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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[

 

 رادیو زمانه ]برگرفته از سایت:[

 ۱۳۹۹آبان   ۲۵ ]تاریخ:[

 

 ایران، زیر تیغ تبعیضبهاییان در 

 گو با سیمین فهندژ و فرهاد ثابتانوگفت

بر پایه اخباری که از سوی فعاالن حقوق شهروندان بهایی در ایران منتشر شده، امسال شمار   -جواد عباسی توللی

اما به  نفر است. سیمین فهندژ، سخنگوی دفتر جامعه جهانی بهایی در ژنو ۲۱کم بهاییان محروم شده از تحصیل دست

اند، گوید که شمار شهروندان بهایی که امسال از سوی سازمان سنجش کشور از ورود به دانشگاه منع شدهزمانه می

 ها اعالم شده است. ست که در رسانهبسیار بیش از آماری

م  ها در سایت سازمان سنجش آموزش کشور، امسال هپس از اعالم نتیجه کنکور سراسری برای ورود به دانشگاه

هایی نظیر »نقص در پرونده« و »تحقیقات در پرونده« مواجه و از ادامه  شماری از شهروندان بهایی با عبارت

 اند. تحصیل در مقاطع دانشگاهی محروم شده

بر پایه اخباری که از سوی فعاالن حقوق شهروندان بهایی در ایران منتشر شده، امسال شمار بهاییان محروم شده از 

 نفر است. ۲۱کم گاه دستتحصیل در دانش

بر این اساس مبینا مختاری، وفا باشی، پارسا سید احمد، ساینا شفیع زاده، شمیم ایدلخانی، آوا بهروز، فاران قدرتیان،  

مبینا هوشمندی، کیمیا منوچهری، عرشیا اشراقی، کیان لقائی، اوین زمانی، ساینا فارس، شهراد محمدزاده، آرین  

رجان عباسپولی، آریا شیخ زواره، وحید صادقی، بدیع فرزندی اردکانی و فربد فرزندی  دهقانی، ستاره ایزدی، م

اند: محرومیت بهاییان از  اردکانی از جمله شهروندان بهایی هستند که امسال از ورود به مراکز آموزش عالی منع شده

 تحصیل در دانشگاه ادامه دارد 

گوید شمار شهروندان بهایی که امسال از  ژنو اما به زمانه می سیمین فهندژ، سخنگوی دفتر جامعه جهانی بهایی در

 ها اعالم شده است. ست که در رسانهاند، بسیار بیش از آماریسوی سازمان سنجش کشور از ورود به دانشگاه منع شده

 شوند.وم میکنند اما از ورود به دانشگاه محرگفته او هر ساله صدها شهروند بهایی در کنکور سراسری شرکت می به

دهد که هر چند محروم کردن بهاییان از حق تحصیل  بررسی تاریخی برخورد با شهروندان بهایی در ایران نشان می 

های پیشین ایران با فراز و  ها و مراکز آموزشی در چهار دهه گذشته همواره وجود داشته اما در دولت در دانشگاه

 فرودهایی همراه بوده است.

،  ۱۳۸۰ماه  دی  ۱۰ئیس دفتر سابق محمد خاتمی و معاون او در امور حقوقی و مجلس در تاریخ محمدعلی ابطحی، ر

 ای به رئیس جمهوری وقت نوشت:با ارسال نامه 

»برخی کارمندان شاغل در سطح مؤسسات دولتی به استناد ارتباط و اعتقاد به مسلک بهاییت، از حقوق شهروندی 

 اند«محروم شده

توسط میرحسین موسوی، نخست وزیر وقت جمهوری   ۱۳۶۷ماه ای که در بهمن ناد به بخشنامهاو در ادامه با است

صالح« شهروندان  نوشته او »مراجع ذی  اسالمی صادر شده بود، از خاتمی خواست تا مادامی که قوه قضاییه یا به

 نکند. بهایی را از حقوق اجتماعی و قانونی محروم نکرده، دولت نیز در این زمینه اقدامی
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 او در این نامه نوشته بود: 

ها، مؤسسات دولتی و نهادهای انقالبی و سازمانها، خانه»بر اساس بخشنامه نخست وزیر سابق که به وزارت 

های سراسر کشور ابالغ شده، هیچ یک از مسئوالن و کارگزاران جمهوری اسالمی مجاز نیستند افرادی که  استانداری

صالح اثبات و مورد حکم قرار نگرفته  حقوق اجتماعی و قانونی به تشخیص مراجع ذی  جاسوسی یا محرومیتشان از

 را از حقوق اجتماعی و قانونی محروم کنند.«

ای که بعدتر به در حالی بود که بر اساس سند محرمانه  ۱۳۶۷استناد این نامه به بخشنامه نخست وزیر وقت در بهمن 

سابق کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل در ایران رسید، شورای عالی انقالب فرهنگی دست گالین دوپل، نماینده ویژه 

، خواستار ممانعت از ورود شهروندان بهایی به ۱۳۶۹دو سال پس از ابالغ بخشنامه نخست وزیر، یعنی در اسفند ماه  

 دانشگاه شده بود.

