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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[

 

 1]برگرفته از سایت:[ رادیو زمانه

 ۱۳۸۹خرداد  ۲۳]تاریخ:[ 

 

 ی مشروعیت آخرین پایه

 همن سیدی

ی ها دارند، محرومیت از ترویج اندیشهی مشکالتی که اقلیتها عالوه بر همهمشکل بهاییان از جنس غریبی است. آن

های ملی، مجرم بالقوه های مکرر به دیدگاه و باورها آن هم در رسانهخود، محدودیت در برگزاری مراسم، توهین

 .ها محرومندسال است که از تحصیل در دانشگاه ۳۰ها است، بیش از محسوب شدن ... که درد مشترک اقلیت

یعنی غیر از تاسف، چیز مبهمی برای  د.شوواقب این محرومیت پرداخته نمیدر این نوشته، به بررسی ابعاد و ع

های ای در دانشگاهها از تحصیل مکاتبهچینی برای محروم کردن آنچه جای تامل دارد، مقدمهتشریح ندارد! اما آن

خواهند های خارج از ایران فعالً ممنوع نیست، اما انگار می. هر چند که دسترسی اینترنتی به دانشگاهخارج است

 :خردادماه، سایت تابناک چنین نوشته است ۱۷ها این امکان اموزش را هم غیر ممکن کنند. چراکه دوشنبه برای بهایی

عنوان پایگاه اجتماعی پیروان این فرقه انحرافی به "اخیراً تحصیل و طی مدارج عالی دانشگاهی و ارتقای موقعیت و

 .های اصلی توسط سران آن تعریف و تبیین شده استیکی از اولویت

نام المللي ثبتهاي بینبه گزارش آخرین نیوز پیروان فرقه بهائیت پس از پایان متوسطه، از طریق اینترنت در دانشگاه

 .دهندنموده و ادامه تحصیل مي

ها كه دلیل وجود برخي محدودیتآموز این فرقه پس از پایان دوره متوسطه بهابع مطلع اخیراً فرزندان دانشبه گفته من

هاي بین المللي ثبت نام نموده و باشند از طریق اینترنت در دانشگاههاي كشور نميقادر به ادامه تحصیل در دانشگاه

 .دهندادامه تحصیل مي

عالی دانشگاهی و ارتقا موقعیت و پایگاه اجتماعی پیروان این فرقه انحرافی  گفته می شود تحصیل و طی مدارج

بعنوان یکی از اولویت های اصلی توسط سران آن تعریف و تبیین شده و کلیه افراد موظفند در این زمینه اقدامات الزم 

 ".را بعمل آورند

ی تقالهای قبلی، ی شکست همهدهندهد، هم نشانها باشتواند هم آغاز دور دیگری از سرکوباین خبر سایت تابناک می

 .اما باید اشتباهی از گزارش فوق را تصحیح کرد: این تالش زیبا، رویکرد جدید بهائیان نیست

ها شروع شد، همان استادان اخراجی برای همان دانشجویان اخراجی ها و اخراجسال پیش که اعداماز همان سی

ترین امکانات. من خود شاهد چنین تدریسی در ارومیه بودم که در های خود و با کمانهدانشگاه دایر کرده بودند. در خ

 .مجالی دیگر به آن خواهم پرداخت

در پی انتشار گزارش فوق، در بخش دیدگاه  .ها نگاه کنیمحال بد نیست به بازتاب خبر سایت تابناک در میان تابناکی

 :امها را در زیر آوردهکه تعدادی از آن ای منتشر شدهخوانندگان، نظرات غیر منتظره

                                                 
1  http://zamaaneh.com/humanrights/2010/06/post_617.html 
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 ... ها؟ قانون اساسي هیچ حقي برایشان قائل نشدهكار كنند بیچارهخب چه -

ها ها، هرچند منحرف یا غیر موحد از وظایف حكومتبا سالم. متاسفانه حقوق انساني و اجتماعي برخي از گروه -

ی دیگري بتوان شخص را از ی بهائیت و یا هر عقیدهعقیدهپذیرد كه به صرف داشتن است. هیچ عقل سلیمي نمي

چون تحصیل، شغل و یا زندگي اجتماعي )خدمات شهري، آب، برق، تلفن و داشتن ملك و خرید یا حقوق اجتماعي، هم

