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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[

 

 زمانه ویراد]برگرفته از سایت:[ 

 ١٣٨٧مرداد   ١٢]تاریخ:[ 

 

 :یعباد نیریشفرهاد ثابتان و گفت و گو با 

 به دانشگاه  انیاز ورود بهائ یریجلوگ یبرا داتیتمه 

که دختران   نیا ریتوام بود؛ نظ یبا اخبار جالب شنبه،کی امسال، در روز  یمرحله کنکور سراسر نینخست جینتا اعالم

 .شدگان را به خود اختصاص دادنددرصد آمار قبول۶٣ گریبار د یرانیا

 .دهندیم لیاول کنکور را دختران تشک  دگانینفر برگز ١۰نفر از  ٧بار،   نیاول  یبر آن، برا عالوه

و   رانیحقوق بشر را در ا نیفعال یندارد، نگران یکه تازگاست که با وجود آن  افتهیانتشار  زین یرسمر یاخبار غ اما

»سازمان سنجش  تیبه سا یوقت ،یکنکور، با وجود کسب نمرات قبول ییبها  انیمتقاض کهن یاو آن  زد؛یانگ یجهان برم

که در   ی. در حالشوندیده« مواجه مبا عبارت »نقص پرون خود،کارنامه  افتیدر یبه جا کنند،یکشور« مراجعه م

 .ستیمرحله، آشکار شدن نقص پرونده ممکن ن نیا

از ورود جوانان   یریجلوگ یبرا یامر را عالمت آشکار نیحقوق بشر ا نیگذشته، فعال یهاسال اتیتوجه به تجرب با

 .اندبه دانشگاه دانسته ییبها

در    ل،یدر طول تحص یو کهنیبا وجود ا ـ در مورد برادرش گفت کهنبود نامش عنوان شود لیکه ماـ یجوان بهائ کی

برآمده است، در  یبه خوب زیتهران همواره شاگرد ممتاز بوده است و از عهده کنکور ن یهارستانیدب نیتراز مهم یک ی

 .ورود به دانشگاه، از دست داده است یخود را برا دیپاسخ مواجه شده و ام نیسازمان سنجش با هم  تیسا

 سییر ،یعباد نیری و خانم ش کایدر امر انییبها یالمللنیجامعه ب سییفرهاد ثابتان، ر ی مشکل، با آقا نیمورد ا در

 .گو کردمو، در تهران گفتکانون مدافعان حقوق بشر

 :دیگویم بارهن یفرهاد ثابتان در ا یآقا

را از حق   ییگذشته، متاسفانه جوانان بها یهاکه امسال هم مثل سال میاکرده افتیرا در  یررسمیخبر غ نیهم ا ما

 .اندورود به دانشگاه محروم کرده

هم نمرات  شانیهایبعض یاند و حتدر کنکور کسب کرده یجوانان نمرات قبول نیا  کهنیکه با وجود ا یمعن نیا به

 .دهندیها اجازه ورود به دانشگاه را نمبه آن  بیترت نیاند و به ا« مواجه کردهها را با »نقص پروندهاند، آن داشته  یعال

  نیکه چون ا بوده است انیدانشجو نیگذشته، همان سوال مربوط به مذهب ا یهاهم از »نقص پرونده« در سال  منظور

شده باشد، به آن   ستیکه در فرم پرونده ل  ستین یجزو مذاهب ییو بها ییبهادر ستون مذهب نوشته بودند  انیدانشجو

جوانان اجازه   نیبه ا بی ترت نیو به ا ستیپرونده چ نقص نیمشخص شود که ا کهنیبدون ا ند؛ی گوینقص پرونده م

 .دهندیورود به دانشگاه را نم

تکرار   انیشکل عمل شده است. و هر سال در مورد بهائ نیبه هم زیگذشته ن یهاو در سال ستین ی دیمساله جد نیا

 .شودیم

 د؟یامورد انجام داده   نیدر ا یچه اقدامات قانون ان،یعنوان مسوول جامعه بهائ به شما
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. اما میامساله را طرح کرده نیو ا میسازمان ملل متحد اقدام کرد قیحقوق بشر« و از طر ونیسی»کم قیطر از

صورت نگرفته و  یاقدام جیمشخص شده است، هنوز ه رانیبا دولت ا مطالب به وضوح نیه اک یمتاسفانه، با وجود

اند وارد دانشگاه ها که توانستهاز آن  یبعض کهن یا ای وارد دانشگاه شوند، و  توانندینم  ای یبهائ انیهنوز هم دانشجو

 .اندهستند، آنان را اخراج کرده  یاند بهائمتوجه شده نیمسوول کهنیشوند، به محض ا

 .محروم هستند یعال التیهنوز از حقوق تحص یجوانان بهائ جه،ینت در

ها شدت و ضعف داشته  سال  نیا یط ایوجود آمد، به  ی در مراحل ایشد؟ آ دایمشکل بالفاصله بعد از انقالب پ نیا ایآ

 است ؟

ها به آن  یحت یعنیمحروم شدند.  لیاز حق تحص یطور کلبه یبهائ انیدانشجو از چند سال بعد از انقالب باً،یتقر بله،

 یطور کلبه است که ن یا رانیدولت ا یرسم یخط مش ایبه جهت آن بوده که گو نیو ا دادند؛یاجازه ثبت نام هم نم

 .ندمحروم کن یهنگ فر شرفتیو حق هرگونه پ ل یرا از حق تحص انیبهائ 

آورد   فشار  رانیبه دولت ا هیعال التیتحص یخاطر نقض حقوق بشر برابه  ،یالمللنیجامعه ب شیچهار سال پ ایسه  اما

