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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[

 

 مشرق نیوز ]برگرفته از سایت:[

 ۱۳۸۹بهمن  ۱۸ ]تاریخ:[

 

 ویژه دولت اصالحات از یک فرقه ضالهبازخواني حمایت هاي 

 وقتي خاتمي به فکر چاره براي بهائیان مي افتد

در حالی که امام راحل اجتناب از هر گونه معاشرت و معامله با فرقه ضاله بهائیت را واجب دانستند، بر اساس اسناد 

حقوق شهروندی پیروان این فرقه های اجرائی را ملزم به رعایت و مکاتبات موجود دولت خاتمی تالش داشت دستگاه

 !کند

مشرق، در پي مکاتبه تعدادي از بهائي ها با رئیس جمهور سابق، محمدعلي ابطحي در  سیاسي به گزارش خبرنگار

 /۱۰ /۹م نوشت: "طبق گزارش رسمي  - ۸۰ /۷۶۶۲به شماره  ۱۳۸۰نامه اي به محمد خاتمي در تاریخ دهم دي ماه 

انون اساسي مجلس به اینجانب، برخي کارمندان شاغل در سطح مؤسسات دولتي به ق ۹۰ و  ۸۸کمیسیون اصول  ۸۰

 ."استناد ارتباط و اعتقاد به مسلک بهائیت، از حقوق شهروندي محروم شده اند

بود، تصریح کرد: "بر اساس بخشنامه نخست وزیر ۱۳۶۷وي در ادامه با استناد به بخشنامه اي که مربوط به بهمن 

سازمان ها، مؤسسات دولتي و نهادهاي انقالبي و استانداري هاي سراسر کشور ابالغ شده،  ها،وزارتخانهسابق که به 

شان از حقوق هیچ یک از مسئوالن و کارگزاران جمهوري اسالمي مجاز نیستند افرادي که جاسوسي یا محرومیت

ته را از حقوق اجتماعي و قانوني محروم اجتماعي و قانوني به تشخیص مراجع ذیصالح اثبات و مورد حکم قرار نگرف

 ."نمایند

این استناد در حالي صورت گرفته که اوال در زمان صدور بخشنامه مذکور، قانوني مبني بر منع فعالیت و تحصیل 

بهائیان وضع نشده بود اما بر اساس اعالم حسین مهرپور مشاور خاتمي و رئیس هیئت پیگیري و نظارت بر اجراي 

تصویب کرد که بهائیان به صرف احراز بهائي  ۶۹در دولت گذشته، شورایعالي انقالب فرهنگي در سال  قانون اساسي

ها را ندارند و اگر در حین تحصیل نیز بهائي بودن کسي محرز شد، از ادامه تحصیل بودن حق ورود به دانشگاه

 .محروم مي شود

قانون سازمان دامپزشکي مصوب کرده که شرط  ۱۰ در آئین نامه اجرایي ماده ۷۳همچنین هیئت وزیران در سال 

صدور پروانه دامپزشکي، تدین به یکي از ادیان رسمي کشور است و دامپزشکان بهائي متقاضي صدور پروانه، براي 

 .امکان اشتغال به کار به لحاظ بهائي بودن از گرفتن پروانه محروم هستند

طبق قانون گزینش معلمان و قانون تسري قانون گزینش نیز مجلس شوراي اسالمي  ۷۶و  ۷۵، ۷۴در سال هاي 

هاي دولتي و شبه ها و آئین نامه اجرایي آن هر گونه استخدام در هر یک از دستگاهملعمان به کارکنان سایر وزارتخانه

 .دولتي را حتي به صورت قراردادي وروزمزد منوط به متدین بودن به یکي از ادیان رسمي کشور دانسته است

ها در موارد متعددي حکم به مصادره اموال افراد بهائي صرفا به خاطر بهائي بودن آنها و اینکه این ین دادگاههمچن

 .فرقه ماهیتا جاسوس آمریکا و اسرائیل است، داده اند
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اساسا مربوط به پیروان فرق ضاله و ادیان غیر رسمي نبوده و به صراحت نشان  ۶۷نکته دیگر آنکه بخشنامه سال 

شان از حقوق اجتماعي و قانوني هد موضوع آن تاکید بر حقوق شهروندي کساني بود که جاسوسي یا محرومیتمي د