ها كامال كه فرزندان این افراد به علت انتخاب غیر اختیاري این انتصابخصوص آنفروش و...( محروم کرد. به

العمل نشان دهند تا شاهد تبلیغات ناصحیح در این مردان و علما، عكسامیدوارم دولت .گناه و غیر مسئول هستندبي

 .موارد نگردیم

؟ یا اجازه بدین داخل کشور تحصیل کنن یا که کاری به کارشون نداشته باشین... از یه طرف خب که چی -

المللی ی بینی تحصیل در کشور شکایت به جامعهاجازه چرا به خاطر عدم هستش از یه طرف میگی« محدودیت»

 ...کننمی

 خب یك انسان حق تحصیل داره یا نه؟ آیا عدم اجازه به تحصیل مغایر با در نظر گرفتن حقوق شهروندي هست؟ -

 !تمام افراد بدون توجه به مذهب و نژاد و فرهنگ از حق تحصیل و آموزش برخوردارند -

ها بایستند و ها بروند بمیرند. یا بهتر است سر چهارراهودن این افراد پس بفرمایید فرزندان آنای بجدای از فرقه -

ها که حق ورود به دانشگاه را ندارند هرزگی کنند، یا مواد مخدر خرید و فروش کنند، یا دزدی و سرقت کنند. خب این

 .ل کنندچه اشکالی دارد که از طریق اینترنت خودشان را سرگرم علم و تحصی

 !ها اجازه ندن درس بخونننظر شما درس نخونن؟ مثل اینه که تو کشورهای غربی، به مسلمونخب به -

 (: کنه؟یه که پیروانش رو تشویق به ادامه تحصیل میایاین چه فرقه ضالّه -

ها و گاهد آخرین تکیههایی که جمهوری اسالمی بر آن بنا و نهاده شده، داردهند که اندیشههای فوق نشان میدیدگاه

ی مردم نبوده، گاه مورد تائید عامهی برخورد جمهوری اسالمی با بهاییان هیچدهد. البته نحوهاستقامتش را از دست می

ها، هم بینند که آقازادهها نیز میاللهیبار حاکمیت، قدرت اغنای وابستگان خود را هم ندارد. حتی حزباما این

اند. کسانی هم به جرم بهایی بودن، نه های خارج را قرق کردهاند و هم بورسیهران را اشغال کردههای داخل ایدانشگاه

آموزی دارند؛ علمی ی ورود به دانشگاه دارند، نه در مراکز علمی خارج و نه از راه اینترنت حق علمدر ایران اجازه

 .که گفته شده بود اگر در چین هم باشد باید آن را طلب کرد

بینیم، حکایت از ریزش آخرین های حکومت جمهوری اسالمی میگیرینشی که از سوی مردم نسبت به موضعواک

 .کندهای مشروعیت حکومت جمهوری میپایه

 :ی قدیمی بنویسم که بسیارجای تامل داردخواهم از خاطرهدر پایان می

ی ی معماری یادمانی بودم، سری به مجموعهعهام برای مطالنامهسال پیش( که سرگرم پایان )ده ۱۳۷۹اوایل سال 

چکید و بخشی از سیستم برقی فرهنگی آزادی )موزه و برج میدان آزادی( زدم. مدیر موزه آشفته بود. از سقف آب می

 ها راها و کابلایم مسیر لولههای تاسیساتی در دسترس نیست، نتوانستهگفت چون نقشهو مکانیکی از کار افتاده بود. می

 .ها را در اختیارمان قرار دهدای از نقشهکه حسین امانت نسخهپیدا کنیم. تنها یک امید باقی مانده. این

ی برج شهیاد برنده شده بود و بر اجرای آن هم مشرف مهندس امانت، همان آرشیتکت خوشفکری بود که در مسابقه

کردند، خودش را هم! مهندس امانت، بهایی بود. مدیر دفتر کار او را آتش زدند و اگر پیدایش می ۱۳۵۷بود. سال 

دانم موفق شدند یا نه، اما مشکل تنها نمی« در تالشیم تا شاید در امریکا با آقای امانت تماس بگیریم.»موزه گفت: 

 باردمی کردم عرق شرمندگی از در و دیوار موزهی سقف نبود، احساس میچکه

 

 

 

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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