 یکنند، برا د یشان را قمذهب کهن یاجازه دهد بدون ا یگرفت که به جوانان بهائ مینحو تصم ن یاول به ا رانیو دولت ا

 .شرکت در کنکور ثبت نام کنند

ً یدر همان سال، که تقر اما   ایهستند،  ینوشتند که بهائ انیدانشجو کهن یاجازه را دادند، بعد از ا نیسال ا ٢۰بعد از  با

به آنان اجازه ورود به دانشگاه ندادند؛ و بعد از آن   ،یدر صورت شرکت و قبول ایگرفتند و  رادیکنکور از آنان ا یبرا

است که مکرراً اتفاق افتاده و هنوز  یامساله  نیا جهیوجود آمد. در نتبه رونده«مساله »نقص پ نیا زیبعد ن یهادر سال 

 .شودیاعمال م هاتیمحروم نیهم ا

 :پرسمیاخبار م نیصحت و سقم اد  در مور  ران،یکانون مدافعان حقوق بشر ا سییر ،یعباد نیریخانم ش از

است، اجازه ورود   یطرف، هر کس که در فرم پرسشنامه اعالم بکند که مذهبش بهائ نیانقالب به ا یاز ابتدا متاسفانه

 .به دانشگاه را ندارد

که اجازه  میریبگ جهینت م یاکنون موفق نشدهاند، تاداشته  نهیزم نیکه مدافعان حقوق بشر در ا یادیز اریوجود تالش بس با

 .به دانشگاه بروند یبهائ یهابدهند که بچه

 .آمده است شیپ یفرهنگ  دیآپارتا ینوع ران،یدر ا ینید تیاقل  نیدر مورد ا که میبگو  تی با قاطع توانمیم من

داشته باشند   یاله یداشته باشند، وس یندارند. اگر تمکن رانیاجازه ورود به دانشگاه را در ا  نانیسال است که ا ٣۰ یعنی

و نه دانشگاه  یدولت یهابمانند، نه دانشگاه رانی. اما اگر در ایخارج یهابه دانشگاه روندیم شوند،یخارج م ران یاز ا

 .ها را قبول نخواهند کرد آزاد، آن 

ذکر نکرده، اما با  یخود را بهائ نیاو حتا در فرم پرسشنامه د به من گفت که انیمتقاض  نیاز ا یک یبرادر  ،یعباد خانم

 اتفاق نیکه به خاطر مذهبش ا دهدیسازمان سنجش روبرو شده است، و احتمال م تی)نقص پرونده( در سا امیپ نیا

 .افتاده است

آدرس و... است.   ،یکه شامل نام، نام خانوادگ کنندیم افتیدر یاثبت نام، پرسشنامه انیگونه باشد. متقاض نیا تواندیم

. اگر شودیبه او اجازه ورود به دانشگاه داده نم ؛یبهائ سدیبنو یپرسشنامه، مذهب است. اگر کس نیا یهاتمیاز آ یک ی

 .رندیگیرا م شیجلو نامدر کنکور قبول شود، هنگام ثبت  یهم کس

 دارد؟  ندهیآ یبرا یابرنامه ایرابطه انجام داده است و آ نیدر ا ییمدافعان حقوق بشر چه کارها کانون

کانون هم  سی. قبل از تاسمیامساله بوده نیا ریگیوماً پشده است، مدا سیتأس که کانون مدافعان حقوق بشر یخیتار از

 .اممساله معترض بوده نیمن شخصاً، همواره به ا

اطالع داده شده   یالمللنیب یهامراتب به سازمان م،یرفت یعدالت ادار وانیبه د یحت  انیدانشجو نیبه وکالت از ا ما

بار در   نیچند مراجعه شد، ی اصل نود مجلس ششم مراجعه شد، بارها و بارها به آموزش عال ونیسیاست، به کم

 .میادهینرس  یاجهینت چیگرفت، اما هنوز به ه قرارمساله مورد اعتراض  نی کانون ا یهاهیانیو ب هاهیاعالم
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 قرار نانوشته است؟ کی نیا کهنیا  ایوجود دارد؟  نهیزم نیاز جانب دولت در ا یمصوبه رسم ایآ

مصوبه را به ما نشان   نیکه البته هرگز ا وجود دارد  یانقالب فرهنگ  یشورا یاز سو یاکه مصوبه کنندی م اعالم

 .اند که محرمانه استاند و گفتهنداده

 یست. مصوبات شوراما ی که برخالف قانون اساس رایاست. ز یرقانونیمصوبه غ نیهم باشد، ا یااگر مصوبه یحت

 .باشد یبرخالف قانون اساس تواندیاگر هم وجود داشته باشد( نم) ،یانقالب فرهنگ 

با مالطفت و   دیـ با هایـ مثل بهائ شوندیشناخته نم تی که به رسم یانیاد روانیبا پ شده است که دیق  یقانون اساس در

. از  ستین یمالطفت اسالم نیندهند، ا لیاجازه تحص نش،ید به خاطر یبه کس کهن یبرخورد شود و ا یاسالم یمدارا

 .است  یرانیحق هر ا لیتحص در مبحث »حقوق ملت« اشاره شده است که  گر،ید یسو

  ضهیفر کیو طلب علم،  یدانش آموز کهنیبر ا یمبن  میدر اسالم دار یمتعدد ثیاحاد م،یریهم که بگ  یجنبه شرع از

  نیدر ا انیکه با بهائ یبرخورد نیاست. بنابرا زیها جامسلمان یواجب است و هرگز اشاره نشده که طلب علم، فقط برا

 . مقانون است و هم مخالف اسال ریهم مغا شود،یمورد م

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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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