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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[

 

 کمپین حقوق بشر در ایران ]برگرفته از سایت:[ 

 ١۴٠٠مهر  ١٧]تاریخ:[ 

 

 در دانشگاه ییشهروندان بها لیبه ادامه تحص رانیحکومت ا یتی نگاه امن ییچرا

 ی از دادگاه انقالب اسالم یرا کی یمورد مطالعه

  ل« یاز »حق تحص  رانیا انیو محروم کردن جامعه بهائ تیدر اعمال محدود یاسالم یحکومت جمهور یهاروش

  نهیزم ،یتی مقامات امن تیروا لیو تحم یسازبا پرونده یجوانان بهائ انیدر م لیچگونه شوق ادامه تحص ست؟یچ

 کند؟یفراهم م شانیحبس را برا نیصدور احکام سنگ 

مستندات به دست  یاست که به همراه برخ یچهار شهروند بهائ هی عل رانیدر ا یدادگاه یرا یبررس روشیپ گزارش

 یمل تیامن هیبه اتهام »اقدام عل یرانیکه براساس آن هر چهار شهروند ا ییاست. را دهی رس رانیحقوق بشر در ا نیکمپ 

دادگاه   یرا یسال زندان محکوم شدند. بررس ۵به  «یاز مج یدر فضا بیاذو نشر اک ت یفرقه بهائ التیتشک  قیاز طر

و  تیامن هی شهروندان را مصداق اقدام عل نیاقدامات ا یکردیچگونه و با چه رو ییکه مقامات قضا دهدیم نشان

 کیرا به  رانیا انیدر جامعه بهائ لیموضوع آموزش و تحص ییهاوهیدانستند و با چه ش تی بهائ یالتیتشک یهاتیفعال

که چطور شوق درس   دهدیمستندات نشان م یدادگاه و برخ یرا یبررس ،ی. از طرفکنندیم لیتبد «یتی »امن وضوعم

 کند؟یبدل م  یتیامن یبه متهمان ،ییرا نزد دستگاه قضا یخواندن و کسب دانش، چند جوان بهائ

 دادگاه یرا یقرارگاه ثارهللا سپاه مبنا  گزارش

 تیامن هیبه اتهام »اقدام عل رانیا یهااز دادگاه  یک یدر  یچهار شهروند بهائ ،یدیخورش ۹٠دهه  یانیپا یهاسال  در

سال زندان محکوم شدند. حکم آنها بنا به  ۵به   «یمجاز یدر فضا بی و نشر اکاذ تیفرقه بهائ التیتشک  قیاز طر یمل

 ای  هاتیجمع ایها از دسته یک ی»هر کس در  دیگویم یقانونماده   نیصادر شد. ا یقانون مجازات اسالم  ۴۹۹ماده 

ثابت شود  نکهیمگر ا گرددیبه سه ماه تا پنج سال حبس محکوم م ابدی تیعضو  ۴۹۸مذکور در ماده  یهاتیشعب جمع 

 بوده است.« اطالعیاز اهداف آن ب

که متهمان  کندیشده ادعا م میتنظ «یدادگاه که بر اساس »گزارش قرارگاه ثارهللا سپاه پاسداران انقالب اسالم یرا

  انیبا درج مطالب خالف واقع از اوضاع زندان یاسالم یجمهور هیعل یینما اهیو »س ت«یفرقه بهائ جیپرونده »به ترو

چهار   نیخود ا یاند«. دادگاه در رانظام پرداخته یهادر دانشگاه ننامبردگا لیو برخورد نظام در رابطه با تحص یبهائ

  یکرده است. در را یمعرف «یآموزش یرقانونیو غ یپنهان  التیرا به عنوان »فعاالن در موسسات تشک  یشهروند بهائ

 شده است. دیتاک انیوابسته به جامعه بهائ یدر دانشگاه مجاز انیدانشجو لیتحص یا به ماجرامکرر

