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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:[ 

 ١٣٩۴خرداد  ٢٩]تاریخ:[ 

 

 عالی انقالب فرهنگی در سندی محرمانه: راه پیشرفت و ترقی بهائیان باید مسدود شود / تصویرشورای

عالی انقالب فرهنگی به دستور رهبر جمهوری اسالمی مامور شدند تا برای همیشه خبرگزاری هرانا ـ اعضای شورای 

آن را جهت ابالغ دستور به رهبر جمهوری ، تعیین و "گذاری جامع و مدون در برخورد با بهائیان کشورسیاست" یک 

 .اسالمی ارسال کنند

  / ۶٩و  ١۶ /١١ / ۶٩که در جلسات مورخ  " سند محرمانه" به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از سحام، در این 

عالی انقالب فرهنگی تصویب و جهت دستور رهبر جمهوری اسالمی به محمدی گلپایگانی ریاست  شورای  ٢۰  /١١

برخورد نظام با آنان )بهائیان( باید به طوری باشد که راه  " دفتر رهبر ایران ارسال شده، به صراحت قید گردیده که 

ی در جلسات مکرر خود تصویب کرده است که عالی انقالب فرهنگ چنین شورایهم ." ترقی و پیشرفت آنان مسدود شود

 ."المقدور در مدارسی که کادر قوی و مسلط به مسائل عقیدتی دارند ثبت نام شوندحتی" 

عالی انقالب فرهنگی و متعاقب آن دستور رهبر جمهوری اسالمی، در محروم  رسد این مصوبات شورایبه نظر می

گذار یح قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران و نیات بنیان، مخالف صر" حق تحصیل" کردن بخشی از جامعه از 

دشمن پنداشتن بخشی از افراد  " و " سیاست جامع محدود کننده جامعه بهائیان کشور" که جمهوری اسالمی باشد، چه این 

پیش از این تاریخ و در زمان رهبری خمینی مورد بررسی قرار نگرفته است و این  " جامعه در پی توهمات خاص

های محدود کننده حقوق  سیاست" عالی انقالب فرهنگی درخواست شده تا برد پس از انتخاب رهبر جدید، از شورای راه

 .گذار جمهوری اسالمی ارسال گردد تعیین و جهت ابالغ و اجرا برای جانشین بنیان " شهروندی بخشی از افراد کشور

 فی یقاتلوکم لم  الدین عن هللا، الینهاکمشریفه آیه  حکم به" چهاردهم قانون اساسی جمهوری اسالمی آمده است: در اصل  

و  ایران  اسالمی جمهوری ، دولتالمقسطین یحب هللا ان  و تقسطوا الیهم تبروهم ان  دیارکم من یخرجوکم و لم  الدین 

را   آنان انسانی نمایند و حقوق عمل  اسالمی و قسط و عدل  حسنه  با اخالق افراد غیرمسلمان به موظفند نسبت مسلمانان

 .نکنند و اقدام  توطئه ایران  اسالمی و جمهوری بر ضد اسالم اعتبار دارد که  کسانی در حق  اصل  کنند، این رعایت

برخوردارند و   ساویم باشند از حقوق که و قبیله  از هر قوم ایران  مردم"  :نوزدهم قانون اساسی اشعاره دارد اصل 

 ."امتیاز نخواهد بود ها سببو مانند این ، نژاد، زبان رنگ

  قرار دارند و از همه  قانون در حمایت و مرد یکسان از زن  اعم  افراد ملت همه" براساس اصل بیستم قانون اساسی، 

 ." برخوردارند اسالم  موازین با رعایت و فرهنگی ، اجتماعی، اقتصادی، سیاسیانسانی حقوق

 و پرورش آموزش  وسایل است موظف دولت" ام قانون اساسی مورد قبول ملت به صراحت بیان شده سی در اصل 

