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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[

 

 جمعیت مبارزه با تبعیض تحصیلی]بر گرفته از سایت:[ 

 ۱۳۹۰  خرداد ۹]تاریخ:[ دوشنبه، 

 

 های کشورشهروندان غیربهایی از بازگشت بهاییان به دانشگاهحمایت بیش از هزار نفر از فعالین و 

بیش از هزار نفر از فعالین حقوق بشر، دانشجویی و شهروندان غیربهایی با  -جمعیت مبارزه با تبعیض تحصیلی

های کشور حمایت کردند و خواستار بازگشت آنان به امضای طوماری از بازگشت هموطنان بهایی خود به دانشگاه

 .دنهای کشور شدگاهدانش

 :متن این طومار و اسامی امضاکنندگان آن به شرح زیر است

 .او هم مانند من شهروند این کشور است، یک انسان ایرانی بهایی

او به چیزی معتقد است که من نیستم اما هیچگاه نشده که مرا با عقایدش بیازارد، کاری که سالهاست در حق او  

 .بهاییان از حقوق شهروندی درد استشود. محرومیت می

هاست سرزمین مرا فراگرفته و امروز بیشتر و بیشتر شده است. با شنیدن خبر دستگیری مدیران دردی که سال 

دانشگاه مجازی بهایی متاثر شدم و متاسفم که این اتفاق رخ داده است. اگرچه خود ما نیز آنقدر که باید و شاید در  

بودن چیزی نیست که بتوان  نداریم، اما سلب حق تحصیل از هموطنانمان، فقط به دلیل بهاییهایمان آزادی دانشگاه

 .ساده از کنار آن عبور کرد

هاست هموطنان بهایی ما حق تحصیل در دانشگاههای سراسری کشور خود را ندارند. چندی بود که با همت و سال

پرداختند علم آموزی به سایر بهاییان محروم از تحصیل میتالش خودشان یک دانشگاه مجازی تشکیل داده بودند و به 

 .که چند روز پیش اعضای فعال این دانشگاه دستگیر شدند

 .کندی گذشته ی ایران که فرزندان خود را اینگونه میزبانی میها برگ سیاهی است در تاریخ سی ساله این محرومیت

دو ایرانی. هیچ کس این حق را ندارد به خاطر اختالف عقیده اگرچه من هم دین او نیستم ولی هر دو انسانیم و هر 

اش محروم کند، که یا بماند؛ اینطور سی سال به دنبال هموطن خودش را از حق زندگی و تحصیل در سرزمین مادری

اش باشد و روز به روز با مشکالت بیشتری دست و پنجه نرم کند یا از این کشور برود، فشار روحی و  حق سلب شده

 .ی تبعید را به یاد بیاوردمالی را تحمل کند، استعدادش را در جای دیگر شکوفا کند و از وطن فقط خاطره

 .های دانشگاه ما، خالی استها سی سال است که درپشت میز و نیمکتجای آن 

 .استخواهم که حق تحصیل بهاییان را به آنها برگردانید، این حق مسلم آنهمن به عنوان یک غیر بهایی می

 

 [اسامی امضاکنندگان]

 

کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی   دای برخورهویسی از اصل سند است. اگر به نکت]متن باال رون

 ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید[
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