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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[ 

 

 رادیو زمانه]برگرفته ازسایت:[ 

 ۱۳۸۷آبان  ۲۰]تاریخ:[ 

 

 ، وکیل دانشجویان بهاییفردمحمد اولیاییگفت و گو با 

 "دانشجوی بهایی حق ادامه تحصیل ندارد"

 اردوان روزبه

است: اول در ابتدای انقالب اسالمی ایران و دوم  فشار بودهدر دو دوره به شکلی جدی اقلیت بهایی در ایران مورد 

 .پس از آغاز به کار دولت نهم

ها نیز این اقلیت مصون نبوده، اما این دو دوره بیشترین فشار را کنند اگرچه در دیگر دورهبرخی از بهاییان اشاره می

 .ها به همراه داشته استبر آن

های شمالی ایران از جمله این راز و مشهد و برخی دیگر در شهرستانهای اعضا انجمن یاری در شیدستگیری

 .های تازه بود که در امسال شاهدش بودیمموج 

ها را ها و فقه شیعه وجود دارد، تامین جانی آنکه اختالفات دینی بین آنهللا منتظری با اشاره به ایندر همین حال آیت

 .حقوق برابر با سایر شهروندان دانستها را دارای از وظایف حکومت برشمرد و آن

اما برخورد با این اقلیت دینی فقط در دستگیری اعضای انجمن یاری و افراد سرشناس آن محدود نشده است، چرا که 

های ایران با مشکالتی فرد، اینک دانشجویان بهایی هم برای ادامه تحصیل خود در دانشگاهبنابر گفته محمد اولیایی

 .اندمواجه شده 

ها مدرک تحصیلی هم نخواهند گرفت. او وکیل چند دانشجو است که از تحصیل وجود آمده، از این پس آنبا شرایط به

 .اندو دریافت مدرک به دلیل بهایی بودن محروم شده

د.  وجود آمده است از موکلین شما هستنها بهدر جریان هستیم چند دانشجوی بهایی که مشکالتی در رابطه با تحصیل آن

که موکالن شما با چه مشکلی  ها ممنوعیتی برای تحصیل دارند و دوم اینابتدا روشن کنید آیا به لحاظ قانونی، بهایی

 مواجه هستند؟ 

با دستور اخراج  ۱۳۸۴ام باید بگویم این موکالن که چند نفر از دانشجویان هستند از سال در خصوص موکالن بهایی

 .خود مواجه شدند

 ۱۳۸۴کنم از سال که عرض مینام افراد بهایی آغاز شد. اینچنین عدم ثبتاج دانشجویان بهایی و هماز این سال اخر

نژاد روی کار آمد، این موج سنگین برخورد با دانشجویان این به دلیل این است که از زمانی که دولت آقای احمدی

 .اقلیت دینی آغاز شد

م ثبت نام نشدند و افرادی هم که به عنوان دانشجو در دانشگاه بودند، حتی افرادی که در دانشگاه قبول شده بودند ه

 .اخراج شدند
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ابتدا به شورای عالی انقالب فرهنگی، دانشگاه مربوطه و سایر مراجع مراجعه کردیم، اما اصل کار دست شورای 

ی شورای عالی انقالب هعالی انقالب فرهنگی بود، چرا که مدارکی به دست ما رسیده است و اشاره دارد، طبق مصوب

 .توانند ادامه تحصیل بدهند و یا اصالً وارد دانشگاه شوندها ابالغ شده، بهاییان نمیفرهنگی که به دانشگاه

بعد از به دست آوردن این مدرک، مسووالن شورای عالی انقالب فرهنگی به ما اعالم کردند، مدرکی که دست  

 .ریمای نداشماست جعلی است و ما چنین مصوبه

در نهایت مجبور شدیم مساله را از راه قانونی و به شکل اقامه دعوی علیه شورای انقالب فرهنگی و همچنین علیه 

 .دانشگاه مربوطه و وزارت علوم طرح کنیم

ی کلی اعالم در ابتدای کار تقاضای دستور منع موقت کردیم که این دانشجوها بتوانند به دانشگاه برگردند تا نتیجه

 .ی تحصیل دانشجویان را دادولی دادگاه به طور موقت هم حکم مخالفت با ادامهشود.  