علی جمهوری اسالمی، در این سند صراحتا  ای، رهبر فاعضای وقت شورای عالی انقالب فرهنگی از جمله علی خامنه 

 .… »برخورد نظام با آنان )بهاییان( باید طوری باشد که راه ترقی و پیشرفت آنان مسدود شود«اند:  تأکید کرده

  اند از دانشگاه محروم شوند«ها چه در ورود و چه در حین تحصیل چنانچه احراز شد بهایییا: »در دانشگاه

دهای دولتی در ایران همچون وزارت علوم و سازمان سنجش آموزش کشور هم با استناد به این  رسد نهانظر می به

اند، از ورود بهاییان مصوبه شورای عالی انقالب فرهنگی و احتماال مصوبات محرمانه دیگری که هنوز منتشر نشده

 اند.به دانشگاه جلوگیری کرده

رسد اقدام به انتشار  نظر می ندان بهایی از حق تحصیل در ایران، به همچنین با توجه به روند مدام محروم کردن شهرو

هایی نظیر نامه ابطحی به رئیس جمهوری وقت که در باال ذکر آن رفت، بیشتر در جهت فریب افکار عمومی و نامه

 تظاهر به وجود حداقلی از سازوکارهای دموکراتیک توسط سیاستمداران سابق در ایران، صورت گرفته است.

گو با  والمللی بهاییان و استاد دپارتمان اقتصاد در دانشگاه ایالتی کالیفرنیا اما در گفتفرهاد ثابتان، سخنگوی جامعه بین

های آغازین  گوید محرومیت دانشجویان بهایی از تحصیالت عالی موضوع جدیدی نیست و از سالزمانه می

 ست. گیری نظام جمهوری اسالمی در ایران شروع شده اشکل

های اول پس از روی کار آمدن حکومت جمهوری  دلیل بهایی بودن در سال  اش بهاو که دو تن از اعضای خانواده 

اند، در رابطه با تجربه شخصی خود و  اسالمی از تحصیل در دانشگاه و حتی اشتغال در مراکز آموزشی محروم شده

گیری رژیم سیاسی های اولیه شکل اسالمی در سال  گرانه مسئوالن دولتی جمهوریاش از مواجهه سرکوبخانواده

 گوید:کنونی در ایران می

و   ۵۷های های آغازین انقالب یعنی از سال »در حقیقت محروم کردن بهاییان از  تحصیل در دانشگاه از همان سال 

ب، خواهرم که در حال  عنوان مثال همان اوایل انقال تدریج شروع شد و دانشجویان بهایی را اخراج کردند. به  به   ۵۸

خاطر بهایی بودن از دانشگاه اخراج شد یا بسیاری از کسانی  تحصیل در مقطع فوق لیسانس در دانشگاه تهران بود، به

 کردند، همگی به دلیل اعتقاد به دیانت بهایی اخراج شدند« های مختلف تدریس میعنوان استاد در دانشگاهکه به  

 گوید: ثابتان در ادامه می 

های اولیه پس از انقالب اسالمی، معلمان بهایی هم از آموزش و پرورش اخراج شدند یا برای آنها مچنین در سال »ه

 دلیل بهایی بودن، قطع کردند« مشکالتی ایجاد کردند. برای نمونه حقوق ماهانه مادر من که معلم بود را صرفا به  

ها هزار نفر از پیروان آیین بهایی که قوق بهاییان برای دهگفته او، در چهار دهه گذشته موضوع اخراج یا قطع ح به

کار بودند، از سوی نهادهای دولتی و قضایی در ایران   در مشاغل دولتی و مراکز آموزشی و دانشگاهی مشغول به

 اعمال شده است. 

