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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[

 

 ریوا ران یا]برگرفته از سایت:[ 

 ١٣٩۵آذر  ٢٣]تاریخ:[ 

 

 هزاران محروم  ،یاخراج ٢۸: یدر دولت روحان انیبهائ لیتحص تیوضع

که در   یدهد؛ موسسه ا یدرس م (BIHE) «ییآزاد بها یاستاد دانشگاه است. او در »موسسه آموزش عال مونا«»

مان کم بود، همه  که امکانات ییجارا حل کند: »از آن  انییبها لیشد تا مشکل تحص سیتاس رانیدر ا  ١٣۶۶سال 

را  ییهاتنها رشته گر،ید ی. از سومین کنکور افتادیبه فکر تدو نیهم یکنند. برا لیدانشگاه تحص نیدر ا توانستندینم

هم  یتجرب یهارشته نیعمران بود و نخست  ،یرشته فن نیکنند. اول سیتدر توانستندیکه استادها م میده هیارا میتوانست یم

  یرشته دندان لیالتحصفارغ ست،ین رفتهیپذ ران یدانشگاه در ا نیچون مدرک ا ی. ولیمیو ش یدندان ،ییدارو

  میرا شروع کردند و بعدتر توانست لیتحص یابه شکل مکاتبه انیکند. در آن زمان، دانشجو یپزشک دندان توانستیمن

و  شدی ارسال م انیدانشجو یبرا یها و مواد درسهرچند باز هم محدود است. جزوه م؛یکن هیرا هم ارا گرید یهارشته

 « .را انجام داده و برگردانند ودخ فیشده، تکال نییها موظف بودند در مدت زمان تعآن 

  لیتحص یاسالم یدانست که از بدو حکومت جمهور ران یدر ا یمذهب یهاتیگروه اقل نیتربزرگ توانیرا م انییبها

 نیباشد اما هم انییبها لیتحص یبرا یتوانست راه یدانشگاه مجاز سیآن ها ممنوع شده است. هرچند بعدها تاس یبرا

مواجه  ییهاتیو با محدود ستیدر امان ن یاسالم یورماموران جمه بیها و تخراز حمله زین یرحضوریدانشگاه غ

 .است

در  ییبها انیو دانشجو دیاسات ی، تمام١٣۵٩در سال  «یتا »انقالب فرهنگ  یاسالم یکار آمدن جمهور یزمان رو از

 انیبود که دانشجو ١٣۶٢ رماهیشدند. ت لیبه مدت سه سال تعط زیها نها به مرور با حکم اخراج و همه دانشگاهدانشگاه

به عنوان   ییبها انیاعالنات نام دانشجو یتابلو یکردند اما رو هنام مجدد مراجعثبت یها، برادانشگاه ییبا بازگشا

 .کردیم ییخودنما لیمحرومان از تحص

 ییبها یدانشجو چیها برگردند، هتوانستند به دانشگاه یاسیس یهابا اتهام  یاخراج انیاز دانشجو یکه برخ ۶0دهه  در

 .بود ییبها نیبازگشت، اعالم عدم اعتقاد به د نیا رشیاز شروط پذ یک ی رایموفق به ورود به دانشگاه نشد ز

 یگرفتند دانشگاه میاز دانشگاه ها تصم یو اخراج ییبها دیاز اسات یجمع کوچک  ها،تیممنوع نیهم یپ در

 دیاما صرفا به امکانات، دروس و اسات یمجاز یموسسه علم نیا یهاتیکنند. محدود سیتاس یرحضوریغ

 نیتراز بزرگ یک یاند. رو بودهروبه سو بازداشت و حب دیدانشگاه همواره با تهد نیا د یو اسات انیدانشجو گردد؛یبرنم

و  دینفر از اسات ١١آن،    یگردد که ط یبرم ١٣۷۷دانشگاه، به سال   نیا تیبا فعال یاسالم یموج برخورد جمهور

کالس  یخانه به عنوان محل برگزار ۵00از  شیکه در ب زین یو مدارک زاتیشدند. تجه ریموسسه دستگ  نیکارکنان ا

 .ضبط شدند مامورانداشتند، توسط  یها جا

  یبا حمله به خانه ها یتی را گرفت و ماموران امن انییجامعه بها بانیاز برخورد گر یگریموج د زین ١٣٩0ماه  خرداد

سال حبس محکوم شدند. در  ۵تا   ٣افراد به  نیبازداشت کردند. ا رازینفر را در تهران، کرج، اصفهان و ش ١۶آن ها،  

 .کارکنان دانشگاه حضور داشتند ایاز استادان، همکاران  یشده ها، برخ ریدستگ  انیم

 رشی. هرچند که مورد پذدهدی خود ادامه م تیچنان به فعالمه انییبها  یاما دانشگاه مجاز دهایتهد نیوجود تمام ا با

 .دانشگاه به همراه داشته است نیا یها کردهلیتحص یبرا یگریمشکالت د ران،یدانشگاه در ا نینبودن مدرک ا
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دانشگاه را قبول   نی: »چون مدرک ادیگو یم ر« یاورانیدانشگاه بوده است. او به »ا ن یا انیاز دانشجو یک ی پدرام« »

که هم با آن  یاست. در سرباز گرانیتر از دمان کمحقوق هیمثال پا م؛یشویمواجه م ضیندارند، هنگام اشتغال با تبع 

