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 است[ حذف شده]اطالعات شخصی افراد 

 

 نامه سرگشاده محرومین از تحصیل بهایی خطاب به مراجع جمهوری اسالمی ایران

که این برهه از زمان همواره یادآور روزهایی است که تعداد زیادی از  میگذار یمدر حالی ماه مرداد را پشت سر 

. نظام جمهوری اسالمی که از اند شدهجوانان بهایی پس از اعالم نتایج اولیه کنکور با محرومیت از تحصیل مواجه 

کنکور ائیان در از شرکت به ها دانشگاهبه واسطه درج گزینه مذهب در فرم آزمون ورودی  ۳۸تا سال  انقالب فرهنگی

در کارنامه داوطلبین، قصد  ینیچن نیانیز، با درج نقص پرونده و ترفندهایی  تاکنون ۳۸نموده بود از سال  یریجلوگ

ایجاد سدی در جهت سرکوب فرهنگی، منزوی ساختن بهائیان و جداسازی آنان از جامعه مدنی ایران را داشته است. 

توانستند به دانشگاه وارد  یالملل نیب ینهادهابه واسطه فشار  ۳۸تا  ۳۸ یها لساهمچنین اندکی از داوطلبان که مابین 

مشغول به تحصیل هستند نیز از امنیت تحصیلی  ها در دانشگاهو معدود کسانی که هنوز  اند شدهشوند به تدریج اخراج 

ریشه آن به انقالب فرهنگی که  ساله داشته و ۸۳ یا سابقه ها تیمحروم؛ الزم به ذکر است که این باشند ینمبرخوردار 

 سازی استادان و دانشجویان با هدف پاک ها دانشگاهاسالمی سازی جو به منظور یکدست نمودن و  ۹۸۳۱در سال 

 .گردد یماعمال شد، باز 

 :ندینما یمخود را ابالغ  یها خواستهجمعی از محرومین از تحصیل بهایی در سه دهه اخیر، بدین صورت  اکنون هم

 .اند دهیگردباز گرداندن دانشجویان اخراجی به دانشگاه که به علت اعتقاد به آئین بهایی از دانشگاه اخراج  -۹

باال پس از انتخاب  یها رتبهبررسی و رسیدگی به وضعیت افرادی که به علت اعتقاد به آئین بهایی علیرغم کسب  -٢

درصد آنان در دانشگاه بوده است  ۹۳۳اکی از قبولی مردود مواجه شدند؛ در صورتی که شواهد ح ی نهیگزرشته با 

کسب کرده در کنکور باید فرصت برابر همانند دیگر داوطلبان برای ورود به  یها رتبهاین داوطلبان با توجه به 

 دانشگاه در سال جاری برخوردار باشند.

نقص  ی واژهبرای آنان صادر نگردید و با  یا کارنامهانبوه داوطلبانی که به علت اعتقاد به آئین بهایی  ی رتبهاعالم  -۸

 یها رتبهموفق به کسب  شان یلیتحصپرونده مواجه گردیدند در صورتی که بسیاری از آنان با توجه به سوابق 

باید از فرصت برابر همانند دیگر داوطلبان  شانیها رتبه. این داوطلبان عالوه بر اعالم شدند یمدر کنکور  یتوجه قابل

 برای ورود به دانشگاه در سال جاری برخوردار باشند.

 

در روزهای آینده نتایج اولیه کنکور سراسری اعالم خواهد شد و با توجه به سوابق نظام در جلوگیری از روند ادامه 

نیز با ترفندهایی نظیر نقص  ۳۳ین بهایی در سال گذشته داوطلب یها سالکه همانند  شود یم ینیب شیپتحصیل بهاییان 

تحصیل محروم شوند. با توجه به  ی ادامهپرونده، صادر نشدن کارنامه اولیه و مردودیت پس از انتخاب رشته از 

 :ندینما یمخود را بدین صورت اعالم  یها خواسته ۳۳شرایط ذکر شده داوطلبین بهایی کنکور سراسری سال 

و صادر نشدن  تمامی داوطلبین کنکور سراسری و عدم برخورد با مواردی نظیر نقص پرونده ی رتبهاعالم  .1

 کارنامه.

