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 است[ حذف شده]اطالعات شخصی افراد 

 اخبار مربوط به افراد و جامعه بهائی تایپ شده است[]برای وضوح بیشتر فقط مطالب و

 

 رادیو فردا]برگرفته از سایت:[ 

 ١٣٩٣فروردین  ۲۲تاریخ:[ ]

 

 ”وگو با یک دختر بهایی؛ "از تحصیل محروم شدم چون دروغ نگفتمگفت

 محمدرضا یزدان پناه

الملل و دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضائیه گفته که هیچ کس به خاطر بهایی معاون بینمحمدجواد اردشیر الریجانی، 

 .شودبودن از تحصیل در ایران محروم نمی

وگو با ایلنا، مدعی رعایت حقوق شهروندی تمام ایرانیان توسط حکومت جمهوری اسالمی شده آقای الریجانی در گفت

 .اندف بهایی بودن با پیروان این آیین برخورد نکردهگاه به صرو افزوده که مسئوالن ایران هیچ

هایی مانند جاسوسی برای اسرائیل یا آمریکا و اقدام علیه امنیت ملی، ساالنه تعداد زیادی بهایی در ایران، با اتهام

ای ساخته گویند که بهاییت یک دین نیست بلکه فرقهشوند. مسئوالن جمهوری اسالمی میمحاکمه و محکوم می

 .شورهای غربی برای انحراف در اسالم استک

ها پیرو این دیانت در ایران پس از روی کار آمدن حکومت جمهوری اسالمی جامعه جهانی بهایی از اعدام و قتل صد

ها یا اخراج های متعددی نیز از محرومیت پیروان این آیین در ایران از تحصیل در دانشگاهخبر داده است. گزارش

 .مراکز آموزش عالی حکایت دارندها از آن

وگو کرده است. دختری که به علت اعتقاد به دیانت بهایی از تحصیل در ایران رادیو فردا با یکی از این افراد گفت

 .اکنون در مقطع دکترای رشته مهندسی عمران در کشوری پیشرفته مشغول تحصیل استمحروم شد و هم

 .اش خودداری شودر نام، دانشگاه و کشور محل اقامتاو به دالیل امنیتی خواسته تا از ذک

 شما در چه سالی و به چه علت از ایران خارج شدید؟

 .و برای ادامه تحصیل از ایران خارج شدم ١٣۸٩من در سال 

 چرا در ایران ادامه تحصیل ندادید؟

خواست ادامه بخوانم. و چون دلم میهای دولتی و رسمی کشور درس من به عنوان یک بهایی اجازه نداشتم در دانشگاه

 .تحصیل بدهم، گزینه دیگری به جز خروج از کشور نداشتم

 آیا در کنکور ورودی دانشگاه شرکت کرده و احیانا قبول هم شده بودید؟

ای وجود نداشت که حتی خواستم وارد دانشگاه شوم، هیچ گزینهکه دبیرستان را تمام کردم و می ١٣۸١بله در سال 

م کنکور بدهم و وارد دانشگاه شوم. به همین دلیل وارد دانشگاه بهایی شدم و درسم را شروع کردم. اما بعد از دو بتوان

شد  ١۵۰۰ام حدود سال این امکان به وجود آمد که در کنکور سراسری شرکت کنیم. رتبه خیلی خوبی هم آوردم. رتبه

های مهندسی قبول های خوب تهران و در رشتهلی از دانشگاهتوانستم در خیفیزیک. با آن رتبه می –در رشته ریاضی 

ها در شهرهای دورافتاده و مختلف را هم در انتخاب رشته وارد کردم. اما متاسفانه بشوم. با این حال خیلی از دانشگاه

 .مام. من هم درسم را در دانشگاه بهایی ادامه دادبعد از مدتی جواب آمد که در هیچ کدام پذیرفته نشده
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 چون متوجه شده بودند که شما بهایی هستید؟

ها، گزینه دین هم وجود داشت که ما باید دانم از کجا متوجه شده بودند. تا قبل از آن در فرم ثبت نام برای دانشگاهنمی

