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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[

 

 خبرگزاری هرانا]برگرفته از سایت:[ 

 ١٣٩٨مهر  ٧]تاریخ:[ 

 

 نامه سرگشاده الهام حر، شهروند بهایی خطاب به وزیر آموزش و پرورش و نمایندگان مجلس

وزیر آموزش و پرورش  ای سرگشاده در واکنش به اظهارات اخیر الهام حر، شهروند بهایی نامه –خبرگزاری هرانا 

آموزانی که معتقد به ادیانی جز ادیان رسمی کشور هستند، خطاب به وزیر در رابطه با محرومیت از تحصیل دانش

آموزان و های تحصیلی دانش آموزش و پرورش و نمایندگان مجلس ایران نوشته است. او در این نامه به محرومیت

 .ائیان در بسط آموزش در ایران گفته استدانشجویان بهایی اشاره کرده و از نقش به

، الهام  ٩٨مهر ماه  ٧به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعاالن حقوق بشر در ایران، امروز یکشنبه 

های  ای سرگشاده خطاب به وزیر آموزش و پرورش و نمایندگان مجلس در رابطه با محرومیتحر، شهروند بهایی نامه

 .نوشته استتحصیلی بهائیان 

گوید: “اگر آقای حر در بخشی از این نامه با اشاره به پیشینه آموزش و نقش بهائیان در گسترش آموزش در ایران می

شدند، چرا که عالوه بر بسیاری دانید بدانید که بهاییان در آن روزگار مورد قتل و غارت و طرد جامعه واقع می نمی

دانستند و با مشقت فراوان این  را نیز برای همه بخصوص دختران واجب می  اعتقادات منطبق با نیاز زمان، تحصیل

 .”!فرهنگ را بسط دادند

 :متن کامل این نامه که جهت انتشار در اختیار هرانا قرار گرفته عینا در ادامه آمده است

 بنام ایزد منان “

 !به تدبیر در بال ساختیم بحری

 !نداریم بهره ای از آن به نهری

 .حاجی میرزایی، وزیر محترم آموزش و پرورش با سالم و عرض ادبجناب 

بنده الهام حر یک شهروند بهایی محروم از تحصیل هستم و نظرات اخیر شما را در مورد ثبت نام کودکان ایرانی که  

ای مختلف، جزو چهار دین رسمی کشور نیستند شنیدم و بسیار متاسفم که در این کشور، بسیاری از ایرانیان از اقلیته

بخصوص بهاییان برای تحصیل دچار تبعیض هستند. بنده پدر فاران و حنان حر هستم که آنها نیز با وجود همت و  

 !استعدادی فراوان، از تحصیالت عالی و امکان خدمت به این مرز و بوم محروم شدند

هء اخیر ایران را دوباره بخوانید و  سال  ١۵۰جناب وزیر، بنده بعنوان یک هموطن رنجدیده، از شما تقاضا دارم تاریخ 

 !در آن بدیدهء انصاف نظر نمایید 

آیا شما پیشینهء آموزش و پرورش را در ایران عزیز میدانید؟ این سوال را از همهء دست اندرکاران فرهنگ کشور 

 !یزنندمیپرسم! عرض بنده با آن مسئولینی هست که قلم در دست دارند و محرومیت کودکان و جوانان را رقم م

ای هموطن مسؤول محترم، اگر شما بانویی تحصیلکرده هستید این را بدانید که اجداد آن جوان بهایی که از تحصیل  

زمین داشته اند! نخستین مدارس دخترانه را آنها در ایران  محرومش میکنید سهم بزرگی در ارتقاع سطح فرهنگ ایران 
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، احتماال در دامان مادری تحصیلکرده پرورش یافتید که به این  عزیز ساختند! و اگر شما مردی تحصیلکرده هستید

 !مدارج رسیده اید

هموطن عزیز، ای فرهنگی محترم، بهاییان از جمله کسانی بودند که هزینه سنگینی برای تغییر جامعه متعصب ایران 

