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  نامه سرگشاده به دبير کل سازمان ملل متحد،
  
  

 انجمن پژوهشگران ايران
  از حقوق هموطنان بهائی خود 

  .که بزرگترين اقليت مذهبی در ايران هستند دفاع می کند 
  
  

نی حقوق بشر که امروز نگاهبانی و نگاهداری از آن به جنابعالی سپرده  شصتمين سالگرد اعالميه جهاامسال و درجناب آقای دبير کل، 
، 11، 10، 9، 5، 2، 1 بيشترين مفاد آن خاصه ، در سه دهه گذشته،حکومت جمهوری اسالمی ايران بی ترديد آگاه هستيد که شده است

  . است کردهنقضرا  می نمايد  که به آزادی، برابری، و حقوق انسانی در تمامی جهات داللت دارد و تاکيد19 و 18
  

ن سنی حتی مسلمانا به امروز که از آغاز حکومت جمهوری اسالمی تا بعالی را بدين نکته جلب می نمايم توجه جناجناب آقای دبير کل،
 و ايران را  اديان و مذاهبی که هميشه در ايران زندگی کرده اندتعداد بيشماری از پيروانو   تحت ستم و تبعيض قرار گرفته نيزمذهب

تنها اقليت مذهبی بهائيان است که و را ترک گفته وطن خودزرتشتيان سيحيان، يهوديان و وطن اصلی خودشان می دانند مانند م
   .مانده اند باقی شان در ايران ينبيشتر

  
حقوق اقتصادی و اجتماعی "لمللیالزم به يادآوريست که جمهوری اسالمی امضاء کننده و متعهد به ميثاق های بين اجناب آقای دبير کل،  

، در آنان قيد شده اند ولی ...و " آزادی شغل"، "آزادی تحصيل"، "آزادی مذهب" ميباشد  که "حقوق مدنی و سياسی" و "و فرهنگی
هب  و خاصه  در مورد پيروان اين مذنشدهرعايت " شيعه اثنی عشری"شاهد هستيم که بيشترين آن در رابطه با اقوام و مذاهب غير 

  . شدت عمل بسيار بيشتری اعمال می گردد 
  

اگر چه اعمال فشار از سوی جمهوری اسالمی و تبعيض های قانونی برای تمامی طبقات اجتماعی و اقوام و مذاهب  جناب آقای دبير کل،
 تنها کافی است بدين نکته اشاره شود بطور سهمگينی وجود دارد ولی در رابطه با بهائيان اين فشارها به مراتب سنگين تر بوده است و

 دانش آموز بهايی از دسترسی به تحصيالت عالی محروم شده و بی شماری از آنان يا امکان داشتن 800که فقط در طول سال گذشته 
  .شغل مناسب را نيافته اند و يا از مشاغل خود کنار گذاشته شده اند

  
 قانون دائمی مجازات اسالمی  که در دست تصويب 225-14  تا 225-1 را به بند های جناب آقای دبير کل، از سوی ديگر نظر جنابعالی

  .مرتد شناخته شده و حکم اعدام بر آنان جاری خواهد گشت" بهائيان" قرار دارد جلب می نمايم که بر اساس آن 
  

 نفراز 7حقوق انسانی و خاصه دستگيریجناب آقای دبير کل، انجمن پژوهشگران ايران بدينوسيله و بدنبال ناديده گرفتن حرمت و 
مسئولين اقليت مذهبی  بهائيان که بزرگترين اقليت مذهبی درايران هستند، اين دستگيری ها رابشدت محکوم نموده و از جنابعالی 

ان و درخواست می نمايد که ضمن محکوم نمودن آن شخصا از حکومت جمهوری اسالمی بخواهيد که بدليل  نقض حقوق تمامی ايراني
  . اينمرتبه در زمينه دستگيری مسئولين بهائيان به شخص جنابعالی توضيح دهند

  
  

  با احترام 
  دکتر حسين الجوردی 

  رئيس انجمن پژوهشگران ايران 
  


