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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[

 

 بامداد خبر  ]برگرفته از سایت:[

 ۱۳۹۳آذر  ۱۶]تاریخ:[ 

 

 آموختگان لیبرال ایران به مناسبت روز دانشجوبیانیه دانشجویان و دانش 

آذر، ”روز دانشجو“،  ۱۶ای به مناسبت بامدادخبر: ”دانشجویان و دانش آموختگان لیبرال ایران“، با انتشار بیانیه

ھا و پایان ”آپارتاید تحصیلی“ خواھان آزادی دانشجویان زندانی، بازگشت دانشجویان محروم از تحصیل به دانشگاه

 شهروندان بهایی شدند.  علیه

ی این گروه که نسخه ای از آن در اختیار ”بامدادخبر“ قرار گرفته، ھمچنین با اشاره به »دست اندازی  در بیانیه

ھای ”آموزش و پرورش“ و به مدارس و دانشگاه ھا، نسبت به تبدیل وزارت خانه نهادھای فقهی و حوزوی و نظامی«

 بزاری برای مغزشویی نوجوانان و جوانان ھشدار داده شده است.”علوم، تحقیقات، و فن آوری“ به ا

 :متن کامل این بیانیه به شرح زیر است

ھا نیمهٔ آذرماه یادآور دانشجو و دانشگاه است. روز دانشجوی امسال در حالی فرا می رسد که ھمچون سایر حوزه

ھا و مدارس ایران کاھش  اعتبار علمی دانشگاه ناکارآمدی و نارسایی بسیاری در زمینهٔ آموزش در کشور وجود دارد و

یافته است. دو وزارتخانهٔ »آموزش و پرورش« و »علوم، تحقیقات، و فنآوری« جای اینکه در خدمت رشد و علم  

 اند.آموزی جوانان این سرزمین باشند به ابزاری برای مغز شویی جوانان و پرورش حامیان حکومتی تبدیل شده

ا جایی که حتی وزیر علوم کارش به  مجلس نهم نیز با ھمین دو وزارت خانه بوده است؛ ت بیشترین مشکل و تنش

ای به  شود و در نهایت محمد فرھادی با چفیهھای دیگر نیز مورد تایید این مجلس واقع نمیکشد و چهرهاستیضاح می

کند. در این میان،  ت بر تن میھایی برای جلب رضایت علی خامنه ای و حامیانش در مجلس، ردای وزارگردن و قول 

اش  ھای داده شدهھا و وزارت علوم ھنوز به بسیاری از وعدهباره دانشگاهدولت نیز با وجود عملکرد نسبتا بهترش در

 جامهٔ عمل نپوشانده است.

مدارس شود. زنگ نماز در می ساعات درسی دانش آموزان و دانشجویان با مطالب ایدئولوژیک و غیرعلمی پر 

ھای علمیه توسط وزارت آموزش و پرورش دولت روحانی ی وابستگی مدارس به حوزهنامهشود. تفاھم یاجباری م

دھد. در  میشود و ھم زمان، دولت خبر از تأسیس مهد کودک ھای مشترک بین آموزش و پرورش و سپاه میامضا 

ھای نفتی غیر استاندارد سپری کنند، وزارت بخاریحالی که بسیاری از مدارس دولتی کشور فصل زمستان را باید با 

 .ی علمیه در مدارس را متقبل شده استحوزهی استقرار نمایندگان ھزینهآموزش و پرورش 

ھا وجود دارد و دانش آموزان دختر تنها به خاطر دختر بودن شان  دانشگاهتفکیک و سهمیه بندی جنسیتی ھم چنان در  

دار کردن دانشجویان ھنوز متوقف نشده است و  محروم ھستند ستارهھای دانشگاھی در بسیاری از رشته از تحصیل 

ھا را  آن در موارد متعددی که دانشجویان ستاره دار توانسته بودند بعد از مدتی به سر کالس درس بازگردند، دوباره 

اشته و دولت روحانی نیز ھم چون اند. آپارتاید تحصیلی علیه بهائیان در دو سال گذشته نیز ادامه دکردهستاره دار 

ھای برتر کنکور جلوگیری کرده است. رتبهھا با وجود کسب دانشگاهھای قبلی از تحصیل پیروان این آیین در دولت