 های آن تشدید سرکوب بهاییان در ایران و ریشه
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شوند که در شناخته می قلیت مذهبی پس از مسلمانان اهل سنت در ایران ترین گروه ابزرگعنوان  شهروندان بهایی به

های عناد  اند. اما ریشه رو بوده، همواره با آزار و اذیت و سرکوب روبه۱۳۵۷ویژه پس از انقالب  دو قرن اخیر و به 

 با بهاییان در ایران و »مسدود کردن راه ترقی و توسعه آنان« در کجاست؟

 گوید:دهد و می ید فشارها بر بهاییان ایران را از چند جهت مورد بررسی قرار میفرهاد ثابتان تشد

ها و به زندان انداختن شهروندان  ایران با جامعه بهایی چه از جهت شدت گرفتن احضار  »متأسفانه برخورد دولت

 ته است.« بهایی و چه از لحاظ محروم کردن آنان از تحصیل و انحاء مختلف دیگر، رو به وخامت گذاش

هایی است که دیانت دلیل تفاوتگرانه با شهروندان بهایی به ثابتان معتقد است یکی از دالیل برخوردهای سرکوب

 بهایی با فقه شیعه و اسالم دارد: 

عبارت دیگر سران جمهوری اسالمی  صورت رسمی شناخته شده نیست. به طور کلی جامعه بهایی در ایران به  »به

اند و در نتیجه در قانون اساسی هم حقی برای  عنوان یک دین نپذیرفته و مذهبی، آیین بهایی را به  به دالیل فقهی

 شوند.« هویت" محسوب مینوعی "شهروند بی شهروندان بهایی لحاظ نشده و در حال حاضر بهاییان در ایران به

شود  ها تدریس میشود و در برخی از دانشگاهعنوان یک دین جهانی شناخته می به گفته ثابتان هر چند دیانت بهایی به

اما مسأله دیگری که شاید بیش از هر چیز حائز اهمیت است، اندیشه بهایی است که به اصولی پایبند است که به نظر 

 رسد با آنچه مقامات و مسئوالن جمهوری اسالمی ایران به آن باور دارند، همخوانی ندارد. می

مثابه باوری که رهگشای تقریر عناصری قوی   ارزشی و تساوی حقوق زن و مرد به بهایی، همهای دیانت  طبق آموزه

از تساوی حقوقی زن و مرد است، امری پذیرفته شده است. همچنین در این دین، مبلغان رسمی مذهبی نظیر چیزی که 

 شود، جایگاهی ندارند. در اسالم به آن آخوند یا مال گفته می

 گوید:عنوان نقاط افتراق دین بهایی از بقیه ادیان پیش از خود می أکید بر نکات یاد شده به فرهاد ثابتان با ت

»دین بهایی به تساوی حقوق زن و مرد قایل است اما از نظر مقامات ایران، زنان باید از بسیاری از حقوق خود  

کم از دیدگاه است اما در اسالم یا دست محروم باشند. همچنین آزادی عقیده و دین در جامعه بهایی امری پذیرفته شده

 شود.«مسئوالن جمهوری اسالمی، ایران یک کشور اسالمی است و هر کس دین خود را عوض کند، مرتد شناخته می

گوید در آیین بهایی طبقه روحانیت وجود  های میان اسالم و آیین بهایی میاو در ادامه با برشماری یکی دیگر از تفاوت

 اند:ینی همچون کشیش، خاخام و آخوند همگی در آیین بهایی لغو شدهندارد و عناو

قابل تحمل است چرا که  »برای حکومتی که در بنیاد و کنه آن، مقامات روحانی حضور دارند، آیین بهایی امری غیر 

کن است برای شوند و این مسأله ممترین اقلیت مذهبی در ایران محسوب میپیروان این آیین بعد از اهل تسنن، بزرگ

ست که به وجود طبقه روحانیت اصال  مسئوالن جمهوری اسالمی قابل تحمل نباشد که ببینند دینی در حال پیشروی

 اعتقادی ندارد.« 

ها و اصول جدیدی همچون  المللی بهاییان، هر زمانی سران جمهوری اسالمی با آموزهگفته سخنگوی جامعه بینبه 

 گیرد.ها شدت میبا دنیای مدرن امروز همخوانی بیشتر دارد، تقابلشان با این آموزه شوند کهدیانت بهایی مواجه می

 المللی است سازی بهاییان از تحصیل، نقض تعهدات بینمحروم

المللی حقوق اقتصادی،  ست که در اعالمیه جهانی حقوق بشر و میثاق بینحق بر آموزش از جمله حقوق اساسی

 بر آن تأکید شده است. اجتماعی و فرهنگی به صراحت 

 اعالمیه جهانی حقوق بشر آمده است:   ۲۶در بند یکم از ماده 

های ابتدایی و پایه، رایگان در اختیار کم در دوره»آموزش و پرورش حق همگان است. آموزش و پرورش باید دست

