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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[

 

 اتحاد جمهوری خواهان ایران  ]برگرفته از سایت:[ 

 ۱۳۸۴آبان   ۳:[ ]تاریخ

 

 سال سلب حق آموزش ۲۵کودکان و جوانان بهایي و 

 بدون حق تحصیلیک نسل 

ربع قرن پیش، پس از استقرار جمهوري اسالمي در ایران در کنار بسیاري گروههاي اجتماعي، مذهبي و سیاسي، 

بهاییان که ایران را سرزمین مقدس خود میشمارند مورد خشم ویژه حکومت نوبنیاد قرار گرفتند. اثبات بهایي بودن 

دان تنها قله کوهي از مظالم بود که در حق این گروه روا داشته شد.   براي بسیاري مساوي با حکم اعدام شد. کشتار و

عقده هاي کور مذهبي که به شدیدترین شیوه سر گشوده بود توسط حکومت کنندگان شکلي سیستماتیک به خود گرفت و 

ان، ارامنه و در قوانین ایران نهادینه شد. اگر سني ها از حق دستیابي به مناسب باالي حکومتي محروم شدند زرتشتی

یهودیان از حقوق وسیع تري محروم گشتند. انعکاس این نوع درجه بندي انسانها بر اساس تعلقات مذهبي آنها در 

 قوانین مدني و جزایي ایران همچون دیه و قصاص و ... به روشني هویدا است. 

باشستگي، اخراج از مشاغل، سلب حق  در این میان اما بي حقوقي بهاییان بي حد و مرز بود. قطع پرداخت حقوق 

مالکیت آنها بر اموال مشروع و قانوني ایشان گوشه هایي از این بي حقوقي هستند که بسیار کم در مورد آن گفته و 

نوشته شده است. کمتر فعال سیاسي و یا حقوق بشري ایراني در این ربع قرن اخیر به خود جرات دفاع از حقوق 

 بهاییان را داده است. 

ر عصر اطالعات سلب حق تحصیل در مدارس و دانشگاه ها از کودکان و جوانان بهایي، شاید بزرگترین جنایتي د

باشد که در حق یكي از بزرگترین اقلیت هاي دیني ایراني روا داشته شده است. گرچه در اولین سالهاي پس از انقالب 

اکنون با گذشت ربع قرن از قدرت گیري نظام اسالمي، کودکان بهایي حق پذیرفته شدن در مدارس را باز یافتند اما 

جوانان بهایي هنوز موفق به کسب اجازه ورود به هیچ یک از دانشگاه هاي دولتي و آزاد کشور نشده اند. در حالي که  

گروهي وابسته به بسیج و سپاه و دیگر "سهمیه" هاي رنگارنگ بدون احراز پیش شرطهاي علمي و گاه بسیار دور از  

ن پیش شرطها به دانشگاه ها راه مي یابند برخي جوانان با کارنامه هاي علمي درخشان، به دلیل تعلقات مذهبي خود ای

 از تحصیل در دانشگاه محروم میشوند. 

سال اخیر در راهروهاي سازمان ملل در ژنو و نیویورک به دنبال احقاق حقوق  ۱۳دیان عالیي فعال حقوق بشر در 

اکتبر در مسیر خود از ژنو به نیویورک، به دعوت انجمن دانشجویان بهایي  ۲۱او در روز جمعه  بهاییان بوده است.

دانشگاه مک گیل در مونترال توقف کرد و طي یک جلسه سخنراني و بحث به معضل ممنوعیت تحصیل بهاییان در 

 ایران پرداخت. 

بهاییان آغاز کرد. وي با اشاره به اینکه نه تنها خانم عالیي سخنراني خود را با توضیحي کوتاه درباره تاریخ سرکوب 

بهاییان ایراني بلکه دیگر بهاییان جهان نیز ایران را سرزمین مقدس میشمارند گفت که پیروان این دین از ابتداي  

ظهورشان در ایران دچار سرکوب بوده اند. او افزود که پس از انقالب اسالمي سرکوب هاي متفرق گذشته شکلي 

تن از معتقدان به این مذهب انجامید. تمامي شوراي رهبري   ۲۰۰ک به خود گرفت که به اعدام و کشتار سیستماتی

جامعه بهایي در ایران که به صورت انتخابي برگزیده میشوند در میان کشته شدگان بودند. دیان عالیي اشاره کرد که  

 ل براي ایران نیز منعکس شده است. این ادعاهاي او در گزارشهاي گالین دوپل گزارشگر ویژه سازمان مل
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دگي میکنند و  زنخانم عالیي ضمن به دست دادن آماري براي مبناي مقایسه گفت که در ایران سیصدهزار بهایي 