 !به تشخیص مراجع ذیصالح اثبات و مورد حکم قرار نگرفته است

هاي اجرایي انسجام الزم براي ]نحوه مواجهه با[ فرقه ضاله در بخشنامه مذکور تصریح شده بود که "در دستگاه

هاي دولتي و نهادهاي انقالبي باید سیاست رسمي اعالم شده را اعمال کنند" و "طبق وجود ندارد و کلیه دستگاه بهائیت

هاي دیني هستند که در حدود قانون در انجام قانون اساسي ایرانیان زرتشتي و کلیمي و مسیحي تنها اقلیت ۱۳اصل 

 ."ي بر اساس آئین خود عمل مي کنندمراسم دیني خود آزادند و در احوال شخصي و تعلیمات دین

در عین حال معاون حقوقي رئیس جمهور سابق با وجود نظر امام و مستندات روشن در خصوص وضعیت بهائیان در 

قانون اساسي نظر وي را به عنوان مسئول اجراي قانون اساسي در الزام  ۲۳نامه خود به خاتمي با عنایت به اصل 

 .شهروندي نیروي انساني فرقه بهائیت، راهگشا دانسته بودبه رعایت حقوق  [ها]دستگاه

هاي متعدد بهائیان به او، در حکمي به خاتمي نیز متعاقب این درخواست مشاور غیر رسمي خود و با استناد به نامه

یل حسن روحاني )دبیر وقت شورایعالي امنیت ملي(، کمال خرازي ) وزیر امور خارجه( و مهرپور ماموریت داد به دل

 .، در این زمینه چاره جویي کنند"حل شده به حساب آمده است ۶۷ناروا بودن مشکل به حساب آمدن آنچه در سال "

در پاسخ به دستور خاتمي براي بررسي  ۸۰دي  ۲۹رئیس هیئت پیگیري و نظارت بر اجراي قانون اساسي در تاریخ 

هاي مذهبي غیر حقوق شهروندي وابستگان فرقه نوشت: "مسأله ۸۰ - ۳۴۱۹حقوق بهائیان در نامه اي به شماره 

به این طرف  ۵۹رسمي مخصوصا فرقه بهائیت که در اسناد حقوق بشري نهادهاي ذیربط سازمان ملل نیز از سال 

 ."...همواره انعکاس یافته، از مسائل قابل توجه است

موده و نتوانسته جلوي نخست وزیري موضوع را حل نن ۱۳۶۷حسین مهرپور ادامه مي دهد: "بخشنامه سال 

هاي غیر رسمي از حقوق شهروندي بگیرد، زیرا هم قوه مقننه و هم هیئت دولت و هم شورایعالي محرومیت فرقه

هاي دادگستري تصمیماتي مغایر با انقالب فرهنگي مقرراتي بر خالف مفاد بخشنامه مزبور تصویب نمودند و هم دادگاه

 ."ودندآنچه در آن بخشنامه آمده، اتخاذ نم

تصریح کرد که "در موارد  ۷۶تا  ۶۹و تحصیل بهائیان از سال  وي با اشاره به قوانین و مصوبات مربوط به فعالیت

زیادي اداره اماکن یا انجمن هاي شهر و امور صنفي از تائید صالحیت یا دادن پروانه شغل آزاد به فردي صرفا به 

[ نخست وزیري را بر این تصمیمات حاکم ۱۳۶۷ان بخشنامه ]سال خاطر بهائي بودن خودداري کرده اند که اگر بتو

نمود و با نظر جنابعالي و تنفیذ مجدد آن، آنها را ملزم به تبعیت از مفاد آن کرد ]نیز[، طبعا بخشنامه مزبور نمي تواند 

 .جلوي مصوبات مجلس، هیئت دولت و شورایعالي انقالب فرهنگي را بگیرد

به منظور اجراي فرمان وي براي چاره جویي در خصوص نحوه رعایت حقوق شهروندي  با این وجود مشاور خاتمي

بهائي ها توصیه کرد "اگر نظام جمهوري اسالمي ایران ... مصمم است حقوق شهروندي همه اتباع ایران اعم از 

یت اموال و حق پیروان ادیان رسمي و غیر رسمي را به رسمیت بشناسد و اجرا نماید و حقوقي چون مالکیت و مصون

