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 است[ حذف شده]اطالعات شخصی افراد 

 

 سرویس خبری جامعه بهائیاز سایت:[  ]برگرفته

 )۲۰۰۹ سمار ۲۳( ۱۳۸۸فروردین  ۳]تاریخ:[ 

 

 دبیرستانىخالصه اى از موارد مداوم آزار دانش آموزان دبستانى و 

 آخرین خبرها از ایران: 

در گزارشى که اخیراً از ایران دریافت شده هفتاد و هفت مورد آزار دانش آموزان بهائى دبستانى و دبیرستانى در 

فهرست شده است. بنا به گفته بهائیان در ایران، موارد آزارهاى این چنینى   ۲۰۰۹تا فوریه   ۲۰۰۸فاصله سپتامبر 

 بدودن تردید بسیار بیشتر از این فهرست است. برخى نمونه هاى این آزارها به این شرح است:

• بیست مورد توهین به دانش آموزان توسط معلمین یا مدیران مدارس )اصفهان، تهران، کرج، رشت، فردیس، 

 ویالشهر، و شیراز(

 • اخراج چهار دانش آموز بهائى از مدرسه )کرج و کاشان(

 • عدم ثبت نام دو دانش آموز بهائى )تهران و کرج(

 اصفهان و شیراز()• هفت مورد تهدید به اخراج دانش آموزان بهائى در صورت تبلیغ این آئین 

به امضاى تعهدنامه مبنى بر عدم تبلیغ آئین بهائى در • پنچ مورد مجبور کردن دانش آموزان بهائى یا والدین آنها 

 مدرسه )کرج، رشت، و اصفهان(

 • برگزارى پنج سمینار ضد بهائى در مدارس )اصفهان و شیراز(

 • چهار مورد توزیع مطالب ضد بهائى در مدارس )اصفهان، کرج، شیراز(

 نى اسالمى )اصفهان و کرج(• چهار مورد مجبور کردن دانش آموزان بهائى به شرکت در مراسم دی

• شش مورد احضار دانش آموزان بهائى و والدین آنها به وزارت اطالعات و دفاتر امنیت در مدارس )رشت، 

 اصفهان، کرج، تهران و رودهن(

 • دو مورد تشویق دانش آموزان بهائى به تغییر یا پنهان کردن اعتقادات دینى شان )ویالشهر و اصفهان(

ر اصفهان، ویالشهر، تهران، رودهن و کرج، مدیران مدارس به اولیاى دانش آموزان بهائى در بعضى مدارس د

اطالع دادند که به موجب بخشنامه تازه اى از دفتر امنیت باید دانش آموزان بهائى با پرکردن فرمى به نام ’فرم ثبت 

 مشخصات دانش آموزان سایر ادیان‘ شناسائى شوند.

 ترى از وضعیت دانش آموزان بهائى را نشان مى دهد:  نمونه هاى زیر شواهد روشن

• تمام مدیران مدارس در کرج فهرستى از اسامى دانش آموزان بهائى دریافت نموده و از آنها خواسته شده است اسامى  

کسانى را که در مدارس آنها تحصیل مى کنند مشخص سازند. )معلوم نیست این درخواست را کدام اداره ارسال کرده  

 ت.(اس

• در اصفهان جزوه اى به نام ’آزادى و پوشش‘ در یک مدرسۀ دخترانه توزیع شد. در بخشى از این جزوه تحت 

عنوان ’تالش هاى استعمارگران‘ ادعا شده است که انگلیسى ها، یهودیان و به خصوص بهائى ها، توطئۀ ’برداشتن 

 شدند. حجاِب‘ اجبارى را طراحى کردند و مأمور زمینه سازى براى آن 
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• در یک مدرسه راهنمائى در اصفهان یک روحانى در سخنرانى اش بهائیان را دشمنى بزرگ تر از آمریکا و 

اسرائیل براى اسالم خواند و گفت بهائیان مسئول تخریب اماکن مقدسه شیعیان در عراق هستند. دانش آموزان بهائى 

 اجازه پاسخگوئى به این اتهامات را نداشتند. 

درسه راهنمائى در اصفهان دانش آموزان بهائى را تهدید کرد که اگر اقدام به تبلیغ دیانتشان بکنند از • مدیر یک م

مدرسه اخراج خواهند شد و به آنها اطالع داد بخشنامه اى دریافت کرده که به موجب آن بهائیان حق شرکت در 

 ورزش هاى تیمى را ندارند. 

 شهر یک دختر بهائى دانش آموز کالس چهارم را اخراج کرد و بعد از  • یک روحانى در مدرسه اى ابتدائى در ویال

توضیحاتى به او در مورد غلط بودن اطالعات اش در مورد حقیقت این آئین به او پیشنهاد کرد بدون اطالع دادن به  

 والدین اش دین خود را عوض کند.

 در رسانه ها:  یبازتاب اخبار مربوط به کودکان بهائ

 ران یدر مدارس ا یکودکان بهائ ریتحق

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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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