  یبهتر است. جالب است که ما را برا هاپلمهید یبرا ت یمعاف طیشرا لبته. امیشویمحسوب م پلمیاما د میاکرده لیتحص

من هم  ،یطور که اجازه ندادند تو به دانشگاه بروهمان گفتی م شهینه. پدرم هم لیتحص یاما برا خواهندیم یسرباز

 « .یبرو یبه سرباز دهمیاجازه نم

اقدام،   ن یحذف کرد. ا  ینام کنکور سراسرسازمان سنجش آموزش کشور سوال مذهب را از فرم ثبت ١٣۸٣سال   در

نام در ها فقط از حق ثبتباالخره به دانشگاه بروند. اما آن  توانندی به وجود آورد که م  انیدانشجو یبرا یناگهان یدیام

و اخراج   دیکه بعدتر باز هم مورد تهد ابندیبه دانشگاه راه  دشمار توانستنکنکور برخوردار شدند و چند نفر انگشت

 .کنکور شرکت کرده بود نیقرار گرفتند. پدرام در آن سال در ا

. از صبح به دنبال  ختی به هم ر زیبه همراه داشت: »آن سال همه چ یسرخوردگ رتریکرد که د فیتعر یانجیاز ه او

به رقابت کنکور  لیما تبد   ی. رقابت برامیو تب و تاب مشارکت در دانشگاه را داشت میبود یزنتست یهاکالس

. مینام کردخودم، در آن کنکور ثبت یهای ادورههمتر است تا شده بود. از برادرم که سه سال از من بزرگ یسراسر

ها به سازمان سنجش مراجعه کارنامه افتیدر یها به تهران آمده بودند براکه از شهرستان ییهابه همراه بچه یاما وقت

 « .تان ناقص استبه ما گفتند پرونده م،یکرد

اما   رانیحقوق بشر به ا ژهیگر ودوپل«، گزارش   نیگال نالدویدر سفر »ر ١٩٩١سند محرمانه در سال  کی کشف

سند در   ن یپاسخ دهد. البته ا انییبها یبرا یلیقاطعانه تحص تیممنوع ییچرا رامونی ها پو سوال دهایتوانست به ترد

  «یانقالب فرهنگ  یعال  ی»شورا یهاه در جلسه سند ک  نیمنتشر شد. در ا زبانی فارس ی هادر رسانه  ١٣٩۴خرداد ماه 

نام ثبت اند،ییچه اظهار نکردند بهادر مدارس چنان  ]انییبها[بود، آمده است: » دهیرس بیبه تصو ١٣۶٩در بهمن ماه 

در   چهها، نام شوند... در دانشگاهدارند، ثبت یدتیعق ل یو مسلط به مسا یکه کادر قو ی در مدارس المقدوریشوند...حت

 « .از دانشگاه محروم شوند اند،ییچنان چه احراز شد بها ل،یتحص ن یورود و چه در ح

سند   نیطور که در ا. آن ها همانشودیشناخته م شاننیاز اصول د  یک ی  انییبها انیدر م لیاست که تحص ی در حال  نیا

 ریاند. در مدارس، مدمواجه  تیمحروم یو حت ضیبا تبع  زیدر مدرسه ن لیهم آمده است، در طول دوران تحص

ناچارند که در دوران   نیچنها همدهد. آن  لیتحص ادامه ایاخراج شود  ییآموز بها دانش کیکه  ردیبگ  میتصم تواندیم

 .را بگذرانند «یاسالم ماتیمثل »تعل یمدرسه، دروس

 توانستمیداشت اما من نم ینید تیاقل یهاکند: »مدرسه ما کالس یم تیروا نیاز تجربه خودش در مدرسه چن پدرام

را  میهاهستم، نمره ییمن بها دانستی ماندم. معلم قرآن هم که م یم یاسالم ماتیدر کالس تعل دیدر آن شرکت کنم. با

دارم با   ادیبه  یی. در دوران راهنماکردینم جادیا یر ییتغ رشها هم در نظمعلم گری د یگریانجیم ی. حتکردیکم م

 «.کنند تیمن را به راه راست هدا کردندیم یمشکل داشتم. همه سع یپرورش یهامعلم

به چهار دهه حکومت  کینزد یط انییمقابل بها یلیتحص تیممنوع ران،یمختلف در ا یهادولت رییوجود تغ با

 حیمنتشر کرد، تصر ی که آبان ماه سال جار یدر گزارش انییبها یهم چنان ادامه دارد. جامعه جهان یاسالم یجمهور

و آزار   تیاذ یطوالن  یهابه دهه  دنیبخش انیپا ی برا د،یآیکار م یحکومت رو  نیکه در ا یکرده است هر دولت

 .شودیرو مبا مانع روبه انییبها  کیستماتیس

  یدانشجو  ٢۸از ورود به دانشگاه منع شده و  ییتاکنون، هزاران بها یگزارش، از زمان آغاز دولت روحان نیا طبق

عمل  ینید ضیدادن به تبع انیپا یکند به وعده خود برا  یآن که سع ی به جا رانیاند: »دولت ااخراج شده زین  ییبها

دارد؛ مثل   یکم تر نهیبرده که هز ییهازندان به سمت راه  و یریرا از دستگ  انییو ستم بر بها ضیتبع  یکند، استراتژ

 .« یلیو تحص  یاقتصاد یهاتی محروم

 

 

کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی   دای برخور]متن باال رونویسی از اصل سند است. اگر به نکته

 ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید[
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