ت ها وجود نداشت. ما هم به همین دلیل هیچ وقزدیم که دیانت بهایی در آنیکی از ادیان رسمی کشور را عالمت می

توانید در آن کردیم. ولی از یک سالی اعالم شد که گزینه دین به گزینه تعلمیات دینی که میدر کنکور شرکت نمی

شرکت کنید، تبدیل شده که این متفاوت بود. به همین خاطر گزینه تعلمیات دینی اسالم را انتخاب کردیم. اما مدتی بعد 

مده که دین ما اسالم است. ما دوباره اعتراض کردیم و گفتیم که شما که نتایج آمد دیدیم طور دیگری برداشت شده و آ

توانید دوباره انتخاب رشته کنید قرار بود تعلمیات دینی را اسالم بنویسید نه دین ما را. به ما گفتند اشتباه شده و شما می

 .که ما هم این کار را کردیم. فکر کنم از این اعتراض فهمیدند که ما بهایی هستیم

 ه کجا اعتراض کرده بودید؟ب

 .وزارت علوم

 توانید در دانشگاه ثبت نام کنید؟بعد از این بود که به شما گفته شد نمی

بله اول گفتند که پرونده شما ناقص است، ما دوباره اعتراض و انتخاب رشته کردیم و مدارک خود را فرستادیم. وقتی 

های بهایی که آن سال شود گفت برای همه بچهول شده، تقریبا میآمد که هر کس چه دانشگاهی قبنتایج برای همه می

های دورافتاده قبول شدند اقدام کرده بودند، هیچ کدام چیزی قبول نشدند. شاید معدود کسانی بودند که یک سری دانشگاه

 .های بعدی از دانشگاه اخراج شدندشان در سالها هم تقریبا همهو آن

از مراحل ثبت نام دانشگاه اعالم نکرده بودید که بهایی هستید یا در دانشگاه بهاییان درس شما خودتان در هیچ کدام 

 خوانید؟می

ای که فرم ثبت نام آمد و ما اعتراض کردیم گفتیم همان مرحله دانشگاه بهایی که نه ولی اینکه بهایی هستیم را در

 .مسلمان نیستیم و بهایی هستیم

 جربه زندگی در ایران به عنوان یک بهایی برای شما چگونه بود؟به جز محرومیت از تحصیل، ت

آید و موقعی که مدرسه بودم، یک راستش زندگی در ایران اگر بخواهیم از نظر مردم بگوییم، تا جایی که یادم می

کردند یا ها را تحریک میتوانستم از همکالسیانم ببینم، یا معلمانی بودند که بچهسری برخوردهای خیلی مختصری می

ساله خیلی ناراحت کننده بود اما به صورت کلی  ٩ – ۸کردند. برای یک بچه هایی که به بهاییان میتحقیر و توهین

ها بهتر هم شد یعنی تعصبات شود گفت که از طرف مردم خیلی تحت فشار نبودیم. به خصوص با گذشت سالمی

کردم خصوصی بود شدم با اینکه شرکتی که در آن کار میتر شد. ولی وقتی من وارد بازار کار کمرنگ و کمرنگ

دادند. شد، حقوق و مزایای مساوی با بقیه کارکنان را نمیولی چون مدرک من از طرف وزارت علوم شناخته نمی

کردم اما در حد یک دیپلم یا فوق دیپلم حقوق و مزایا داشتم. من هم یعنی من مثل یک مهندس لیسانسه کار می

دانند. هایی بود که فکر کنم همه میستم اعتراضی به آن شرایط داشته باشم. اما از نقطه نظر دولتی، محدودیتتواننمی

بهاییان حق ادامه تحصیل، حق کار در مشاغل دولتی یا وابسته به دولت ندارند. حتی عقد بهایی تا چند سال پیش در 

توانستند گذرنامه داشته باشند. این مشکالت برای همه بوده اما ها حتی نمیشد و چند سال قبلترش، بهاییجایی ثبت نمی

