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 است[ حذف شده]اطالعات شخصی افراد 

 

 

 ۱۳۹۰شهریور  ۴

 آقای دکتر کامران دانشجو

 وزیر علوم، تحقیقات و فناوری

 جمهوری اسالمی ایران

 مقام محترم وزارت علوم، تحقیقات و فناوری،

گزارش داد که وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، مؤّسسۀ  ۱۳۹۰خرداد  ۱۴خبرگزاری دانشجویان ایران در تاریخ 

اعالمیّه چندین روز بعد از یورش ماٴمورین دولتی به منازل  علمی آزاد جامعۀ بهائی را غیر قانونی اعالم نموده است.

 ازداشت تعدادی از این افراد منتشر شد.حدود سی نفر از بهائیان وابسته به آن مؤّسسه و ب

بر خالف قوانین وقت، دانشجویان  ۱۳۵۷طور که مستحضرید، بالفاصله پس از انقالب اسالمی ایران در سال  همان

عدالتی های خود برکنار گردیدند. دولت در اجرای این بیهای کشور اخراج شدند و اساتید بهائی از سمتبهائی از دانشگاه

 ۱۳۶۰ورزید و مراجعه به اولیای امور برای یافتن راه حلّی مناسب به جایی نرسید تا آنکه در اواخر دهۀ اصرار می

شان میّسر نیست و حکومت نیز تغییری ها بدون انکار عقاید مذهبیکامالً روشن شد که ثبت نام جوانان بهائی در دانشگاه

شگاه رسمی برای بهائیان به وضوح غیر ممکن بود زیرا در در این وضع نخواهد داد. تحت این شرایط تأسیس یک دان

آمیز بود. در فایده، غیر معقول و حتّی تحریکبرابر مخالفت علنی دولت اقدام به کسب مجّوز برای این کار عملی بی

ان بهائی نتیجه جامعۀ بهائی ترتیباتی غیر رسمی فراهم نمود تا از خدمات داوطلبانۀ اساتید اخراجی برای تدریس جوان

 استفاده شود.

تر گردد، این اقدام نیز به مرور به شکلی منّظممند میاز آنجایی که هر تالش آموزشِی جّدی از نوعی هماهنگی بهره

بهائی در اوایل هرگز این ابتکار را اعالن عمومی  درآمد و بعداً نام مؤّسسۀ علمی آزاد را به خود گرفت. اگرچه جامعۀ

نکرد با این حال به تدریج دیگران، چه در ایران و چه در خارج، از ماهیّت و جّدیّت این اقدام مّطلع شدند و داوطلب 

ن برنامه به کمک به آن گردیدند. جامعه مصّمم بود که احتیاجات تحصیلی کلّیّۀ جوانان خود را تاٴمین نماید و در نتیجه ای

مرور توسعه یافت ولی در هر حال به صورت یک فعّالیّت داخلی جامعه باقی ماند بدین معنا که دایرۀ فعّالیّتش منحصر به 

شد. شرکت در ها اکثراً در منازل بهائیان برگزار میجامعۀ بهائی بود و با آموزش عموم مردم سر و کاری نداشت. کالس

ز آن محدود بود. دانشجویان انتظار دریافت مدرک رسمی نداشتند و قول مزایای دیگر از قبیل مندی اآن داوطلبانه و بهره

شد. هدف، پرورش فکری جوانان بهائی آن مرز و بوم و آمادگی بیشتر آنان برای افزایش امکان استخدام به کسی داده نمی

در مقیاسی کوچک با تالش پدر و مادری مقایسه  توانخدمت به اجتماع بود. در حقیقت این فعّالیّت جامعۀ بهائی را می

نمود که در محیط خانواده و به طور خصوصی آموزش فرزندان خود را که از حضور در مدارس عمومی محروم 

پرور گیرند. مگر نه این است که تعلیم خانگی و تدریس خصوصی از قدیم االیّام در بین ایرانیان دانشاند به عهده میشده

 رسوم بوده است؟معمول و م

دولت جمهوری اسالمی از آغاز بارها کوشیده است که پیشرفت این برنامه را مسدود سازد و مشکالتی برای 

