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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[

 

 بالگ فرزان فرامرزی ]برگرفته از سایت:[ 

 ١٣٩٣مرداد   ١٩]تاریخ:[ 

 

 رنج نامه ی یک جانباز بهائی 

براى ثبت نام فرزندانم در پایه هفتم در مدارس شاهد به یكي از   ١٣٩٣روز پیش یعنى در اوایل تیر ماه  ۴٠حدود 

واقع در خیابان سیاحتگر در شهر شیراز كه مربوط به خانواده هاى شهداء   ۴مدرسه ى شاهد خوانسارى مدارس با نام 

٪ مى باشم كه تصویر كارت ایثارگریم ضمیمه مى باشد( ٢۵و ایثارگران مى باشد )من نیز از آزادگان و جانبازان 

  .مراجعه كردم

انم خوددارى كردند و علت را این گونه بیان نمود كه در  پس از صحبت هاى الزمه با مدیر مدرسه از ثبت نام فرزند

این مدارس، اقلیت هاى مذهبى را ثبت نام نمي كنیم چه رسد به شما كه اصال دین نیستید و فرقه هستید، گفتم با چه 

  مستنداتى این گونه مى گویید، گفتند چون در قانون اساسى نامى از شما ذكر نشده، پاسخ هایی را در مدت زمان

كوتاهى كه در اختیار داشتم به ایشان گفتم ولى مدیر مدرسه با بى احترامى و استفاده از كلماتى نامناسب )كه البته 

پاسخشان را در كمال ادب دادم( مرا به آموزش و پرورش ناحیه فرستادند، به كارمند مربوطه گفتم از آزادگان هستم و  

 .فرزندانم را ثبت نام نمى كنند

  آزاده هستید؟ سوال: خودتان

 . : بله خودم هستمجواب

اظهار داشتند كه حتما ایشان اشتباه كرده اند و تلفن را برداشتند تا تماس بگیرند و از من پرسیدند مورد دیگرى 

  نگفتند؟

 . گفتم بله، مى گویند چون مسلمان نیستى نمى توانیم

 . گفت چه اقلیتى هستید؟ ذكر كردم بهائى

شد مثل این كه روح دیده باشد، فورى گوشى را قطع كرد و كمى با هم صحبت كردیم و در آخر  ناگهان صورتش سفید 

 . به این نتیجه رسیدیم كه راه چاره رفتن به واحد بنیاد شهید و ایثارگران در اداره آموزش و پرورش كل هست

رى در خور توجه و مناسب داشتند كه به آنجا رفتم، از این اتاق به آن اتاق و از این مسئول به دیگري و انصافا رفتا

كمتر دیده مى شود! آب پاك را رئیس بنیاد شهید به دستم ریخت و گفت از حیطه ى اختیارات ما خارج است از تهران  

در روز مشخص شده مجددا رفتم و گفتند مسئولى را درشیراز مشخص كرده اند كه با او صحبت   .استعالم مى گیریم

 .كنم

كدام اتاق است؟ سمت ایشان چیست؟ و نامشان؟ اما پاسخى براى سواالتم وجود نداشت و در كمال حجب و سوال كردم 

 ... گذاشتیم ١٣:  ٣٠حیا ذكر كردند بعد از نماز مى آیند با شما صحبت مي كنند و قرار ساعت 

ریان كامل قرارداشتند با این كه در ج  در ساعت مقرر فردى وارد شد و در اتاق را قفل كردند و مشغول صحبت شدیم.

  ولي گفت مشكلتان چیست؟

 . : من مشكلى ندارم، مدیر مدرسه مشكل داشتج
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  س: از چه جهت مى گویي؟

 .: از نوع رفتار و سخن گفتنش و این كه با تعصب با من برخورد كردند و مي گویند فرزند شما را ثبت نام نمى كنیمج

  : شما مسلمانید؟س

 موضوع دارد؟ : چه ربطي به ج

  س: جوابم را بدهید؟

 : خیر نیستم، حاال شما جواب سوالم را بدهید چه ربطى به موضوع دارد؟ ج

صحبت را این گونه ادامه دادم، من هنوز نمى دانم با چه شخصى و سمتى صحبت  !گفتند این دیگر به من مربوط است

 ! صحبت با شما در نظر گرفته شده هستم جواب دادند همان مسئولى كه براى  .مى كنم و روبروى من نشسته

به ایشان گفتم: ممنون از راهنمائیتان فكر كردم این مصاحبه ى شغلي است. چهره اى در هم كشید و با حالتى تند اما با 

  كلمات مناسب پرسید دینت چیست؟

  : بهائىج

و نمى توانیم كاري براى شما انجام   : بهائى كه دین نیست فرقه هست و در قانون اساسي هم ذكري از شما نشدهگفت