کشور  را تا سر حد خودکفایی عالی تحصیالت سازد و وسایل فراهم  متوسطه دوره  تا پایان ملت همه را برای  رایگان

 ." دهد گسترش طور رایگان به

الذکر قانون اساسی و برخی اصول دیگر این قانون که مستقیم یا غیرمستقیم بر حق رشد و  براساس اصول فوق 

عالی انقالب فرهنگی و مصوبات آن صراحت دارد، در جلسات متعدد شورای " حتی غیرمسلمانان" پیشرفت شهروندان 

جمهور وقت به عنوان در خصوص این بخش از شهروندان کشورمان، اصول مصرح قانون اساسی نقض شده و رئیس
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که  مسئول اجرای قانون اساسی و ضامن حقوق شهروندی مردم ایران، عملی برخالف قانون اساسی را انجام داده است 

 .براساس اصول همین قانون مستوجب مجازات در دادگاه صالحه است

 :، به شرح زیر است" محرمانه" متن و تصویر یک برگ از این سند 

 االسالم جناب آقای محمدی گلپایگانی حضرت حجت

 ریاست محترم دفتر مقام معظم رهبری

 سالم علیکم

ئر به ابالغ اوامر مقام معظم رهبری به  دا ١۰  /١۰ / ١٣۶٩مورخ  ۷۸٢ /١بعد از تحیات و عطف به نامه 

رساند، حسب ارجاع ریاست محترم جمهوری به جمهوری در رابطه با تعیین تکلیف بهائیان به استحضار میریاست

و   ١۶ /١١ /  ۶٩تاریخ  ١٢۸عالی انقالب فرهنگی، موضوع جهت طرح و بررسی در دستور جلسه رئیس شورای

انقالب فرهنگی قرار گرفت و در تعقیب مذاکرات و مراتبی که در  عالیشورای  ٢۰  /١١  / ۶٩مورخ  ١٢٩جلسه 

عالی انقالب فرهنگی که به ریاست مقام معظم رهبری)رئیس و عضو شورای  ٢۰ /۰۵ /  ۶۶تاریخ   ١١٢جلسه 

عالی انقالب فرهنگی( در این خصوص بعمل آمده بود، نظرات و اوامر اخیر مقام معظم رهبری در رابطه با شورای

عالی رسید و با عنایت به مفاد قانون اساسی جمهوری اسالمی و مسائل شرعی و  ئیان، به اطالع شورایمسائل بها

های عمومی کشور مورد مذاکره و مداقه و اعالم نظر واقع گردید و با عطف توجه به اوامر مقام قانونی و سیاست

گذاری درستی بشود تا همه بفهمند چه کار که »در این رابطه سیاستالشان رهبر جمهوری اسالمی دائر بر آن عظیم

بندی گردید و ریاست محترم جمهوری و رئیس  باید بشود و نشود« ماحصل مذاکرات و پیشنهادات به شرح زیر جمع

عالی انقالب فرهنگی ضمن مناسب دانستن نتیجه مذاکرات و پیشنهادات مقرر فرمودند مراتب به استحضار  شورای

 .دید فرمایند، عمل شودشود تا ضمن ارشادات الزم به هر ترتیب به صالح مقام معظم رهبری رسانده

 :بندی نتایج پیشنهادات و مذاکراتجمع

 :جایگاه بهائیان در نظام مملکتی -الف

 .بدون جهت آنان از مملکت اخراج نمی شوند -١

 .بی دلیل آنان دستگیر و یا زندانی نمی شوند -٢

 .طوری باشد که راه ترقی و پیشرفت آنان مسدود شود  برخورد نظام با آنان باید به -٣

 :جایگاه فرهنگی -ب

 .اند ثبت نام شوندچه اظهار نکردند بهائیدر مدارس چنان  -١

 .المقدور در مدارسی که کادر قوی و مسلط به مسائل عقیدتی دارند ثبت نام شوندحتی -٢

 

 

 

 

 

 

 

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

 ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید[
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