گردید مورد حمله و یورش ماٴمورین امنیّتی واقع ها در آنجا تشکیل میکنندگانش به وجود آورد. منازلی که کالسشرکت

رفت. میل آموزشی که با مشقّت و زحمت فراوان تهیّه شده بود به تاراج ها و دیگر وسایها، کتابشد. کامپیوترمی

گرفتند تا تعّهد بدهند که در شدند و تحت فشار قرار میبسیاری از کسانی که در این مجهودات شرکت داشتند بازداشت می

هائی در سراسر ایران خانۀ ب ۵۰۰به بیش از  ۱۳۷۷راه کمک به تحصیل جوانان فعّالیّت نخواهند کرد. یورش سال 

ها است و در عین حال جنبۀ خصوصی و خانگی بودن این اقدام آموزشی را به خوبی نشان ای از این آزار و اذیّتنمونه

 دهد.می
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یافته به منظور ای سازمانگذاری رسمی دولت و مبارزهآن جناب به خوبی آگاهند که این اقدامات در راستای سیاست

از  ۱۳۶۹ای که در سال در مقام موجودیّتی زنده و پویا در آن مملکت بوده است. سند محرمانه نابودی جامعۀ بهائی

طرف شورای عالی انقالب فرهنگی صادر شد و به تصویب مقام رهبری رسید موضع جمهوری اسالمی را نسبت به 

ود که "راه ترقّی و توسعۀ آنان نماید که باید با بهائیان به نوعی رفتار شسازد و مشّخص میجامعۀ بهائی روشن می

گردد. یقیناً مّطلع هستید که بخشی مسدود شود." یک نسخه از این سند جهت مالحظۀ آن مقام محترم به پیوست تقدیم می

ها چه در ورود و چه در دارد که بهائیان باید "در دانشگاهاز این سند تحت عنوان "جایگاه فرهنگی" صریحاً اعالم می

 اند از دانشگاه محروم شوند."نانچه احراز شد بهائیحین تحصیل چ

های بعد از صدور این سند ثابت کرده است که سیاست ممانعت از ورود بهائیان به مؤّسسات آموزش عالی تجارب سال

، نمایندگان دولت متبوع شما بر اثر اعتراضات گسترده به ادامۀ این ممنوعیّت ۱۳۸۵کشور کامالً پابرجا است. در سال 

المللی اظهار داشتند که اشاره به مذهب در اوراق کنکور سراسری برای شناسایی دین متقاضی نیست بلکه به جامعۀ بین

نماید. جامعۀ بهائی با حسن نیّت این توضیح را پذیرفت. از آن پس نامبرده را تعیین می فقط موضوع دروس مذهبی

به سال از تعداد در این آزمون شرکت نمایند و هرچند مشکالت موجود موجب گردیده که سال  اندبهائیان سعی کرده

 اند.کنندگان با موفّقیّت و بعضی با باالترین نمرات امتحان را گذراندهمتقاضیان کاسته شود ولی با این حال اکثر شرکت

ر شد که چند ماه بعد از آنکه نمایندگان دولت بعد از شرکت مجّدد جوانان بهائی در امتحانات ورودی سراسری آشکا

المللی اطمینان داده بودند که بهائیان برای ورود به دانشگاه الزم نیست در جمهوری اسالمی به جامعۀ بین

دانشگاه  ۸۱ای به خانۀ جناب عالی نامههای مربوطه دین خود را انکار کنند، ادارۀ حراست مرکزی وزارتتقاضانامه

یران فرستاد و به آنها دستور داد که "اشخاص بهائی چنانچه در حین ورود به دانشگاه و یا حین تحصیل در سراسر ا

بایست از دانشگاه اخراج گردند. لذا ضروری است نسبت به جلوگیری از ادامۀ مشّخص گردد که بهائی هستند، می

ای از این سند نیز به نسخه منعکس فرمایید." شدگان موصوف اقدام الزم را معمول و نتیجه را به این مرکزتحصیل یاد