 . دهیم

شما نیستم و این كه از قانون اساسى صحبت كردید بهتر   در پاسخ به ایشان چند نكته را مطرح كردم؛ من مسئول تفكر

 : است بدانید كه

نمی توان به صرف داشتن عقیده ای مورد تعرض و مؤاخذه  تفتیش عقاید ممنوع است و هیچ کس را -٢٣اصل  -١

 .ر دادقرا

در قانون اساسى ذكر چند اقلیت مذهبي گردیده اما در هیچ جاى قانون اساسى مطرح نشده كه فقط این ها و   -٢

مسلمانان در كشور ایران زندگى مى كنند و حق و حقوقى دارند و مابقى مردم این سرزمین پهناور حقوقى ندارند بلكه 

ز این قبیل جمالت شده و به گروه خاصى اشاره ندارد. به طور  در بند بند قانون اساسى ذكر "همه ملت اىران" و ا

 : نمونه مواردي در زیر ذكر مى گردد

، زبان و مانند این ها  مردم ایران از هر قوم و قبیله که باشند از حقوق مساوی برخوردارند و رنگ ، نژاد  -١٩اصل  

 .سبب امتیاز نخواهد بود

رد یکسان در حمایت قانون قرار دارند و از همه حقوق انسانی، سیاسی، همه افراد ملت اعم از زن و م -٢٠اصل  

 .اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین اسالم برخوردارند

هر کس حق دارد شغلی را که بدان مایل است و مخالف اسالم و مصالح عمومی و حقوق دیگران نیست   -٢۸اصل  

 .برگزیند

امعه به مشاغل گوناگون برای همه افراد امکان اشتغال به کار و شرایط مساوی را  دولت موظف است با رعایت نیاز ج

 .برای احراز مشاغل ایجاد نماید

برخورداری از تأمین اجتماعی از نظر بازنشستگی، بیکاری، پیری، از کارافتادگی، بی سرپرستی، در راه   -٢٩اصل  

انی و مراقبت های پزشکی به صورت بیمه و غیره حقی ماندگی، حوادث و سوانح و نیاز به خدمات بهداشتی و درم

 . است همگانی

دولت مکلّف است طبق قوانین از محل درآمدهای عمومی و درآمدهای حاصل از مشارکت مردم، خدمات و حمایت  

 .های مالی فوق را برای یک یک افراد کشور تأمین کند

رابرای همه ملت تا پایان دوره متوسطه فراهم آورد و  دولت موظف است وسایل آموزش و پروش رایگان  -٣٠اصل  

 .وسایل تحصیالت عالی را تا سرحد خود کفایی کشور به طور رایگان گسترش دهد
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  ... و

 . گفت: تشكیالت شما غیر قانونى است

د از جمله گفتم: تشكیالتى االن وجود ندارد و تا چند سال پیش هم كه وجود داشت با اطالع و آگاهى كامل مسئولین بو

وزارت اطالعات و دائما با نماینده ى جامعه ى بهائى در آن وقت در تماس بودند و اگر مسئولین رده باالتر جمهورى 

اسالمى خبر نداشتند )كه البته داشتند( باز هم مشكل جامعه ى بهائى نیست مشكل از وزارت اطالعات است كه به  

ه است، اما پس از این كه دولت جمهورى اسالمى چند سال پیش وظیفه اش نسبت به مقامات باالتر كوتاهى كرد

خواستند این تشكیالت اداري تعطیل شود جامعه ى جهانى بهائى براى نشان دادن حسن نیت خود، آن را تعطیل اعالم  

  .كرذ

 گفت: شما در ضیافت شركت مى كنید؟

 .گفتم: ضیافتى نیست كه شركت كنم

 .شركت مى كنی گفت: مگر مى شود؟ حتما در ضیافت

 .گفتم: خیر شركت نمى كنم چون ضیافتى نیست

  روزه ندارید؟ ١٩گفت: ضیافت و جلسات 

گفتم: همان طور كه مى دانید ضیافت را تشكیالت بهائى بر اساس جمعیت بهائى در هر منطقه ى شهر تقسیم بندى مى 

 .مرجعى براى تشكیل ضیافات وجود نداردكرد و احبا در آنها شركت مى كردند ولى پس از تعطیلي تشكیالت دیگر 

روز یك بار احباء به جهت الفت و محبت دور هم جمع  ١٩روزه كه در كتاب اقدس ذكر گردیده هر  ١٩اما جلسات 

شوند و با دعا و نیایش به درگاه پروردگار متعال سبب كسب تأییدات الهى در این راستا مى گردند، این دو موضوع  

. بله من با اعضاء خانواده ام و بعضى از فامیل و دوستان براى اجراى این حكم الهى در یكي از  كامال از هم جدا است

 . روزه را خودمان برگزار مى كنیم و این كامال شخصى است ١٩منازل فامیل دور هم جمع مى شویم و جلسه ى  