بزرگترین اقلیت مذهبي را تشکیل میدهند. این تعداد از مجموعه متعلقان به سه اقلیت مذهبي به رسمیت شناخته شده 

 ( بیشتر است. )زرتشتي، مسیحي و یهودي

دیان عالیي درباره وضعیت تحصیل بهاییان در ایران گفت: اساس "قانوني" برخورد با جوانان طالب تحصیل در  

ایران به "ابالغیه آیت هللا گلپایگاني" باز میگردد. این ابالغیه که به تایید آقاي خامنه اي نیز رسیده است رسما پذیرش  

 الم کرده است.  بهاییان در دانشگاهها را ممنوع اع

وي درباره چگونگي عملکرد "فرمان" آقاي گلپایگاني گفت: تا دو سال پیش در فرم هاي ثبت نام کنکور هر متقاضي 

میباست در چارخانه هاي تعیین شده با ضربدر زدن مشخص کند که به کدام دین به رسمیت شناخته شده در قوانین  

عنوان دین رسمي در این فرم ها وارد نشده بود، جوانان بهایي با افزودن  ایران تعلق دارد و از آنجایي که بهاییت به 

آن به فرم و یا خالي گذاشتن خانه هاي تعیین شده از این قسمت فرم میگذشتند. به این ترتیب نیز از امکان حضور در  

حق نداریم در مورد دین   دانشگاه ها محروم میشدند. دیان عالیي در این رابطه تاکید کرد که: "از یک سو ما بهاییان

خود دروغ بگوییم و از سوي دیگر خود را به قوانین ایران ملزم میدانیم و ارائه آگاهانه اطالعات غلط در یک فرم  

 دولتي طبیعتا کاري مجرمانه است."

دولت    ۱۳۸۳ــ  ۱۳۸۴این فعال حقوق بشر در ادامه گفت: پس از ایراد فشارهاي بین المللي سرانجام در سال تحصیلي  

ایران پذیرفت که قسمت تعیین مذهب را از فرم هاي ثبت نام کنکور حذف کند. به این ترتیب بیش از هزار جوان  

درصد نیز به طور   ۸۰بهایي، براي اولین بار پس از انقالب توانستند در امتحانات کنکور شرکت کنند و بیش از 

به همین جا خاتمه نیافت. مسئوالن کنکور قسمت دیگري را موفقیت آمیزي امتحانات را پشت سر گذاشتند اما داستان 

در فرم سئواالت گنجانده بودند و دانشجو میبایست معین کند که واحد درسي دیني را در کدام دین میگذراند. جوانان  

ي قبولي بهایي نیز با توجه به آشنایي بیشتر با اسالم در محل مربوط به اسالم ضربدر زده بودند. پس وقتي که جوابها

کنکور آمد همه اینها به عنوان مسلمان ثبت شده بودند. این متقاضیان نیز به دانشگاه ها مراجعه کرده و اشتباه روي 

داده را گوشزد کردند و به این ترتیب دوباره از حق تحصیل محروم شدند. در نتیجه پیگیري ها از هشتصد متقاضي  

نفر دیگر از   ۷۹۰نام یافتند که البته این دسته نیز براي اعالم همبستگي با نفر اجازه ثبت  ۱۰قبول شده در کنکور تنها 

 ثبت نام خودداري کردند." 

دیان عالیي با توضیح اینکه در سال جاري تحصیلي نیز متقاضیان بهایي توسط ایجاد پیچیدگي هاي مشابه از ورود به  

آموزش عالي محروم شدند به موضوع ایجاد سیستم آموزش عالي ویژه توسط بهاییان در ایران پرداخت. او با اشاره به  

میشود گفت: به دلیل موانع مذکور بر سر راه تحصیل در   اهمیتي که آیین بهایي براي آموزش و تحصیل علم قائل

مراکز آموزشي عمومي چند سال پیش جامعه بهایي به ایجاد یک سیستم آموزش عالي اهتمام کرد. کالسها و آزمایشگاه  

ه با هاي این "دانشگاه ها" در منازل برقرار میشد اما استادان در سطوح بین المللي شناخته شده بودند. ما به مذاکر

چندین دانشگاه معتبر پرداخته و آنها نیز پس از حصول اطمینان از استاندارد باالي مرکز آموزش عالي بهایي در  

ایران، طي قراردادهایي پذیرفتند که مدارک صادرشده از این مراکز را به رسمیت بشناسند. اما مدتي بعد نیروهاي  

داني نمودند. دستگاه فتوکپي را که براي تکثیر جزوات  نزر و حکومتي به این مراکز حمله برده استادان را دستگی

 تحصیلي حیاتي بود به یغما بردند و محل هاي تدریس را که غالبا منازل مسکوني افراد خیر بود مصادره کردند.  

