در حدود قانون در انجام مراسم د شناسدیم ینید یهاتیاقل

 .کنند یخود عمل م نییطبق آ

 ضیاند هم از تبعشناخته شده تیبه رسم رانیا یکه در قانون اساس یعشر یاثن عهیجز ش یو مذاهب انیبه اد معتقدان

 .دارند تیشکا یهروندمند نبودن از حقوق کامل شدر استخدام و بهره

اند، رسما از حقوق  شناخته نشده تیبه رسم یکه در قانون اساس رانیدر ا ینید تیاقل نیبه عنوان بزرگتر انیبهائ اما

ندارند و از   یا ندهینما ران،یمحروم هستند. آنها در مجلس ا یو مذهب ینید یهاتیاقل  یبرا یمندرج در قانون اساس

 .محروم هستند یو استخدام در مراکز دولت یعال لیحق تحص

شده  دهیو مذهب پرس نیکه سوال د ییهامربوط به استخدام و فرم  یهاکه روبرو شدن با فرم  ندیگویم ییبها شهروندان

 .کندیخود محروم م یاست که آنها را از حقوق اجتماع ینحلیسرآغاز مشکالت ال

  نیو مذهب در چن نیاست که پس از پاسخ دادن به سوال د یاز کسان یک ی یرانیهنرمند شناخته شده ا ،یطلوع شبنم

هر جا که   رانی: "در ادیگوی شد. او م رانیخود محروم، ممنوع الکار و ناچار به ترک ا یاز حقوق اجتماع ییهافرم 

بالفاصله   د،یشو یانجمن کیعضو  دیخواهیم ای دیشو  هتوسط حراست، صاحب پروند ای دیاستخدام شو دیخواهیشما م

ها و  ها، بانکدر مدارس و دانشگاه ییهافرم  نی. چنشودیو مذهب سوال م نیاز د ،ی بعد از سوال نام و نام خانوادگ

  نیبا ا یزندگ یهاسال در همه   یهم وجود دارد و همه به نوع بخشدیبه شما م یتیرسم  نیکه کمتر یگرید یهرجا

 ".میامواجه شده هام فر

"بدون شرح" بود  یونی تلوز سلایر گریاست. او باز سی ساکن پار سینو  شنامهیکارگردان و نما گر،یباز ،یطلوع خانم

 .شدیپخش م رانیا ونیزیاز تلو  ١۳٨١که در سال  

پدر و مادر و   یو مذهب سوال شده بود و در سوال بعد نیرا فرستاد که د یفرم مای: "حراست صدا و سدیگویم او

. من نه کندی مأمور دولت است و از من سوال م کردمیگمان م نکهیا ل یمذهب. پر کردم و جواب صادقانه دادم به دل

 شیدرست پ زیهمه چ نقدریداشتم. ا یاخالق یپرونده ب نه باشد  نیکرده بودم که خالف قوان یبودم نه کار یآدم مبلغ

  یهست ییدردسر بزرگ که تو بها کیشد شروع  نی. ادهم یاند و صادقانه جواب مکه گمان کردم سوال کرده رفتیم

 ندو چ کردمیها در تئاتر کار مو از دست ما در رفته. من سال  شناسندی بگو من مسلمان هستم چون مردم تو را م ایو ب

  چیبا ه یتیضد چی... دردسرها شروع شد. گفتم که من هشودی م یمردم الگوساز یبرا  گفتندیگرفته بودم. م زهیجا

ام مسلمان  از خانواده  یهستند و بخش یعشر یاثن عهیمسلمان ش یمیکه ن میآیم یاندارم از خانواده یو مذهب ینیتفکر د
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شد  دهیچیپ یلیماجرا خ نی. امیدروغ بگو توامیو نم ستمیمن مسلمان ن یام، ولبزرگ شده یطیمح نیاهل تسنن. در چن

که   یاهمه جوره ممنوع الکار شدم و نامه محرمانه یکردند. وقت تیمختلف اذ یهاو به شکل  دیطول کش یدو سال

کردن من   ربود به من رسانده شد، متوجه شدم که کا یفیشر اریکه آدم بس یاز مسوالن دولت یک ی قینوشته بودند از طر

 ".رونیتمام است و آمدم ب گرید ران یدر ا

 ستندین یعشر یاثن عهیفرم را پر کنند و اگر مسلمان ش نیا دیبا  کنندیکار م مایکه با صدا و س یگفته او "تمام کسان به

شهروندان  نکهیبه محض ا یعنیمحروم شوند.  ایبدهند و  نید رییتغ ای ندی راست نگو ایکنند  دایپ یراه حل دیبا

 ".کنندیکار را م نیها هم همدانشگاه ی. براگذارندیآنها م یجلو راکنند، بالفاصله فرم  دایپ یحضور رسم خواهندیم

.  شوندیکشور محروم م  نیدر ا یعال التیو مذهب از تحص نیپس از پاسخ دادن به سوال د رانیدر ا ییبها شهروندان

. ییبها  مینوشتیو مذهب م نی. در جواب سوال دمیکردیها فرم دانشگاه را پر مسال  میرفت ی: "مدیگویم یشبنم طلوع

 یعنیشما صادر نشده  یکارت برا ل یدل نیو به ا دیهست ۹۹ دشما ک گفتندیم میرفتیگرفتن کارت آزمون که م یبرا