  گفت: یعنى تو حاضرى تعهد كتبى بدهى كه در تشكیالت شركت نمى كنى؟

 .تهعد مي دهم چون تشكیالتى وجود ندارد گفتم: بله

 گفت: اگر روزى تشكیالت برقرار شد چه؟ 

گفتم: چون جامعه ى بهائى كار غیر قانونى انجام نمى دهد انشاءهللا روزى كه دوباره این مهم صورت گیرد و حتما با  

صورت توان و تمایل شركت خواهم اطالع مسئولین جمهوري اسالمى خواهد بود، اگر نیازى به این حقیر باشد در 

 .كرد

در ادامه چنین مطرح كردم كه من احتیاجى به این تعهد نمى بینم زیرا نامه اى از مرحوم حاج آقا ابوترابى نماینده ولى  

فقیه در امور آزادگان دارم به این مضمون كه طبق استفسار ایشان از مقام معظم رهبرى، رهبر اجازه داده اند كه  

 هائى از جمیع مزایاى دیگر آزادگان بهره مند شوند. )كپى این نامه نیز ضمیمه مى باشد(آزادگان ب

 با تعجب فراوان گفت: چنین نامه اى دارید؟ مى توانم آنرا ببینم؟

 . گفتم: بله فردا برایتان مى آورم 

ل كه در حضور ایشان  گفت: شنبه بیاورید و بدهید به آقاى حسانى )رئیس بنیاد شهید در اداره آموزش و پرورش ك

 صحبت مى كردیم( 

قبول كردم و در موعد مقرر كپى نامه را با كپى كارت آزادگى و جانبازیم را به ایشان دادم .جناب حسانى گفتند من 

این را برایشان ارسال مى كنم، پرسیدم اتاقشان كجاست؟ اسمشان چیست تا خودم تحویلشان بدهم، با چشمانى از حدقه  

 .ط نگاهم كرد، با لبخندى گفتم آهان، اجازه ى گفتن ندارید. ایشان فقط نگاهشان را از من بر گرداندبیرون آمده فق
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قرار شد چهار شنبه براى گرفتن پاسخ نزدشان بروم، روز چهار شنبه كه پى گیرى كردم اظهار داشت كه همان  

 . گفتم: خیر این گونه نیست !ىمسئول مربوطه تأكید دارند به غیر از ارائه این نامه تعهد هم باید بده

جناب حسانى به موبایل این شخص به ظاهر بى نام و نشان! تماس گرفتند و ادامه ى صحبت من با ایشان پشت تلفن  

 :پس از حال و احوال این گونه بود

موارد را شامل  گفتم: در این نامه طى استفسارى كه از رهبر معظم انقالب انجام شده به وضوح و به نحوى كه تمام 

 . مى شود پاسخ داده اند، دیگر نیازى به تعهد نیست

 . گفت: این برداشت شما هست

گفتم: این حرف شما كامال غیر قانونى هست، زیرا رهبر انقالب در جمهورى اسالمى مگر فراتر از قانون نیستند؟ من  

 .نامه از ایشان دارم و شما دارید مغرضانه برخورد مى كنید

 . ست من كارى ساخته نیستگفت: از د

 . گفتم: كتبى جوابم را بدهید

 . گفت: نامه اى را بنویس و اینها را بگو تا پاسخ بگیرى

 گفتم: خطاب به كدام اداره یا ارگان یا شخص بنویسم؟

با توقفى طوالنى گفت: به مدیر كل آموزش و پرورش! خداحافظى كردیم و مشغول نوشتن نامه كه خالصه ى همین  

 . بود شدم. آنرا تحویل جناب حسانى دادم و قرار شد هفته ى بعد بروم براى جواب A5  ذكر شده در یك كاغذ مطالب

مراجعه كردم، توى راهروى ادراه كل، جناب حسانى را دیدم و پاسخشان مبنى بر این بود  ١٣٩٣مرداد  ١٣دوشنبه 

 ! تكه باید حتماً تعهد بدهم در تشكیالت شركت ندارم و نخواهم داش 

از ایشان درخواست دیدن جواب نامه ام را كردم ولى ایشان اظهار داشتند كه جواب كتبى وجود ندارد، و چون  

پاسخشان غیر قانونى و شفاهى بود قبول نكردم و گفتم از طریق دفتر رهبرى پیگیرى خواهم كرد. كمى صحبت هاى  

 . اى این همه تعصب و تبعیض از آنجا بیرون آمدممتفاوت با هم داشتیم و سپس با كوله بارى از سوال و تأسف بر

 . ... تمام این موارد برایم قابل تحمل بود كه ناگهان به فكر دو پسر نوجوانم افتادم و سواالت بیشمارشان و

  قضاوت با شما ، بهروز فرزندى

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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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