تحصیل و اشتغال و امثال آن را جزء حقوق شهروندي مي داند که اعمال آنها هیچ مالزمه اي با رسمیت شناختن دیني 

دون دیني ندارد، الزم است با حل نظري موضوع ... اقدامات زیر که طبعا براي عملي شدن آنها باید برخي قوانین و 

 :ورت گیردها و مصوبات اصالح گردد، صآئین نامه

شرط تدین به یکي از ادیان رسمي براي اشتغال به خصوص در مورد مشاغل آزاد برداشته شود و عنداللزوم براي  -۱

 بعضي از مشاغل مهم و حساس و با وضعیت خاص چنین شرایطي برقرار شود

 ها لغو شودممنوعیت ادامه تحصیل پیروان عقیده خاص در دانشگاه -۲

عقیده خاص و اینکه صرف داشتن آن عقیده قرینه جاسوس بودن اوست، تحت تعقیب، محاکمه  کسي به لحاظ داشتن -۳

 و مصادره اموال واقع نشود

در خصوص احکام مصادره اموالي که صرفا به خاطر وابستگي افرادي به عقیده خاص مذهبي صادر شده و  -۴

شدگان به آنان لغو احکام صادره، اموال مصادره قطعیت یافته چاره اي اندیشیده شود و راه تجدیدنظر بازگردد و با

 .بازگردانده شود
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و اتکاي  ۶۷مهرپور در حالي در پایان نامه خود مدعي شده بود بدون انجام این امور و صرف استناد به بخشنامه سال 

به رئیس  ۱۳۸۳دي  ۱۴به آن نمي توان به تامین حقوق شهروندي همه اتباع کشور رسید که در نامه دیگري در تاریخ 

درباره ابراز  (۸۳ /۱۰/ ۱۰م مورخ  /۸۳-۹۱۷۱)عطف به نامه شماره  ۸۳ /۴۳۳۲دولت اصالحات به شماره 

پورشهیدي به نگراني یکي از مراجع عظام از مکاتبات و فعالیت بهائیان به ویژه نامه شخصي به نام روضیا کاتب 

ها مي تیازات خطرناک در آموزش و پرورش و دانشگاهرئیس جمهور از طرف جامعه بهائیان ایران براي گرفتن ام

هللا مکارم شیرازي در خصوص نفوذ و فعالیت بهائي ها در مجامع خارجي و مورد حمایت نویسد: "... نگراني آیت

 ."هاي غربي بجاستبودن آنها از سوي برخي دولت

عتراض گروهي صرفا بدین جهت که در وي مي افزاید: "اقدام اخیر دسته جمعي آنان براي عدم انتخاب رشته و ا

دار کارنامه اعالم نتایج کنکور در ستون مشخصات فردي، جلوي دین عنوان اسالم قید شده بود، نشانگر فعالیت هدف

 ."گیري ها و اهداف سازمان یافته آنان هوشیاري الزم به خرج دادآنهاست و طبعا باید نسبت به این موضع

هللا مکارم شیرازي از گرفتن امتیازات خطرناک در آموزش و ن نامه، نگراني آیتمهرپور در بخش دیگري از ای

ها توسط بهائي ها را ناشي از شرکت پیروان این فرقه ضاله در کنکور و ورود به مراکز آموزش پرورش و دانشگاه

ها و حتي مدارس وجود عالي عنوان کرده و مي نویسد: "... عالوه بر روش عملي براي ممنوعیت بهائیان در دانشگاه

مصوبه اي را گذراند که در آن تصریح شده بهائیان از تحصیل در  ۶۹داشت، شورایعالي انقالب فرهنگي در سال 

 ."ها چه عندالورود و چه در ادامه ممنوع هستندهدانشگا

ها خاطر ر دانشگاهاو در ادامه نامه خود با اشاره به تالش هاي صورت گرفته جهت رفع محدودیت تحصیل بهائیان د

 ۸۲ /۹/ ۲۵مورخ  ۵۳۰نشان کرد: "به دنبال شکایات و پیگیري هاي زیادي که در این زمینه به عمل آمد، در جلسه 

