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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[ 

 

 پیشرفت و توسعه ایران]برگرفته از سایت:[ 

 ٢٠٠٩ژوئیه  ٢٧]تاریخ:[ 

 

 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  میگذاریمدر حالی ماه مرداد را پشت سر 

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

کنکور از شرکت بهائیان در  ها دانشگاهفرم آزمون ورودی به واسطه درج گزینه مذهب در  ۸۳تا سال  انقالب فرهنگی

در کارنامه داوطلبین، قصد  ینیچننیانیز، با درج نقص پرونده و ترفندهایی  تاکنون ۸۳نموده 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  یالمللنیب ینهادها به واسطه فشار  ۸٧تا  ۸۳ یها سالهمچنین اندکی از داوطلبان که مابین 

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

ساله داشته و ریشه آن به انقالب فرهنگی که  ۳٠ یاسابقه ها تیمحروم؛ الزم به ذکر است که این باشندینمبرخوردار 

 سازی استادان و دانشجویاندف پاکبا ه ها دانشگاهاسالمی سازی جو به منظور یکدست نمودن و  ۱۳۵٩در سال 

 .گرددیماعمال شد، باز 

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

 .انددهیگردباز گرداندن دانشجویان اخراجی به دانشگاه که به علت اعتقاد به آئین بهایی از دانشگاه اخراج  -۱

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  ۱٠٠اکی از قبولی مردود مواجه شدند؛ در صورتی که شواهد ح  ینهیگزرشته 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  یواژهبرای آنان صادر نگردید و با  یاکارنامهانبوه داوطلبانی که به علت اعتقاد به آئین بهایی  یرتبهاعالم  -۳

 یها رتبه موفق به کسب  شانیلیتحصپرونده 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 شدندیمدر کنکور  یتوجهقابل

 به دانشگاه در سال جاری برخوردار باشندبرای ورود 

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  ۸۸گذشته داوطلبین بهایی در سال  یها سالکه همانند  شودیم ینیبشیپتحصیل بهاییان 

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

 :ندینما یمخود را بدین صورت اعالم  یها خواسته ۸۸شرایط ذکر شده داوطلبین بهایی کنکور سراسری سال 

و صادر نشدن  تمامی داوطلبین کنکور سراسری و عدم برخورد با مواردی نظیر نقص پرونده یرتبهعالم ا. ۱

 کارنامه.

نشانگر پاسخگویی  صرفا  توسط بهائیان به مفهوم دین داوطلب نبوده و  نامثبت در فرمانتخاب گزینه معارف اسالمی . ٢

به مثابه دیانت اسالم برای  نامثبت. نباید گزینه معارف اسالمی در فرم باشدیمبه معارف اسالمی در آزمون کنکور 

 داوطلب درج و منظور گردد و در نتیجه موجب محدودیت برای ادامه روند تحصیل داوطلبان بهایی گردد.
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نباید به علت اعتقاد به آئین بهایی آنان را  ندینما ی مشده و انتخاب رشته  پس از آنکه داوطلبان مجاز به انتخاب رشته. ۳

 با گزینه مردود روبرو شوند. 

نباید اعتقاد به آیین بهایی مانع از  نامثبت، در هنگام شوندیمداوطلبانی که پس از انتخاب رشته در دانشگاه پذیرفته . ٤

 تحصیل آنان گردد. یادامهو  نامثبت

در ایران مختص به بهائیان نبوده و دگر اندیشان دیگر حاضر در دانشگاه نیز  ها تیمحرومکه این  باشدیمکر الزم به ذ

و با انقالب فرهنگی و با هدف اسالمیزه کردن و حذف تفکرات چپگرا از دانشگاه، گزینش استادان و  ۵٩از سال 

لیبرال و یا دارای عقاید رادیکال  اساتید دانشگاه و معلمانتعداد زیادی از دانشجویان، اخراج و بازنشستگی اجباری 

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

اشته شدند و درکل  ها کنار گذ، از دانشگاهدادندیمایران 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 دانشگاه یسازکدست یسیاست 

و روزهای  ۵٩انقالب فرهنگی  کنندهیتداعشدت یافته و  ها تیمحرومبار دیگر این  ها تیمحرومزمانی کاهش یافتن 

 .باشدیم ها دانشگاهو تصفیه دانشجویان و اساتید در  یسازکدست ی

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

 :داردیم

و همچنین  انددهیگردشدن از تحصیل محروم  دارستارهرسیدگی و رفع محرومیت دانشجویانی که به واسطه . ۱

دانشجویانی که درپی مشکل تحصیلی  و رفعدانشجویان نباشیم  دار کردنستارهشاهد  ندهیدر آتار آن هستیم که خواس

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

 .اندگرفتهدانشگاه قرار 

طرحی که  هرگونهجنسیتی و  یبنده یسهمبومی گزینی جنسیتی و همچنین  زیآمضیتبعخواستار برداشته شدن طرح . ٢

 .میباشیم کندیمورود به دانشگاه را برای دختران محدود  عمال  

و  برندیممدنی و باورها و عقاید خود در زندان بسر  یها تیفعالرسیدگی به وضعیت دانشجویانی که به واسطه . ۳

 آنان را خواستاریم. ترعیسرآزادی هر چه 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفا  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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