در بررسی پرونده رای دادگاه دیوان عدالت اداری هم حاوی نکاتی است. نکته اول، رد کردن شکایت است، در این 

 .تواند قابل قبول باشداند که شکایت شما نمیخصوص اعالم کرده

ایم اما در این دادگاه به ی دعوی کردهاگرچه ما علیه شورای عالی انقالب فرهنگی اقامهی دیگر این است که نکته

 .شکایت ما رسیدگی نشده است

اما آنچه برای ما مسلم شد این است که دیوان عدالت اداری در رای خودش اعالم کرد که طبق پاسخ واصله از 

ه شورای عالی انقالب فرهنگی تطبیق ندارد، بنابراین که وضعیت موکلین شما با مصوبخواندگان با توجه به این

 .شودشکایت شما رد می 

ای دارد که مانع از یعنی دیوان عدالت اداری در رای خود به این اقرار کرد که شورای عالی انقالب فرهنگی مصوبه

 .شودنام و یا تحصیل دانشجویان بهایی میثبت

ی شورای عالی انقالب تری هم برخورد کردیم که در هشتاد و سومین جلسه ی راه، به سند مهماز سویی ما در ادامه

 :خوانممصوب شده بود، که من متن آن را برای شما می ۱۳۶۵ بهمن ۶فرهنگی در تاریخ 

مجلس شورای اسالمی و بازرسی کل کشور اعالم  ۹۰گردد که به دیوان عدالت اداری، کمیسیون اصل مقرر می»

ی مرکزی انظباطی براساس مصوبات نهایی صادر شده توسط هیات مرکزی گزینش دانشجو و کمیتهشود که احکام 

شورای عالی انقالب فرهنگی است و با توجه به اظهارنظر حضرت امام امت نسبت به مصوبات شورای عالی انقالب 

 «.سوال و تردید قرار دهندفرهنگی، نهادهای مذکور نباید با این مصوبات مخالفت کنند و احکام مذکور را مورد 

ی بسیار سیاه است که گفته است یک مرجع قضایی به نام دیوان عدالت اداری که دارای قضات است این یک مصوبه

ی قضاییه مجلس یعنی نمایندگان مردم و همچنین بازرسی کل کشور که نهادی زیر نظر قوه ۹۰و کمیسیون اصل 

 .قالب فرهنگی اظهارنظر کننداست، نباید روی مصوبات شورای عالی ان

توانند این مصوبات را رد کنند و این به مثابه آن است که انگار ی مقننه، مجریه و قضاییه نمییعنی هر سه قوه

 .مصوبات شورای عالی انقالب فرهنگی وحی منزل است

ود دارد و بنده مورد بست حقوقی مواجه کرده است. اما از طرفی دیگر تهدیدات جانی وج این موضوع ما را با بن

 .ام و تحت فشار هستم به این عنوان که: شما دست از این کار بردارید و ادامه ندهیدو شتم قرار گرفتهضرب 

ی مجریه یعنی دولت نهم به دلیل به هر حال، ما دو گزینه را روی میزمان داریم: یک گزینه این است که رییس قوه

ی وی است اعالم کند مصوبات جدیدی در نظر گرفته شود تا در هنگی به عهدهکه ریاست شورای عالی انقالب فراین

 .نهایت این اقلیت دینی هم بتواند به تحصیل ادامه دهد

ی بعدی این است که ما این مصوبات و این مدارک را به دانم این گزینه برای ما نتیجه بخش نیست. ولی گزینهمی

طور گزارشی به مون و همین کیکل سازمان ملل، آقای بان بشر از جمله دبیرهای حقوقالمللی، سازماننهادهای بین

 .وجود آمده است خارج شویمبستی که برای موکلین بهایی من بهشورای حقوق بشر بدهیم تا بلکه از این بن

 ی ادامه تحصیل دارند یا خیر؟در حال حاضر، اساساً دانشجویان بهایی اجازه
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ی شورای عالی انقالب فرهنگی کسانی که تا این زمان در حال تحصیل دارم، طبق مصوبهتا آنجایی که اطالع 

 .انداند، همگی از دانشگاه اخراج شدهبوده

رسد که در حال حاضر فرد بهایی که در فرم گزینش دانشجو خود نوشته باشد که من بهایی بنابراین بعید به نظر می

 .باشدهستم، اکنون نیز در حال ادامه تحصیل 

آید که چرا می به وجودگویید این مصوبه در گذشته تصویب شده بوده و متعلق به االن نیست، پس این سوال شما می

 شود؟اعمال می ۱۳۸۴مصوبات شورای عالی انقالب فرهنگی در ارتباط با بهاییان مشغول به تحصیل، از سال 

اختالف در ابالغ است. امکان دارد یک مصوبه در یک   امکان دارد این مواد در گذشته تصویب شده باشد، اما بحث

 .مقطع زمانی تصویب شده باشد، ولی اجرای آن مسکوت گذاشته شود

ها ابالغ شده است و دیگری هم  به دانشگاه ۱۳۸۵ آبان ۱۱کنم، یکی در تاریخ در حال حاضر که در مصوبات نگاه می

 .۱۳۸۵و اوایل سال  ۱۳۸۴در اواخر سال 

ایم که این مصوبات در چه تاریخی تصویب شده است، اما تاریخ ابالغ و اجرای آن وز به این نتیجه نرسیدهبنابراین هن

نژاد بوده و تا االن هم این عمل ادامه دارد که با تاریخ روی کار آمدن دولت احمدی ۱۳۸۵و اوایل  ۱۳۸۴اواخر 

 .تقارن دارد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید[

https://iranbahaipersecution.bic.org/