 .همان هم محروم بودم تر بود که ازبرای من به شخصه حق ادامه تحصیل از همه چیز مهم

 کردید؟ای که از دانشگاه بهایی گرفته بودید در آن شرکت خصوصی کار میبا مدرک تحصیلی

 .بله

 ز وزارت علوم بگیرید؟ برخورد مسئوالن این وزارتخانه با شما چطور بود؟چقدر تالش کردید تا حق خود را ا

وقتی نتایج کنکور سراسری آمد و آن اتفاقات رخ داد، من و دوستانم همگی به وزارت علوم و نهادهای مرتبط نامه 

همان  کردم و بازنوشتیم و اعتراض کردیم ولی تقریبا هیچ جوابی نگرفتیم. من یک سال دیگر هم در کنکور شرکت 

 .اتفاقات افتاد. دوباره نامه نوشتم، اعتراض کردم و باز هیچ جوابی دریافت نکردم

 ای و چه مقطعی در خارج از ایران مشغول تحصیل هستید؟توانید بگویید االن در چه رشتهمی
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 .در رشته مهندسی عمران و در مقطع دکترا

 بهره بودید؟ها بیه در ایران از آندانشگاه و کشور فعلی چه چیزی به شما داده ک

دو چیز کامال متفاوت است. دانشگاه بهایی که ما در ایران در آن درس خواندیم، شباهتی به دانشگاه در هیچ کجای دنیا 

های منظم نداشتیم. اساتیدمان هم اکثرا دکترا نداشت. حداقل امکانات را داشت و حتی کتابخانه، آزمایشگاه و کالس

همان دانشگاه گرفته بودند و به طور داوطلبانه  هایی بودند که مدرکشان را ازلیسانسها و فوق و لیسانسنداشتند 

کردند. شرایط سختی برای درس خواندن بود. اصال شبیه دانشجوهای دیگر در ایران و هیچ کجای دیگر تدریس می

 .امکانات الزم برای یک دانشجو وجود دارد دنیا نبود. ولی دانشگاهی که االن هستم کامال متفاوت است. همه

کنند بلکه به علت جرایمی مثل جاسوسی با گویند که با بهاییان به خاطر اعتقاداتشان برخورد نمیمسئوالن ایرانی می

شود. خود شما هیچ جرمی در ایران انجام دادید؟ پرونده قضایی خاصی دارید که به خاطر آن از ها برخورد میآن

 روم شده باشید؟تحصیل مح

دادم. واقعا این برایم نه واقعا، من تمام عمرم را در ایران درس خواندم و به جز درس خواندن هیچ کاری هم انجام نمی

ترین چیز بوده. اگر بخواهم درباره تجربه شخصی خودم صحبت کنم، من هیچ کاری به جز درس خواندن انجام مهم

ت بهایی از تحصیل محروم شدم. اگر هنگام ثبت نام در دانشگاه جلوی گزینه مذهب ندادم و فقط به خاطر اعتقاد به دیان

شدم اما چون نخواستم دروغ بگویم این اتفاق افتاد. در مورد خودم مطمئنم هیچ نوشتم اسالم، خیلی راحت قبول میمی

 .دلیلی به جز این وجود نداشت

 با وجود این مسائل، احساستان به ایران چیست؟

های خودش را دارد. دوری زندگی در خارج از ایران مثل هر مهاجر دیگری سختی… دانم چه بگویمنمی …راستش

ها قابل تحمل است. تنها چیزی که من را بیشتر از همه ولی همه این… از وطن و خانواده در یک فرهنگ جدید

خواست در کشور خودم به عالیقم یکنم این است که خیلی دلم مکند و هر روز و همیشه به آن فکر میناراحت می

برسم. یعنی درس بخوانم. من خیلی ناراحتم که مجبور شدم به خاطر اینکه درس بخوانم از کشورم خارج بشوم و هیچ 

خواهد یک روز شرایطی ایجاد بشود گزینه دیگری نداشتم. این چیزی بود که من مجبور به انتخابش شدم. خیلی دلم می

شناسم مثل من هستند و دوست دارند در ایران باشند، بتوانند در کشور خودشان باشند و ه میکه من و همه کسانی ک

 .درس بخوانند و در جهت آبادانی کشور خودشان تالش بکنند. این واقعا آرزوی من است

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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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