ھای علوم انسانی با تغییر دروس و سر فصل ھا در دانشگاه مواجه شده اند حکومتی که پس از گذشت بیش از رشته

ه و دانشگاه ناکام مانده است تمام تالش خود را برای حوزوی کردن دانشگاه ھا به کار بسته سی سال در پیوند بین حوز
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است دانشجویان بسیجی و سهمیه ای بدون داشتن صالحیت علمی وارد دانشگاه ھا می شوند و خبر از تاسیس 

 ھای عجیب و غریب ھمچون دانشگاه مداحی به گوش می رسد. دانشگاه

 ھای دانشجویی باالیتی فعال ھزینه ه فضای سیاسی دانشگاه ھا کمی بازتر شده اما ھم چنان از سوی دیگر، ھرچند ک

است و تشکل ھای مستقل و منتقد دانشجویی بعد از قلع و قمع سالهای گذشته مجال و بروزی نیافته اند. دولت یازدھم  

فرینی شوند که ھیچ جایی در  در حالی از دانشگاھیان می خواھد که در موضوع پرونده ھسته ای وارد نقش آ

بار و غیر زیانھای کشور برای بحث و بررسی پیرامون جاه طلبی ھای ھسته ای حکومت و نقد این پروژۀ دانشگاه

 شود.میترین انتقادی در این خصوص، با بازداشت و حکم زندان و حبس مواجه کوچکاقتصادی باقی نمانده است و 

در این میان افشای اعطای بورسیه ھای غیرقانونی بدون در نظر گرفتن صالحیت ھای علمی و تنها به واسطهٔ 

ھای قبلی را باید به عنوان یکی از نقاط مثبت عملکرد دولت روحانی ارزیابی کرد با این  دولت نزدیکی به قدرت در 

ھای کشور را تشکیل دانشگاهھا اعضای ھیأت علمی ه شدای نه چندان دور این بورسیه وجود، تصور این که در آینده

بارتر برای آموزش عالی در این  ای غم خواھند داد و برای تدریس به سر کالس درس خواھند رفت خبر از آینده

 سرزمین می دھد. 

شدید خود ما دانشجویان و دانش آموختگان لیبرال ایران، به بهانه ی ”روز دانشجو“ در ایران، یک بار دیگر نگرانی 

را از تداوم دست اندازی نهادھای فقهی و حوزوی و نظامی به محلهای آموزشی به ویژه مدارس ابراز می داریم و  

خواھان پایان نگاه امنیتی به دانشگاه ھا و فعالیت ھای دانشجویی ھستیم. این مهم اتفاق نمی افتد مگر زمانی که آپارتاید 

یرد و دانشجویان زندانی ھمچون مجید توکلی ،بهاره ھدایت، ضیا نبوی، مریم موجود علیه ھم وطنان بهایی پایان پذ

شفیع پور، مهدی خدایی، امید کوکبی و حمید بابایی آزاد شوند و ھمه ی دانشجویان محروم از تحصیل بدون ھیچ پیش 

ور را حرکت آن به  ی موجود درسیستم آموزشی کشھا باز گردند ما ھمچنین راه حل مشکالت عدیدهبه دانشگاهشرطی 

 کنیم.میسوی خصوصی سازی می دانیم و دولت حسن روحانی را به پی گیری این موضوع تشویق 

ی جان باختگان راه آزادی در ایران، یک بار دیگر از آقای روحانی ھمهدر پایان نیز با گرامی داشت یاد و خاطرۀ 

تیر    ۱8سط نیروھای امنیتی در جریان قیام دانشجویی بازداشت شده توخواھیم تا وضعیت سعید زینالی دانشجوی می

  ۱۶ھا در نزدیک به آن ی وی روشن سازد و از این خانواده به خاطر فشارھای اعمال شده بر خانواده را برای  ٧8

 جویی نماید.دل سال گذشته 

 دانشجویان و دانش آموختگان لیبرال ایران 

 ۱۳۹۳آذر  ۱۶

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ]متن باال رونویسی از اصل سند است. اگر به نکته

 در صفحه تماس با ما بفرستید[ایمیل 
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