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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[

 

 دانشگاه سیستان و بلوچستان سیاسی –اجتماعی  –ی فرهنگی هفته نامه - :[ پنجرههمانهتفه]

 ۱۳۸۶اردیبهشت  ۳۰شنبه ]تاریخ:[ یک

 ۱۵ ]شماره:[

 

 دانشجویاناخراج 

 ۷ها را شان اخراج شدند. برخی تعداد آنچندی پیش چند تن از دانشجویان این دانشگاه ناگهان به دالیل عقاید مذهبی

شمارند. اطالع دقیقی از آمار این دانشجویان در دست نیست، اما دست کم نفر در کل دانشگاه می ۲۰نفر و برخی 

 وی سال اول زبان انگلیسی بود که اتفاقاً دانشجوی بسیار مستعدی نیز بود.دانیم که یکی از این دانشجویان دانشجمی

جمهوری اسالمی از بدو انقالب برخی ادیان را به رسمیت نشناخته است، ادیان رسمی در قانون اساسی ادیانی هستند 

ین ادیان هم شرایط که در قرآن به آن اشاره شده است و البته دین زرتشت که دینی ایرانی است. اگر چه پیروان ا

های باال را ندارند، اما از دیگر حقوق اجتماعی از قبیل تحصیالت عالی برخوردارند. در قانون اساسی رسیدن به مقام

 شوند.تصریح نشده است که دیگر ادیان از حقوق اجتماعی محروم می

گردد، اما پس از از انقالب باز میی حقوق بشر است، گرچه این تعهد به پیش از سوی دیگر ایران متعهد به بیانیه

بندی خودش را به مفاد آن تداوم بخشیده است. یکی از مفاد بیانیه حقوق بشر آزادی مذهب است و انقالب نیز ایران پای

های نباید هیچ شهروندی به دلیل داشتن مذهبی خاص مورد تبعیض قرار بگیرد. از این رو رفتار ایران با اقلیت

های ها برده نشده است، بخش ثابتی از اعتراضات سازمانمذاهبی که در قانون اساسی نامی از دین آنمذهبی، به ویژه 

 حقوق بشر جهانی است.

 ۱۳۸۵های حقوق بشری انجام شده بود، مقامات ایران تصمیم گرفتند از سال تحصیلی گویا بر اثر مذاکراتی که با نهاد

های قبل اتفاق افتاده بود و آن این که در تغییرات دیگری نیز از سال دانشجویان بهایی را هم پذیرش کنند. البته

تبدیل شد. گرچه برای « دهیدهای کدام دین جواب میبه پرسش»به گزینه « دین»ی ی ثبت نام گزینهنامهپرسش

های مذهبی با قلیتکند، اما ادهند این تغییر تفاوتی ایجاد نمیکنندگان را تشکیل میداوطلبان مسلمان که اکثر شرکت

 توانستند صداقت خویش را حفظ کنند و به دانشگاه راه پیدا کنند.پاسخ دادن به سوآالت دیگر ادیان می

ی تحصیل به دانشجویان خانه از تصمیم خود مبنی بر اجازهمعلوم نیست چه اتفاقی ناگهان باعث شد مقامات وزارت

یافت بیشتر به سود منافع ملی که از سال پیش انتخاب شده بود، ادامه می شاید اگر روند مناسبی نشینی کنند.بهایی عقب

وطنان احساس تبعیض شد بخشی از همگرفت و هم باعث میهای حقوق بشر میبود، زیرا هم بهانه را از سازمان

 نکنند.

 

 

 

 

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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