 یالتیتشک  تیفعال یبهانه دستگاه قضا برا ان؛یبهائ  یمجاز دانشگاه

به   ران، یا یاسالم یجمهور  تیحاکم یهادر تمام سال یجوانان بهائ یبرا یدانشگاه التیاز تحص تیمحروم تداوم

را   لیجوانان محروم مانده از تحص لیمقدمات تحص  BIHEدانشگاه  سیبا تاس ران یا انیمرور باعث شد تا جامعه بهائ 

  ریقدم گذاشتن در مس یبرا ییاز جوانان بها یاریراه بس نهاکه در واقع ت یفراهم کنند. دانشگاه یدانشگاه مجاز نیدر ا

 است. هیعال التیو تحص یآموزعلم 
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دارد و به هر   انیبهائ یدانشگاه التیبر مساله تحص یا ژهیتمرکز و ،ییچهار شهروند بها نیدادگاه از اقدامات ا تیروا

از نگاه دستگاه قضا به   یکه گواه روشن زندیم وندیپ «یتیموارد اصطالحا »امن یمساله را به برخ نیشکل ممکن ا

 .ستییشهروندان بها یپرونده ها

 انیوابسته به بهائ BIHEخود را از دانشگاه  یمدرک کارشناس یو نکهیبه ا دیاز متهمان پرونده با تاک یک ی یرا در

 یبه صورت مجاز انیوابسته به بهائ یدانشگاه مجاز کیدر  زیارشد خود را ن یگرفته است و دوره کارشناس

کالس   یشهروندان بهائ یکه برا واهندخی م یو از لی می ا قیاز طر تیگذارنده، آمده است که »سران فرقه ضاله بهائ

 آنها جلسات بگذارد و به دروس آنها نمره بدهد.« یدهد و برا لیدرس تشک 

رابطه داشته   ل«یمی»ا قیبا »سران فرقه« از طر یو  نکهیو ا BIHEدر دانشگاه  یشهروند بهائ نیبر حضور ا دیتاک

  یرا »جرم« تلق انیئ نفس حضور در دانشگاه وابسته به بها ییدستگاه قضا گو نکهیدو نکته است؛ اول ا یایاست گو

دادگاه به   یرا دینکته، اشاره و تاک نیببخشد. دوم تیشروعم «یالتیتشک  یهاتیآن به اتهام »فعال قیتا از طر کندیم

به   یکالس درس و بعد هم نمره ده لیدادگاه از »تشک  ی آنها »سران فرقه« است.  در را  یارتباط متهم با به ادعا

 یربرنام کا قیدادگاه آمده است که »نامبرده از طر ی. در راشودیم ادی یرقانونیغ تی فعال کیبه عنوان  ان«یدانشجو

 است«. کردهیم تیآموزان خود را وارد سا و نمرات دانش شدهیم تیشده وارد سا  لیمیا یو یکه برا یو پسورد

  ن یدر ا یخوب هی ییشهروند بها نیو معمول ا یهیبد اریبس یهاتینشان دادن اقدامات و فعال یتیدادگاه در امن یسع

 یهاجلسات و کالس یدانشگاه« و »برگزار تیجلوه دادن »وارد کردن نمرات در سا یتی امن شود؛یم دهیقسمت د

از   یک یدادگاه آمده است » ی. مثال در راهاستدست تالش نیاز ا ل،یمحروم از تحص یجوانان بهائ یدرس« برا

 بوده است«.  یدر دانشگاه مجاز تیسران فرقه، جذب افراد جهت فعال یسپرده شده به نامبرده از سو یهاتی مامور

 ییایتا چه اندازه و از چه زوا تیکه حاکم دهدینشان م انیبهائ یآموزش یهاتیدر دستگاه قضا از فعال یتیروا نیچن

و  یهیبد تیهرگونه فعال ،یری. به تعبداندیم «یالتیتشک  تیو »فعال ت«یامن هیرا مصداق »اقدام عل هاتیفعال نیا

و  یآموزش تیفعال ، ییکه به زعم دستگاه قضا دیآیمبر نیچن ادگاهد  ی. از راکندینگاه م یتیامن هیمعمول را از زاو