 شود.پیوست ارسال می

شوند. از عّدۀ کثیری با ارسال می بدین ترتیب، جوانان بهائی به طرق مختلف از دسترسی به تحصیالت عالی محروم

ذرند از ثبت نام آنان گشود. کسانی که با موفّقیّت از این مرحله میاّطالعیّۀ ظاهرفریب "نقص پرونده" سلب صالحیّت می

شوند در شان موفّق به ثبت نام میذهبشود. تعداد بسیار قلیلی هم که به علّت عدم توّجه به مها جلوگیری میدر دانشگاه

انصافی کامل چند هفته یا چند روز قبل از اتمام دورۀ گردند. در بعضی موارد، این اخراج با بیمراحل بعدی اخراج می

ته است. معیار صحیح برای سنجش دسترسی بهائیان به آموزش عالی این نیست که به چند نفر از تحصیلی صورت گرف

شود که تحصیالت خود را شود، بلکه این است که به چند نفر از آنان اجازه داده میآنان اجازۀ ورود به دانشگاه داده می

های ینکه عّدۀ معدودی از جوانان بهائی موقّتاً به دانشگاهبینی روشن است که تنها دلیل ابه پایان برسانند. بر هر ناظر تیز

اند آنست که از این طریق مأمورین دولت بتوانند ممنوعّیت بهائیان از دسترسی به تحصیالت عالی را با شما راه داده شده

 ریاکاری انکار کنند.

های غیر رسمی آموزشی بارۀ فعّالیّت و اکنون بهائیان با مصائب جدیدی رو به رو هستند. آنان در حین بازجویی در

شوند. کنند به زندان تهدید میگیرند. کسانی که به تمشیت امور این برنامه کمک میجوانان خود مورد خشونت قرار می

شان مصادره خواهد شد ها ادامه یابد منازلدهند که چنانچه کالسها هستند هشدار میبه پدر و مادرهایی که میزبان کالس

گردد که هرگز به شود و در عین حال به آنان تأکید میها اخطار داده میه دانشجویان علیه شرکت در کالسو ب

های کشور راه نخواهند یافت مگر آنکه دین خود را ترک کرده به اسالم بگرایند. با وجود این، وقتی که نمایندگان دانشگاه

دارند که در ایران هیچ فردی به خاطر شوند اظهار میاقع میالمللی مورد اعتراض ودولت متبوع شما در صحنۀ بین

انگیز است که نمایندگان جمهوری اسالمی با اشاعۀ مکّرر شود. چقدر اسفمعتقدات مذهبی خود از تحصیل محروم نمی

ه است که سازند. آیا زمان آن فرا نرسیددار میگونه اکاذیِب آشکار، اعتبار دولت ایران را بیش از پیش خدشه این

های ضّد و نقیض در بخشینمایندگان جمهوری اسالمی عادِت گفتن یک مطلب به بهائیان و ارائۀ یک سلسله اطمینان

 صحنۀ جهانی را ترک نمایند؟

https://iranbahaipersecution.bic.org/


 

 
IRANBAHAIPERSECUTION.BIC.ORG 

 

بدیهی است که تودۀ مردم جهان به خصوص مرّوجین عدالت اجتماعی، دانشگاهیان، دانشجویان و به راستی قاطبۀ 

یّت عمدی هر جوانی از تحصیل را عملی درخور نکوهش و مغایر همۀ موازین قانونی، ملّت شریف ایران ممنوع

خانۀ شود حتّی کارکنان وزارتدانند. بسیاری از کارمندان دولت که نزدشان دادخواهی میدینی، اخالقی و انسانی می

شان بسته است چه که فانه دستدارند که متأسّ کنند و اظهار میدردی میشخص جناب عالی نسبت به بهائیان ابراز هم

شورای انقالب فرهنگی عمل کنند. ولی با نهایت  ۱۳۶۹از مقامات باال به آنها دستور داده شده که بر طبق مفاد سند 

 کند.چنان بر محروم کردن اعضای جوان جامعۀ بهائی از تحصیالت عالی پافشاری میتأّسف دولت متبوع شما هم