و مذهب   نیاگر ما د ندی گوی م رای. اخشدی اعمال م ضی تبع نیو مرموز ا یشکل مخف  ن یو به ا شدیعنوان هم نم یحت

  ینید فمعار یعنی. دیدهیم ینیرا امتحان د یچه مذهب مین یبب  میخواهیم ست،ین دیعقا ش یقصدمان تفت میکنی را سوال م

شرح معارف  نکهیا یاسالم. برا سندیگرفتند بنو  میتصم ییجوانان بها یبعض نیاست. بنابرا یچ دیامتحان ده دیکه با

 ".کنندی هستند، اخراج م ییبها فهمندیتا م شوندیوارد دانشگاه م نکهی. اما به محض ادهندی را امتحان م یاسالم

 ،یاجتماع نیشغل، تأم ل،یاز تحص یحق برخوردار ران،یا یاست که اصول متعدد قانون اساس یدر حال  نیا

 یبرا ییو استثنا داند ی" و "هرکس" می "، "همگانیرانیرا "حق همه"، "هر ا یحقوق اجتماع گریو د یبازنشستگ 

 لیما بدان  را که  یدارد شغل حق : "هر کسدیگویم ی قانون اساس ۲٨قائل نشده است. اصل  یو مذهب ینید یهاتیاقل

 به جامعه ازین تیبا رعا است موظف . دولتندیبرگز ستین گرانید و حقوق یعموم و مصالح  اسالم  و مخالف است

 ".دینما جادیا احراز مشاغل ی را برا یمساو طیکار و شرا به اشتغال افراد امکان  همه ی، براگوناگون مشاغل

  ،یازکارافتادگ ،یریپ ،یکاری ب ،یاز نظر بازنشستگ  یاجتماع نیاز تأم ی"برخوردار ی قانون اساس  ۲۹اصل   براساس

 صورت به یپزشک  یهاو مراقبت یو درمان یبهداشت خدمات به ازی، نو سوانح حوادث ،یماندگ در راه ،یسرپرست یب

 ."یهمگان است یحق ،رهیو غ مهیب

مورد   ی ا دهیتوان به صرف داشتن عق یرا نم چکسیممنوع است و ه دیعقا شی هم "تفت ی قانون اساس  ۲۳اصل   براساس

 ".تعرض و مؤاخذه قرار داد 

داشتند  یکه کار دولت یذره سر و سامان گرفت به همه کسان کیانقالب  نکهی: "به محض ادیگویم یشبنم طلوع اما

  یینوشت بها یکس نکهیو آغاز مشکالت بود. به محض ا دیو مذهب کل ن یها سوال دفرم نیفرم دادند که پر کنند و در ا

 یاز مذهبش خبر نداشتند برا شیهاه یهمسا یمن که حت ودافراد بازنشسته. پدربزرگ خ  یاست از کار محروم شد. حت

گفته بود که حقوق شما   یبانک با شرمندگ  شهی فرم را داده بودند و مامور گ نیاش رفته بود ا یحقوق بازنشستگ  افتیدر

 ".شودیاز ماه بعد قطع م

گذرنامه   یهانکرده است، فرم جادیا ییبها انیرانیا یبرا یو مذهب در آن مشکل نیسوال د که پاسخ به ییهافرم تنها

پاسپورت   توانستندینم یمحمد خاتم یجمهور استیتا قبل از دوران ر یی"شهروندان بها یاست. به گفته خانم طلوع

  ابانیدر خ یساختمان سنگ  دیبرو گفتندیم دادند،یجواب م یفرم بود و وقت نیچون در اداره گذرنامه هم هم رندیبگ 

.  رونیب یبرو رانیاز ا یخواهیمذهب ات را عوض کن اگر م  ایب ای یمسلمان هست سیبنو  گفتندی (. آنجا مقایجردن )آفر

بار   کی  ورتپاسپ کی اول  ،ییبها نوشتندیم یها وجود داشت، اما وقتفرم  نیا نیهرچند باز ا یخاتم یبعد از آمدن آقا

. بعد از بازگشت به باشد ی مجاز به خروج از کشور م کباری یگذرنامه برا نیکه نوشته بود دارنده ا دادندیمصرف م

تنها  نیبروند. ا دیرا بده  نهایبود که پاسپورت ا یمیو تصم یاستیس کیانگار  دادندیم یبار پاسپورت دائم ن یا ران،یا

  گفتندیو م دادندیپاسپورت م کردینم تیاذ یو کس میدادیها جواب مرم ف نیو مذهب در ا ن یبود که به سوال د ییجا

 ."خاموش دینوع تبع کیبرو. 

  یو حت انیارتباط با بهائ یاسالم یجمهور یاسیو س یمذهب یهاضاله" و مقام یرا "فرقه ا  ییبها نیآئ رانیا حکومت

 .دانندیدست دادن با آنها را مکروه م
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محکوم به نجاست   تییفرقه گمراه بها روانیگفته است: "همه پ ییدر پاسخ به استفتا رانیرهبر ا ،یاخامنه یهللا عل تیآ

مراعات مسائل طهارت در رابطه با آنها، نسبت به امورى که مشروط به  زى،یهستند و در صورت تماس آنها با چ

بر اساس مقررات قانونى  دیبا ىینش آموزان بهابا دا انیمربو معلمان و  رانیطهارت است، واجب است. ولى رفتار مد

 و اخالق اسالمى باشد".

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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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