عالی دارید! حتما و امکان حق تحصیل علی الخصوص دختران داده اند! راه دور نرویم! شما تحصیالت  ١٩قرن 

سال پیش، جامعه چه دیدگاهی نسبت به حضور زن در اجتماع داشت! چه عواملی این چنین   ١۰۰میدانید که همین 

هایی قائم به خدمتند؟ اگر نمیدانید بدانید که بهاییان در آن  تغییر اساسی بوجود آورد که بانوان االن در چنین پست و مقام

شدند، چرا که عالوه بر بسیاری اعتقادات منطبق با نیاز زمان، د جامعه واقع می روزگار مورد قتل و غارت و طر

 !تحصیل را نیز برای همه بخصوص دختران واجب میدانستند و با مشقت فراوان این فرهنگ را بسط دادند

در ترویج  و به همین نحو این را بدانید که دانش آموزان و دانشجویان محروم از تحصیل این سالیان، سهم بزرگی

فضیلت صداقت در این مرز و بوم خواهند داشت چرا که این عزیزان حاضر نیستند با گفتن یک دروغ، ثبت نام شوند 

 !………و ادامه تحصیل بدهند و این یعنی آموزش و بسط صداقت در جامعه

 با تشکر از توجه شما

 الهام حر 

 ١٣٩٨شهریور ۲٩

 :رونوشت

 سلحشوری نماینده محترم مجلسسرکار خانم پروانه  -١

 جناب آقای محمود صادقی نماینده محترم مجلس -۲

 .”کمیسیون محترم آموزش مجلس -٣

به   ۶۲و   ٩١و   ٩۵گفتنی است که الهام حر و فرزندان ایشان به نام های فاران حر و حنان حر به ترتیب در سالهای 

 .بودندشده  محروم دلیل باروهای دینی خود از تحصیل در دانشگاه

نسبت به اظهار نظر وزیر   بیانیه ای الزم به ذکر است که پیشتر دفتر جامعه جهانی بهایی در ژنو نیز با انتشار

 .آموزش و پروش در خصوص ممنوعیت تحصیل دانش آموزان پیرو ادیان غیر رسمی در ایران واکنش نشان داده بود

شود. این  های ایران منتشر میشهروندان بهایی از ادامه تحصیل در دانشگاههر ساله گزارشات زیادی از محروم شدن 

 .گیردالتحصیلی هستند را نیز در بر میموضوع حتی افرادی که در آستانه فارغ

علیرغم نص صریح قانون، طبق مصوبه شورای عالی انقالب فرهنگی ایران، بهائیان عالوه بر محرومیت از اشتغال 

 .هستند از تحصیالت دانشگاهی نیز محرومدر اماکن دولتی، 

گزارشگران حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران در طی عمر حکومت ایران بارها به بهایی ستیزی و به خصوص  

توجهی دولت ایران به  اند و آن را مصداق بارزی از بی محروم کردن دانشجویان بهایی از حق تحصیل اعتراض کرده

 .اندستهمعاهدات حقوق بشری دان

های مرتبط به باورهای دینی محروم هستند، این محرومیت سیستماتیک در حالی شهروندان بهایی در ایران از آزادی 

المللی حقوق مدنی و سیاسی هر شخصی حق  میثاق بین ١٨اعالمیه جهانی حقوق بشر و ماده  ١٨است که طبق ماده 

ن آزادی اظهار آن به طور فردی یا جمعی و به طور علنی یا در خفا  دارد از آزادی دین و تغییر دین با اعتقاد و همچنی

 .برخوردار باشد

گفتنی است بر اساس منابع غیررسمی در ایران بیش از سیصد هزار نفر بهایی وجود دارد اما قانون اساسی ایران تنها 

شناسد، به را به رسمیت نمیگری را به رسمیت شناخته و مذهب بهاییان ادیان اسالم، مسیحیت، یهودیت و زرتشتی

 .همین دلیل طی سالیان گذشته همواره حقوق بهائیان در ایران به صورت سیستماتیک نقض شده است
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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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