 دیان عالیي در ادامه گفت که این کوشش یک بار دیگر تکرار شد و به نتیجه اي کم و بیش مشابه انجامید. 

از پایان سخنراني که در آن ده ها شرکت کننده، غالبا استادان و دانشجویان دانشگاه مک گیل حضور داشتند، خانم پس 

 عالیي به پرسش هاي حاضران پاسخ داد. 

پس از این جلسه فرصتي دست داد تا با خانم عالیي گفت وگویي اختصاصي براي شهروند داشته باشیم. از این بابت 

 هستیم. از ایشان سپاسگزار

 خانم عالیي لطفا اندكي درباره نوع فعالیت هایي که در سازمان ملل به آنها مشغول هستید توضیح دهید. 

در کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل در ژنو و همچنین در کمیسیون حقوق بشر مجمع عمومي   ۱۹۹۲ــ من از سال  

از حقوق پایه اي بهاییان در ایران به طور خاص،  سازمان ملل مشغول هستم. دفاع از حقوق بشر به طور عام و دفاع 

حوزه فعالیت من هستند. به طور مشخص من با گزارشگران ویژه سازمان ملل براي ایران همکاري داشته ام.  
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اطالعاتي که ما به گزارشگران میرسانیم در تهیه گزارش نهایي که به ارگانهاي سازمان ملل تقدیم میشود تاثیر  

الیتها سبب شدند که نقض حقوق بشر در ایران بویژه در رابطه با بهاییان به طور وسیعتري مطرح میگذارند. این فع

 بشوند. طبیعتا بدون آشکار شدن این موارد برخوردهاي مشخص در سطح بین المللي ممکن نمي بود. 

 ه کند.به نظر مي آید امسال کانادا دوباره قطعنامه اي در محکومیت نقض حقوق بشر در ایران ارای

ــ بله. این سومین سال است که کانادا به طور پي درپي قطعنامه اي در این جهت ارائه میکند. البته حتما میدانید که 

سال پي درپي نه تنها توسط مجمع عمومي بلکه در کمیسیون   ۱۹پیش از این اروپا در این راه پیش قدم بود و ایران 

ا با شروع گفت وگو هاي انتقادي میان ایران و اروپا، اتحادیه اروپا دیگر حقوق بشر سازمان ملل نیز محکوم میشد. ام

خود راسا قطعنامه اي را پیشنهاد نکرده است اما پس از قتل زهرا کاظمي در ایران و پیشقدم شدن کانادا در ارائه  

براي ارائه به یکي از   قطعنامه، اروپا همواره از آن حمایت کرده است. حمایت به این شکل است که وقتي قطعنامه اي

ارگانهاي سازمان ملل تهیه میشود برخي کشورها قبل از طرح آن در ارگان مربوطه آن را امضا میکنند. در این مورد 

خاص گرچه اروپا خود باني امر نبوده است اما همواره با حمایت از قطعنامه هاي ارائه شده اعتراض خود به نقض  

 خته است.حقوق بشر در ایران را آشکار سا

 طرح پیشنهادي کانادا با طرح سال گذشته که به تصویب مجمع عمومي سازمان ملل رسید چه تفاوتهایي دارد؟ 

ــ طرح هنوز علني نشده است و من از متن آن اطالعي ندارم. نمیدانم به چه مسائل مشخصي میپردازد و آیا از طرح 

 سال گذشته تندتر است یا مالیمتر.

لهایي که در راهروهاي سازمان ملل در نیویورک و ژنو درگیر حقوق بشر هستید تفاوتي در دیدگاه آیا در این همه سا

 ها مشاهده میکنید؟

ــ متاسفانه بعضي کشورها از قبیل چین، سودان و غیره اخیرا این مسائل را مطرح میکنند که مثال کشورهاي اروپایي، 

حقوق بشر در کشور آنها تصمیم بگیرند. بر خالف گذشته که این  کانادا و غیره چه حقي دارند که درباره نقض 

کشورها در موضعي تدافعي بودند، دیدگاه مذکور نشان از یک تهاجم در مقابل حقوق بشر دارد. البته من در این  

ید به  برخوردها همواره تکرار میکنم که بفرمایید این گوي و این میدان، شما از امکانات برخوردار هستید و میتوان

