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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[

 

 ایران وایر]برگرفته از سایت:[ 

 ١٣٩٣اردیبهشت  ١١]تاریخ:[ 

 

 بزرگترین اقلیت دینی غیرمسلمان در محرومیت مطلق 

 شیرین عبادی

طبق اصل دوازدهم و سیزدهم قانون اساسی، دین رسمی ایران، اسالم و مذهب آن »جعفری اثنی عشری« است. اما  

یروان اند، پچنین ادیان کلیمی، زردشتی و مسیحی نیز در آن به رسمیت شناخته شدههای اسالمی و هماگرچه سایر فرقه 

این ادیان هرگز از مزایای قانونی یک مسلمان شیعه برخوردار نیستند و تبعیض قانونی بر اساس مذهب به وفور در  

 قوانین ایران وجود دارد. 

شود که سایر ادیان از جمله دیانیت بهایی به رسمیت شناخته از مفهوم مخالف اصل سیزدهم قانون اساسی استنباط می

 بهاییان حتی از حقوق اندکی که برای سایر ادیان غیرشیعه وجود دارد نیز محروم هستند.  شوند و بدین جهت،نمی

پیروان ادیان به رسمیت شناخته شده در انجام مراسم عبادی، تعلیمات دینی و احوال شخصیه، یعنی مقررات مربوط به 

ند در مجلس شورای اسالمی نماینده  توانند طبق مقررات مذهبی خود عمل کنند و حق دارازدواج، طالق، ارث و... می

ترین اقلیت دینی این در حالی است که بهاییان بزرگ داشته باشند. اما این حقوق از بهاییان مضایقه شده است. 

 هزار نفر است.٣٠٠ها بیش از غیرمسلمان در ایران هستند و براساس آخرین آمار منتشره، تعداد آن 

اند تا حدی که به  هاییان همواره مورد بغض و عداوت حاکمان سیاسی ایران بودهدین بهایی از ایران شروع شده ولی ب

های مخصوص خود دفن  دهند و بهاییان باید در گورستانها اجازه دفن اموات خود را در گورستان عمومی نمیآن 

گ قبر و بنای یاد بود های بهاییان در شهرهای مختلف حمله کرده و سنتاکنون بارها بنیادگرایان به گورستان  شوند.

 اند.ها را شکستهآن 

اند در دانشگاه تحصیل کنند.  بهاییان در ایران از کلیه حقوق شهروندی محروم هستند و حتی از ابتدای انقالب نتوانسته

در فرم ثبت نام داوطلبان تحصیل در دانشگاه، گزینه »مذهب« قید شده است که چون »تقیه« در دین بهایی وجود 

 شود.ها خودداری می بهاییان حاضر نیستند به دروغ خود را پیرو دین دیگری معرفی کنند، از ثبت نام آن ندارد و

توانست صراحتا اجازه تحصیل به بهاییان را بدهد و پس از این که آقای خاتمی به ریاست جمهوری رسید، چون نمی

دستور وی، گزینه »مذهب«در فرم ثبت نام دانشگاه از جهت سیاسی هم مایل بود که راه حلی برای این امر بیابد، به 

 حذف شد تا مشخص نشود چه افرادی بهایی هستند و بدین نحو، تعدادی بهایی وارد دانشگاه شدند.

ها را از دانشگاه متاسفانه بعد از مدتی وزارت اطالعات به انحای مختلف توانست دانشجویان بهایی را شناسایی و آن 

وکالت چند تن از دانشجویان اخراجی بهایی را برعهده داشتم و به دیوان عدالت اداری    ١٣٨١ل اخراج کند. من در سا 

 شکایت کردم که به نتیجه مثبتی نرسید.

جامعه بهایی ایران در صدد یافتن راه حلی برآمد و یک دانشگاه غیررسمی تاسیس کرد که تعدادی از جوانان بهایی در  

نژاد، ماموران امنیتی با یورش به چند سال، در زمان ریاست جمهوری آقای احمدی کردند. ولی بعد از آن تحصیل می 

این دانشگاه، استادان و دانشجویان را دستگیر و دانشگاه را تعطیل کردند. هنوز برخی از استادان آن در زندان به سر  
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در ادارات دولتی و یا ارتشی را ندارند بلکه   ها نه تنها حق استخدامبهاییان از کلیه حقوق شهروندی محروم هستند؛ آن 

حتی از مشاغل آزادی که احتیاج به کسب مجوز دولتی دارد مانند شیرینی فروشی، رستوران، سلمانی و... نیز محروم 

 اند.شده

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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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