نام آزمون سراسري به جاي سؤال مربوط به دین شورایعالي انقالب فرهنگي پیشنهاد شد در فرم تقاضانامه ثبت

ه به سؤاالت معارف غیر اسالم پاسخ مي دهید، آن را مشخص نمائید: داوطلبان، اینگونه سؤال طرح شود که چنانچ

کلیمي، مسیحي، زرتشتي و بر این اساس بدون اینکه از داوطلب خواسته شود دین خود را بین کند، با سکوت یا اعالم 

فرد بهایي  خود نوع معارف دیني را که مایل است امتحان دهد، از بین چهار دین رسمي اعالم مي کند و نتیجتا یک

نیز اگر بهایي بودن خود را اعالم نکند، بدون اینکه ملزم باشد وابستگي خود به یکي از ادیان رسمي را اعالم نماید، 

انجام شد و ظاهرا عده اي حدود  ۸۳نام نموده و در کنکور شرکت کند که همین کار در کنکور سال مي تواند ثبت

نفر بهایي حسب اطالع شفاهي داده شده به هیئت در آزمون سراسري شرکت نموده و تعدادي قریب به  ۸۰۰یا  ۷۰۰

نفر آنان نمره قبولي که مجاز به انتخاب رشته باشند را حائز گردیدند و احتماال عده اي از آنها نمرات  ۵۰۰یا  ۴۰۰

 ."خوبي هم کسب کرده اند

پیروان فرقه ضاله بهائیت، مهرپور کتمان نمي کند که آنها پاي زیاده  با وجود گشایش درب چنین باغ سبزي به روي

خواهي را از گلیم خود فراتر نهادند و نامه خود را این گونه ادامه مي دهد که "در کارنامه اعالم نتایج که از سوي 

داشت که براي سازمان سنجش براي آنها ارسال شد، در ردیف مشخصات فردي طبق فرم رایج، ستون دین نیز وجود 

این عده از داوطلبان کلمه اسالم قید شده است و همین امر باعث اعتراض دسته جمعي آنان شده و قبول شدگان آنها نیز 

نامه تقریبا با یک مضمون براي هیئت ارسال شد که نشانگر اقدم  ۵۰۰عموما حاضر به انتخاب رشته نشدند و حدود 

 ."جمعي آنهاست

ن بود که قید اسالم در کارنامه نه به دلیل مسلمان بودن این افراد و نه محرومیت آنها از توضیح سازمان سنجش ای"

ها را اصالح نموده و ستون دین را اصوال حذف کردند و گفته انتخاب رشته است ولي به هر حال برخي از کارنامه

دام اصالحي شورایعالي انقالب فرهنگي و ها نیز اصالح خواهد شد... به هر حال با اقشده در آینده اصوال فرم کارنامه

سازمان سنجش تنها ارفاقي که در مورد ورود به دانشگاه براي بهائیان شده این است که اگر اظهار نکنند بهائي هستند، 

مي توانند در کنکور شرکت نموده و معارف دیني را هم یا معارف اسالمي یا یکي از ادیان اقلیت رسمي امتحان دهند 

 ۶۹رت کسب نمره قبولي انتخاب رشته نموده و عنداالقتضا وارد دانشگاه شوند ولي ظاهرا مصوبه سال و در صو

شورایعالي انقالب فرهنگي هنوز به قوت خود باقیست و از این جهت بهائیان که ظاهرا تجري بیشتري پیدا کرده و به 

مذکور از انتخاب رشته نیز در موعد مقرر  دنبال مطرح کردن خود هستند، به این مقدار راضي نیستند و به بهانه

 ."خودداري کردند

https://iranbahaipersecution.bic.org/


 

 
IRANBAHAIPERSECUTION.BIC.ORG 

هاي سوء بهائیان علیه نظام اگر چه مشاور رئیس دولت اصالحات در بخش دیگري از نامه خود به خاتمي به فعالیت

را اشاره مي کند و مي نویسد: "متن مصوبه شورایعالي انقالب فرهنگي با این که جزء مصوبات علني و اعالم شده شو

نبود اما به زودي به دست بهائیان رسید که در محافل بین المللي از جمله کمیته حقوق بشر ارائه دادند و دولت 

ها در همین محافل از جمهوري اسالمي ایران را از این جهت متهم به نقض موازین حقوق بشر نمودند... همین گروه