جهت است.    نیمعطوف به ا یآموزش یهاتیتمام فعال قتیاست و در حق نید ج«یو ترو غیاز »تبل یآنها مصداق لیتحص

.  دیآیبه دست نم تیبهائ جیو ترو  غیمتهم و تبل یهاتیفعال  نیب یارتباط منطق ایو  لیدل  چیدادگاه ه ی در را وجودنیبا ا

بودند«. تالش دستگاه قضا   یآن بهائ یداشته که »همه اعضا  یگروه تلگرام کی  یشهروند بهائ نیآمده که ا  یدر را

بوده است( با  یفقط در محدوده افراد بهائ ی)که به اذعان خود صادرکننده را یمجاز یهاتیفعال نیا وندیپ یبرا

.  ستییبر پرونده شهروندان بها یتی نگاه امن ن یاز ا یگر یگوشه د قتیدر حق ان،یدر دانشگاه بهائ یآموزش یهاتیفعال

 .شودیباعث م ییشهروند بها یسال زندان را برا ۵حکم  تیکه در نها ینگاه

 یگوناگون در زندگ یهاکه به شکل ستیضیروند ظلم و تبع ،یشهروند بهائ نیا یدادگاه برا یقابل تامل در را نکته

جوان   کیو شوق به کسب علم در  یدانشگاه التیاز ادامه تحص تیمحروم شود؛یشهروند اثرگذار م کیروزمره 

که خود از   یمی. تصمکندی وادار م انیدر دانشگاه بهائ  لیتحص یعنیخواندن از تنها راه ممکن او را به درس  ،یبهائ

 تکرار شده است. زیپرونده ن گریدو متهم د یبرا ضی سراسر تبع ریمس نی. اشودی»جرم« محسوب م تی نظر حاکم

 الت یتحص زیآمضیتبع  یچرخه 

در   ی. شواهدشودیدر دانشگاه شروع م ل یادامه تحص ی برا تیدو تن از متهمان پرونده از زمان محروم یبرا ماجرا

به  ینگاراز نامه  کنند؛یورود به دانشگاه امتحان م ر یفراهم کردن مس یرا برا یدست است که آنها هر امکان قانون

که البته راه را   ییهامجلس. تالش ندگانی تا مالقات با نما تهگرف یجمهوراستیکشور و نهاد ر وزارت علوم و وزارت 

 جوانان نگشود.  نیا یبرا

آن    لی. دلدهندیانصراف م انیپس از چند ماه از دانشگاه وابسته به بهائ ییدو جوان بها نیشواهد موجود ا براساس

به کنکور نبوده است.  یازیورود به آن ن یکشور است که برا یهااز دانشگاه یک یفراهم شدن امکان درس خواندن در 

 . کنندی را اخراج م انیدانشجو نیا شوندیآنها م نیمتوجه د یمسئوالن دانشگاه وقت وجودنیبا ا

است که در تمام مراسم   تیئفرقه ضاله بها  یجوانان آمده است »نامبرده از اعضا  نی از ا یک یدادگاه درباره   یرا در

  نیبر حضور ا دی بود«. اشاره و تاک انیبهائ یدانشگاه مجاز یحضور داشته و دانشجو افتیموسوم به ض انیبهائ 
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در دانشگاه  لیآنها هم آمده است: »نامبرده اقرار به تحص زا گرید یک ی  یدر را انیبهائ یدر دانشگاه مجاز انیدانشجو

BIHE و ارتباط با  کندیبرگزار م ییدانشجو  یهاکالس ییکه ماهانه در خانه افراد بها داردیدارد و اظهار م  انیبهائ

 .«شودیانجام م لیم یبا ا نیمسئول

در  لیکه فقط به سبب تحص  ستیبر اتهام دیدر دانشگاه درواقع تاک لیحکم بر بر عبارت »اقرار« فرد به تحص دیتاک

دستگاه   تیاطالق شده است. اما روا انیدانشجو نیکوتاه، بر ا  اریبس یآنهم در فاصله زمان ان،یبهائ  یدانشگاه مجاز