نشانگر  صرفا  توسط بهائیان به مفهوم دین داوطلب نبوده و  نام ثبت در فرمانتخاب گزینه معارف اسالمی  .2

به مثابه دیانت  نام ثبت. نباید گزینه معارف اسالمی در فرم باشد یمپاسخگویی به معارف اسالمی در آزمون کنکور 

 اسالم برای داوطلب درج و منظور گردد و در نتیجه موجب محدودیت برای ادامه روند تحصیل داوطلبان بهایی گردد.

هایی نباید به علت اعتقاد به آئین ب ندینما یمپس از آنکه داوطلبان مجاز به انتخاب رشته شده و انتخاب رشته  .3

 آنان را با گزینه مردود روبرو شوند.
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نباید اعتقاد به آیین بهایی  نام ثبت، در هنگام شوند یمداوطلبانی که پس از انتخاب رشته در دانشگاه پذیرفته  .4

 تحصیل آنان گردد. ی ادامهو  نام ثبتمانع از 

 

در ایران مختص به بهائیان نبوده و دگر اندیشان دیگر حاضر در دانشگاه نیز  ها تیمحرومکه این  باشد یمالزم به ذکر 

و با انقالب فرهنگی و با هدف اسالمیزه کردن و حذف تفکرات چپگرا از دانشگاه، گزینش استادان و  ۳۱از سال 

دارای عقاید رادیکال  لیبرال و یا تعداد زیادی از اساتید دانشگاه و معلماندانشجویان، اخراج و بازنشستگی اجباری 

هزار نفر از اساتید  دنبال گردید. بر اساس آمار وزارت فرهنگ و آموزش عالی، در طی انقالب فرهنگی حدود هشت

ها کنار گذاشته شدند و درکل  ، از دانشگاهدادند یمایران را تشکیل  در ها دانشگاهها که تقریبا  نیمی از کل اساتید  دانشگاه

اخیر پس از یک بازه  یها سالالبته در  و حذف هرگونه تفکر منتقد را دنبال نمودند. ها انشگاهد یساز کدستیسیاست 

و روزهای  ۳۱انقالب فرهنگی  کننده یتداعشدت یافته و  ها تیمحرومبار دیگر این  ها تیمحرومزمانی کاهش یافتن 

 .باشد یم ها دانشگاهو تصفیه دانشجویان و اساتید در  یساز کدستی

بدین صورت اعالم  انیدانشجو گریدخود را در ارتباط با وضعیت  یها خواستهحال محرومین از تحصیل بهایی  

 :دارد یم

و همچنین  اند دهیگردشدن از تحصیل محروم  دار ستارهرسیدگی و رفع محرومیت دانشجویانی که به واسطه  .1

دانشجویانی که درپی مشکل تحصیلی  و رفعدانشجویان نباشیم  دار کردن ستارهشاهد  ندهیدر آخواستار آن هستیم که 

نتیجه پایان یافتن سنوات تحصیلی، در شرف اخراج از  دریافت احکام انضباطی سنگین منع موقت از تحصیل و در

 .اند گرفتهدانشگاه قرار 

 هرگونهجنسیتی و  یبند هیسهمبومی گزینی جنسیتی و همچنین  زیآم ضیتبعخواستار برداشته شدن طرح  .2

 .میباش یم کند یمورود به دانشگاه را برای دختران محدود  عمال  طرحی که 

مدنی و باورها و عقاید خود در زندان بسر  یها تیفعالرسیدگی به وضعیت دانشجویانی که به واسطه  .3

 آنان را خواستاریم. تر عیسرو آزادی هر چه  برند یم

 

 

 

کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفا  به نشانی  دای برخوراست. اگر به نکته]متن باال رونویسی از اصل سند 

 ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید[

 