موارد نقض حقوق بشر در کشورهاي اروپایي، کانادا و یا دیگران بپردازید. اگر میخواهید میتوانید قطعنامه پیشنهاد  

کنید. خالصه مطلب، نکته اینجاست که امروز جامعه بشري به آنجا رسیده است که نمیتواند اجازه بدهد که کشوري در  

 هروندان خود بپردازد.خاموشي و سکوت به نقض ابتدایي ترین حقوق ش

 تا چه حد به تاثیر این گونه محکومیت ها، در بهبود وضع حقوق بشر در ایران باور دارید؟ 

ــ نظري وجود دارد که "برخورد" هایي از قبیل محکومیت را ساده نمیداند و بر گفت وگو تکیه میکند. در اینجا چند 

و نیز موثر است و باید انجام شود. اما آنها که میگویند گفت وگو  نکته قابل ذکر است. اوال من منکر نمیشوم که گفت وگ 

تاثیر دارد ولي طرح شدن نقض حقوق بشر در کشورهاي خاطي ــ که شدیدترین شکل آن محکومیت است ــ تاثیر  

مساله  ندارد باید توضیح دهند از راه گفت وگو ها به کجا رسیده اند وچه پیشرفتي نشانگر آن است که آنها بدون طرح 

 در سطح بین المللي در کار خود موفق بوده اند. 

دیگر اینکه در مورد خاص بهاییان، جمهوري اسالمي هرگز نپذیرفته است درباره نقض حقوق ایشان وارد مذاکره 

 شود. خوب در این رابطه چه میتوان کرد؟ 

د چرا مثال محکوم کردن ایران در  شما تاکید میکنید که گفت و گو به تنهایي کافي نیست اما به طور مشخص نگفتی

 سازمان ملل در بهبود وضعیت حقوق بشر تاثیر مثبت میگذارد.

ــ شاید نتوان گفت که این نوع برخورد به طور مستقیم تاثیر مثبت میگذارد اما ما شاهد هستیم که طرح مساله نقض  

اوضاع تاثیر داشته است. در ضمن چطور  حقوق بشر در ایران به طور تعیین کننده اي در جلوگیري از وخامت بیشتر 

میتوان اجازه داد که یک کشور هر گونه برخوردي را با شهروندان خود مجاز بشمارد بدون اینکه دست کم جامعه 

 جهاني به تقبیح آن بپردازد؟ 
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سال  شما اشاره کردید دیدگاهي وجود دارد که محکومیت را کارساز نمیشمارد و به گمان من بر این اساس در سه 

گذشته در کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل قطعنامه اي در محکومیت ایران ارائه نشده است. آیا شما شاهد هیچگونه  

 بهبود و یا نشانه اي از آن در رابطه با بهاییان ایران هستید؟ 

مین نشست کمیسیون موضوع نقض حقوق بشر در ایران را   ۶۱ــ خیر. موکدا میگویم خیر. از ماه مارس گذشته که 

عمال با سکوت برگزار کرد، بیش از پنجاه بهایي دستگیر و بدون تفهیم اتهام داني شده اند. بیشتر آنها اکنون به قید  

ا چیست. بي وثیقه آزاد هستند اما هیچیک نمیدانند چرا باید با وثیقه هاي میلیوني آزاد شوند. هیچ کس نمیگوید جرم آنه

هیچ دلیلي دستگیر شده اند و بدون محاکمه و با قید وثیقه هاي سنگین آزاد هستند. تازه این بخش مثبت قضیه است.  

 نفر در دان به سر میبرند که در مورد آنها نیز نه تفهیم اتهام وجود دارد و نه تاریخ محاکمه. ۱۰هنوز تقریبا 

ه گفتگوي ادیان که آقاي محمد علي ابطحي از افراد شاخص آن است و آقاي  آیا از بهاییان ایران براي شرکت در موسس

 خاتمي پدر فکري آن است دعوت شده است؟

 ــ خیر. 

 چرا؟ 

 ــ این را از آن آقایان بپرسید. در ضمن به ایشان یادآوري کنید که بهاییان بزرگترین اقلیت دیني ایران هستند.  

در مراکز آموزشي عمومي چند سال پیش جامعه بهایي به ایجاد یک سیستم به دلیل موانع مذکور بر سر راه تحصیل 

 آموزش عالي اهتمام کرد 

 منبع: 

   ۱۳۸۴آبان   ۳سه شنبه  - ۲۰۰۵اکتبر  ۲۵   ۱۰۲۸شماره  -شهروند 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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[

https://iranbahaipersecution.bic.org/