  لیکه همه آنها به دل یاطالق اتهامات شود؛یختم نم جانیبه هم یئدو جوان بها نیحکم پنج سال حبس ا هیتوج یقضا برا

قسمت از   ن ی. نکته قابل تامل در استیتیامن یسازپرونده نیاز ا یرگ یهم بخش د ستیمجاز یهادر شبکه تیفعال

  یبخش دراست.   رانیدر ا انیئ بها لیاز تحص تیدرباره موضوع محروم شانیمجاز  یهاتیبر فعال دیدادگاه تاک یرا

جوانان   لیاز تحص ت یدرباره محروم یبا درج مطلب یآمده است که و انیدانشجو نیاز ا یک یاز حکم دادگاه درباره 

 کرده است«.   هاتیقوم نیب  ضیرا متهم به تبع یاسالم ی»جمهور یبهائ

به بهانه  نیکمپ لیدادگاه »تشک   یدر را شود؛یم دهید زین یجوان بهائ یدانشجو گریمربوط به د یدر را دیتاک نیا

از  «یدختر بهائ کی درباره »مردود بودن جواب کنکور  یرسانافراد فرقه ضاله« و اطالع لیاز تحص تی محروم

 عنوان شده است.  یالماس یجمهور هیعل یینمااهیس یدانشجو برا نیا یهاتیجمله فعال

در   تیهمچون عضو یشهروند یعاد اریبس یهاتیکه فعال کندیم یدادگاه سع یبه کار رفته در را اتیادب یطرف از

دو دانشجو آمده است »نامبرده  نیاز ا یک یدادگاه درباره  یجلوه دهد. در را «یتیرا به شدت »امن یاجتماع یهاشبکه

  غاتیدر جهت تبل  مولی ، ب تاکیتلگرام ، تانگو ، ب آپ،تسوا مو،یا بر،یوا ن،یال یاجتماع یهادر شبکه تیبا عضو

 داشته است«.  تیفرقه ضاله فعال

. ستیتیامن یفضاساز کیداشته، کامال برآمده از  تیکه متهم در آنها عضو یاجتماع یهاشبکه یبه تعداد باال دیتاک

دادگاه   یجرم است. خوانش دوباره را یاجتماع یهاشبکه  نیدر ا ت«یکه انگار »عضو ستی به شکل یرا اتیادب

شهروندان   یها به پرونده تی و نگاه حاکم رخورددو جوان دانشجو بازگو کننده چند نکته مهم در ب نیدرباره ا

و به عنوان تنها امکان  یمدت زمان کوتاه یبرا یحت انیدر دانشگاه وابسته به بهائ  تیعضو  نکهیاز ا یجدا ست؛یبهائ

در نظر گرفته شده است، اعتراض آنها به   یالتیتشک  تیبا فعال یمساو یبه نوع یجوانان بهائ یبرا لیموجود تحص

  یبلکه برا شود،ینه تنها تحمل نم زین ل«ی»حق تحص یعنیحق خود  نیتریهیمحروم بودن از بد یعنی  موجود تیواقع

 .شودیاز »جرم« م ی دادگاه مصداق

 ت یاز طرف حاکم انیکنترل جامعه بهائ دیجد یهاهیسو

کالن دستگاه قضا در مواجهه با   کردی رو ،یچهار شهروند بهائ نیره پرونده ادادگاه دربا یاز را ییهابخش یبررس

  یگفت تفاوت توانیکه م یاهی. زاوکندیروشن م زین یگرید هیرا از زاو انیدر جامعه بهائ  لیمساله آموزش و تحص

 . میدرباره آن خواند ترشیداشت که پ یبا موارد نیادیبن

 یآموزش یرقانونیپنهان و غ التیدر »موسسات تشک گریهمچون سه تن د زیدادگاه، نفر چهارم پرونده ن یبه را بنا

 نیو همچن یدر را دیتاک نیبوده است. اما فارغ از ا BIHEدانشگاه  یو دانشجو کردهیم تیفعال ت«ی وابسته به بهائ