شان از تحصیالت عالی باز ی از شهروندان جوان را تنها به خاطر باورهای مذهبیچگونه است که حکومتی، جمع

سازند و آن جوانان را در های آنان به کمک یکدیگر ترتیباتی خصوصی فراهم میدارد و سپس هنگامی که خانوادهمی

آن دولت با توّسل به قوانین شناسی بپردازند، المثل به تحصیل علم فیزیک و زیستآورند تا فیمنازل خود گرد هم می

چرا دولت باید نسبت به  کند؟مصّوب برای نظارت بر مؤّسسات آموزشی عمومی، این اقدام را غیر قانونی اعالم می

نماید؟ مگر نه این است که اساتید رحمانه عمل اشتیاق جوانان ایرانی بهائی برای کسب تحصیالت عالی این گونه بی

خواهند که همین شوق و عالقۀ شدید به تحصیل را در وجود خود پرورش شجویان خود میهای شما از داندانشگاه

 دهند؟

های مربوطه هرچند برنامۀ تحصیلی جامعۀ بهائی ایران هرگز در مقامی نبوده است که برای دانشجویان خود که کالس

ها ی علمی صدها فارغ التّحصیل این کالسآوردهارسانند مدرکی رسمی صادر نماید اّما دسترا با موفّقیّت به اتمام می

های بسیاری از کشورهای جهان آنان را برای ادامۀ تحصیل و اشتیاق آنان به آموزش موجب گردیده است که دانشگاه

های خارج این دانشجویان را در دانشگاه کالسانهای فوق لیسانس بپذیرند. آنچه تحسین عمیق اساتید و همدر رشته

باشد که با وجود وقوف کامل بر مشکالت ست عزم راسخ آنان به بازگشت به ایران بعد از اتمام تحصیل میبرانگیخته ا

شدیدی که با آن رو به رو خواهند شد، به خاطر اشتیاقی که برای خدمت به پیشرفت وطن خود دارند، حاضرند هر 

 نهد؟ا ارج نمیسختی را تحّمل کنند. چگونه است که دولت این تعّهد به عمران کشور ر

مندانه چنین روشهای جهان نام برد که هّم خود را اینتوان دولت دیگری را در بین حکومتامروز به سختی می

صرف ممانعت از پیشرفت تحصیلی بخشی از شهروندان کشور خود نماید. توّجه فرمایید که مسئله تنها این نیست که 

های دیگر اجتماعی و تشکیالتی رو به رو هستند چون که بسیاری از اقلّیّت بهائیان ایران در راه پیشرفت خود با موانع

های دولت ایران بهائیان را از دسترسی به گذارینیز با این وضع ناگوار مواجهند. مشکل فقط این نیست که سیاست

اید و بدون هیچ فراتر رفتهآور است. شما از این نیز دارد، هرچند چنین اقدامی نیز واقعاً تأّسفتحصیالت عالی بازمی

برند غیر تان را که فکر خود را برای کسب دانش به کار میمالک و منطق قابل قبولی ابتکار بعضی از شهروندان

 اید!قانونی اعالم داشته

آموزشی عالی جامعه  هایاکنون دولت ایران در شهرهای سراسر کشور، بهائیان را چنانچه ارتباط خود را با فعّالیّت

کند. اّما این اتّهامات بسیار مبهم است و به درستی مشّخص نیست که متوقّف نسازند متّهم نموده و به بازداشت تهدید می

باشد: درس خواندن؟ آموختن؟ کمک به دیگران در جهت کسب دانش؟ چرا باید جوانان دقیقاً چه کاری غیر قانونی می

هم آمدن برای یادگیری ممنوع شوند و چرا به یک استاد اخراجی دانشگاه اجازه داده نشود  بهائی از تحصیل یا از گرد

اند؟ نهایتاً چه اقدامی غیر که دانش تخّصصی خود را در اختیار جوانانی قرار دهد که از حّق تحصیل محروم شده

های مذهبی آنان و یا خاطر باور یک دولت برای ممانعت شهروندان از تحصیالت عالی به گذاریقانونی است: سیاست

توان مشاهده نمود که غیر قانونی اعالن نمودن های یک جامعه برای آموزش جوانان خود؟ به وضوح میتالش

