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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[

 

 ایران وایر]برگرفته از سایت:[ 

 ۱۳۹۶تیر  ۱۰ ]تاریخ:[

 

 هایحداد جونیور و نفرت از بهای

 آیدا قجر

فرهنگستان زبان و ادب فارسی ایران و  سریی) «غالمعلی حدادعادل»ترین فرزند ، بزرگ«فریدالدین حدادعادل»

است، دو روِز « فرهنگ»، چهره خبرساز توییتر شد. او که رییس مدرسه (ایرانعضو شورای عالی انقالب فرهنگی 

آموز نخبه علوم انسانی که شرایط مناسب تحصیلی ندارند را می شناسند، پیش از کاربران توییتر خواست اگر دانش

  .سه فرهنگ ثبت نام شوندمعرفی کنند تا در مدر

یک کاربر از او پرسید که این موضوع شامل مناطق محروم و بهاییان هم می شود؟ فریدالدین حدادعادل نوشت در 

قدر هنوز حقیر نشدیم که به خدام ملکه سرویس بدیم! این»منطقه محرومی چون سیستان شعبه داریم ولی بهایی هرگز: 

 «جرات پرسیدن چنین سوالی دادین؟ چطور بخودتون

کودک معصوم رشد کرد، مدرسه رفت، به دین و »او در توییت دیگری درباره علت مخالفت با پذیرش بهاییان نوشت: 

 «!کشور و انقالب لطمه زد و من و همکارانم با حسرت نگاه کنیم و غصه بخوریم

نیست، سابقه ای بیش از سه دهه دارد. از نخستین روزهای پس از  مخالفت با ثبت نام بهاییان، یک واکنش توییتری

، دانشجویان بهایی هم از ۶۲انقالب، اساتید بهایی جزو نخستین گروه های اخراج شده از دانشگاه ها بودند. از سال 

به صورت یک قانون « شورای عالی انقالب فرهنگی» ۶۹تحصیل محروم شدند. این رویکرد در مصوبه بهمن 

چه احراز شد بهایی هستند، از دانشگاه محروم در دانشگاه ها، چه در ورود و چه در حین تحصیل، چنان»آمد: در

 «شوند

را برای آموزش جوانان بهایی   (BIHE)موسسه آموزش عالی مجازی ۶۶بهاییان اخراج شده از دانشگاه، در سال 

سیاست تندی را علیه این  ۷۷نرم اولیه، از سال  راه اندازی کردند ولی حکومت جمهوری اسالمی با وجود برخورد

اقدام فرهنگی آن ها پیش گرفت. در این سال، ماموران به منزل صدها بهایی مرتبط با این موسسه حمله بردند و اقدام 

به بازداشت آن ها و مصادره اموال آموزشی و کمک آموزشی دانشگاه مجازی کردند. از آن دوران تاکنون، فعالیت 

وسسه با محدودیت های بسیاری مواجه شده و جوانان بهایی که به دالیل اعتقادی از ورود به دانشگاه های این م

 .سراسری محروم و یا اخراج می شوند، با بحران تحصیل روبه رو هستند

 برای اطالع رسانی درباره وضعیت بهاییان در ایران و مبارزه با تبعیض« آموزش جرم نیست»، کمپین ۹۵از سال 

آموزشی برای آن ها تشکیل شده اما روند اخراج دانشجویان بهایی در دولت حسن روحانی نیز با تغییر خاصی مواجه 

دانشجوی بهایی اخراج و هزاران نفر از ورود به دانشگاه محروم شده  ۳۰نشده است. در طول پنج سال گذشته، حداقل 

 .اند

، آیت هللا علی خامنه ای ۹۲م اگرچه سلب نشده است ولی مرداد امکان تحصیل بهاییان در سطوح پایین تر آموزشی ه

در واکنش به سوالی درباره تماس دانش آموزان مسلمان با دانش آموزان بهایی، مانند دست دادن یا استفاده از وسایل 

ئیت محکوم به همه پیروان فرقه گمراه بها»شویی، شیر آب آشامیدنی، صابون و...، فتوا داد: مشترکی چون آفتابه دست
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نجاست هستند و در صورت تماس آن ها با چیزی، مراعات مساله طهارت در رابطه با آن ها، نسبت به اموری که 

 « .مشروط به طهارت است، واجب است

 می داند، در طول دهه های گذشته بسترساز« گمراه»و « نجس»گیرانه که بهاییان را وجود برخوردهای مذهبی سخت

دهی شده و برخوردهای فیزیکی و قتل بهاییان بوده است. این برخوردها و کشتن بهاییان یا به طور سازمان

 .سیستماتیک توسط حکومت انجام شده است و یا توسط برخی شهروندان تندرو که حکومت را پشتیبان خود می دانند

نام بهاییان نبوده است؛ برخی از کاربران و مقابل ثبتگیری اها به فریدالدین حدادعادل تنها محدود به جبههاما واکنش

در پاسخ به دعوت « شیدا ملکی»اند. کاربری به نام های خودشان در طول تحصیل در این مدرسه نوشتهاز تجربه

شناسید، بهتر است نزدیک ای در حوزه علوم انسانی میآموز نخبهمدیر مدرسه فرهنگ، هشدار داده است که اگر دانش

 .توسط کادر مدرسه زیر سوال نرود« انسانیتش»ن دبیرستان نشود تا ای

... 

او یک آتش به اختیار است که می گوید دستور رهبر جمهوری اسالمی برای انجام کارهای خودجوش فرهنگی و تمیز 

را انجام داده است. کارش خودجوش نبوده و محصول رانت خانوادگی و نزدیکی به قدرت است ولی احتماال از نظر 

 .رهبری، تمیز به شمار می رود چون علیه بهاییان است

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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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