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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[

 

 بی بی سی]برگرفته از سایت:[ 

 ١٣٩٠مهر  ۵ - ٢٠١١سپتامبر  ٢٧]تاریخ:[ 

 

 دو برنده جایزه صلح نوبل خواستار رعایت حقوق بهائیان در ایران شدند

 جلوگیری از کسب دانش ناکام خواهد مانددزموند توتو: در دنیای 'متصل' امروزی تالش برای 

دزموند توتو اسقف اعظم و از رهبران جنبش آپارتاید آفریقای جنوبی و خوزه راموس هورتا، رئیس جمهوری تیمور 
شرقی، جامعه دانشگاهیان سراسر جهان را به حمایت از موسسه علمی آزاد بهائیان ایران و دانشجویان آن تشویق 

 .اندکرده

که شماری از اساتید و  اندخواستههای ایرانی نده جایزه صلح نوبل در نامه سرگشاده خود همچنین از مقاماین دو بر
 دستگیر شده این موسسه را آزاد کنند. اندرکاراندست

نیازهای  تأمینکردند و هدف آن را  تأسیسخورشیدی  ١٣۶٠بهائیان ایران موسسه علمی آزاد خود را در اواسط دهه 
 اند.های دولتی محروم بودهاند که پس از انقالب از ورود به دانشگاهانان خود اعالم کردهتحصیلی جو

 اند.آن را ممنوع اعالم کرده هایفعالیتدانند و های ایرانی این موسسه را غیرقانونی میمقام

یش در یک کنفرانس به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران )ایسنا( حیدر مصلحی، وزیر اطالعات ایران، دو روز پ
کردند که موسسه اندازی کرده بود و در قالب آن موسسه فعالیت میخبری گفته بود: "بهائیت یک دانشگاه مجازی راه

 های ترویج و تبلیغ بهائیت، دستگیر شدند."مذکور شناسایی شد و با توجه به فعالیت

 "آزادی بی قید و شرط"

: "ما از اندنوشتهاند، ای که در وب سایت هافینگتون پست منتشر کردهادهدزموند توتو و خوزه هورتا در نامه سرگش
برند و با اتهاماتی خواهیم که مدرسان موسسه علمی آزاد بهائیان که در حال حاضر در زندان بسر میدولت ایران می

 اتهام کند." های آموزشی خود روبرو هستند را بدون قید و شرط آزاد و از آنها رفعدر رابطه با فعالیت

موسسه علمی آزاد  اندرکاراندستتن از مدیران و  ٣٠ماه مه به منزل بیش از  ٢١مقام های امنیتی ایران در روز 
 نفر آنها را دستگیر کردند. ١١مراجعه و حداقل 

 روند محاکمه شش نفر از متهمان آغاز شده است

ن از این افراد در یکی از شعب دادگاه انقالب تهران آغاز جامعه بین المللی بهائیان اعالم کرده که روند محاکمه شش ت
 شده است. متهمان با اتهام تبلیغ علیه نظام و اقدام علیه امنیت ملی مواجه هستند.

اند که به هر نحو ممکن درباره دزموند توتو و رئیس جمهوری تیمور شرقی از دانشگاهیان سراسر دنیا خواسته
 دولت ایران اعتراض کنند.محرومیت افراد از تحصیل، به 

اند که با بررسی سطح تحصیلی دانشگاه های سراسر جهان خواستهاین دو برنده جایزه صلح نوبل از دانشگاه
 غیررسمی بهائیان ایران، در صورت امکان برای ادامه تحصیل دانشجویان آن تدابیری اتخاذ کنند.

ری نیز به خاطر عقاید سیاسی یا طرفداری از اصالحات از گویند که به غیر از بهائیان، دانشجویان دیگآنها می
 اند.های ایران اخراج شدهدانشگاه

افزایند: "این به ویژه تکان دهنده است که خودکامگان و دیکتاتورها در قرن بیست و دزموند توتو و خوزه هورتا می
 عات، آنها را تحت انقیاد درآورند."کنند که با محروم کردن مردم خود از تحصیل یا اطالیکم میالدی تالش می

 "رد اتهام تبعیض"
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اساس های ارشد جمهوری اسالمی هرگونه تبعیض علیه شهروندان این کشور به ویژه بهائیان را اتهامی بیمقام
 دانند.می

کرده بود که بهائیان از تمام حقوق شهروندی  تأکیدمحمد جواد الریجانی، دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضائیه، چندی پیش 
 از جمله حق تحصیل برخوردارند.

ای به تلویزیون ایران گفت: "اینها مادامی که پایبندند به مقررات شهروندیشان، ما وی در ماه ژوئن امسال در مصاحبه
د در ایران. استاد دانشگاه هم هستند، در بینید که افراد بهایی هستند کارخانه هم دارنکنیم. لذا شما میبا آنها مراعات می

 ها داریم."دانشگاه هم دانشجو هستند، بیش از صد نفر )بهایی( در دانشگاه

 شود.گویند که اکثر دروس موسسه علمی آزاد در منازل دانشجویان یا مدرسان آن برگزار میبهائیان می

طریق شبکه اینترنت به دانشجویان ارائه شده و تعداد قابل  ها ازهای گذشته بسیاری از این کالسبه گفته آنان، طی سال
اند که پس از سفر به خارج برای ادامه تحصیل، به ایران التحصیالنی بودهای از استادان جدید نیز فارغمالحظه

 اند.بازگشته یا از خارج داوطلبانه به همکاری با آن ادامه داده

این موسسه را برخوردی  اندرکاراندستقضایی در دستگیری جمعی از  وزارت علوم ایران چندی پیش اقدام مراجع
 قانونی دانسته بود.

ای سرگشاده خطاب به کامران دانشجو، وزیر علوم، تحقیقات و فن جامعه جهانی بهایی در واکنش، با انتشار نامه
 ل بهائیان شده است."غیرعادالنه" و "سرکوب گرانه" دولت در قبا هایسیاستآوری ایران، خواهان پایان 

دانشگاه در آمریکا و اروپا  ۵٠التحصیالن موسسه علمی آزاد تاکنون حداقل از گویند که بسیاری از فارغبهائیان می
بر ادامه کار این موسسه غیرمتمرکز و به طور فزاینده آنالین نخواهد  تأثیریاند و برخورد مقامات، پذیرش گرفته

 گذاشت.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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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