بایست قابل دسترس برای همه  میای نیز همگان قرار گیرد. آموزش ابتدایی باید اجباری باشد. آموزش فنی و حرفه 

های فردی صورت  یابی به آموزش عالی به شکلی برابر برای تمامی افراد و بر پایه شایستگیمردم بوده و دست

 پذیرد«
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کنندگان آن المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی که ایران نیز از امضا از میثاق بین ۱۴و   ۱۳همچنین در مواد 

بر در دسترس قرار گرفتن حق برخورداری از آموزش و پرورش، فارغ از هر گونه تبعیض مذهبی رود، به شمار می

 و نژادی تأکید شده است.

ویژه سیمین فهندژ اما معتقد است برخورد دولت ایران با شهروندان بهایی و محروم کردن آنها از حق بر آموزش، به 

شود  المللی توسط مسئوالن جمهوری اسالمی محسوب میدات بینها، نه تنها زیر پا گذاشتن تعهتحصیل در دانشگاه

 عنوان نقض اصول مصرح قانون اساسی نیز در نظر گرفت. توان بهبلکه این روند را می 

ام قانون اساسی آمده که دولت موظف است آموزش و پرورش را برای همه  گوید:  »در اصل سی فهندژ به زمانه می

المللی حقوق مدنی و طور در میثاق بینلی را به تمام شهروندانش ارائه دهد و همینملت و امکانات تحصیالت عا

سیاسی که دولت ایران هم آن را پذیرفته، حق تحصیل باید برای همه شهروندان یک کشور بدون تبعیض مذهبی،  

 نژادی، زبانی و جنسیتی تأمین شود«

 نقض حق بر آموزش و بازتولید چرخه فقر در ایران 

نام انین جمهوری اسالمی اما قانون مدونی برای ممانعت از تحصیل بهاییان وجود ندارد و به همین دلیل عدم ثبتدر قو

های دیگری ها با عناوینی همچون »نقص در پرونده« یا عبارتآنان در مراکز آموزش عالی یا اخراجشان از دانشگاه

 شود.اعالم می 

از دانشجویان بهایی خواسته شده تا خودشان فرم انصراف از تحصیل پر   های گذشته در برخی مواردهمچنین در سال

 کنند. 

شود، در حقیقت او را از بسیاری فرهاد ثابتان معتقد است زمانی که یک شهروند بهایی از تعلیم و تربیت محروم می

 کنند: از امتیازها و مزایای آینده محروم می

تواند شغل مناسب و مورد نظر خود را پیدا کند. عدم اشتغال ه بعدا نمی»اگر کسی نتواند ادامه تحصیل دهد، در نتیج

شود که آن شهروند نتواند تشکیل خانواده دهد. یعنی در حقیقت دسترسی شهروندان به حق تحصیل، یکی  هم باعث می

 های رشد فردی و اجتماعی است.« ترین ریشهاز مهم

شود در حقیقت او را از بسیاری از  ود یک شهروند بهایی به دانشگاه میبه گفته ثابتان، زمانی که دولت ایران مانع ور

 کند و این معضل بسیار عمیقی برای جامعه بهایی است. حقوق دیگر هم محروم می

ترین« انواع تبعیض رحمانهسیمین فهندژ هم بر این باور است که منع شدن شهروندان بهایی از تحصیل »یکی از بی 

 یک عده شهروند تحمیل کرد: توان به است که می

»در حقیقت ممانعت از ورود بهاییان به دانشگاه، تمام مراحل زندگی آنها از جمله رشد فکری، رشد اجتماعی و  

گونه روشمندانه سعی شود که این دهد و کمتر کشوری در حال حاضر پیدا می یابی آنها را تحت تأثیر قرار میاشتغال

 را از حق تحصیل محروم کند«  کند تا بخشی از شهروندان خود

فهندژ بر این باور است که اعمال فشار بر شهروندان بهایی و نقض حق تحصیل آنان از سوی دولت ایران، بر روی  

 گذارد: حال و آینده جامعه ایران هم تأثیر می

توانند عداد خود میتوانند با تحصیالت عالی به کشور خود خدمت کرده و با است»زمانی که گروهی از جوانانی که می

 گذارد« شوند، این مسأله تبعات نامطلوبی روی کلیت آینده ایران می جامعه بهتری بسازند، از تحصیل دانش منع می

 

 

 

 

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[

https://iranbahaipersecution.bic.org/

