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 1از سایت:[ سرویس خبری جامعه بهائی ]برگرفته

۲۰۰۷مارس  ۷ - 1۳۸۵اسفند  1۶]تاریخ:[   

 

 فاش شد كه اخراج بهائیان از دانشگاه های ایران جنبۀ رسمی دارد

۲۰۰۷مارس  ۷نیویورک   

 )سرویس خبری جامعه جهانی بهائی(

جامعۀ بین المللی بهائی به سندی دست یافته است که ظاهراً ماهیت مزورانه سیاست دولت جمهوری اسالمی ایران را 

 در رابطه با دانشجویان بهائی كه خواستار تحصیل در مؤسسات آموزش عالی آن کشور هستند، تایید میکند.

از سوی دفتر مركزی دانشگاه پیام نور خطاب به شعبه  ۲۰۰۶نوامبر  ۲نامه ای است که در تاریخ  این سند در حقیقت

نمیتوانند در »های منطقه ای این دانشگاه ارسال شده و در آن آمده است که به موجب سیاست دولت، دانشجویان بهائی 

«باید اخراج گردند.»ند، و اگر چنانچه قبالً ثبت نام شده ا« دانشگاه های ایران ثبت نام كنند  

این سند گواهی است بر رفتار ریا »بانی دوگال، نمایندۀ ارشد جامعۀ بین المللی بهائی در سازمان ملل متحد میگوید: 

«كارانۀ دولت جمهوری اسالمی در رابطه با دانشجویان بهائی.  

به دانشگاههای دولتی و خصوصی، سال محروم ساختن دانشجویان بهائی از ورود  ۲۵پس از »خانم دوگال میگوید: 

دولت جمهوری اسالمی در ظاهر ادعا میكند كه درها را به روی آنان گشوده است. اما همان گونه كه بخشنامۀ 

محرمانۀ دفتر مركزی دانشگاه پیام نور نشان میدهد، سیاست واقعی دولت جمهوری اسالمی آن است كه بهائیان را به 

«محض شناسائی اخراج كنند.  

درحقیقت محتوای این نامه تضاد شدیدی با سخنان هفتۀ پیش یكی از سخنگویان دولت دارد كه در واکنش به ارقام 

منتشره از سوی جامعۀ بین المللی بهائی كه نشان میدهد تعداد زیادی از دانشجویان بهائی در سال جاری صرفاً به علت 

د.تبعیضات مذهبی اخراج شده اند، این امر را انكار نمو  

، یكی از سخنگویان دفتر نمایندگی دولت جمهوری اسالمی ایران در ۷۲۰۰فوریه  ۸۲به موجب گزارش رویتر، در 

سازمان ملل متحد كه نمی خواست نامش فاش شود، درپاسخ به پرسشی دربارۀ درصد باالی دانشجویان اخراجی بهائی 

«م نشده است.كسی درایران به علت اعتقادات مذهبی اش از تحصیل محرو»گفت:   

تا دوسال پیش که همه دانشجویان میبایست مذهب خود را در اوراق مربوط به امتحانات ورودی منعکس کنند، 

 دانشجویان بهائی خود به خود از ورود به دانشگاه ها محروم بودند.

وری اسالمی سیاست در پی فشارهائیكه از سوی جامعۀ بین المللی و سازمانهای مدافع حقوق بشر وارد آمد، دولت جمه

 خود را تغییر داد و ستون مذهب را از اوراق امتحانات ورودی دانشگاه ها حذف کرد.

نفرآنان به دانشگاه های مورد نظر خود راه یافتند.  1۷۸پائیز گذشته صدها بهائی در امتحانات ورودی موفق شدند و 

ئی بعد از آنکه دانشگاه ها متوجه شدند آنها بهائی دانشجوی بها ۰۷اما از آغاز سال تحصیلی جدید تا کنون، دست کم 

 هستند، اخراج شده اند.
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روی كاغذ آرمدار وزارت علوم، تحقیقات و فنآوری ایران چاپ شده و از سوی دفترحراست  ۲۰۰۶ نوامبر ۲نامۀ 

 مركزی دانشگاه پیام نور برای رؤسای شعبات منطقه ای این دانشگاه فرستاده شده است.

احتراماً حسب مصوبۀ شورای انقالب فرهنگی و دستور وزارت اطالعات و حراست كل »چنین آمده است: دراین نامه 

سازمان مركزی دانشگاه پیام نور، بهائیان نمیتوانند در دانشگاه ها و مراكز آموزش عالی ثبت نام كنند. لذا در صورت 

«رده و در صورت ثبت نام شدن اخراج گردند.مشاهده ضمن گزارش امر از ثبت نام ایشان جداً خودداری به عمل آو  

از نظر تعداد دانشجو و پوشش جغرافیائی »طبق اطالعات مندرج در پایگاه اینترنتی دانشگاه پیام نور، این دانشگاه 

رشته تحصیلی،  ۴۷دانشجو و  ۰۰۰۷۴۶در ایران بشمار میرود. دانشگاه پیام نور با حدود « بزرگترین دانشگاه دولتی

ركز و واحد آموزشی در سراسر کشور، فعالیت میکند.م ۷۲۵در   

دانشجوی بهائی از دانشگاه پیام نور اخراج شده اند. ۳۰از آغاز سال تحصیلی جاری تا کنون دست کم   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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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