ي خود همدردي دیگران را با خود و علیه ایران جلب مي لحاظ تبلیغاتي به گونه اي با تشریح نقض حقوق شهروند

کنند..." اما در عین حال بحث حقوق شهروندي بهائیان را از منظر حکومت اسالمي مطرح مي کند و مي نویسد: "آیا 

هایي که متدین به یکي از ادیان شناخته شده در قانون اساسي نیستند، حق حیات و حقوق افراد بهائي و اصوال گروه

اولیه که الزمه ادامه حیات در جامعه امروزي است، دارند یا خیر؟ آیا مي توان همه افراد یک فرقه و گروهي که 

هاي اعتقادي خاص هر چند باطل دارند و تبعه جمهوري اسالمي ایران هستند، به اعتبار اینکه مورد حمایت دولت

وق شهروندي از جمله رفتن به مدرسه و ورود به معاند مي باشند و برخي از آنها هم جاسوسي مي کنند، از حق

 ."ها و مراکز آموزش عالي محروم کرد؟دانشگاه

مهرپور مي افزاید: "بدیهي است جاسوسي براي بیگانگان جرم و جرم بزرگي است؛ چه مسلمان مرتکب این جرم شود 

نین جرمي شد، باید مجازات و چه غیر مسلمان ولي جرم و مجازات جنبه شخصي دارد و هر کس ثابت شد مرتکب چ

قانوني آن را ني متحمل شود ولي آیا واقعا مي شود حکم کلي صادر کرد که اعضاي یک گروه جاسوس اند و به همین 

 ."جهت از بسیاري از حقوق اولیه اجتماعي موسوم به حقوق شهروندي محروم اند؟

در فرازهاي پایاني نامه خود با اشاره به  رئیس هیئت پیگیري و نظارت بر اجراي قانون اساسي در دولت خاتمي

هاي ناظر بر اجراي آن معاهدات، عضویت ایران در برخي معاهدات بین المللي و حضور نماینده کشورمان در کمیته

بحث حقوق بهائیان را از منظر کنوانسیون مبارزه با تبعیض در آموزش مورد بررسي قرار داده و در قالب درخواست 

م براي روشن کردن تکلیف دولت براي رعایت حقوق شهروندي پیروان برخي فرق از منظر شرع و از علماي اعال

از لحاظ ماهوي باید موضع جمهوري اسالمي ایران درباره معاهدات بین المللي مشخص شود؛ " :فقه حکومتي نوشت

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

هاي عضو متعهدند آموزش عالي را به طور مساوي قابل کنوانسیون مزبور دولت ۴آن معاهده است که طبق ماده 

دستیابي براي همه بر مبناي صالحیت و توانایي شخصي و بدون تبعیض از هر حیث از جمله مذهب و عقیده سیاسي 

آیا مي  لمللي و پاسخگویي به آن در محافل مربوطه بین المللي چه باید بکند؟قرار دهند و دولت در برابر این تعهد بین ا

تواند بگوید چون جمعي از اتباعش عقیده باطلي دارند و جاسوسي بیگانه مي کنند، خود را ملزم به اجراي این معاهده 

 ."در مورد آنها و فرزندانشان نمي داند؟

ن المللي براي حمایت از پیروان یک فرقه ضاله و معاند با نظام اسالمي این استناد عجیب یک حقوقدان به معاهدات بی

طلبان از آن به عنوان مهد دموکراسي یاد مي کنند و اتفاقا مقر در حالي صورت مي گیرد که در فرانسه که اصالح

ها به دلیل بسیاري از بانوان مسلمان تن یونسکو نیز در آن کشور قرار دارد و برخي کشورهاي اروپایي دیگر،

ها منع مي شوند و آنها را با عناوین توهین آمیزي چون برخورداري از حجاب از تحصیل در مدارس و دانشگاه

هاي عنصر نامطلوب و مخرب و تروریست معرفي مي کنند و کسي هم مدعي حقوق شهروندي نیست و ظاهرا دولت

کنوانسیون مبارزه با تبعیض در  ۴اي ماده غربي عضو سازمان ملل و مدعي حقوق بشر، تعهدي در برابر اجر

 !آموزش ندارند

 

 

 

 

 

 

 

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