. در کندیجلب نظر م یگرینکته د ان،یبهائ یبرا  ل یاو در دفاع از حق تحص یمجاز یهاتیفعال یاشاره به برخ

 یهافرزندان و نوجوانان، برنامه تیاهداف فرقه ضاله جهت ترب  یدادگاه آمده است »نامبرده در اجرا یاز را یقسمت

را به نوجوانان آموزش  فرقه   یروح یهامهدکودک کرده و برنامه کی یفرقه ضاله را در خانه خود اقدام به راه انداز

 . دهد«یم

به   تیکه نگاه  کالن حاکم دیآیمبر نیدادگاه چن یمهد کودک، از را یاندازراه یعنیادعا  ن یفرض درست بودن ا با

دادگاه درباره    یرا حی. هرچند توضستین هیعال التیتنها متوجه دانشگاه و تحص انیجامعه بهائ انیمساله آموزش در م

  ایچه نوع آموزش و  قایها دقبرنامه نیکه منظور از ا شودینمو مشخص  ستین قیفرقه« چندان دق یروح یها»برنامه

از   یانشانه تواندیبر »آموزش کودکان و نوجوانان« م یتیو امن ییمقامات قضا دیاما تاک ستیالتیتشک تیفعال

مشاهده   یروزمره نوجوانان و جوانان بهائ یآن در زندگ راتیباشد و تاث  انیئبا جامعه بها یتی و امن یبرخورد کنترل

 شود. 
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 است؟ اساسی دادگاه ب  یرا چرا

در  بیو نشر اکاذ  تیفرقه بهائ التی تشک  قیاز طر یمل تیامن هیهر چهار متهم پرونده را به اتهام »اقدام عل دادگاه

 دنظریکه در دادگاه تجد ییسال حبس محکوم کرد. را  ۵به   یمجازات اسالم قانون ۴۹۹بنا به ماده  « یمجاز یفضا

  نیبا اتهام وارده به ا ینسبت منطق چیه دیآیبه دست م دادگاه یپرونده و را نیا یشد. اما آنچه در بازخوان دییتا زین

در واقع   یدر مورد هر چهار شهروند بهائ انیدر دانشگاه وابسته به بهائ تیفعال ایو  لیبه تحص دیشهروندان ندارد. تاک

که از دو   ستی حال در  نیاست. ا «یمل تیامن هیاتهام »اقدام عل  یبرا یلیدل جهیآنها و در نت «یالتیتشک تی»فعال هیتوج

  ییهات«یجات« و »جمعمصداق »دسته  تواندینم یدانشگاه مجاز نکهیقابل رد شدن است؛ اول ا ییادعا نیمنظر چن

  ۴۹۹قانون مجازات که در واقع ماده   ۴۹۸به آن اشاره شده است. ماده  یقانون مجازات اسالم ۴۹۸باشد که در ماده 

  ایاز دو نفر در داخل  شیب  یتیشعبه جمع ای تی دسته، جمع ،ی»هر کس با هر مرام دیگوی آن است، م یدر راستا

کشور باشد و محارب  ت یکه هدف آن بر هم زدن امن دیاداره نما ایدهد  لیتشک  یعنوان ایخارج از کشور تحت هر اسم 

 .«شودیشناخته نشود به حبس از دو تا ده سال محکوم م

ن  سال است که حق داشت انیسال یمذهب تیاقل نیاست که اساسا ا نیا  رانیدر ا انیبهائ  التینکته درباره تشک  نیدوم

 . معناستیاساسا ب یالتیتشک  نیچهار شهروند در چن نیا تیادعا درباره عضو نیتشکل را ندارد و بنابرا

 یهااز اتهامات مشابه در پرونده یاریهمچون بس زین ی مجاز یدر فضا تیچهار شهروند درباره فعال نیا اتهامات

 است. قیو نادق رشفافیغ گر،ید

دادگاه،    یدر را ضیو تبع  یعدالتیگفت اوج ب توانیم  ،یدادگاه درباره چهار شهروند بهائ ینگاه کالن به را کی در

