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 [ای از متن انگلیسیترجمه]

 

 [قرار گرفته است هتوضیحات مترجم در داخل کروش]

 

 گاردین ]برگرفته از سایت:[

 [۱۳۹۰خرداد  ۲۰] ۲۰۱۱ژوئن  ۱۰[ ]تاریخ:

 

 حمایت از حقوق بهائیان ایران برای تحصیالت عالی

امتحانات دانشگاهی در سرتاسر این کشور شروع شده است. در ایران نیز دانشجویان برای امتحانات آماده میشوند. 

هستند، پس  جوانان بهائی چنین انتظاری وجود ندارد. این جوانان که متعلّق به بزرگترین اقلّیت دینی کشور ولی برای

، مأمورین به [اردیبهشت ۳۱] می ۲۱از رفتن به دانشگاه محروم شده اند. در تاریخ  [۱۳۵۷] ۱۹۷۹از انقالب سال 

بهائی را به جرم تالش برای کمک به ادامه تحصیالت عالی در جامعه خود  ۱۶شده و  خانه مسکونی حمله ور ۳۰

 دستگیر کردند.

مؤسسه تحصیالت عالی، برای تأمین امکانات تحصیلی برای بهائیان ایرانی تشکیل شد.  [۱۳۶۶] ۱۹۸۷در سال 

ود به انگلیس آمدند. روزنامه سپس برای ادامه تحصیالت عالی خ صدها دانشجو در این دانشگاه به تحصیل پرداختند و

ه بدون آن جوانان محلّی برای ک -ورک تایمز این اقدام را "حرکتی ماهرانه برای حفظ جامعه" نام نهاده است نیوی

 یادگیری نداشتند.

و دهها تن را بازداشت کرده اند. جلوگیری از پیشرفت بهائیان،  هم بارها به این مؤسسه حمله مأمورین دولت قبال

سیاست رسمی دولت را تشکیل میدهد. جوانان بهائی که از تحصیل ممنوع شده اند اصولی ترین حقوق انسانی خود را 

 همان اوان جوانی در آنان سرکوب شده است. از دست داده اند و اشتیاق آنان برای ورود به اجتماع، از

آکادمی ها، دانشجویان و سیاستمداران باید برای مطالبه این حقوق از دست رفته دانشجویان بهائی بهم بپیوندند و به 

 روم ساختن بهائیان از دانشگاه، فقط نمایانگرجهانی است و مح مقامات مسئول یاد آور شوند که حقوق بشر یک امر

 جهالت آنان است.

 پروفسور استیفن جان، دانشکده علوم شرقی و آفریقائی

 پروفسور سادی کریز، دانشگاه وارویک

 پروفسور ارول گلن بی، کالج سلطنتی لندن

 پروفسور جاناتان میچی، دانشگاه آکسفورد

 پروفسور راشل مورای، دانشگاه بریستول

 وفسور کارالین پاترسون، دانشگاه کمبریجپر

 دکتر اندرو شاک نوو، دانشگاه آکسفورد

 پروفسور پاتریک تورن بری، دانشگاه کیلی

 پروفسور باربارا ویلسون، دانشگاه کمبریج
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