تالشی آشکار که از  —مجهودات تحصیلی جامعۀ بهائی متاٴّسفانه نیست مگر ترفند دیگری از طرف مسئولین امور 

ا که اطاعت از حکومت یکی از اصول آیینش است در موقعّیتی قرار دهند که در مند بهائی رطریق آن جامعۀ قانون

 دست گردد.مختّل ساختن پیشرفت خود شریک و هم

در نظر بهائیان حکومت در مقام نظامی برای تأمین رفاه و پیشرفت منّظم جامعۀ بشری سزاوار احترام و حمایت 

ی تعالیم بهائی است. اّما این اطاعت مطلق نبوده و نیست و به هاصمیمانه است و اطاعت از حکومت یکی از ویژگی
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 —عنوان مثال بهائیان حاضر نخواهند شد که بدین منظور در رعایت اصول روحانی که به آن معتقدند کوتاهی نمایند 

 آموزش و پرورش کودکان و جوانان در زمرۀ این اصول است.

از بین کافّۀ حقایق کونیّه حقیقت انسانیّه را به دانش و هوش که نیّرین از جمله تعالیم بهائی آنست که خداوند متعال "

اعظمین عالم کون و امکان است مفتخر و ممتاز فرمود." بر طبق آثار بهائی "علم به منزلۀ جناحست از برای وجود و 

وست و اوست علّت الحقیقه کنز حقیقی از برای انسان علم امرقاتست از برای صعود. تحصیلش بر کل الزم ... فی

چنین "عّزت و سعادت هر ملّتی در آن است که از افق معارف عّزت و نعمت و فرح و نشاط و بهجت و انبساط." و هم

چون شمس مشرق گردند" و پدران و مادران بهائی موّظفند که "دختر و پسر را به نهایت هّمت تعلیم و تربیت نمایند" 

 علوم و معارف پرورش بخشند."و فرزندان دلبند خویش را "در آغوش 

های خدادادی او ای است روحانی تا استعداداز اینرو بهائیان بر این باورند که برای هر فرد تحصیل دانش وظیفه

شکوفا گردد و بتواند به بهبود وضع اجتماع کمک نماید. همگان باید برای کسب آن از آزادی کامل برخوردار باشند و 

های اخیر ّق اساسی و مقّدس را از شهروندان دریغ دارد. با وجود این، در پاسخ به مخالفتهیچ دولتی نباید این ح

های آموزشی در جهت کمک به جوانان دولت، بهائیان ایران برای ابراز مجّدد حسن نیّت خود، مشغول بررسی فعّالیّت

و برای تمشیت این امور طرقی بیابند  خود در طّی بیست سال گذشته هستند تا در صورت لزوم تغییراتی ایجاد نمایند

 شان داشته باشد.تری بر غیر رسمی بودن مجهوداتکه تأکید بیشتر و واضح

آن مقام محترم به خوبی واقفند که بهائیان نه مسئولّیت خویش را برای تأمین بهترین و مفیدترین امکانات آموزشی در 

طر دسترسی به تحصیالت دانشگاهی عقاید دینی خود را انکار ایران برای جوانان خود رها خواهند کرد و نه به خا

کنیم تا در جهت پایان خواهند نمود. از شما در مقام مسئول تأمین آموزش عالی برای جوانان آن سرزمین تقاضا می

د تا گرانۀ دولت جمهوری اسالمی ایران اقدام الزم معمول دارنهای غیر عادالنه و سرکوبگذاریبخشیدن به سیاست

 هم جوانان بهائی و هم دیگر شهروندان محروم، به تحصیالت عالی دسترسی داشته باشند.

 با احترام، بانی دوگال

 المللی بهائینمایندۀ ارشد جامعۀ بین

 ضمیمه دارد

 رونوشت: سفیر محترم جمهوری اسالمی ایران در سازمان ملل متحد، نیویورک و ژنو

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ً به نشانی  دبرخور ایهاز اصل سند است. اگر به نکتویسی ]متن باال رون کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفا

 ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید[
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