است؛   لیاز حق تحص تیخصوص درباره محرومبه ییو ظلم بر شهروندان بها ضی مند تبعگرفتن روند نظام دهیناد

»درس   لیبه دل «یتیامن یسازبودن« و »پرونده ی»بهائ لیتنها به دل لیکه در آن محروم ماندن از ادامه تحص یروند

از  یدر چرخه ناتمام ل«یحق تحص تی »اعتراض به ممنوع  لیو محکوم شدن به دل ان«یخواندن در دانشگاه بهائ 

 است. انیدر جر یجوانان بهائ یزندگ رامونیپ ضیتبع 

 داده است؟  هیرو رییتغ  انیو آموزش بهائ لیتحص هیعل ضیدر تبع تیحاکم ایآ

اعمال  یبرا تیحاکم یو شگردها هاوهیکه ش دهدینشان م یچهار شهروند بهائ نی دادگاه درباره ا یرا یبازخوان

 تیروا نیآنها با ا یشهروند یعاد تیزدن هرگونه فعال وندی و پ یتیامن  تیروا لیهمسو با تحم ضیو تبع تی محروم

به  یربط چیشده است که ه دیآنان تاک یمدن یهاتیعالف یهر چهار متهم پرونده به برخ ی. در رارودیم شیپ  یتیامن

 مطرح شده ندارد؛ یهااتهام

در کانون وکال اشاره شده  زیآمتحصن مسالمت کیدو تن از متهمان پرونده به حضور آنها در  یعنوان مثال در را به

 است.

 یشهروندان بهائ یبرا  زیآمو مسالمت یقانون تیهرگونه فعال یتیبرداشت کرد که در نگاه مقامات امن  نگونهیا توانیم

شهروند   کیهمچون  تواندیبودن« نم ی»بهائ لیاز ابتدا و تنها به دل یشهروند بهائ ییمضاعف« است. گو ی»جرم

 شرکت کند. یمدن یهاتیدر فعال یعاد

 یرا برا یشهروندان بهائ یخواهاعتراض و حق   یمند صدانظام  یگذشته به شکل یهادر تمام سال تیحاکم  نیسنگ  سد

مند، سرکوب نظام نیا رسدینظر مسرکوب کرده است و به  ل«یشان از جمله »تحصبه دست آوردن حقوق مسلم 

از محروم شدن    یادیز یاهگزارش ها،گاهدانش ییاست. امسال در آستانه فصل بازگشا از قبل هم شده  ترحیصر

که پس از شرکت در   یبودن« منتشر شده است. شهروندان ی»بهائ لیتنها به دل لی از ادامه تحص یشهروندان بهائ

اند.  مواجه شده  «یعموم تی»مردود صالح ای»مردود«  امیسازمان سنجش با پ تیکنکور و هنگام مراجعه به سا

آمده  یدانشگاه التیمحروم از تحص یشمار شهروندان بهائ شیدر اعتراض به افزا ی جامعه بهائ هیانیآنگونه که در ب

»مردود   ایبر عبارات »مردود«  دیتاک یعنی یلیتحص تی از محروم یشکل از مطلع کردن شهروندان بهائ نیاست، ا

اعتقاد به   لیدلفقط به  لیاز تحص تیاست که به محروم یدیجد هیسازمان سنجش، رو تیدر سا «یعموم تیصالح

که در کنکور قبول شده  یجوانان بهائ تیاعالم محروم یوزارت علوم برا ترشی. پبخشدیم تی رسم ت،یبهائ  نیآئ

و نگاه کالن   تی آشکار از روا یاخود نمونه ه،یرو رییتغ نی. اکردیبودند، از عبارت »نقص پرونده« استفاده م
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به  کی ستماتیو ظلم س ضی گذشته تحت تبع  یهاکه در تمام سال یاجامعه است.  رانیساکن ا یبه شهروندان بهائ تی حاکم

 اند.خود محروم شده  یگوناگون، از حقوق اساس یهاوهیش

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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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